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Xa riz ma tik li der, 
fenomenalşəxsiyyət

Dünyasiyasətçiləriümummillilider
HeydərƏliyevhaqqında...

Hər bir xal qın mil limə
nə vi ir si ni, əx la qi də yər lə
ri ni qo ru yub sax la maq, ge
ne tik yad da şı nı, ta ri xi kim
li yi ni, özü nə məx sus lu ğu nu 
gə lə cək nə sil lə rə ötür mək 
ki mi çə tin mis si ya onun 
ta le yin də müs təs na rol oy
na mış fe no me nal şəx siy
yət lə rin fəa liy yə ti ilə bağ lı 
ol muş dur. Müd rik lik nü mu
nə si olan be lə in san lar hə
mi şə ali məq səd lər uğ run da 
mü ba ri zə nin önün də da
yan mış, əl ve riş li si ya si şans
dan bö yük mə ha rət lə, us
ta lıq la bəh rə lən miş, xal qın 
dü şün cə sis te mi ni, men tal 
xü su siy yət lə ri ni is tə ni lən 
ic ti maiiq ti sa di for ma si ya da 
hifz edə rək möh kəm mə nə
vi tə məl üzə rin də gə lə cə yə 
doğ ru inam la ad dım la mış
lar.Ta rix özün dən son ra la
yiq li irs qo yub get miş be lə 
fe no men şəx siy yət lə rin, xa
riz ma tik li der lə rin hə ya ta 
ke çir di yi xe yir xah əməl lər
də ya şa ya raq tə sir qüv və si
ni qo ru yur. Mil lə tin va hid 
məq səd lər uğ run da sə fər
bər olun ma sı üçün zə ru ri 
olan ide ya – mil li ideo lo gi ya 
da məhz be lə şəx siy yət lə rin 
si ya si kon sep si ya sın da re
al lı ğa qo vu şur. Bu mə na da, 
ulu ön dər Hey dər Əli yev də 
Azər bay ca nın mil limə nə vi 
də yər lər sis te mi ni qo ru yan, 
in ki şaf et di rən və onu mil li 

özü nü dər kin həl le di ci ami
li nə çe vi rən fe no me nal li der 
ki mi xal qı mı zın qəl bin də 
ya şa yır.

Ulu ön dər Hey dər Əli
yev Azər bay can xal qı nın 
yad da şın da qu ru cu və xi las
kar döv lət xa di mi, mil li li
der və xalq mə həb bə ti ni qa
za nan ön dər ki mi qal mış dır. 
Xal qı mı zın ta ri xi ta le yin də, 
mə nə vi, si ya si və ic ti mai 
hə ya tın da, döv lət qu ru cu lu
ğun da onun qə dər mi sil siz 
xid mət lər gös tə rən ikin ci 
döv lət ada mı tap maq müm
kün de yil dir. Bu mə na da 
o, xal qı mı zın mil li if ti xa rı, 
ürək lə ri miz də özü nə yer ta
pan mil li li de ri miz, gü vənc 
ye ri miz, qü rur duy du ğu muz 
və ar xa bil di yi miz BÖ YÜK 
AZƏR BAY CAN LI idi.

Hey dər Əli yev dün ya nın 
na dir, uni kal, se çi lən si ya
sət ada mı,  dün ya si ya sə ti nə 
tə sir et mək gü cün də olan 
li der idi. Li der lər var ki, 
si ya si fəa liy yət, döv lət ida
rə et mə si sa hə sin də uzun 
il lər ça lı şıb püx tə ləş dik dən 
son ra ta nı nır lar. Elə adam
lar da var ki, bu, on lar da fit
rən möv cud dur, gen lə rin də 
kod laş dı rı lıb, bir söz lə, ila hi 
ver gi dir. Bu na “Al lah dan li
der” de yir lər. Hey dər Əli yev 
məhz ikin ci lər dən dir. Di
gər va cib mə qam sə la hiy yət 
mə sə lə si dir. Hey dər Əli yev 

tək Azər bay can sə viy yə
sin də de yil, keç miş it ti faq 
sə viy yə sin də, hət ta Qərb 
miq ya sın da sö zü nün ke çə ri, 

ur va tı olan li der idi. O, bey
nəl xalq sə viy yə də dü şün
mə yi və təh lil lər apar ma ğı 
ba ca rır dı. Bu iki mə qam onu 

həm kar la rın dan əhə miy
yət li də rə cə də fərq lən di rən 
pro fes sio nal ciz gi lər dən dir.

Ardı səh. 2-də

Hey dər Əli yev Cə nu bi 
Qaf qaz da uzun müd dət ər
zin də ən əsas şəx siy yət ol
muş dur. Bu gün lər də Ame
ri ka Bir ləş miş Ştat la rı və 
Azər bay ca nın bəh rə lən di yi 
dost luq əla qə lə ri nin qu rul
ma sın da və Azər bay ca nın 
müs tə qil li yi nin qo run ma
sın da onun şəx si səy lə ri 
hə ya ti əhə miy yət da şı mış
dır. Məhz onun rəh bər li yi 
al tın da Ame ri ka Bir ləş miş 
Ştat la rı və Azər bay can, Əf
qa nıs tan və İraq da kı əmə
liy yat lar da da xil ol maq la, 
ter ro riz mə qar şı mü ba ri zə
də tə rəf daş ol muş lar. Dağ lıq 
Qa ra bağ fa ciə si nin sülh da
nı şıq la rı va si tə si lə əda lət li 
və uzun müd dət li həl li nə 
na il ol maq sa hə sin də onun 
nü ma yiş et dir di yi qə tiy yət 
re gi on da sülh və sa bit li yin 
sax lan ma sın da mü hüm əhə
miy yət kəsb et miş dir. Ey ni 
za man da, onun möv qe yi və 
gös tər di yi səy lər Azər bay
ca nın iq ti sa di in ki şa fı nı 
möh kəm lən di rən bö yük 
həcm li xa ri ci sər ma yə lə rin 
cəlb olun ma sın da əsas rol 
oy na mış dır. Bu nai liy yət lər 

mil yon lar la azər bay can lı
nın hə ya tı nı yax şı laş dır mış 
və Azər bay ca nın XXI əs rə 
müa sir döv lət ki mi da xil ol
ma sı na im kan ya rat mış dır.

Corc Buş, Ame ri ka 
Bir ləş miş Ştat la rı nın 

keç miş Pre zi den ti 
 
Bü tün dün ya da la yiq

li hör mət və bö yük nü fuz 
qa zan mış gör kəm li döv lət 
xa di mi hə yat dan get miş dir. 
Uzun il lər ər zin də Hey dər 
Əlir za oğ lu Əli ye vin sə mə
rə li fəa liy yə ti xalq la rı mı zın 
ümu mi ta ri xi ilə bi la va si tə 
bağ lı ol muş dur. O, Ru si ya və 
Azər bay ca nın stra te ji tə rəf
daş lı ğı nın tə mə li ni qoy muş, 
dost lu ğu mu zun və qar şı lıq lı 
an laş ma mı zın möh kəm lən
mə si nə bö yük şəx si töh fə 
ver miş dir. Onun və fa tı Müs
tə qil Döv lət lər Bir li yi, bü
tün bey nəl xalq bir lik üçün 
əvəz siz it ki dir.

Vla di mir Pu tin, Ru si ya 
Fe de ra si ya sı nın Pre zi den ti
 
Uzaq gö rən və is te dad lı 

ida rə çi li yi sa yə sin də Azər
bay ca nın hər sa hə də in ki şaf 

et mə si ni və bu gün kü nü fuz
lu möv qe yə çat ma sı nı tə min 
edən Hey dər Əli ye vi şəx sən 
ta nı dı ğı ma gö rə bö yük şə rəf 
və xoş bəxt lik hiss lə ri ke çi
ri rəm. Azər bay ca nın əmin
aman lı ğı və çi çək lən mə si 
üçün gös tər di yi səy lər lə ya
na şı, Hey dər Əli yev bü tün 
Qaf qaz böl gə si nin sül hün 
bər qə rar ol du ğu bir mə ka na 
çev ril mə si is ti qa mə tin də ki 
fəa liy yə ti ilə də da im xa tır
la na caq dır. Hey dər Əli ye vin 
də yər li töh fə lə ri ilə baş lan
mış müş tə rək la yi hə lər dost 
və qar daş döv lət lə ri mi zi bir
bi ri nə da ha da ya xın laş dı ra
raq, öl kə lə ri miz ara sın da kı 
mü na si bət lə rin sar sıl maz tə
məl lər üzə rin də qu rul du ğu
nu bir da ha sü but et miş dir.

Əh məd Nec dət Se zər, 
Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin 

sa biq Pre zi den ti 
 
Bu qey riadi şəx siy yət 

Azər bay ca nı çi çək lən mə 
yo lu na gə ti rib çı xar mış dır. 
Müx tə lif gö rüş lə ri miz za
ma nı, xü su si lə Dağ lıq Qa
ra bağ mü na qi şə si ət ra fın
da mü za ki rə lər apa rar kən  

mü na qi şə nin sülh yo lu ilə 
həl lin də onun cə sa rə ti ni, 
müd rik li yi ni və qə tiy yə ti ni 
yük sək qiy mət lən dir dim.

Jak Şi rak, Fran sa 
Res pub li ka sı nın 

keç miş Pre zi den ti
 
Hey dər Əli yev Azər

bay ca nın bö yük li de ri idi. 

O, böh ran lar döv rün də öz 
öl kə si nə sa bit lik gə tir di. 
Azər bay can xal qı onun qoy
du ğu irs ilə fəxr edə bi lər. 
Onun Pre zi dent ki mi fəa liy
yə ti döv rün də öl kə lə ri miz 
ara sın da mü na si bət lər də tə
rəq qi ya ran dı və Azər bay can 
Av ro pa ilə əla qə lə ri ni da ha 
da ya xın laş dır dı. Onun 1998

ci ilin iyu lun da Bri ta ni ya ya 
uğur lu sə fə ri, xü su si lə də, 
Dau ninq kü çə si 10 ün va nın
da yer lə şən iqa mət ga hım da 
bi zim gö rü şü müz yax şı ya
dım da dır. O, Azər bay can la 
Bir ləş miş Kral lıq ara sın da 
ha zır da möv cud olan güc lü 
əla qə lə rin tə mə li ni qoy du. 
Fəxr edi rik ki, Bri ta ni ya şir

kət lə ri tə rə fin dən qo yu lan 
bö yük sər ma yə lər va si tə si lə 
Bir ləş miş Kral lıq Azər bay ca
nın gə lə cək tə rəq qi si nə töh
fə lər ve rir.

To ni Ble yer, 
Bö yük Bri ta ni ya nın 

sa biq Baş na zi ri 
 
Hey dər  Əl ir  za  oğ  lu 

Azər bay can Res pub li  ka
sı üçün, MDBnin in ki şa fı 
üçün, Qa za xıs tan və Azər
bay can xalq la rı nın ço xəsr lik 
dost lu ğu nun möh kəm lən
mə si üçün çox iş lər gör
müş dür.

Nur sul tan Na zar ba yev, 
Qa za xıs tan 

Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
 
Bey nəl xalq aləm də ta

nın mış si ya sət çi, Çin Xalq 
Res pub l i  ka  s ı  na  dost  luq 
mü na si bə ti bəs lə yən, Çin 
xal qı nın qə dim dos tu olan 
cə nab Hey dər Əli yev Çin
Azər bay can dost luq mü na
si bət lə ri nin in ki şa fın da bö
yük rol oy na mış dır.

Xu Szin tao, Çin Xalq 
Res pub li ka sı nın 

keç miş səd ri 

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İlham 
Əli yev əha li nin ri fah ha
lı nın yük səl dil mə si və 
ö l  kə  də  yol nəq  l iy  yat 
struk tu ru nun ye ni lən mə
si və tək mil ləş di ril mə si 
is ti qa mə tin də bir sı ra sə
rən cam lar im za la mış dır. 
Öl kə baş çı sı nın mü va fiq 
sə rən ca mı əsa sın da qırx 
dörd min nə fər əha li nin 
ya şa dı ğı 15 ya şa yış mən
tə qə si ni bir ləş di rən Ba
la kənSa rı bu laqQa baq
çölXa la ta la av to mo bil 
yo lu nun ti kin ti si nin da
vam et di ril mə si məq sə di 
ilə Azər bay can Res pub li
ka sı nın 2014cü il döv lət 
büd cə si nin döv lət əsas lı 
və sa it qo yu lu şu xərc lə ri
nin böl gü sün də kənd lə
ra ra sı av to mo bil yol la rı
nın ti kin ti si və ye ni dən 
qu rul ma sı üçün nə zər də 
tu tul muş və sai tin 2,9 mil
yon (iki mil yon doq quz 
yüz min) ma na tı Ba la kən 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti
nə ay rı lıb.

Di gər bir sə rən cam
la iyir mi min nə fər əha
li nin ya şa dı ğı 23 ya şa yış 

mən tə qə si ni bir ləş di rən 
Cə li la badAs tan lıCən
ganSol tan kənd av to mo
bil yo lu nun ti kin ti si nin 
da vam et di ril mə si məq
sə di ilə 6,1 mil yon (al tı 
mil yon bir yüz min) ma
na tı Cə li la bad Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nə ay rı lıb.

Pre zi den tin növ bə ti 
sə rən ca mı ilə 1,7 mil yon 
ma nat və sa it Qa zax Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti nə 
ve ri lib. Məq səd iyir mi al tı 
min nə fər əha li nin ya şa
dı ğı 15 ya şa yış mən tə qə
si ni bir ləş di rən Qa zax
Quş çu Ay rım av to mo bil 
yo lu nun ti kin ti si nin da
vam et di ril mə si dir.  

Yev lax şə hə ri nin Ba
kıQa zax ma gist ra lıSə
mə da badQa ra məm məd
liQa ra man lıGö yük av
to mo bil yo lu nun ti kin ti si 
ilə bağ lı əla və təd bir lər 
haq qın da ve ri lən sə rən
cam üz rə isə adı çə ki lən 
böl gə də kənd lə ra ra sı av
to mo bil yol la rı nın ti kin
ti si və ye ni dən qu rul ma sı 
üçün Yev lax Şə hər İc ra 
Ha ki miy yə ti nə 3,8 mil yon 
ma nat ay rı lıb.

Yol-nəqliyyatstrukturu
təkmilləşdirilir
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Əvvəli səh. 1-də

Bu da hi in san ta ri xi ya zan və 
ya ra dan, onu yö nəlt mə yi və föv
qün də dur ma ğı ba ca ran, döv lət 
ida rə çi li yi və si ya si tə lim lər el
mi nin mün tə xə ba tı nı öz fəa liy
yə ti ilə dik tə edən na dir şəx siy
yət lər dən bi ri idi. O tək cə güc lü 
tə sər rü fat çı de yil, həm də söz lə
ri nin çə ki si və san ba lı olan, küt
lə ni ar xa sın ca apar ma ğı, audi to
ri ya nı inan dır ma ğı ba ca ran bir 
si ya si xa dim idi. Hey dər Əli yev 
ma hir psi xo loq, in san qəl bi nin 
də rin bi li ci si idi. Bu na gö rə də 
onun gə lə cə yi gör mək qa bi liy
yə ti baş qa la rı na, həm kar la rı na 
nis bə tən da ha güc lü idi.

Ta ri xi bə si rət, irə li ni gör
mək na dir bir hiss dir. Si ya si xa
dim lə rin heç də ha mı sın da bu 
hiss ol mur. Tə bi ət bu key fiy yə ti 
yal nız se çil miş adam la ra – zə
ma nə si ni çoxçox qa baq la yan 
gör kəm li mü tə fək kir lə rə ve rir. 
Nə həng si ya sət çi Hey dər Əli
yev ki mi. O, ana li tik dü şün cə 
tər zi ilə, çə tin və ziy yət lər də so
yuq qan lı lı ğı nı sax la maq mə ha
rə ti ilə, yük sək in tel lek ti, dün ya 
mə də niy yə ti nə bə ləd li yi ilə ət
raf da kı la rı hey rət lən di rir di.

Müa sir si ya si tex no lo gi ya lar
da li der üçün xa riz ma mə sə lə si 
çox va cib şərt he sab edi lir. Hey
dər Əli yev məhz güc lü xa riz ma
tik şəx siy yət, fe no me nal si ya sət
çi və döv lət xa di mi idi. Onun 
ən bö yük gü cü də rin, həm də 
uni ver sal bi li yin də, qə tiy yə tin
də, iş gü zar lı ğın da, hök mün də, 
qey riadi yad da şın da, tü kən məz 
səb rin də, mü sa hi bi ni təm kin lə 
din lə mək ba ca rı ğın da, uzaq gö
rən li yin də, qar şı sı na qoy du ğu 
mə sə lə ni hə ya ta ke çir mək qa
bi liy yə tin də, müd rik li yin də, ən 
bö yük si ya sət çi key fiy yət lə rin
də, ma hir dip lo mat ol ma sın da, 
həm söh bə ti nə tə sir et mək gü
cü nə ma lik ol ma sın da idi. Xe
yir xah lıq və ali cə nab lıq, inam 
və eti bar, təm kin və sə mi miy
yət, zə ka, sə bat, diq qət və baş qa 
cə hət lər Hey dər Əli ye vin fər di 
na tu ra sı nın öz gün ça lar la rı idi.

Hey dər Əli yev bö yük si ya
sət üçün ya ra nan, tək cə bir öl kə 
miq ya sın da yox, dün ya əhə miy
yət li mə sə lə lə rin həl lin də qə
tiy yət li sö zü nü de yə bi lən na dir 
si ya sət çi idi. Onun bu sa hə də ki 
fit ri is te da dı və föv qə la də qa bi
liy yə ti, ha di sə lə rin və ta ri xin ge
di şa tı nı ön cə gör mək mə ha rə ti 
si ya sət alə mi nə qə dəm qoy du
ğu ilk gün lər dən özü nü bü ru zə 
ver miş di.

Tə sa dü fi de yil dir ki, onun 
at dı ğı ad dım lar, irə li sür dü yü 
prob lem lər, qə bul et di yi qə rar
lar, söy lə di yi fi kir lər öz ak tu al lı
ğı, düz gün lü yü və ob yek tiv li yi və 
hər cə hət dən öl çü lüb bi çil di yin
dən ət raf ar da kı la rı hey rət lən
dir miş, si ya sət alə mi nin pat ri
ar xı adı nı qa zan dır mış dır. Hət ta 
dün ya nın ən gör kəm li si ya sət 
və döv lət xa dim lə ri Hey dər 
Əli yev lə məs lə hət ləş dik lə ri ni, 
on dan öy rən dik lə ri ni dö nədö
nə eti raf et miş lər. Si ya sət çi lər 
bu da hi in sa nı “li der lə rin li de ri” 
ad lan dı rır dı lar. Onun si ya sə ti nin 
gü cü si ya si uzaq gö rən li yin də, 
fit ri is te da dın da, müd rik li yin
də, öl çü lübbi çil miş qə rar la
rın da, qə tiy yət li li yin də, si ya si 
ira də sin də, də rin zə ka sın da, 
en sik lo pe dik bi li yə ma lik ol ma
sın da, ge niş dün ya gö rü şün də, 
mil li ma raq la ra əsas lan ma sın
da, ta ri xi şə ra it dən düz gün baş 
çı xar ma sın da, za man və mə kan 
ami li ni qiy mət lən dir mə sin də, 
dö züm və sə bir li li yin də, nə zə
riy yə yə is ti nad et mə sin də və 
prak tik hə yat dan baş çı xar ma
sın da – bir söz lə, fe no me nal şəx
si key fiy yət lə rin də idi. Bu da hi 
si ya sət çi zər gər də qiq li yi ilə, 
öl çü lübbi çil miş qə rar lar qə bul 
edir di. Onun ya rım əsr lik si ya si 
fəa liy yə ti nin qı zıl qay da sı çox la
rı üçün tə əc cüb lü idi. Tə əc cüb 
və mö cü zə lər, baş qa la rı nı şok 

və ziy yə ti nə sa lan fakt lar yüz
lər lə dir. Elə bu key fiy yət lər onu 
baş qa la rın dan fərq lən di rir di.

Hey dər Əli yev Azər bay ca na 
rəh bər lik et di yi il lər də uzaq
gö rən da xi li və xa ri ci si ya sə ti 
ilə öl kə nin nü fu zu nu ar tır mış, 
hər tə rəf i in ki şa fı na na il ol muş, 
müs tə qil li yi ni əbə di və dön məz 
et miş dir. Ki çik bir öl kə Hey dər 
Əli ye vin uğur lu si ya sə ti sa yə
sin də dün ya da ta nı nan nü fuz lu 
bir döv lə tə çev ril miş dir. 1993cü 
il də müs tə qil Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti se çi lən 
Hey dər Əli yev si ya sət alə min də 
çox güc lü, sə riş tə li və təc rü bə li 
müd rik döv lət xa di mi ki mi qı sa 
bir müd dət ər zin də xa ri ci si ya sət 
sa hə sin də bö yük dö nüş ya rat dı. 
Dün ya nın apa rı cı döv lət lə ri, in
ki şaf et miş öl kə lə ri, bey nəl xalq 
təş ki lat lar Azər bay ca na cid di 
diq qət ye tir mə yə baş la dı lar. O, 
Qər bə in teq ra si ya yo lu nu tut du. 
Ən çə tin an lar da be lə, Hey dər 
Əli yev ye nil məz si ya si ira də nü
ma yiş et dir di, mil li döv lət çi li yin, 
mil li mə na fe lə rin ifa də çi si ki mi 
an tia zər bay can, an ti mil li qüv və
lə rin qar şı sın da si pə rə çev ril di. 
Ba kıTbi li siCey han neft, Ba kı
Tbi li siƏr zu rum qaz kə mə ri nin 
çə ki li şi məhz bu bö yük in sa nın 
qə tiy yət li möv qe yi nin, uzaq gö
rən li yi nin nə ti cə si ki mi re al lı ğa 
çev ril di.

Hey dər Əli yev ida rə et mə
nin us ta dı, si ya sə tin ka mil bi li ci si 
ki mi bü tün dün ya da məş hur idi. 
Bu da hi in sa nın tə li mi nə gö rə 
si ya sət və uzaq gö rən lik qar şı lıq lı 
vəh dət də dir. Ulu ön dər de yir di 
ki, re al lı ğı düz gün qiy mət lən di
rən, keç miş təc rü bə dən ya ra dı
cı lıq la is ti fa də edən, so si alsi ya si 
və iq ti sa di prob lem lə rin bü tün 
spekt ri ni, mü rək kəb li yi ni nə zə
rə alan, qə bul olu nan qə rar la rın 
müm kün nə ti cə si ni irə li cə dən 
gör mə yə im kan ve rən si ya si xətt 
hök mən uğur qa zan ma lı dır. Be
lə si ya sət cə miy yə tin sa bit li yi nə, 
irə li yə doğ ru hə rə kə ti nə və tə
rəq qi si nə xid mət edir.

Hey dər Əli yev uzaq gö rən 
və ağıl lı si ya sət çi ki mi nə yi nə 
za man de mə yi, han sı ad dı mı nə 
vaxt at ma ğı zər gər də qiq li yi ilə 
ba ca rır dı. Ulu ön dər qeyd edir
di ki, “biz na zik sa pın üs tü ilə 
ge di rik. Odur ki, biz gə rək bu 
si ya sə ti o qə dər ağıl la, o qə dər 
mə ha rət lə apa raq ki, Azər bay
ca nın mil li mə na fe lə ri mü da fiə 
olun sun”. 

Onun si ya sə ti mil li ma raq
lar üzə rin də qu rul muş du. Xal
qı mı zın və döv lə ti mi zin elə bir 
prob le mi ol ma mış dır ki, hə min 
prob lem lə ri kim sə Hey dər Əli
yev yük sək li yin də dərk et miş 
ol sun. O, hər han sı prob le mə 
həsr olun muş yı ğın caq da mə sə
lə yə də rin dən bə ləd li yi, ver di yi 
su al lar, qal dır dı ğı mə sə lə lər lə 
hə min sa hə nin mü tə xəs sis lə ri
ni be lə hey rət lən di rir di. Çün ki 
o, is tər sə na ye, is tər kənd tə
sər rü fa tı, is tər sə də elm, maa rif, 
mə də niy yət ilə bağ lı mə sə lə lə
rin mü za ki rə sin də bü tün iş ti
rak çı la rı hə min sa hə nin əvə ze
dil məz bi li ci si ki mi ida rə edir di. 
Onun ki mi tə sər rü fa tı tə sər rü

fat çı dan, ta ri xi mi zi ta rix çi dən, 
in cə sə nə ti mi zi sə nət şü nas dan, 
iq ti sa diy ya tı iq ti sad çı dan yax şı 
bi lən, onun prob lem lə ri ni həll 
et mə yə is ti qa mət lən di rən ikin
ci adam tap maq müm kün de yil.

Hey dər Əli ye vin mü la hi
zə lə ri prob lem lə rə də rin dən 
bə ləd lik, ha di sə lə rin məğ zi nə, 
sə bəbnə ti cə əla qə lə ri nə nü fuz 
et mək xü su siy yə ti ilə se çi lir di. 
Azər bay ca nın da xi li si ya sə ti ni 
is ti qa mət lən di rən, xa ri ci si ya
sə ti ni bey nəl xalq hü quq nor
ma la rı na uy ğun, məq səd yön lü 
və ta raz laş dı rıl mış şə kil də apa
ran qə tiy yət li döv lət xa di mi çox 
hal lar da ən ta nın mış si ya sət çi lə
ri be lə tə əc cüb lən di rir və onun 
ağıl lı si ya sə ti ni bir mə na lı ola raq 
qə bul edir di lər. Elə bu cə hət lə
ri nə gö rə dir ki, xal qı mız onu əs
rin bö yük Azər bay can lı sı, xal qın 
xi las ka rı, müs tə qil Azər bay can 
döv lə ti nin me ma rı və Azər bay
ca nı dün ya ya ta nı dan in san ki mi 
qə bul edir, hör mət bəs lə yir və 
ürək dən se vir di.

Bu da bir hə qi qət dir ki, 
dün ya da ta nı nan, se vi lən, şəx
siy yə ti nə, si ya si və döv lət çi lik 
fəa liy yə ti nə çox bö yük hör mət
lə ya na şı lan Hey dər Əli yev haq
qın da söz de mək, fi kir söy lə mək 
o qə dər də asan de yil. Bu gün 
dün ya ic ti ma iy yə ti Azər bay ca
nı və onun li de ri ni ta nı yır, onu 
min nət dar lıq la xa tır la yır sa, ün
va nı na ən xoş söz lər söy lə yir sə, 
yük sək rə yi ni, fik ri ni de yir sə, 
bu özü xal qı mız üçün bö yük 
şə rəf dir. Biz qü rur du yu ruq ki, 
xal qı mı zın dün ya da bu sə viy yə
də se vi lən, hör mət bəs lə ni lən 
ümum mil li li de ri ol muş dur.

Hey dər Əli yev fe no me
ni, onun şəx siy yə ti nin uca lı ğı, 
föv qə la də ida rə çi lik qa bi liy yə
ti, yük sək in tel lek ti nə ti cə sin də 
dün ya nın gör kəm li si ya sət çi lə
ri və döv lət xa dim lə ri ara sın da 
onun adı hə mi şə bi rin ci lər 
sı ra sın da çə ki lib. Azər bay can 
coğ ra fi cə hət dən ki çik öl kə ol
sa da, Hey dər Əli ye vin bö yük 
si ya sət ada mı ola raq bey nəl
xalq miq yas da özü nü təs diq 
et mə si nə heç vaxt ma ne ol
ma yıb. Ən məş hur, ta nın mış 
si ya sət çi lə rin rey tin qi nin mü
əy yən ləş di ril mə si üçün apa
rı lan bey nəl xalq sor ğu lar da, 
si ya si ins ti tut la rın, so sio lo ji 
mər kəz lə rin araş dır ma la rın
da Hey dər Əli ye vin adı nın bi
rin ci lər sı ra sın da yer tut ma sı 
onun si ya sət də, hə yat da, döv
lət çi lik təc rü bə sin də qa zan dı ğı 
uğur la rın təs di qi idi. Tək cə bir 
fak tı gös tər mək ki fa yət dir ki, 
hə lə on il dən ar tıq bun dan əv
vəl Bra zi li ya nın “Pla ne tin sə si” 
qə ze ti doq quz döv lə tin jur na
list lə ri nə “dün ya nın han sı üç 
su per si ya sət çi si nin adı nı çə kə 
bi lər si niz” sua lı nı ver miş və al
tı döv lə tin jur na list lə ri bi rin ci 
ola raq ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin adı nı çək miş dir.

Ulu ön də ri mi zin bu nü fu zu 
onun xalq və öl kə qar şı sın da kı 
əvəz siz xid mət lə ri, nə sil lə rə nü
mu nə ola bi lə cək hə yat fəa liy yə
ti, iti dü şün cə si, əqi də və məs lə
ki ilə, onun rəh bər li yi döv rün də 

Azər bay ca nın de mok ra ti ya və 
müs tə qil lik yo lun da at dı ğı uğur
lu ad dım la rı ilə bağ lı dır. Dün ya 
si ya sət çi lə ri, bey nəl xalq ic ti ma
iy yət və xal qı mız bu da hi in sa
nı Və tən və döv lət qar şı sın da 
gör dü yü bö yük iş lə rə, dün ya da 
təh lü kə siz li yin qo run ma sı na, 
düz gün və po zi tiv in ki şa fa ça
lış dı ğı na, si ya si və ic ti mai fəa liy
yə ti nə gö rə qiy mət lən dir miş dir. 
Bu sə bəb dən dir ki, dün ya nın ən 
gör kəm li si ya si xa dim lə ri, döv
lət rəh bər lə ri, ta nın mış elm və 
mə də niy yət nü ma yən də lə ri 
Hey dər Əli yev şəx siy yə ti ni yük
sək də yər lən dir miş, on dan çox 
şey öy rən dik lə ri ni bil dir miş lər. 

Hey dər Əli yev qlo bal dü
şün cə li, ge niş dün ya gö rüş lü 
nə həng bir si ya sət çi idi. O, rea
list bir in san ola raq ha di sə lə rə 
praq ma tik ya na şır dı, ta ri xi şə
ra it dən düz gün baş çı xa rır dı, 
öl kə nin ta le yi üçün uğur lu qə
rar lar qə bul edir di. Onun ağıl lı 
və uzaq gö rən si ya sə tin də hər 
şe yin öz ye ri və vax tı var idi. O, 
bey nəl xalq aləm də ta raz laş dı
rıl mış si ya sə tin, öl çü lübbi çil
miş fəa liy yə tin us ta dı idi. Bu 
da hi si ya sət ada mı bü tün fəa liy
yə ti bo yu müd rik in san, qə tiy
yət li rəh bər, xalq mə həb bə ti ni 
qa za nan uzaq gö rən si ya sət çi və 
ağıl lı döv lət xa di mi ol du ğu nu 
təs diq et miş dir. İnan maq çə tin
dir ki, dün ya da xal qa bu qə dər 
ya xın ikin ci bir si ya sət çi olar. 
Si ya sət çi üçün la zım olan key
fiy yət lər lə ya na şı, on da ida rə
et mə key fiy yət lə ri, döv lət çi lik 
təc rü bə si ən yük sək sə viy yə də 
idi. Elə bun lar idi onun si ya sə ti
nin uca lı ğı, ali li yi, uzaq gö rən li yi 
və hey rə ta miz li yi.

Hey dər Əli ye vin “Bey nəl
xalq Ata türk sülh mü ka fa tı”na 
la yiq gö rül mə si onun dün ya da 
apar dı ğı sülh si ya sə ti nə ve ri lən 
qiy mət idi. O, dün ya nın bü tün 
öl kə lə ri və on la rın rəh bər lə ri 
ilə, hət ta məkr li düş mən lə ri
miz lə də “sülh di li” ilə nə in ki 
da nış ma ğı ba ca rır dı, on la ra da 
bu nu aşı la ya bi lir di. Ulu ön də ri
mi zin ən ali in sa ni key fiy yət lə
ri, fe no men xa rak te ri, in san lar la 
dil tap maq ba ca rı ğı, hə rə ni öz 
di lin də da nış dır maq mə ha rə ti 
onu ta nı yan la rın se vim li si nə çe
vi rir di. Hər döv lət xa di mi nə xas 
ol ma yan üs tün lük lər ulu Tan rı
nın Hey dər Əli ye və ver di yi ən 
ali key fiy yət lər idi. 

Azər  bay can  xa l  q ı  n ın 
ümum mil li li de ri yük sək bə şə
ri key fiy yət lə rə, tə va zö kar lı ğa, 
hər şey dən ön cə isə de mok ra tik 
döv lət qu ru cu lu ğu prin sip lə ri nə 
da im sa diq qa lan bö yük şəx siy
yət idi. O, Azər bay can ta ri xin də 
bəl kə də ye ga nə si ya sət ada
mı dır ki, onun fəa liy yə ti yal nız 
konk ret sa hə lə ri əha tə et mir, 
həm də ümum mil li və qlo bal 
əhə miy yət li prob lem lə rin ara
dan qal dı rıl ma sı na xid mət edir. 
Onun xalq işi nə sə da qə ti, si ya
si müd rik li yi, bö yük döv lət çi lik 
təc rü bə si, par laq ha fi zə si, ge
niş dün ya gö rü şü, po lad ira də si, 
mər da nə qə tiy yə ti, həs sas qəl bi, 
möh kəm səb ri, əda lət li ol ma sı, 
hə mi şə ob yek tiv möv qe tut ma sı, 

yük sək in tel lek ti və zi ya lı möv
qe yi, dol ğun təd bir li li yi və ana
li tik tə fək kü rü, sa də dav ra nı şı, 
hey rə ta miz ener ji si... bir döv lət 
baş çı sı ki mi onun ən yük sək 
key fiy yət lə ri idi.

Hey dər Əli ye vin də rin mən
tiq li nit qi, na tiq lik mə ha rə ti, söz 
seç mək ba ca rı ğı, audi to ri ya ilə 
ün siy yət qur maq sə riş tə si  din
lə yən lə ri məft un edir di. Onun 
nit qi də rin və konk ret idi, mü
za ki rə olu nan mə sə lə ni yük sək 
sə viy yə də ümu mi ləş dir mək ba
ca rı ğı na ma lik idi. Ulu ön də rin 
nitq və çı xış la rın da ar tıq söz və 
ifa də, qey ridə qiq fakt və rə qəm 
ol mur, fi kir lə ri ni son də rə cə ci
la lan mış şə kil də ifa də edir di. O, 
mə sə lə nin ma hiy yə ti ni aç ma ğa, 
möv zu nun mil li mə na fe, döv lət
çi lik möv qe yin dən təh lil et mə yə 
xid mət edən mə sə lə ni us ta lıq la 
gös tər mə yi ba ca rır dı.

Gör kəm li si ya sət çi üçün 
uzaq gö rən lik, düz gün qə rar 
çı xart maq nə qə dər əhə miy
yət li dir sə, rə van nit qə, yük sək 
in tel lek tə, təh lil et mək ba ca rı
ğı na yi yə lən mək də bir o qə dər 
va cib dir. Bu cə hət dən Hey dər 
Əli ye və uy ğun gə lən si ya sət çi 
çox az dır. Ümum mil li li de rin ic
ti maisi ya si fəa liy yə ti nin ob yek
tiv təh li li gös tə rir ki, o, baş qa
la rın dan fərq li ola raq qey riadi 
zə ka ya, bö yük ener ji yə, is la hat çı 
tə fək kü rə, yük sək ana li tik tə
fək kü rə və ye nil məz ira də yə 
ma lik si ya sət çi idi. “Si ya sət üçün 
do ğul muş lar si ya sət dən əl çək
dik cə, si ya sət on lar dan əl çək
mir” – de yi mi ta ma mi lə Hey dər 
Əli ye və aid edi lə bi lər. Məhz 
bu na gö rə də bir sı ra hal lar da 
onu “si ya sət nə hən gi”, “si ya sət 
qross meys te ri”, “si ya sət pat ri ar
xı”... ki mi xa rak te ri zə edir lər. 

XX əsr və XXI əs rin baş
lan ğı cı nın gör kəm li si ya sət çi
lə rin dən və döv lət xa dim lə rin
dən bi ri olan Hey dər Əli ye vin 
ib rə ta miz hə ya tı və hey rə ta miz 
si ya si fəa liy yə ti gə lə cək yü zil
lik lər də hə lə ne çəne çə si ya sət 
ada mı na is ti qa mət ve rə cək dir. 
Bu gün öl kə miz bu si ya sə tin 
uğur la rı nı hiss edir, onun la ya
şa yır və fay da la nır. Bu si ya sə tin 
ic ra çı sı ulu ön də ri mi zin la yiq li 
si ya si va ri si cə nab İl ham Əli yev
dir. Onun rəh bər li yi ilə Hey dər 
Əli yev si ya sə ti ya şa yır və uğur la 
da vam et di ri lir. Müs tə qil Azər
bay can Res pub li ka sı Hey dər 
Əli yev si ya sə ti ilə irə li lə yir və 
ya şa yır. Bu  si ya sət Azər bay ca
nın gə lə cə yə is ti qa mət lən miş 
uğur la rı nın əsa sı dır. Onun si
ya si kur su döv lət müs tə qil li yi
mi zin qo ru nub sax la nıl ma sı və 
möh kəm lən di ril mə si, Azər
bay ca nın bey nəl xalq imi ci nin 
yük səl dil mə si, so si aliq ti sa di tə
rəq qi yə na il ol ma sı ki mi ağır və 
ta le yük lü mə sə lə lər də sı naq dan 
çıx mış dır.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə öl kə miz də bü
tün sa hə lər də apa rı lan uğur lu 
is la hat lar, əl də olu nan nə ti cə
lər xal qın sa ba ha olan ina mı nı 
qatqat ar tır mış, Hey dər Əli yev 
yo lu nun la yi qin cə da vam et di ril
di yi nə, me ma rı ol du ğu müs tə qil 
Azər bay ca nın eti bar lı əl lər də 
ol du ğu na möh kəm əmin lik ya
rat mış dır. Ulu ön dər Hey dər 
Əli yev si ya sə ti nin Pre zi dent İl
ham Əli yev tə rə fin dən uğur la 
da vam et di ril mə si ni ay dın gö
rən xal qı mız bu si ya sə ti yük sək 
də yər lən di rir və onun ət ra fın da 
da ha sıx bir lə şir lər. Cə nab İl ham 
Əli yev ulu ön də rin si ya si kur su
nu la yi qin cə da vam et dir mək lə, 
xal qı mı zın və döv lət çi li yi mi zin 
bu kur sun ma hiy yə tin dən do
ğan mil li ma raq la rı nı bey nəl xalq 
miq yas da tə min edir. Hey dər 
Əli yev si ya sə ti nin uğur la hə ya
ta ke çi ril mə si müs tə qil li yi mi zi 
möh kəm lən di rir, döv lət çi li yi
mi zi qüd rət lən di rir və nə ti cə də 
bey nəl xalq aləm də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın ro lu nu və nü fu
zu nu ar tı rır.

Xa riz ma tik li der,  
fenomenalşəxsiyyət

Hey dər Əli yev Fon du
nun təş ki lat çı lı ğı və Azər
bay ca nın Al ma ni ya da kı 
sə fir li yi nin dəs tə yi ilə bu 
öl kə də ke çi ri lən Azər bay
can Mə də niy yət Gün lə ri 
çər çi və sin də növ bə ti təd bir 
de kab rın 8də Drez den də 
təş kil olu nub.

Drez de nin məş hur “Al
ber ti num” mu ze yin də ke
çi ri lən təd bi rin iş ti rak çı la rı 
Qa ra Qa ra yev adı na Azər
bay can Döv lət ka me ra or
kest ri nin ifa sın da Azər bay
can və dün ya bəs tə kar la rı
nın əsər lə ri ni din lə yib lər.

Təd bi ri açan sə fir Pər viz 
Şah ba zov mə də niy yət ax şa
mı nın Azər bay can Res pub li
ka sı nın bi rin ci xa nı mı, Hey
dər Əli yev Fon du nun pre zi
den ti Meh ri ban Əli ye va nın 
tə şəb bü sü ilə ke çi ril di yi ni 
vur ğu la yıb. Dip lo mat öl kə
mi zin in ki şa fı, Azər bay can
Al ma ni ya mü na si bət lə ri nin 
ta ri xi kök lə ri və ha zır ki və
ziy yə ti haq da təd bir iş ti rak
çı la rı na mə lu mat ve rib. Sə fir 
özün də Qərb ilə Şərq mə
də niy yət lə ri ni bir ləş di rən 
Azər bay ca nın zən gin mə
də ni ir si, dün ya mu si qi si nə 
ver di yi töh fə lər, öl kə miz də 
klas sik və müa sir mu si qi
nin in ki şa fın dan, qa za nı lan 
nai liy yət lər dən da nı şıb. O, 
həm çi nin xal qı mı zın mu si qi 
be şi yi olan Qa ra ba ğın və ət
raf ra yon la rın Er mə nis ta nın 
iş ğa lı al tın da ol ma sı ba rə də 
mə lu mat ve rib.

Təd bi rin apa rı cı sı Azər
bay can da möv cud olan al
man ir si, elə cə də res pub li
ka mı zın bi rin ci xa nı mı Meh
ri ban Əli ye va nın və onun 
rəh bər lik et di yi Hey dər 
Əli yev Fon du nun öl kə miz
də və xa ric də mə də ni ir sin 
qo ru nub sax lan ma sı, mə də
niy yət mü na si bət lə ri nin təş
viq olun ma sı və gənc lə rin 
təh sil al maq im kan la rı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı üçün hə ya

ta ke çir di yi iş lər ba rə də mə
lu mat ve rib. Apa rı cı məş hur 
bəs tə kar Qa ra Qa ra ye vin 
adı nı da şı yan Azər bay can 
Döv lət ka me ra or kest ri nin 
də fəa liy yə tin dən ge niş söh
bət açıb.

Təd bir iş ti rak çı la rı na, 
həm çi nin Hey dər Əli yev 
Fon du nun ye ni nəş ri olan, 
Ber lin Hum boldt Uni ver si
te tin də “Azər bay can ta ri xi” 
ka fed ra sı nın mü di ri, pro fes
sor Eva Ma ria Auxun ya xın
dan iş ti ra kı ilə ha zır la nan 
“Azər bay can da al man ir si” 
ki ta bı təq dim edi lib. Ey ni 
za man da, “Azər bay can da al
man iz lə ri” ad lı fo to sər gi və 
“Al ma ni ya bir rəs sa mın gö zü 
ilə” möv zu sun da ke çi ri lən 
rəsm mü sa bi qə si qa lib lə ri
nin əsər lə rin dən iba rət sər
gi nü ma yiş et di ri lib.

Təd bir də Drez den Şə
hər Bə lə diy yə si nin üzv lə ri, 
Sak so ni ya tor pa ğı par la men
ti nin de pu tat la rı, Drez den 
Fi lar mo ni ya sı nın di rek to ru 
An selm Ro ze, Drez den Mu
zey lər Bir li yi nin di rek to ru 
Qiz bert Porst man, şə hə rin 
Sə na ye və Ti ca rət Pa la ta
sı nın ida rə he yə ti nin üz vü 
Hel mut Qolts, Drez den Rəs
sam lıq Aka de mi ya sı nın rek
to ru Ma ti as Flü qe, Drez den 
Döv lət Mu ze yi nin di rek to
ru Eri ka Eşe bax, Drez den 
Ope ra sı nın di rek tor lu ğu nun 
üz vü Sol vayq Ekert, Al ma
ni ya da akk re di tə olun muş 
dip lo ma tik kor pu sun və 
KİVlə rin nü ma yən də lə ri, 
ha be lə Sak so ni ya tor pa ğı
nın mü səl man, pra vos lav və 
yə hu di di ni ic ma la rı nın rəh
bər lə ri iş ti rak edib lər. 

De kab rın 4də Pa ri sin 
qış sir kin də Azər bay can və 
Fran sa gü ləş çi lə ri nin yol daş
lıq gö rü şü ke çi ri lib. Azər bay
ca nın bi rin ci xa nı mı, ilk Av
ro pa Oyun la rı nın Təş ki lat 
Ko mi tə si nin səd ri Meh ri ban 
Əli ye va ilə ya na şı, yol daş lıq 
gö rü şü nü iz lə yən lər ara sın
da Fran sa nın id man üz rə 
döv lət ka ti bi Ti ye ri Bra yar, 
Bey nəl xalq Gü ləş Fe de ra
si ya sı nın pre zi den ti Ne nad 
La lo viç, Azər bay can Gü ləş 
Fe de ra si ya sı nın pre zi den
ti Fa zil Məm mə dov, Fran sa 
hö ku mə ti nin, par la men ti nin 
üzv lə ri, id man ic ti ma iy yə ti
nin nü ma yən də lə ri də olub.

Ya rış la rın açı lış mə ra si
mi Azər bay ca nın və Fran sa
nın döv lət himn lə ri nin səs
lən mə si ilə baş la yıb. Olim
pi ya test tur ni ri ad lan dı rı lan 
bu yol daş lıq gö rü şü nün açı

lış mə ra si min də Azər bay
can Döv lət rəqs an samb lı 
nü mu nə vi proq ram la çı xış 
edib. Son ra Azər bay ca nın 
id man nai liy yət lə ri, bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı na ha zır lıq 
iş lə ri nin ge di şin dən bəhs 
edən film nü ma yiş olu nub.

Təq ri bən 1600 ta ma şa
çı nın iz lə di yi gö rüş də yu
nanRo ma, sər bəst və qa
dın gü lə şi üz rə 10 çə ki də
rə cə sin də ya rış lar ke çi ri lib. 
Gər gin id man mü ba ri zə si 
şə rai tin də ke çən ya rış da 
Azər bay can ko man da sı elə 
ilk də qi qə lər dən üs tün lü
yü ələ alıb. Bö yük ta ri xi və 
ənə nə lə ri olan Azər bay can 
gü lə şi nin ye tir mə lə ri öl kə
mi zin id man şə rə fi ni bu yol
daş lıq gö rü şün də də la yi qin
cə qo ru yub lar. Ko man da mız 
rə qi bi nə 9:1 he sa bı ilə qa lib 
gə lib.
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Bi nə qə di ra yo nun da 
təş kil edi lən səy yar gö rüş
lər əha li nin prob lem lə ri nin 
həl lin də va cib rol oy na yır. 
Bu qə bil dən da ha bir gö rüş 
de kab rın 5də M.Ə.Rə sul
za də qə sə bə sin də yer lə şən 
143 say lı tam or ta mək tə
bin akt za lın da  ke çi ri lib. 
Gö rüş də Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də rov, RİH 
baş çı sı nın müa vin lə ri, Apa
ra tın şö bə mü dir lə ri, ida rə, 
mü əs si sə və hü quqmü ha
fi zə or qan la rı nın rəh bər lə
ri, ha be lə 90 nə fər dən çox 
qə sə bə sa ki ni iş ti rak edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
ic ra ha ki miy yə ti nin baş çı
sı  bil di rib ki, öl kə Pre zi den ti 
cə nab İl ham Əli ye vin töv si yə 
və tap şı rıq la rı na mü va fiq ola
raq yer lər də sa kin lər lə gö
rüş lər da vam et di ri lir, əha li ni 
na ra hat edən prob lem lə rin 
həl li is ti qa mə tin də tə xi rə
sa lın maz təd bir lər gö rü lür: 
“Mü tə ma di ola raq yer lər də 
sa kin lər lə gö rüş lər ke çi ri
rik. Bir ba şa ün siy yət za ma nı 
qal dı rı lan prob lem lə rin bir 
qis mi ye rin də cə həll olu nur, 
di gər lə ri nin həl li nə za rə tə 
gö tü rü lür. Əl bət tə, bir sı ra 
prob lem lə rin həl li nin ob yek
tiv sə bəb lər dən uzan ma sı da 
müm kün dür. La kin on la rın 
heç bi ri diq qət siz qal mır və 
ic ra ya yö nəl di lir. Diq qə ti ni
zə çat dı rı rıq ki, bi zə edi lən 
bü tün mü ra ci ət lər qey diy ya
ta alı na raq aidiy yə ti şö bə lə rə 
gön də ri lir. İc ra ha ki miy yə ti 
tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lən 
bü tün la yi hə lər, gö rü lən iş
lər əha li nin ra hat lı ğı, yax şı 
ya şa ma sı üçün dür. Məq sə di
miz in san la ra la yiq li xid mət 
gös tər mək, on la rın prob
lem lə ri nin həl li nə yar dım çı 
ol maq dır”. 

Bil di ri lib ki, ra yon rəh
bər li yi sa kin lə rin üz ləş di yi 

prob lem lər dən ümu mən 
xə bər dar dır və on la rın mər
hə lə li şə kil də həl li nə zər də 
tu tu lur: “Mə sə lən, qış da is
ti lik, tə bii qa zın tə zi qi nin 
zə if ol ma sı, yay da su yun 
ve ril mə sin də fa si lə lə rin ya
ran ma sı, bə zi hal lar da kə sil
mə si sa kin lə ri na ha rat edir.   
Ra yon da sa kin lə rin üz ləş
di yi bü tün prob lem lər dən 
ümu mi mə lu ma tı mız var. 
Am ma və tən daş lar üz ləş
dik lə ri prob lem lə ri məhz 
be lə gö rüş lər də bir ba şa ra
yon rəh bər li yi nin diq qə ti
nə çat dı rır lar ki, bu da bi zə 
işi mi zi da ha ope ra tiv şə kil də 
qur ma ğa kö mək edir. Bil di
yi niz ki mi, gə lən ilk Ba kı da 
ilk Av ro pa Oyun la rı ke çi ri
lə cək. Öl kə Pre zi den ti nin 
tap şı rı ğı ilə Ba kı şə hə ri nin 
bü tün ra yon la rın da, elə cə 
də Bi nə qə di ra yo nun da bu 
möh tə şəm təd bi rə cid di ha
zır lıq gö rü lür. Bu gün əsas 
iş çi qüv və lə ri miz ra yon əra
zi sin də fəa liy yət gös tə rən 
id man ob yekt lə ri nin əra zi
sin də ça lı şır lar”. 

İc ra ha ki miy yə ti nin baş
çı sı həm çi nin qeyd edib ki, 
Bi nə qə di ra yo nu nun müx
tə lif əra zi lə rin də ke çi ri lən 
səy yar gö rüş lər sə mə rə
li nə ti cə lər ve rir: “Səy yar 
gö rüş lə rin nə ti cə si dir ki, 
sa kin lə ri na ra hat edən bir 
sı ra prob lem lər həl li ni ta
pır. Ra yo nun di gər mik ro
ra yon və qə sə bə lə rin də də 
ge niş miq yas lı abad lıq iş lə ri 
hə ya ta ke çi ri lir. Araş dır ma
lar gös tə rir ki, ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nə mü ra ci ət lər 
da ha çox abad lıq apa rı lan 
ün van lar dan da xil olur və 
bu da in san la rın ina mın dan 
irə li gə lir. Hər bir sa kin is
tə yir ki, onun ya şa dı ğı kü çə 
abad laş dı rıl sın. Am ma bu 
mə sə lə də tə ləs kən li yə yol 
ver mək ol maz. Bü tün iş lər 
mü va fiq Döv lət Proq ra mı na 
uy ğun ola raq mər hə lə li şə

kil də hə ya ta ke çi ri lir”.
Son ra sa kin lə rin şi ka

yət və tək lif ə ri din lə ni lib. 
M.Ə.Rə sul za də qə sə bə si 
Ağa Ne mə tul la kü çə si, 3a 
ün va nın da ya şa yan Ley la 
Kə ri mo va  ra yon da hə ya
ta ke çi ri lən abad lıq və qu
ru cu luq iş lə ri nə gö rə öl kə 
rəh bər li yi nə min nət dar lı
ğı nı bil di rib, ya şa dı ğı əra zi
də na ra hat lıq do ğu ran bə zi 
nöq san və ça tış maz lıq la rın 
ara dan qal dı rıl ma sı nı xa hiş 
edib. O, həm çi nin, RİH tə
rə fin dən ic ra edi lən “Tə miz 
Bi nə qə di” so si al la yi hə si ni 
dəs tək lə di yi ni və ona qo şul
du ğu nu vur ğu la yıb: “Mə həl
lə mi zin nü mü nə vi mə həl lə
lə rə qo şul ma sı üçün biz də 
əli miz dən gə lə ni et mə yə 
ha zı rıq”. 

Ya şa dı ğı əra zi nin sa kin
lə ri adın dan da nı şan Qa far 
Və li yev qə sə bə də tə miz lik 
sa hə sin də ça lı şan la rın öz 
işi nə vic dan la ya naş dıq la rı
nı diq qə tə çat dı rıb: “Əv vəl
lər mə həl lə miz də an ti sa ni
tar və ziy yət hökm sü rür dü, 
mə həl lə da xi li yol la rı mız pis 
və ziy yət də idi. Ha zır da bu 
prob lem lər ara dan qal dı rı
lıb. Bu na gö rə də öl kə rəh
bər li yi nə də rin tə şək kü rü
mü zü bil di ri rik”.

Gö rüş də çı xış edən di
gər sa kin lər – So na Za lo va, 
Asif Gül məm məd li, To fiq 
Sər da rov, Ta mel la Qa sı mo
va, Şö lə Mir zə ye və, Fat ma 
Əli ye va və baş qa la rı  is ti li yin 
ol ma ma sın dan, hə yət lər də 
ge cə işıq la rı nın qu raş dı rıl
ma ma sın dan və ya ğış su
la rı nın yı ğı lıb qal ma sın dan 
şi ka yət lə nib lər.

Sa kin lə ri diq qət lə din
lə yən Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı və
tən daş lar tə rə fin dən qal dı
rı lan mə sə lə lə rin həl li ilə 
əla qə dar aidiy yə ti qu rum la
rın rəh bər lə ri nə yerindəcə 
konk ret tap şı rıq la rı nı ve rib. 

Bi nə qə di ra yo nun da 
və tən daş lar dan da xil olan 
mü ra ci ət lə rin ca vab lan dı
rıl ma sı və şi ka yət lə rin qə
bul edi lə rək ope ra tiv şə kil də 
araş dır ma ya yö nəl dil mə si 
məq sə di lə ya ra dıl mış “Sa
kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə ti 
– 1646” (SMX) fəa liy yə ti ni 
uğur la da vam et di rir. Ra yon 
sa kin lə ri bö yük inam bəs lə
dik lə ri xid mə tə ən müx tə lif 
prob lem lər lə bağ lı mü ra ci ət 
edir lər. Ha va la rın so yu ma sı 
ilə əla qə dar xid mə tə olan 
zəng lə rin sa yı  xey li ar tıb.

2014cü ilin no yabr ayı 
ər zin də SMX va si tə si lə  ca
vab lan dı rı lan zəng lə rin sa yı 
4943, bir ba şa ca vab lan dı rı lan 
zəng lə rin sa yı 3899,  ya ra dı
lan əksəla qə lə rin sa yı 1159, 
gün lük  or ta zəng sa yı 156, 
tər tib edi lən şi ka yət və rə

qə lə ri nin sa yı isə 1044 olub. 
Xid mə tin rəi si Anar Sə fə
rov dan al dı ğı mız mə lu ma ta 
gö rə, da xil ol muş şi ka yət xa
rak ter li mü ra ci ət lə rin 960
nın ic ra sı tə min edi lib. O 
cüm lə dən 790 şi ka yət  tam 
həll olu nub, 150 şi ka yət çi yə 
mü va fiq iza hat ve ri lib,  84 şi
ka yə tin həl li ic ra at da dır.

Xid mət rəi si nin söz lə
ri nə gö rə, no yabr ayı üz rə 
mü ra ci ət lə rin 383ü is ti lik 

təc hi za tı, 260ı qaz təc hi za
tı, 235i su və ka na li za si ya, 
13ü elekt rik ener ji si, 58i 
lift prob lem lə ri, 20si yol
la rın ya rar sız ol ma sı, 16si 
kü çə lə rin işıq lan dı rıl ma sı 
ilə əla qə dar, 10u zi bil və 
tul lan tı lar, 49u sa kin lə ri 
na ra hat edən di gər mə sə lə
lər lə bağ lı olub. Xid mə tə ay 
ər zin də sa kin lər tə rə fin dən 
65 tə şək kür mü ra ciə ti da xil 
olub.

Səyyargörüşlər 
səmərəli 
nəticələrverir

Zirvədənzirvəyəvə
əbədiyyətə...
BinəqədidəuluöndərHeydərƏliyevin 
xatirəsiehtiramlayadolunub

SMX-yadaxilolan 
müraciətlərinsayıartıb

MƏ HƏb bƏt oru cov

De kab rın 11də  Bi nə qə
di Ra yon İc ra ha ki miy yə tin də 
ümum mil li li der Hey dər Əli ye
vin anım gü nü nə həsr edil miş 
mə ra sim ke çi ri lib. Təd bir də 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov, Mil li Məc li sin de
pu tat la rı – Ra fa el Cəb ra yı lov, 
Ha cı Ma dər Mu sa yev,  Ba kı 
şə hə ri üz rə Təh sil İda rə si nin 
mü dir müa vi ni  Hü seyn Əs gə
rov, Bi nə qə di RİH baş çı sı nın 
müa vin lə ri, Apa ra tın şö bə mü
dir lə ri, ra yon hü quq– mü ha fi zə 
or qan la rı nın və zi fə li şəxs lə ri, 
gənc lər və  ra yon ic ti ma iy yə
ti nin nü ma yən də lə ri iş ti rak 
edib lər. Mə ra sim dən əv vəl 
yı ğın caq iş ti rak çı la rı ulu ön
dər Hey dər Əli ye vin Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin  
in zi ba ti  bi na sı nın qar şı sın da kı  
abi də si  önü nə külçi çək dəs tə
lə ri dü züb lər. 

 Ra yon ic ra ha ki miy yə ti
nin bö yük akt za lın da da vam 
et di ri lən mə ra sim ulu ön də rin 
xa ti rə si nin bir də qi qə lik sü
kut la yad edil mə si ilə baş la nı
lıb.  Təd bir də çı xış edən  Ba kı 
şə hə ri üz rə Təh sil İda rə si nin 
mü dir müa vi ni  Hü seyn Əs gə
rov qeyd edib ki, Hey dər Əli ye
vin adı  xal qı mı zın ta ri xi nə ən 
bö yük azər bay can lı ki mi  əbə di 
həkk olu nub: “Öm rü nü xal qın 
səa də ti nə həsr et miş ümum
mil li li der Hey dər Əli yev Azər
bay can xal qı nın ço xəsr lik ar zu
la rı nı ger çək ləş dir di və  xal qı
mı zı dün ya ta ri xi səh nə sin də 
məx su si ye rə çı xar dı. 1969cu 
ilin iyu lun da ulu ön dər Azər

bay can KP MKnın bi rin ci 
ka ti bi se çil di. Be lə lik lə, xal qın 
müd rik oğ lu müs tə qil Azər
bay can Res pub li ka sı nın ya ra
dıl ma sı mər hə lə si nə qə dəm 
qoy du.  İlk vaxt lar dan Hey dər 
Əli yev Azər bay can di li nin döv
lət  di li elan edil mə si ilə bağ lı 
mü ba ri zə yə baş la dı. Xa tır la daq 
ki, 60cı il lər də rəs mi yı ğın caq
lar da an caq rus di lin də da nı şı
lır dı. La kin çə tin də ol sa, hə
min o dövr də zi ya lı la rı mız ana 
di li mi zin ya şa ma sı uğ run da 
mü ba ri zə apa rır dı. Bu mü ba
ri zə ta ri xin də Hey dər Əli ye vin 
xü su si ro lu var. O, ana di li mi
zin iş lən mə azad lı ğı uğ run da 
iki cəb hə də mü ba ri zə apa rır
di. Bi rin ci si, o, özü ana di lin də 
da nı şır dı. İkin ci si, qa nun ve ri ci 
və rəs mi yol lar la di li mi zin sta

tu su nun ar tı rıl ma sı na ça lı şır dı. 
So vet lər ha ki miy yə ti döv rün də 
ali rəh bər lik or qa nı  Kom mu
nist Par ti ya sı idi. Bu par ti ya
nın di li isə rus di li ol du ğun dan 
onun dəh liz lə rin də ana di lin də 
sə nəd ha zır la na bil məz di.  Be lə 
bir çə tin şə ra it də Hey dər Əli
yev Azər bay can di lin də nitq lər 
et mə yə baş la dı. Onun gös tə ri şi 
ilə  ana di lin də dərs lik lər nəşr 
olun du. Nə ha yət, 1978ci il də 
qə bul edil miş Azər bay can Res
pub li ka sı nın  Kons ti tu si ya sın da 
Azər bay can di li döv lət di li elan 
olun du. Bun dan son ra ana di

li ni in ki şaf et dir mək, bu dil də 
el mi və bə dii ya ra dı cı lı ğı ge niş
lən dir mək, ki no, te atr qu ru cu
lu ğun da mil li di lin tət bi qi ni 
güc lən dir mək da ha asan ol du. 
Bu gün hər bir gənc  ulu ön də
rin keç di yi hə yat yo lu nu ya xın
dan öy rən mə li, onun əməl lə
rin dən bəh rə lən mə li dir”.

Mə ra sim də çı xış edən  
mil lət və ki li  Rə fa il  Cəb ra yı
lov bil di rib ki, Hey dər Əli yev 

ha ki miy yət də ol du ğu bü tün 
dövr lər də xal qı mız üçün mi
sil siz xid mət lər gös tə rib. 1969
cu il də ulu ön dər Azər bay ca na 
rəh bər li yə gə lən dən son ra öl
kə də iq ti sa di in ki şaf və tə rəq qi 
əsas me ya ra çev ri lib: “Ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
Və tən və xalq qar şı sın da gös
tər di yi bö yük xid mət lər dən 
bi ri də mil li döv lət çi li yi mi zin 
möh kəm lən di ril mə si ba xı
mın dan çox əhə miy yət li olan 
azər bay can çı lıq ide ya sı nı irə li 
sür mə si, onu mil li di as po run 
təş ki lat lan ma sı üçün ideo lo ji 
tə mə lə çe vir mə si dir. Bu gün 
si ya si ba xış la rın dan ası lı ol
ma ya raq, ha mı eti raf edir ki, 
Hey dər Əli ye vin 1993cü il də 
xal qın is tə yi ilə ha ki miy yə tə 
qa yı dı şın dan son ra Azər bay

can da əl də edil miş mil li bir lik 
res pub li ka mı zın ən qiy mət li 
mə nə viideo lo ji sər vət lə rin
dən bi ri dir. Xal qın nə zə rin də 
bü töv, mil li şəx siy yət ki mi tə
cəs süm olu nan Hey dər Əli yev 
Azər bay can da və tən daş sül hü 
və ümum xalq həm rəy li yi nin 
möh kəm lən di ril mə si xət ti ni 
da vam et dir miş, bu si ya si xət ti 
özü nün konk ret ad dım la rı ilə 
ka mil el minə zə ri kon sep si ya 
sə viy yə si nə qal dır mış dır”.

Təd bir də çı xış edən Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti
nin baş çı sı Xa ləd din İs gən də

rov  vur ğu la yıb ki, Azər bay can 
döv lət çi li yi nin xi las ka rı, ulu 
ön dər Hey dər Əli yev şəx siy yə
ti ba rə də söz de mək nə qə dər 
şə rəf i dir sə, bir o qə dər də mə
su liy yət li və çə tin dir: “Ümum
mil li li der  Hey dər Əli ye vin 
mə na lı hə ya tı və yo rul maz 
fəa liy yə ti Azər bay ca nın ya rım 
əsr lik ta ri xi ni özün də əks et di
rən bö yük bir kül liy yat dır, da
im öy rə nil mə li və öy rə dil mə

li dir. Par laq zə ka sı, döv lət çi lik 
təc rü bə si, ye nil məz li yi və cə
sa rə ti ilə müs tə qil Azər bay can 
döv lə ti ni məh vol ma təh lü kə
sin dən qo ru yub sax la yan, onu 
ya şa dan və bu döv lə tin bü tün 
at ri but la rı nı qu rubya ra dan 
ümum mil li li der Hey dər Əli
ye vin Və tən və xalq qar şı sın da 
xid mət lə ri əvəz siz dir”.

X.İs gən də rov  qeyd edib ki, 
Azər bay can xal qı nın ta ri xin də 
və ta le yük lü mə sə lə lə ri nin 
həl lin də müs təs na xid mət lə ri 
olan ta ri xi şəx siy yət lər, gör
kəm li si ya sət və döv lət adam
la rı çox ol muş dur: “Bun lar 
za manza man gör dük lə ri bö
yük iş lə ri və əməl lə ri ilə yad
da qal mış və unu dul ma mış lar. 
Be lə ta ri xi şəx siy yət lər içə
ri sin də Azər bay can xal qı nın 

ümum mil li li de ri adı nı qa zan
mış gör kəm li döv lət xa di mi, 
dün ya miq yas lı si ya sət çi Hey
dər Əli ye vin xü su si ro lu var dır. 
Çün ki yal nız bu da hi şəx siy yət 
mil li li der sə viy yə si nə yük səl
miş dir. Mil li li der lik lə si ya si li
der lik key fiy yət lə ri nin bir döv
lət ada mın da bir ləş mə si bə şər 
ta ri xin də na dir rast gə li nən 
uni kal hal dır. Ulu ön dər bu iki 
key fiy yə ti eh ti va et mək lə bə ra
bər, fəa liy yət gös tər di yi bü tün 
sa hə lər də özü nü məhz bi rin ci 
şəxs ki mi, li der ki mi təs diq et
miş dir. Bu da hi in san üç rəng li 
bay ra ğı mı zı, ger bi mi zi, him ni
mi zi bi zə qay tar mış dır. Bu da
hi in san Azər bay can xal qı nın 
yad da şın da qu ru cu və xi las kar 
döv lət xa di mi, mil li li der və 
xalq mə həb bə ti ni qa za nan ön
dər ki mi qal mış dır. 

Xal qı mı zın ta ri xi ta le yin də, 
mə nə vi, si ya si və ic ti mai hə ya
tın da, döv lət qu ru cu lu ğun da 
onun qə dər mi sil siz xid mət
lər gös tə rən ikin ci döv lət ada
mı tap maq müm kün de yil dir. 
Ulu ön də rin ya şa dı ğı hər bir 
gün bi zim üçün ta rix dir. O bi
zə di li mi zi, mə də niy yə ti mi zi 
qay ta rıb. Hey dar Əli yev hə
mi şə bi zə mə nə viy ya tı mı zın 

qur ba nı ol ma ğı töv si yə edib. 
Hey dər Əli yev dün ya nın na dir, 
uni kal, se çi lən si ya sət ada mı 
idi. O, dün ya si ya sə ti nə tə sir 
et mək gü cün də olan li der idi.    
Hey dər Əli yev tək Azər bay can 
de yil, keç miş it ti faq sə viy yə
sin də, hət ta Qərb miq ya sın da 
sö zü nün ke çə ri olan li der idi. 
O, bey nəl xalq sə viy yə də dü
şün mə yi və təh lil lər apar ma ğı 
ba ca rır dı. Bu iki mə qam onu 
həm kar la rın dan əhə miy yət
li də rə cə də fərq lən di rən pe
şə kar ciz gi lər dən dir. Hey dər 
Əli yev gə lə cə yi gör mək qab
liy yə ti nə ma lik şəx siy yət idi. O 
biz lə rə İl ham Əli yev ki mi  güc
lü li der ve rib. Da hi şəx siy yə tin 
si ya si kur su nu bu gün Azər
bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev 
uğur la da vam et di rir. Ulu ön
dər öz es ta fe ti ni Azər bay ca nın 
ye ni li de ri, da vam çı sı Pre zi dent 
İl ham Əli ye və ve rər kən de
miş di: “Mən ona özüm qə dər 
ina nı ram və gə lə cə yi nə bö yük 
ümid lər bəs lə yi rəm”. Ulu ön
də rin so na çat dı ra bil mə di yi 
iş lər bu gün uğur la hə ya ta ke
çi ri lir. İn di Azər bay can dün ya
da söz sa hi bi nə ma lik nü fuz lu 
döv lə tə və li de rə sa hib dir”. Bu 
gün hər bi ri miz ümum mil li li
de rin uzaq gö rən lik lə de di yi bu 
söz lə rin nə qə dər bö yük hə qi
qət ol du ğu nun can lı şa hi di yik. 
Bu gün müs tə qil Azər bay ca nı
mı zın dün ya sə viy yə sin də ön
cül yer də ol ma sı, bey nəl xalq 
aləm də sa yı lıbse çil mə si məhz 
ulu ön də rin la yiq li da vam çı
sı möh tə rəm Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin bu si ya sə tə sə da qə
tin dən irə li gə lir”.

Son ra res pub li ka nın xalq 
ar tis ti İl ham Əs gə ro vun  ifa
sın da ulu ön də rə həsr olun muş 
şe ir lər dən iba rət kom po zi si ya 
təq dim edi lib. Mə ra sim “Li
der lik mis si ya sı” vi deo çar xı nın  
nü ma yi şi ilə ye kun la şıb.
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ES Mİ ra

Bi nə qə di Ra yon Gənc
lər və İd man İda rə si və Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı Bi nə qə
di ra yon təş ki la tı nın təş ki lat
çı lı ğı ilə 2014cü ilin Azər bay
can Res pub li ka sın da “Sə na ye 
ili” elan edil mə si haq qın da 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre
zi den ti nin sə rən ca mı nın ic ra
sı, gənc lər ara sın da sə na ye nin 
in ki şaf pers pek tiv lə ri ilə bağ lı 
maa rif ən dir mə işi nin təş ki
li məq sə di lə “Ba ku tel2014” 
XX Azər bay can Bey nəl xalq 
te le kom mu ni ka si ya və in
for ma si ya tex no lo gi ya la rı 
sər gi si nə eks kur si ya təş kil 
olun muş dur. Eks kur si ya da 
“Müa sir iq ti sad mək tə bi” la
yi hə si nin iş ti rak çı la rı və YAP 

Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
fə al gənc lə ri iş ti rak et miş lər. 

Qeyd edək ki, Ra bi tə və 
Yük sək Tex no lo gi ya lar Na
zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke
çi ri lən sər gi də dün ya nın 23 
öl kə sin dən 250 şir kət iş ti rak 
et miş dir. On la rın ara sın da 
apa rı cı İKT şir kət lə ri, Azər

bay ca nın mo bil ra bi tə ope ra
tor la rı, in ter net pro vay der lə ri, 
sis tem in teq ra tor la rı və məş
hur brend lə rin dist ri bü ter lə ri 
ol muş dur. Sər gi də te le kom
mu ni ka si ya və şə bə kə lər, 
ge niş zo laq lı ra bi tə və ya yım 
tex no lo gi ya la rı, proq ram tə
mi na tı və sis te min av to mat laş

dı rıl ma sı, İT və ofis tex no lo gi
ya la rı, yük sək tex no lo gi ya lar, 
ha be lə tex no lo ji ye ni lik lər və 
bir sı ra di gər məh sul lar da nü
ma yiş et di ril miş dir. 

“Ba kı Eks po Mər kə zi”ndə 
təş kil olun muş sər gi yə ba xış 
gənc lər də bö yük tə əs sü rat 
ya rat mış dır. 

MƏ HƏb bƏt oru cov

De kabr ayı nın 5də Di ni 
Qu rum lar la İş üz rə Döv lət 
Ko mi tə si (DQİDK), Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti və 
YAP Gənc lər Bir li yi nin təş
ki lat çı lı ğı ilə “Mil limə nə vi 
də yər lər: ta ri xi lik, va ris lik və 
müa sir lik” möv zu sun da təd
bir ke çi ril miş dir. Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın in zi ba ti 
bi na sın da ger çək lə şən təd
bir də Baş na zi rin müa vi ni, 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
sədr müa vi niic ra ka ti bi Əli 
Əh mə dov, Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı
sı Xa ləd din İs gən də rov, Di ni 
Qu rum lar la İş üz rə Döv lət 
Ko mi tə si nin səd ri Mü ba riz 
Qur ban lı, ko mi tə nin sədr 
müa vi ni Gün düz İs ma yı lov, 
fə al gənc lər və me dia nü ma
yən də lə ri iş ti rak et miş lər.

Təd bir dən əv vəl qo naq lar 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki
la tı nın in zi ba ti bi na sı qar şı
sın da ucal dıl mış abi də si nin 
önü nə gül dəs tə lə ri düz müş
lər. DQİDK səd ri Mü ba riz 
Qur ban lı gö rü şü aça raq bil
dir miş dir ki, xal qı mı zın əsr
lər bo yu for ma laş mış mil li 
mə nə vi də yər lə ri gənc lə rin 
şəx siy yət ki mi for ma laş ma
sın da müs təs na rol oy na yır: 
“Özün də di ni eh kam la rı və 
ənə nə lə ri bir ləş di rən mil li 
ənə nə lə ri mi zin qo run ma sı 
gənc lər üçün va cib mə sə lə
lər dən bi ri dir. Bu ba xım dan, 
gənc lər üzər lə ri nə dü şən 
mə su liy yə ti dərk et mə li, öz 
dav ra nış la rı, dü şün cə tərz lə
ri ilə azər bay can lı ol duq la rı nı 
unut ma ma lı dır lar”.

Son ra söz Baş na zi rin 
müa vi ni, Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın sədr müa vi niic
ra ka ti bi Əli Əh mə do va ve
ril miş dir. Möv zu ət ra fın da 
ge niş mə ru zə ilə çı xış edən  

na tiq mil limə nə vi də yər lə
rin in san hə ya tın da ro lun dan, 
cə miy yə tin mə nə vi sfe ra sı
nın tən zim lən mə sin də di nin 
əhə miy yə tin dən da nış mış
dır. Müa sir dövr də xal qı mı zın 
məhz azər bay can çı lıq məf
ku rə si ət ra fın da bir ləş di yi ni 
və mil li özü nə məx sus lu ğu nu 
qo ru yub sax la dı ğı nı de yən 
Əli Əh mə dov öl kə miz də di
ni to le rant lı ğın hökm sür dü
yü nü, di ni ra di ka liz mə yer 
ol ma dı ğı nı diq qə tə çat dır
mış dır: “Vax ti lə si ya si ra di ka
liz min öl kə yə ne cə zi yan gə
tir di yi nin şa hi di ol mu şuq. Ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin ha ki
miy yə tə qa yı dı şın dan son ra 
öl kə miz də si ya si ra di ka liz mə 
son ve ril di və sa bit in ki şa fın 
əsa sı qo yul du”.

Baş na zi rin müa vi ni həm
çi nin vur ğu la mış dır ki, bu gün 
ya şa dı ğı mız re gio nun ət ra fın
da cə rə yan edən ha di sə lər 
fo nun da ra di ka lizm me yil lə ri 
özü nü qa ba rıq gös tə rir və tə
əs süf ki, bu, İs lam di ni ra di ka
liz mi for ma sın da bə şə riy yə tə 
təq dim edi lir. Bil di ril miş dir 
ki, sa bit li yin, dinc li yin ol ma
dı ğı, ra di ka liz min kök sal dı ğı 
bir yer də in ki şaf dan da nış
maq müm kün de yil dir. Azər
bay can və tən daş la rı ra di ka
liz min sülh və sa bit lik üçün 
nə qə dər təh lü kə li ol du ğu
nu yax şı an la yır lar: “Ha zır da 
dün ya öl kə lə ri tə la tüm lü dövr 
ya şa maq da dır. Müs təm lə kə
çi li yə, “so yuq mü ha ri bə”yə 
son qo yul duq dan son ra bə zi 
döv lət lər dün ya xə ri tə si nin 
mən zə rə si ni də yiş mək id
dia la rı nı or ta ya qoy muş lar. 
Bu gün Azər bay ca na çox da 
uzaq ol ma yan əra zi lər də bi
zi na ra hat edən bir sı ra pro
ses lər baş ve rir. Bu ne qa tiv 
pro ses lər fo nun da İs lam di ni 
qə rəz li və əsas sız ola raq ra
di ka liz mə im kan ya ra dan din 
ki mi təq dim edi lir. Kim lər sə 
bu nu sə bəb, kim lər sə nə ti cə 

ki mi gös tər mə yə ça lı şır”. 
Əli Əh mə dov Azər bay

can da in san la rın vic dan azad
lıq la rı nın ən yük sək sə viy yə
də qo run du ğu nu, öl kə miz də 
di ni ra di ka lizm me yil lə ri nin 
ol ma dı ğı nı vur ğu la mış dır: 
“Si ya si ra di ka lizm hə lə 20 il 
əv vəl cə miy yə tə cid di zər bə
lər vur muş dur. Xa os, anar xi ya 
və qar şı dur ma lar ötən əs rin 
90cı il lə rin də məhz si ya si 
ra di ka liz min nə ti cə lə ri ol
muş dur. Bu gün Azər bay can 
cə miy yə ti bü tün təh lü kə lə rin 
qar şı sı nı al ma ğa qa dir dir. Sa
bit lik, əminaman lıq, dinc lik, 
di ni dö züm lü lük, de mok ra tik 
ənə nə lə rin ya ran ma sı, si vil 
və tən daş cə miy yə ti nor ma
la rı nın ya ran ma sı bi la va si tə 
ümum mil li li der Hey dər Əli
ye vin adı ilə bağ lı dır. Sa bit li
yin ol ma dı ğı yer də hər han sı 
in ki şaf dan da nış maq müm
kün de yil dir. Məhz ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin uzaq gö rən 
və müd rik si ya sə ti əsa sın da 
Azər bay can bu gün müs tə qil, 
güc lü, qüd rət li, iq ti sa di cə
hət dən in ki şaf edən bir döv
lə tə çev ril miş dir. Bu si ya sət 
ha zır da ulu ön də rin la yiq li 
si ya si va ri si – öl kə Pre zi den ti, 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
səd ri İl ham Əli yev tə rə fin dən 
uğur la da vam et di ri lir”. 

Bil di ril miş dir ki, bir sı ra 
öl kə lər də di ni ra di ka liz min 
mey da na gəl mə si nin əsas 
sə bəb lə rin dən bi ri di nə ic ti
maisi ya si tən zim lə yi ci ki mi 
ya na şıl ma sı dır: “İc ti maisi ya
si pro ses lə ri for ma laş dı ran di
gər amil lər də var. Mə sə lən, 
müx tə lif yö nüm lü par ti ya lar, 
QHTlər möv cud dur ki, on
lar ic ti maisi ya si pro ses lə rin 
tən zim lən mə sin də rol oy na
yır lar. Bir sı ra mü səl man öl
kə lə rin də di ni ra di ka liz min 
mey da na gəl mə si nin sə bəb
lə ri də məhz ora da di nin ic
ti maisi ya si tən zim lə yi ci ro lu
nu oy na ma ğa ça lış ma sı dır. Bu, 

Azər bay ca na xas ol ma yan hal 
ol sa da, biz ye nə də ayıqsa yıq 
ol ma lı yıq. Din mil li mə nə
vi də yər lə rin nü və si ro lun da 
çı xış et mə li, mü əy yən mə
sə lə lə rə tə kan ver mə li, la kin 
ic ti maisi ya si tən zim lə yi ci ro
lun da çı xış et mə mə li dir. Be lə 
olan hal da cə miy yət də ra di
ka liz min də mey da na gəl mə
si nin qar şı sı alı nar”.

 Əli Əh mə dov çı xı şın da 
gənc lə rin cə miy yət də ki ro
lun dan və mis si ya sın dan da
nış mış, on la rı zə rər li ideo lo gi
ya lar dan və me yil lər dən uzaq 
ol ma ğa, mil limə nə vi də yər
lə rə sa diq ol ma ğa ça ğır mış
dır: “Mü səl man cə miy yət lə ri 
üçün İs lam mil limə nə vi də
yər lə rin nü və si dir. Mə sə lən, 
150200 il əv vəl azər bay can
lı lar öz lə ri ni azər bay can lı dan 
da ha çox mü səl man hiss edir
di lər. İn di nin özün də də elə 
İs lam cə miy yət lə ri var ki, in
san lar öz lə ri ni da ha çox mü
səl man ki mi təq dim edir lər. 
Am ma elə cə miy yət lər, xalq
lar da var ki, on lar öz lə ri ni 
din lə iden ti fi ka si ya et mir lər. 
Mə sə lən, ya pon lar, al man lar 
bu na mi sal dır”.

Baş na zi rin müa vi ni cə
miy yət də mü səl man ol ma
ğın şərt lə ri ilə bağ lı ge dən 
mü ba hi sə lə rə də öz fik ri ni 
bil dir miş dir: “Fik rim cə, əgər 
bir in san İs la mın bu yur du ğu 
nor mal şərt lər lə özü nü mü
səl man hiss edir sə, de mə li, 
mü səl man dır. Müa sir cə miy
yət üçün da ha əla və han sı sa 
şərt lə rin gə ti ril mə si nə eh
ti yac yox dur. Mə sə lən, mən 
he sab et mi rəm ki, kim sə 
gün də 5 də fə na maz qı lır sa, 
da ha yax şı mü səl man dır. İn
di ki döv rün hə yat tə ləb lə
ri ba xı mın dan di ni ayin lə ri, 
iba dət lə ri ol du ğu ki mi ye ri nə 
ye tir mək, hər gün iba dət yer
lə ri nə get mək və sa ir qey ri
müm kün dür. Çün ki sən əgər 
mü tə ma di ola raq hər gün 
bun la rı edir sən sə, bir və tən
daş ki mi di gər iş lə ri ni gör mə
yə sa də cə ola raq, vax tın qal
ma ya caq. Ona gö rə də he sab 
edi rəm ki, bu kri te ri ya dan 
ya na şa raq hər bi ri mi zin özü
mü zü mü səl man he sab et mə
yə tam haq qı mız var”. 

Möv zu ət ra fın da gənc lə ri 
ma raq lan dı ran su al lar  ca vab
lan dı rıl dıq dan son ra Ko mi tə 
səd ri Mü ba riz Qur ban lı təş ki
lat çı lı ğa gö rə Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nə tə şək
kü rü nü bil dir miş, gənc lə rin 
maa rif ən di ril mə si nə xid mət 
edən be lə təd bir lə rin da vam lı 
şə kil də ke çi ri lə cə yi ni diq qə tə 
çat dır mış dır.

Azərbaycandadini 
radikalizminqarşısı 
qətiyyətləalınır

Binəqədiligənclər 
“Bakutel-2014”sərgisində...

 23 dekabr – bələdiyyə seçkiləri günüdür

Bələdiyyəüzvlüyünə 
namizədlərin 
seçicilərləgörüşü

Seçkilərəhazırlıqprosesi 
başaçatmaqüzrədir

Maİl ağa xa nov

De kab rın 4də Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı nın 
(YAP) Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı par ti ya nın bə lə diy yə 
üzv lü yə na mi zəd lə ri nin 8 
say lı Bi nə qə di bi rin ci seç ki 
dai rə si üz rə se çi ci lər lə gö
rü şü nü təş kil edib. Təb li ğat
təş vi qat kam pa ni ya sı çər
çi və sin də hə ya ta ke çi ri lən 
gö rüş də YAP Bi nə qə di ra
yon təş ki la tı nın səd ri Ra miz 
Gö yü şov, təş ki lat səd ri nin 
müa vin lə ri – Fü zu li İs ma
yıl za də və İl qar Mah mu dov, 
ha be lə ra yon sa kin lə ri və 
bə lə diy yə seç ki lə rin də na
mi zəd li yi par ti ya tə rə fin dən 
irə li sü rül müş na mi zəd lər 
iş ti rak edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan Ra miz Gö yü şov Azər
bay can da bə lə diy yə lə rin 
ta ri xi nin qı sa ol ma sı na 
bax ma ya raq, bu ins ti tu tun 
ötən müd dət də mü hüm 
for ma laş ma döv rü keç di
yi ni, əha li nin prob lem lə
ri nin həl lin də bö yük rol 
oy na dı ğı nı diq qə tə çat dı
rıb. Bi nə qə di ra yon bə lə
diy yə si üz rə 17 üzv ye ri nə 
MSKda ümu mi lik də 63 
na mi zə din na mi zəd li yi nin 
qey də alın dı ğı nı de yən ra
yon təş ki la tı nın səd ri əla və 
edib ki, bə lə diy yə üzv lü yü
nə  yer lə rin ha mı sı na YAP 
tə rə fin dən na mi zəd lər irə li 
sü rü lüb. Par ti ya nın na mi
zəd lə ri ara sın da qa dın lar 

və gənc lər üs tün lük təş kil 
edir.

Bil di ri lib ki, son il lər öl
kə də ge dən sü rət li in ki şaf  
nə ti cə sin də Cə nu bi Qaf
qaz iq ti sa diy ya tı nın 75 fai zi 
məhz  Azər bay ca nın üzə
ri nə dü şür. Ötən 11 il ər
zin də res pub li ka mız tək cə 
Qaf qaz da de yil, re gi on da, o 
cüm lə dən Av ro pa da mü
hüm söz sa hi bi nə çev ri lib. 
Öl kə də ki iq ti sa di in ki şaf fo
nun da Bi nə qə di də apa rı lan 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri nə 
diq qət çə kən R.Gö yü şov 
ha zır da sü rət li in ki şaf döv
rü nü ya şa yan ra yon da son 
il lər on lar la mək təb, uşaq 
bağ ça sı və sə hiy yə mü əs si
sə si ti ki lib və ya əsas lı tə
mir olu nub, əha li nin so si al 

prob lem lə ri nin ək sər his sə
si öz həl li ni ta pıb. O, bu is
ti qa mət də ra yon rəh bər li yi 
tə rə fin dən komp leks iş lə rin 
gö rül dü yü nü  diq qə tə çat dı
rıb: “Azər bay can da hə ya ta 
ke çi ri lən iq ti sa di is la hat lar 
əha li nin so si alri fah ha lı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di nə 
yö nəl di lib. Bu pro ses də bə
lə diy yə lə rin də üzə ri nə mü
əy yən və zi fə lər dü şür. Ona 
gö rə də nü fuz lu şəxs lə rin, 
zi ya lı la rın, po ten si al lı gənc
lə rin, pers pek tiv li və iş ğü zar 
xa nım la rın YAPın bə lə diy
yə üzv lü yü nə na mi zəd lik lə
ri nin irə li sü rül mə si nə da ha 
çox diq qət ye ti ri lib”.  

YAPın bə lə diy yə seç
ki lə rin də na mi zəd lə ri olan 

Meh man İs ma yı lov, Si ta rə 
Cab bar lı, Kub ra Əli yar lı, 
Sal man Umu dov, Şa iq Və
li yev, Za ur Qu li yev öz lə ri 
haq qın da mə lu mat ve rə rək 
par ti ya nın na mi zə di ki mi 
bə lə diy yə seç ki lə rin də iş
ti rak et dik lə rin dən qü rur 
duy duq la rı nı, seç ki lə rin 
əda lət li, de mok ra tik və sağ
lam  rə qa bət mü hi tin də ke
çə cə yi nə inan dıq la rı nı bil
di rib lər. Na mi zəd lər ra yon
da son il lər sü rət li in ki şa fın 
möv cud lu ğu nu, bə lə diy yə
lə rin bu seç ki lər dən son
ra da ha sə mə rə li fəa liy yət 
gös tə rə cək lə ri nə ümid var 
ol duq la rı nı, cə miy yət hə ya
tın da bö yük rol oy na yan bə
lə diy yə seç ki lə rin də YAPın 
irə li sür dü yü na mi zəd lə rə 

yük sək  eti mad gös tə ri lə cə
yi nə əmin lik lə ri ni  vur ğu la
yıb lar. 

Təd bir də çı xış edən 
sədr müa vi ni F.İs ma yıl za də 
1993cü ilin mar tın da ya ra
dı lan YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın  ötən müd dət də 
bir sı ra uğur la ra im za at dı
ğı nı qeyd edib,   in di yə dək 
ke çi ri lən bü tün seç ki lər də 
par ti ya nın qa lib gəl di yi ni 
vur ğu la yıb. Növ bə ti bə lə
diy yə seç ki lə rin də də par
ti ya na mi zəd lə ri nin qə lə bə 
qa za na ca ğı na əmin li yi ni bil
di rən na tiq par ti ya daş la rı na 
uğur lar ar zu la yıb, se çi ci lə ri 
23 de kabr bə lə diy yə seç ki
lə rin də fə al iş ti rak et mə yə 
ça ğı rıb.

M.oru cov

De kab rın 23də ke çi ri
lə cək bə lə diy yə seç ki lə ri nə 
cə mi bir ne çə gün qa lır. Ar
tıq Ba kı şə hə rin də və böl gə
lər də bə lə diy yə üzv lü yünə 
na mi zəd lə rin təb li ğattəş
vi qat kam pa ni ya sı uğur la 
da vam et di ri lir. Bə lə diy yə 
üzv lü yü nə na mi zəd lər yer
lər də se çi ci lə ri ilə gö rü şür, 
gö rə cək lə ri iş lər ba rə də 
mə lu mat lar ve rir lər. 

8 say lı Bi nə qə di bi rin ci 
Dai rə Seç ki Ko mis si ya sın
dan (DSK) ve ri lən mə lu ma
ta gö rə, dai rə üz rə 38 seç ki 
mən tə qə si for ma laş dı rı lıb. 
Seç ki qa nun ve ri ci li yi nin tə
ləb lə ri nə  əsa sən, səs ver mə 
gü nü nə azı 5 gün qal mış da
ha bir seç ki mən tə qə si nin 
ya ra dıl ma sı nə zər də tu tu
lub. 

Xa tır la daq ki, se çi ci lə rin 
ra hat, ma neə siz şə kil də seç
ki mən tə qə lə ri nə gə lə rək  
səs ver mə lə ri ni tə min et mək 
məq sə di lə hə lə ötən ilin 
pre zi dent seç ki lə ri ərə fə sin
də seç ki dai rə si üz rə 16, 17, 
18, 25 və 36 say lı seç ki mən
tə qə lə ri nin ün van la rı də

yiş di ri lib, ha be lə mən tə qə
lər də seç ki ko mis si ya la rı nın 
tər ki bi tam for ma laş dı rı lıb. 
31 seç ki mən tə qə si nin isə 
dis lo ka si ya sın da də yi şik lik
lər edi lib. 

DSKdan bil di ri lib ki, 
ha zır da seç ki dai rə si üz rə 45 
min 553 se çi ci qey diy yat da
dır. On la rın 47 fai zi ni ki şi
lər, 53 fai zi ni qa dın lar təş
kil edir. Se çi ci lə rin 38 fai zi 
gənc lər dən (1835 yaş), 1,3 
fai zi  isə 80100 yaş lı in san
lar dan iba rət dir.  Ən yaş lı se
çi ci nin 112 ya şı var (6 say lı 
seç ki mən tə qə si). İlk də fə 
səs ve rə cək se çi ci lə rin sa yı 
isə 299 nə fər dir. 

Mə lu mat da o da bil di ri
lib ki, DSKda 62 na mi zəd 
qey də alı nıb. On lar dan 17si 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
na mi zəd lə ri dir. Əra zi üz rə 
fəa liy yət gös tə rən  mən tə qə 
seç ki ko mis si ya la rı nın yer ləş
dik lə ri in zi ba ti bi na la rın seç ki 
gü nü nə dək tam ha zır və ziy
yə tə gə ti ril mə si üçün iş lər 
ye kun laş maq üz rə dir.

Azər bay can Res pub li ka
sı Mər kə zi Seç ki Ko mis si ya
sı bü tün seç ki mən tə qə lə ri
ni zə ru ri ava dan lıq və əş ya

lar la (səs ver mə ka bi nə lə ri, 
qu tu lar, seyf, ultr bə növ şə yi 
lam pa lar və s.) təc hiz edib. 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti bü tün seç ki mən tə
qə lə ri nə se çi ci si ya hı la rı nın 
asıl ma sı üçün müa sir stan
dart la ra ca vab ve rən löv hə
lər ve rib.

DSK əra zi sin də bə lə
diy yə üzv lü yü nə na mi zəd
lə rin təb li ğat və təş vi qa tı 
üçün la zı mi şə ra it ya ra dı lıb. 
Seç ki mən tə qə lə ri nə ya xın 
əra zi lər də təş vi qat löv hə lə
ri yer ləş di ri lib. 10 say lı seç
ki mən tə qə sin də isə “web 
ka me ra lar”ın qu raş dı rıl ma
sı nə zər də tu tu lur. Hə min 
ka me ra lar va si tə si lə seç ki 
gü nü pro se sin ge di şi ni dün
ya nın is tə ni lən nöq tə sin dən 
iz lə mək müm kün ola caq. 
Mər kə zi Seç ki Ko mis si ya
sı nın 14 no yabr 2014cü il 
ta rix li qə ra rı na uy ğun ola
raq, dai rə və mən tə qə seç
ki ko mis si ya la rı nın bü tün 
üzv lə ri nin pe şə ha zır lı ğı nın 
ar tı rıl ma sı, on la rın seç ki 
sa hə sin də bi lik, ba ca rıq və 
iş gü zar vər diş lə ri nin tək
mil ləş di ril mə si məq sə di lə 
tre ninq lər ke çi ri lib.
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•	 	5231,3	km	uzun	lu	ğun	da	ye	ni	av	to	mo
bil yol la rı sa lı nıb və ya əsas lı tə mir 
edi lib;

•	 	270	kör	pü	və	tu	nel	ti	ki	lib	və	ya	əsas	lı	
tə mir edi lib;

•	 	2900	kmdən	çox	su,	1100	kmdən	çox	
ka na li za si ya xət ti çə ki lib, 70dən çox 
su an ba rı ti kilb;

•	 	322	min	əha	li	si	olan	172	kənd	də	mo
bil su tə miz lə yi ci qur ğu qu raş dı rı lıb;

•	 	27000	kmdən	çox	qaz	xət	ti	çə	ki	lib	is
ti fa də yə ve ri lib;

•	 	1,2	mln.	pmdən	çox	kol	lek	tordre	naj	
şə bə kə si, 1,6 mln. pmdən çox su var
ma ka nal la rı ti ki lib və ya bər pa edi lib;

•	 	10	elekt	rik	stan	si	ya	sı	ti	ki	lib	is	ti	fa	də	yə	
ve ri lib;

•	 	10,5	min	hek	tar	dan	çox	əkin	sa	hə	si	nin	
su va rıl ma sı üçün 400dən çox su bar te
zi an qu yu su qa zı lıb;

•	 	304	sə	hiy	yə	mü	əs	si	sə	si,	903	mək	təb,	
147 uşaq bağ ça sı ti ki lib və ya əsas lı tə
mir edi lib;

•	 	19	Olim	pi	ya	 İd	man	Komp	lek	si	 in	şa	
edi lib.

So si al-iq ti sa di in ki şaf sa hə sin də
•	 	bə	lə	diy	yə	əra	zi	lə	rin	də	ki	çik	və	or	ta	

sa hib kar lı ğın in ki şa fı na dəs tək ver
mək;

•	 	əha	li	nin	məş	ğul	lu	ğu	nun	tə	min	edil
mə si məq sə di ilə ənə nə vi is teh sal 
sa hə lə ri nin can lan dı rıl ma sı la yi hə
lə ri ni ha zır la maq;

•	 	yer	li	 sə	nət	kar	lı	ğın	 və	 ta	ri	xi	 sə	nət	
növ lə ri nin ye ni dən in ki şaf et di ril
mə si ni hə vəs lən dir mək;

•	 	xid	mət	sfe	ra	sı	nın	ge	niş	lən	di	ril	mə	si
nə əla və im kan lar ax ta rıb tap maq;

•	 	kənd	 tə	sər	rü	fa	tı	məh	sul	la	rı	nın	 is
teh lak çı ya çat dı rıl ma sı na hər tə rəf i 
dəs tək ver mək;

•	 	tu	riz	min	in	ki	şa	fı	nın	hə	vəs	lən	di	ril
mə si üçün əl ve riş li şə ra it ya rat maq;

•	 	əha	li	nin	hə	ya	tı	nın	key	fiy	yə	ti	nin	yax
şı laş dı rıl ma sı na na il ol maq.

Əha li yə xid mə tin yax şı laş dı rıl ma sı sa
hə sin də
•	 	əha	li	yə	xid	mə	tin	müa	sir	stan	dart	la

rı nın ya ra dıl ma sı na na il ol maq;

•	 	əra	zi	lə	rin	abad	laş	dı	rıl	ma	sı	və	ya	şıl
laş dı rıl ma sı iş lə ri ni ge niş lən dir mək;

•	 	“Tə	miz	şə	hər”,”Tə	miz	kü	çə”	ay	lıq	la
rı nın ke çi ril mə si ni təş kil et mək;

•	 	eko	lo	ji	 ta	raz	lı	ğın	 tə	min	 edil	mə	si	
üçün komp leks təd bir lər hə ya ta ke
çir mək.

Müa sir ləş mə və inf rast ruk tur  
sa hə sin də
•	 	yol	la	rın	və	kör	pü	lə	rin	tə	mi	ri	sa	hə

sin də iş lə ri da vam et dir mək;
•	 	əha	li	nin	 iç	mə	li	 su	 ilə	 tə	mi	na	tı	nın	

da ha da yax şı laş dı rıl ma sı na na il ol
maq;

•	 	şə	hər	və	şə	hər	tip	li	qə	sə	bə	lə	rin	ka
na li za si ya xət lə ri nin çə kil mə si ni ba
şa çat dır maq;

•	 	kənd	lə	rin	qaz	laş	dı	rıl	ma	sı	proq	ram
la rı nın ta mam lan ma sı na na il ol maq;

•	 	bə	lə	diy	yə	lə	rin	im	kan	la	rı	da	xi	lin	də	
sa kin lə rin mən zil tə mi na tı na dəs tək 
ver mək;

•	 	bü	tün	ya	şa	yış	mən	tə	qə	lə	rin	də	in	ter
net və müa sir in for ma si ya tex no lo gi

ya la rı nın is ti fa də si nin əl ça tan lı ğı na 
na il ol maq.

Ri fah və so si al fay da lı lıq sa hə sin də
•	 	əha	li	nin	ri	fa	hı	nın	yax	şı	laş	dı	rıl	ma	sın

da yer li im kan la rı ge niş lən dir mək;
•	 	ye	ni	iş	yer	lə	ri	nin	ya	ra	dıl	ma	sın	da	bə

lə diy yə lə rin iş ti ra kı nı ar tır maq;
•	 	bə	lə	diy	yə	lə	rin	sə	mə	rə	li	və	əha	tə	li	

so si al və hu ma ni tar yar dım me xa
niz mi ni ya rat maq; 

•	 	təh	si	lin	 şə	rai	ti	nin	və	key	fiy	yə	ti	nin	
yax şı laş dı rıl ma sı na bə lə diy yə lə rin 
töh fə lə ri ni ar tır ma ğa ça lış maq;

•	 	əha	li	yə	sə	hiy	yə	xid	mə	ti	nin	yax	şı	laş
dı rıl ma sın da bə lə diy yə lə rin ro lu nu 
güc lən dir mək;

•	 	bə	lə	diy	yə	əra	zi	lə	rin	də	mad	di	mə
də niy yət abi də lə ri nin qo run ma sı na 
diq qə ti ar tır maq;

•	 	di	yar	şü	nas	lıq	mu	zey	lə	ri	nin	və	mu
zey komp leks lə ri nin ya ra dıl ma sı işi ni 
da vam et dir mək;

•	 	uşaq	la	rın	və	gənc	lə	rin	 sağ	lam	bö
yü mə si məq sə di lə bə lə diy yə id man 

mər kəz lə ri nin ti kin ti si sa hə sin də iş
lə ri da ha da ge niş lən dir mək.

Yer li özü nüi da rə nin in ki şa fı sa hə sin də
•	 	və	tən	daş	cə	miy	yə	ti	nin	qu	rul	ma	sın

da bə lə diy yə lə rin im kan la rın dan 
da ha ge niş is ti fa də edil mə si nə ça lış
maq;

•	 	yer	li	ic	ra	ha	ki	miy	yə	ti	or	qan	la	rı,	qey
rihö ku mət təş ki lat la rı və bey nəl xalq 
təş ki lat lar la qar şı lıq lı əmək daş lı ğın 
in ki şaf et di ril mə si nə na il ol maq;

•	 	bə	lə	diy	yə	lə	rin	dai	mi	ko	mis	si	ya	la	rı
nın fəa liy yə ti nin tək mil ləş di ril mə
si ni tə min et mək;

•	 	bə	lə	diy	yə	lə	rin	əha	li	yə	da	ha	key	fiy
yət li xid mət tək lif et mək po ten sia lı
nı yük səlt mək;

•	 	bə	lə	diy	yə	lə	rin	sə	la	hiy	yət	lə	ri	nin	və	
fəa liy yə ti nin sə mə rə li li yi nin ba lans
laş dı rıl ma sı na na il ol maq;

•	 	bə	lə	diy	yə	büd	cə	lə	ri	nin	gə	lir	his	sə	si
nin ar tı rıl ma sı və şəf af ı ğı nın tə min 
et di ril mə si me xa niz mi ni tək mil ləş
dir mək.

y E  n İ  a Z Ə r  b a y  c a n  p a r  t İ  y a  S ı  n ı n  S E Ç  k İ  p r o q  r a  M ı

yap bİnƏqƏdİ rayon tƏŞkİlatının naMİZƏdlƏrİ

bƏ lƏ dİy yƏ SEÇ kİ lƏ rİ – 2014

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti, 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın Səd ri İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi al tın da öl kə mi zin sü rət li 
so si al-iq ti sa di yük sə li şi, və tən daş cə miy yə ti 
tə si sat la rı nın tək mil ləş di ril mə si yer li özü nüi-
da rə or qan la rı nın fəa liy yə ti nin ge niş lən mə si-

nə əl ve riş li şə ra it ya rat mış dır. 2009-2014-cü 
il lər ər zin də bə lə diy yə lər öz üzə ri nə dü şən 
və zi fə lə rin ye ri nə ye ti ril mə sin də, böl gə lə rin 
abad laş ma sın da və müa sir ləş mə sin də, əha-
li yə xid mə tin key fiy yə ti nin yax şı laş ma sın da 
əhə miy yət li nai liy yət lər əl də et miş lər. Bə lə-

diy yə üzv lə ri ara sın da çox lu ğa sa hib olan Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı haq lı ola raq qa zan dı ğı 
uğur la rı ilə fəxr edir. 

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı növ bə ti bə lə-
diy yə seç ki lə ri nə inam la və ay dın proq ram-
la ge dir. İna nı rıq ki, se çi ci lə rin par ti ya mı za 

olan inam və dəs tə yi proq ra mı mı zın hə ya ta 
ke çi ril mə si nə və de mə li, əha li yə da ha key fiy-
yət li bə lə diy yə xid mə ti gös tə ril mə si üçün ən 
la yiq li lə rin yer li özü nüi da rə or qan la rı na se-
çil mə si nə hə mi şə ki ki mi ən eti bar lı tə mi nat 
ola caq dır.

1955ci il də Gən cə şə hə
rin də ana dan olub. 1972ci il də 
Ba kı da kı 20 say lı or ta mək tə bi, 
1981ci il də Azər bay can Po li
tex nik İnis ti tu tu nu bi ti rib. İx
ti sas ca mü hən disme xa nik dir.

1972ci il dən əmək fəa
liy yə ti nə baş la yıb. Çi lin gər 
şa gird li yin dən Av to mo bil 
Nəq liy yat Mü əs si sə sin də di

rek tor və zi fə si nə qə dər yük
sə lib. 2004cü il də ke çi ri lən 
bə lə diy yə seç ki lə rin də bə
lə diy yə üz vü se çi lib. 2005ci 
il dən növ bə ti seç ki lə rə dək 
Bi lə cə ri bə lə diy yə sin də sədr 
müa vi ni və zi fə sin də ça lı şıb. 

2009cu il  dən Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı nın üz
vü dür. Ailə li dir, 2 öv la dı var. 

Sa hib Sə fər oğ lu nağ də li yev
biləcəri bələdiyyəsinə namizəd

1958ci il ma yın 8də 
Nax çı van Mux tar Res pub li
ka sı nın Şah buz ra yo nun da 
ana dan olub. Or ta mək tə bi 
Nurs kən din də ba şa vur
duq dan son ra Nax şı van 
Döv lət Pe da qo ji İns ti tu tu
nun ta rix fa kül tə si nə da xil 
olub və 1979cu il də bu ali 
təh sil mü əs si sə si ni bi ti rib. 

1982ci il də hər bi xid
mət dən tər xis olu nub və 
Şah buz Ta rixdi yar şü nas lıq 
mu ze yi nin di rek to ru ki mi 
əmək fəa liy yə ti nə baş la
yıb. Son ra lar Şah buz Ra yon 
Xalq De pu tat la rı So ve ti İc ra

iy yə Ko mi tə sin də müx tə lif 
rəh bər və zi fə lər də ça lı şıb. 
1996cı il dən ra yon da Əha li
yə məi şət xid mə ti is teh sa lat 
ida rə si nin rəi si, Azər bay can 
Res pub li ka sı Döv lət Əm lak 
Ko mi tə si Auksi on Mər kə
zi nin Nax çı van zo na böl mə
si nin rəi si, 2002ci il dən isə 
“Bi nə qə di is teh sa lın tex no
lo ji dəst ləş di ril mə si” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti ida rə 
he yə ti nin səd ri, hə min ilin 
de kab rın dan hə min cə miy
yə tin Di rek tor lar (mü şa hi
də çi lər) Şu ra sı nın səd ri dir.

2010cu il dən MSKnın 

8 nöm rə li dai rə si nin 12 say
lı mən tə qə seç ki ko mis si ya
sı nın həl le di ci səs hü quq lu 
üz vü dür.

Ta rix çi ki mi Azər bay can 
qa la la rı ba rə də bir sı ra el mi 
mə qa lə lə rin mü əl li fi dir.

Ailə li dir, iki öv la dı var.

1963cü il də Er mə nis tan 
Res pub li ka sı Kras no se lo ra
yo nu nun Ar da nış kən din də 
zi ya lı ailə sin də ana dan olub. 

1981ci il də or ta mək tə
bi, 1986cı il də Azər bay can 
Tex ni ki Uni ver si te ti nin me
xa ni ka fa kül tə si ni, 1999cu 
il lər də Mosk va Döv lət So si
al Uni ver si te tin hü quq fa kül
tə si ni bi ti rib. Ey ni za man da, 
19911993cu il lər də Azər
bay can Tex ni ki Uni ver si te ti
nin dis ser tan tı olub. Tex ni ka 
elm lə ri na mi zə di dir.

19861991ci il lər də 
Q.Mu sa bə yov adı na Ma
şın qa yır ma za vo dun da mü
hən dis tex no loq, bü ro rəi si, 

19932000ci il lər də Xə tai Ra
yon İc ra Ha ki miy yə tin də ic ra 
baş çı sı nın kö mək çi si, 2000
2004cü il lər də Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı 
Apa ra tı nın Hü quq şö bə sin də 
mü tə xəs sis və hü quq şu nas 
və zi fə lə rin də ça lı şıb.

2004cü il də 2ci ça ğı
rış bə lə diy yə seç ki lə rin də 
M.Ə.Rə sul za də bə lə diy
yə si nə üzv se çi lib. 2006cı 
il dən 2010cu ilə dək  bə lə
diy yə nin sədr mü vi ni, sədr 
əvə zi və səd ri və zi fə lə rin də 
iş lə yib.

2009cu il də 3cü ça ğı rış 
bə lə diy yə seç ki lə rin də ye
ni dən M.Ə.Rə sul za də bə

lə diy yə si nə üzv se çi lib və 
hə min bə lə diy yə nin səd ri 
və zi fə sin də ça lı şıb. 2012ci 
il dən Azər bay can Qə sə
bə Bə lə diy yə lə ri As so sia
si ya sı nın səd ri dir. Hə min 
il dən Av ro pa Şu ra sı Yer li 
və Re gio nal Ha ki miy yət lər 
Konq re sin də Azər bay ca nı 
təm sil edir.

Meh man Səa dət oğ lu İb ra hi mov
binəqədi bələdiyyəsinə namizəd

Hüm bət rə sul oğ lu Hü sey nov
rəsulzadə bələdiyyəsinə namizəd

1954cü il də Ba kı da 
ana dan olub. Or ta mək tə bi 
1971ci il də bi ti rib. Hər bi 
xid mə ti ni ba şa vu ran dan 
son ra – 1975ci il də Mosk
va Av to me xa ni ka İns ti tu tu
na da xil olub, 1980ci il də 
bu təh sil oca ğı nı bi ti rib. 
Ye ni dən or du ya ça ğı rı la
raq 2 il za bit ki mi xid mət 
edib. 1982ci il dən Mosk va 
ma şın qa yır ma za vo dun da 
əmək fəa liy yə ti nə baş la
yıb və us ta lıq dan di rek tor 
və zi fə si nə dək yük sə lib. 
Da ha son ra “Tex no lo gi ya” 
EİBdə yük sək və zi fə lər də 
ça lı şıb.

1990cı il də Ba kı Ra dio
qu raş dır ma İs teh sa lat Bir li
yin də di rek tor və zi fə si nə 
tə yin olu nub. 1994cü il də 
ye ni ya ra dı lan Azər bay
can Xü su si Ma şın qa yır ma 
və Kon ver si ya Ko mi tə si nə 
(in di ki Mü da fiə Sə na ye si 
Na zir li yi) sədr müa vi ni tə
yin olu nub. 19962000ci 
il lər də “Azə rin ter na sio nal” 

ASCdə baş di rek tor və zi
fə sin də ça lı şıb.

2008ci il də Rə sul za də 
Bə lə diy yə sin də şö bə mü
di ri iş lə yib. 20092013cü 
il lər də xü su si də vət üz rə 
Mosk va Sə na ye və Ti ca rət 
Pa la ta sın da sek tor mü di ri 
iş lə yib. 

2 0 1 3  c ü  i l i n  m ay 
ayın dan 2014cü ilin okt
yab rı na dək 8 say lı Bi nə
qə di I seç ki dai rə sin də 
DSKnın ka ti bi və zi fə
sin də ça lı şıb.

Ailə li dir, bir öv la dı var.

1959cu il də Fü zu li ra
yo nun da ana dan olub.

N.Tu si adı na Azər bay
can Döv lət  Pe da qo ji İns
ti tu tu nu bi ti rib. Res pub
li ka mət bua tın da teztez 
ic ti maisi ya si mə sə lə lər
lə çı xış edir.  1976cı il də  
Ho ra diz şə hər or ta mək
tə bin də əmək fəa liy yə ti nə 
baş la yıb. 

1989cu il dən Ba kı şə
hə ri nin Bi nə qə di ra yo
nun da kı Ə.Şıx lins ki adı na 
135 nöm rə li tam or ta mək
təb də ça lı şır. 1992ci il dən 
mək təb də Azər bay can di li 
və ədə biy yat mü əl li mi dir. 
20012006cı il lər də Ra yon 
Təh sil İda rə si nin şu ra üz
vü olub.2001ci il dən YAP
ın üz vü dür. 1993cu il dən 
2006cı ilə qə dər 9 say lı Bi

nə qə di 2ci Seç ki Dai rə si
nin 21 say lı mən tə qə sin də 
ka tib, 2007ci il dən 2010cu 
ilə qə dər Dai rə Seç ki Ko
mis si ya sın da ka tib iş lə yib. 

Sə mə rə li işi nə gö rə 
də fə lər lə təh sil şö bə si nin 
Fəx ri fər ma nı na la yiq gö
rü lüb.

Ailə li dir, 2 öv la dı var. 

1958ci il yan var ayı nın 
6da Şəm kir ra yo nu nun Dəl
lər cə yir kən din də ana dan 
olub. 1975ci il də or ta mək tə
bi, 1986cı il də Ros tov Dnepr 
Yo lu İns ti tu tu nu bi ti rib. 

19771979cu il lər də 
hər bi xid mət də olub. 1981ci 
il də əmək fəa liy yə ti nə Bi lə
cə ri ener ji sa hə sin də elekt
ro mont yor ki mi baş la yıb. 
1982ci il də Bi lə cə ri qə sə bə 
so ve ti nə üzv se çi lib. 

19821992ci il lər də Bi
lə cə ri qə sə bə so ve ti nin səd ri 
və zi fə sin də iş lə yib. 1994cü 
il dən 2000ci ilə qə dər Azər
bay can Döv lət Də mir Yo lu 
İda rə sin də müx tə lif  və zi
fə lər də ça lı şıb. 2004cü il də 
ke çi ri lən bə lə diy yə seç ki lə
rin də Bi lə cə ri bə lə diy yə si nə 
üzv se çi lib. 

2005ci il dən Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı nın üz vü dür. 
Hə min il dən bu ilin okt yabr 
ayı na dək Bi lə cə ri bə lə diy yə
si nin səd ri və zi fə sin də iş lə
yib. 2006cı il dən  2012ci ilə 
qə dər Qə sə bə bə lə diy yə lə ri 
Mil li As so sia si ya sı nın səd ri 
və zi fə sin də ça lı şıb. 

Ailə li dir, 2 öv la dı var. 

1975ci il də To vuz ra yo
nu nun Aşa ğı Ayıb lı kən din də 
ana dan olub. Kənd or ta mək
tə bi ni bi ti rən dən son ra 1993
cü il də Ba kı So si al İda rə et mə 
və Po li to lo gi ya İns ti tu tu na 
(in di ki Azər bay can Res pub li
ka sı Pre zi den ti ya nın da Döv lət 
İda rə çi lik Aka de mi ya sı) da xil 
olub. Hə min ins ti tu tu 1997ci 
il də ba ka lavr, 1999cü il də isə 
ma gistr də rə cə si ilə bi ti rib. 
Tə lə bə lik döv rün də yük sək 
ic ti mai fə al lı ğı ilə se çi lib. 

1996cı il dən 2004cü ilə
dək Azər bay can De mok ra tik 
Tə lə bə Gənc lər Təş ki la tın da 
səd rin 1ci müa vi ni olub. 1997
ci il də Av ro pa Şu ra sı Gənc lər 
Di rek tor lu ğu nun “Gənc Li der” 
kur su nu bi ti rib və dip lo ma la
yiq gö rü lüb. 2004cü il dən 
“Gənc sa hib kar lar klu bu” İc ti
mai Bir li yi nin səd ri dir.

199596cı il lər də “Ad
dım” qə ze tin də şö bə mü di
ri, 19981999cü il lər də De
mok ra tik Seç ki Mər kə zin də 
şö bə mü di ri, 19992000ci 

il lər də Azər bay can Res pub
li ka sı Gənc lər Təş ki la tı Mil li 
Şu ra sı nın Nə za rəttəf tiş ko
mis si ya sı nın səd ri olub. 2006
2007ci il lər də Azər bay can 
Res pub li ka sı Mil li Məc lis üz
vü nün kö mək çi si və zi fə sin də 
ça lı şıb. 20132014cü il lər də 
“İlk in şa at” şir kə tin də kadr
lar şö bə si nin mü di ri iş lə yib, 
ha zır da “Umud lu” MMCnin 
di rek to ru dur.

20072008ci  i l  lər də 
Azər bay can Mil li Or du sun da 
za bit ki mi qul luq edib.

Ailə li dir, iki öv la dı var. 

Sa bir Hü seyn oğ lu Hə sə nov
binəqədi bələdiyyəsinə namizəd

İra də Əf sər qı zı Mus ta fa ye va
binəqədi bələdiyyəsinə namizəd

İl ham Məm məd oğ lu xə li lov
biləcəri bələdiyyəsinə namizəd

Sal man Fa zil oğ lu umu dov 
biləcəri bələdiyyəsinə namizəd
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Maİl ağaxanov

Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı nın (YAP) Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tın da par ti ya nın bə lə
diy yə üzv lü yü nə na mi zəd li yi 
irə li sü rül müş qa dın üzv lə ri ilə 
gö rüş ke çi ri lib. Təd bir də YAP 
Si ya si Şu ra sı nın üz vü, Mil li 
Məc li sin de pu ta tı Mə la hət İb
ra him qı zı, mil lət və ki li Ley la 
Ab dul la ye va, YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın səd ri Ra miz 
Gö yü şov, təş ki la tın Qa dın lar 
Şu ra sı nın səd ri Ay tac Əli ye va, 
bə lə diy yə seç ki lə rin də iş ti rak 
edən YAPın qa dın na mi zəd
lə ri və müx tə lif əra zi ilk par ti
ya təş ki lat la rın dan olan par ti ya 
fə al la rı iş ti rak edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
R.Gö yü şov YAPın bü tün seç
ki lə rə məhz xal qın dəs tə yi ni 
qa za na bi lə cək na mi zəd lər lə 
get di yi ni de yib. O bil di rib ki, 
əsas məq səd bə lə diy yə seç ki
lə rin də par ti ya nın bö yük qə lə
bə qa zan ma sı, yer li özü nüi da
rə et mə or qan la rın da yük sək 
təm sil çi li yi nin tə min olun ma
sı dır. R.Gö yü şov vur ğu la yıb 
ki, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi al tın da hə ya ta ke
çi ri lən si ya sət nə ti cə sin də 
öl kə miz bü tün sa hə lər də di
na mik in ki şaf edir. Böl gə lər də 
hə ya ta ke çi ri lən abad lıqqu
ru cu luq iş lə ri, in san la rın ri fa
hı nın yax şı laş ma sı, re gi on la rın 
si ma sı nın də yiş mə si və di gər 
müs bət amil lər in san la rın hə
ya tın da əhə miy yət li də yi şik

lik lə rə sə bəb olub. Təş ki lat 
səd ri bə lə diy yə seç ki lə rin də 
YAPın qə lə bə si nin təş ki la tın 
par la ment seç ki lə rin də də qə
lə bə qa zan ma sı na zə min ya ra
da ca ğını diq qə tə çat dı rıb. 

Mil lət və ki li Mə la hət İb
ra him qı zı qar şı dan gə lən bə
lə diy yə seç ki lə rin də na mi
zəd li yi YAP tə rə fin dən irə li 
sü rü lən bü tün şəxs lə ri təb rik 
edib və par ti ya nın bu seç ki lər
də zə fər qa za na ca ğı na inan dı
ğı nı vur ğu la yıb. Bil di ri lib ki, 
bu qə lə bə ni tə min edən öl kə 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin yü
rüt dü yü so si aliq ti sa di si ya sət, 
res pub li ka da apa rı lan abad
lıqqu ru cu luq iş lə ri, hə ya ta 
ke çi ri lən iri miq yas lı iq ti sa di 
la yi hə lər dir: “İda rə et mə sis te
mi nə di na mizm və müa sir lik 
ça lar la rı gə tir miş döv lət baş çı
sı hö ku mə tin hə ya ta ke çir mə li 
ol du ğu təd bir lə rin ic ra pro se
si ni da im şəx si nə za rət də sax
la yır, ha be lə öl kə nin stra te ji 
re surs la rı nı mil li in ki şa fa tə
kan ve rən qlo bal la yi hə lə rin 
re al laş dı rıl ma sı yö nün də sə
fər bər edir”. Mil lət və ki li bu 
ba xım dan re gio nal in ki şaf və 
qey rineft sek to ru nun tə rəq qi
si is ti qa mə tin də re al laş dı rıl mış 
təd bir lə ri xü su si vur ğu la yıb. 
Bil di rib ki, re gi on la rın in ki şa
fı na cid di diq qət ye ti ril mə si 
nə ti cə sin də böl gə lə rin si ma sı 
də yi şir, əha li nin gü zə ra nı yax
şı la şır, so si al prob lem lər ar dı
cıl lıq la həl li ni ta pır, sa hib kar lıq 
in ki şaf edir. 

M.İb ra him qı zı vur ğu la yıb 
ki, Azər bay can da bə lə diy
yə lər de mok ra tik prin sip lər 
əsa sın da ya ra dı lan və for ma
laş dı rı lan yer li özü nüi da rə et
mə or qan la rı dır. Bu ins ti tu tun 
for ma laş dı rıl ma sı öl kə də de
mok ra ti ya nın in ki şa fı, hü qu qi 
döv lət və və tən daş qu ru cu lu
ğu, döv lət və cə miy yə tin ida rə 
olun ma sı nın sə mə rə li li yi nin 
ar tı rıl ma sı ba xı mın dan əhə
miy yət li ad dım lar dan bi ri dir. 
Bil di ri lib ki, YAPın bə lə diy yə 
üzv lü yü nə na mi zəd lə ri sı ra
sın da gənc lə rin və qa dın la rın 
üs tün lük təş kil et mə si öl kə də 
hə ya ta ke çi ri lən gen der bə ra
bər li yi və gənc lər si ya sə ti nin 
müs bət gös tə ri ci si dir.

Təd bir də çı xış edən mil lət 
və ki li Ley la Ab dul la ye va YAP
ın al ter na tiv siz si ya si qüv və ol
du ğu nu, Azər bay ca nın si ya sı 

are na sın da ön cül yer tut du ğu
nu bil di rib. Öl kə baş çı sı İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi al tın da 
apa rı lan abad lıqqu ru cu luq 
pro ses lə rin dən da nı şan na tiq 
bu məq səd lə müx tə lif döv lət 
proq ram la rı nın qə bul edil di
yi ni, döv lət büd cə si nin il bə il 
art dı ğı nı, qey rineft sek to ru
nun in ki şaf et di yi ni vur ğu la
yıb. O, əsa sı ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev tə rə fin dən 
qo yu lan ar dı cıl, praq ma tik si
ya sə tin bu gün uğur la da vam 
et di ril di yi ni, öl kə mi zin Av ro
pa nın yüz ilə keç di yi in ki şaf 
yo lu nu on ilə qət et di yi ni  vur
ğu la yıb.

L.Ab dul la ye va öl kə nin 
bi rin ci xa nı mı, UNES CO və 
ISES COnun xoş mə ram lı sə
fi ri, mil lət və ki li Meh ri ban 
Əli ye va nın mə də niy yə ti miz 
üçün gör dü yü iş lə rin, Ley

la xa nım Əli ye va nın hə ya ta 
ke çir di yi “Xo ca lı ya əda lət” 
kam pa ni ya sı nın Azər bay can 
qa dın la rı üçün nü mu nə ol du
ğu nu de yib. Mil lət və ki li bə lə
diy yə seç ki lə rin də YAP Bi nə
qə di ra yon təş ki la tı nın bü tün 
na mi zəd lə ri nə uğur lar di lə yib.

YAPın bə lə diy yə üzv lü
yü nə na mi zəd lə rin dən – Ay
tac Əli ye va, Si ta rə Cab bar lı və 
di gər lə ri çı xış la rın da cə miy
yət də bə lə diy yə lə rin ro lu nun 
art ma sı nın va cib li yin dən da
nı şıb lar. Na tiq lər seç ki də YAP
ın qa lib gə lə cə yi nə inam la rı nı 
ifa də edə rək, hər kə si seç ki də 
ak tiv ol ma ğa, “Ri fah və qu ru
cu luq na mi nə” səs ver mə yə 
ça ğı rıb lar.

Gö rü şun so nun da mil lət 
və kil lə ri və na mi zəd lər se çi
ci lə ri ma raq lan dı ran su al la rı 
ca vab lan dı rıb lar.

1882ci il dən Qər bi Azər
bay ca nın İrə van şə hə rin
də ya ra dı lan İrə van Döv lət 
Azər bay can Dram Te at rı son 
20 il də öz fəa liy yə ti ni qaç qın
lıq şə rai tin də da vam et dir mə
si nə bax ma ya raq, yük sək bə
dii key fiy yə tə ma lik ta ma şa
la rı ilə da im te atr se vər lə rin 
diq qət mər kə zin də dir. Son 
il lər də re per tua rı nı da ha çox 
və tən pər vər lik ru hun da ya
zıl mış əsər lər lə zən gin ləş
di rən te atr bu gün lər də sə
nət se vər lə ri da ha bir uğur lu 
ta ma şa sı ilə se vin dir di.

De kab rın əv və lin də Aka
de mik Mil li Dram Te atr da 
İrə van te at rı nın ha zır la dı ğı 
“Bur dan min at lı keç di” ad lı 
iki his sə li xro no lo ji dra mın  
prem ye ra sı ol du. Döv lət si
fa ri şi ilə ha zır lan mış ta ma
şa hə lə İrə van da kı fəa liy yət 
döv rün də uzun il lər te at ra 
rəh bər lik et miş ta nın mış zi
ya lışa irdra ma turq Hi da yə
tin ey ni ad lı əsə ri əsa sın da 
səh nə ləş di ril miş dir.

Əmək dar ar tist, re jis sor 
Fi rud din Məm mə do vun  qu
ru luş ver di yi ta ma şa da baş 
qəh rə man – Hey dər Əli yev 
ro lu nu əmək dar mə də niy yət 
iş çi si İft i xar Pi ri yev ifa et miş
dir. Sus lovNa zir Rüs tə mov, 
Li qa çovxalq ar tis ti Mə za hir 
Sü ley ma nov, An ton Ko çin
yanMə hər rəm Mu sa yev, Er
mə nis tan mə də niy yət na zi ri
Əj dər Zey na lov,  ƏdibNa miq 
Ha cı yev, Kam ran Ba ğı rov
Əm rul la Nu ri yev, Şax ma
zas yanəmək dar ar tist Va qif 
Kə ri mov və di gər akt yor lar 

ta ma şa da çı xış et miş lər.
Mü əl lif əsər də Qər bi 

Azər bay can da ya şa mış soy
daş la rı mı zın ta rix bo yu er
mə ni mil lət çi lə ri nə qar şı 
qəh rə man ca sı na apar dıq la
rı mü ba ri zə si ni, ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin za ma nın da 
er mə ni lə rin tor paq la rı mı za 
qar şı qal dı rı lan id dia la rı nı cə
sa rət lə dəf et mə si ni, elə cə də 
Qa ra bağ til si mi nə dü şən yol
da ba rış maz möv qe yi mi zi və 
mü ba ri zə mi zi us ta lıq la qə lə
mə ala bil miş dir.

Mü əl lif bü tün ya ra dı cı lı ğı 

bo yu onun əsər lə rin də apa rı
cı rol oy na yan və tən pər vər lik 
hiss lə ri ilə se çi lən əsər lə rin
də ol du ğu ki mi, bu əsə rin də 
də tor paq, Və tən tə əs süb keş
li yi ni, xal qı mı zın qəh rə man
lıq mü ba ri zə si ni par laq şə kil
də gös tə rə bil miş dir. Ta ma şa
da ha di sə lər 1968ci il dən bu 
gü nü mü zə qə dər ki bir döv rü 
əha tə edir. Əsər də ma raq lı  
cə hət lər dən bi ri də ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin ha ki miy yə tə 
gəl di yi ilk gün dən öm rü nün  
so nu na qə dər tor paq la rı mı za 
iş ğal çı lıq nə zə ri ilə ba xan la ra 

qar şı kəs kin möv qe yi bü tün 
in cə li yi ilə nü ma yiş olu nur. 
Ulu ön də rin Er mə nis ta nın bi
rin ci ka ti bi An ton Ka çin yan la 
te le fon da nı şıq la rı, Qa zax da 
və Di li can da gö rüş lə ri, son
ra kı il lər də Qa ra bağ uğ run da 
Ka çin ya nın giz li da nı şıq la rı, 
Sus lov la olan dia loq səh nə
sin də onu müd rik cə si nə if şa 
et mə si, Li qa çov la gö rüş səh
nə sin də rə qi bin təh di di nə 
qar şı cə sa rət li çı xı şı və ən nə
ha yət, fi nal da əra zi bü töv lü
yü mü zün qo run ma sı na mi nə 
xal qı mı za ver di yi töv si yə lər 
mü əl li fin yük sək və tən daş lıq 
möv qe yin dən xə bər ve rir.

Ulu ön dər Hey dər Əli yev 
ob ra zı nı çox bö yük us ta lıq
la ya rat mış te at rın di rek to ru, 
əmək dar mə də niy yət iş çi si 
İft i xar Pi ri yev ümum mil li li
de rin səs temb ri ni, da nı şıq 
ma ne ra sı nı, özü nə məx sus 
jest lə ri ni son də rə cə pe şə
kar lıq la ta ma şa çı la ra təq dim 
et miş dir. 

Ra fiq SAL MA NOV

ESMİra

Bu gün lər də  246 №li 
mək təbli sey də Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti, ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si və 
Ba kı Pe da qo ji Kadr la rın İx
ti sa sar tır ma və Ye ni dən Ha
zır lan ma İns ti tu tu nun bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə ra yon or ta 
ümum təh sil mək təb lə ri nin 
şa gird lə ri ara sın da ümum mil
li li der Hey dər Əli ye vin anım 
gü nü nə həsr olun muş “Azər
bay ca nın özü qə dər əbə di 
Hey dər Əli yev” möv zu sun da 
in şa ya zı mü sa bi qə si ke çi ril
miş dir. 

Mü sa bi qə nin ke çi ril mə
sin də məq səd ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin ide ya la rı nın 

ye ni yet mə və gənc lər ara sın
da təb li ği, ya ra dı cı gənc lə rə 
döv lət qay ğı sı nın ar tı rıl ma sı 
və is te dad lı şa gird lə rin aş kar 
edil mə si ol muş dur.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
ra yon Gənc lər və İd man İda
rə si nin baş məs lə hət çi si El vin 
Oru cov qeyd et miş dir ki, res
pub li ka mız da döv lətgənc lər 
si ya sə ti nin for ma laş dı rıl ma sı 
ulu ön də rin adı ilə bağ lı dır: 
“Əsa sı ümum mil li li der Hey
dər Əli yev tə rə fin dən qo
yul muş gənc lər si ya sə ti nin 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli
yev tə rə fin dən uğur la da vam 
et di ril mə si nin nə ti cə si dir ki, 
bu gün Azər bay can gənc lə ri 
ic ti maisi ya si, so si almə də ni 

və di gər sa hə lər də fə al iş ti rak 
edir lər. Gənc lər lə iş sa hə sin
də gö rü lən təd bir lər Azər
bay can gənc li yi nin in ki şa fı na 
tə kan ver miş, on la rın cə miy
yət də öz lə ri ni təs diq et mə
sin də bö yük rol oy na mış dır. 

Res pub li ka mız da fəa liy yət 
gös tə rən gənc lər təş ki lat la rı, 
ic ti mai bir lik lər öl kə miz də 
və tən daş cə miy yə ti nin qu
rul ma sı na öz töh fə lə ri ni ve
rir lər. Öl kə miz də gənc nəs lin 
mə nə viideo lo ji tər bi yə si nə, 

on la rın sağ lam lı ğı nın qo run
ma sı na da xü su si qay ğı ilə ya
na şı lır. Müa sir Azər bay can da 
bü tün sa hə lər üz rə qa za nı lan 
nai liy yət lər də gənc lə rin xü
su si pa yı var. Döv lə ti mi zin 
iq ti sa disi ya si po ten sia lı nı, 
ümu mi in ki şaf sə viy yə si ni 
əks et di rən əsas me yar məhz 
gənc lər lə bağ lı dır. Öl kə miz
də gənc lə rin hər tə rəf i in ki
şa fı üçün müx tə lif qa nun və 
proq ram lar qə bul olu na raq 
uğur la ic ra edi lir”. 

 E.Oru cov çı xı şı nın so
nun da bil dir miş dir ki, gənc
lə ri miz on lar üçün ya ra dıl mış 
şə ra it dən mak si mum fay da
lan ma lı dır lar. Son ra iş ti rak
çılr  mü sa bi qə nin  şərt lə ri ilə  
ta nış ol muş lar. 

1953cü il də Zən gi lan 
ra yo nu nun Min ci van qə sə
bə sin də ana dan olub. 1970
ci il də or ta mək tə bi bi ti rib. 
Ba kı PlanUçot Tex ni ku mu
nu və Azər bay can Xalq Tə
sər rü fa tı İns ti tu tu nu, Ru si ya 
Fe de ra si ya sı nın Da ğıs tan 
Döv lət Uni ver si te ti ni bi ti rib. 
İx ti sas ca iq ti sad çı və hü quq
şü nas dır. 

197375ci il lər də hər bi 
xid mət də olub. Zən gi lan ra
yon XDSİKnın yol şö bə sin
də baş mü ha sib, Azər bay can 
Də mir Yo lu Nax çı van his sə
si nin fəh lətəc hi zat çı şö bə
sin də müx tə lif və zi fə lər də, 
Azər bay can Res pub li ka sı Ma
liy yə Na zir li yi və Baş Döv lət 
Ver gi Mü fət tiş li yi or qan la rın
da mü fət tiş, şö bə rəi si, Döv lət 
Ver gi Mü fət tiş li yi nin Bi nə
qə di ra yon  şö bə si nin rəi si, 
Döv lət Ver gi Mü fət tiş li yi nin 
Ba kı şə hə ri üz rə rə is müa vi
ni və zi fə lə rin də iş lə yib. 1ci 
də rə cə li bö yük döv lət ver gi 

xid mə ti mü şa vi ri dir. 
2004cü ilin okt yabr 

ayın dan Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın üz vü dür. 2004 
və 2009cu il lər də ke çi ri
lən bə lə diy yə seç ki lə rin də 
Bi lə cə ri bə lə diy yə si nə üzv 
se çi lib. 2005ci ilin yan
var ayın dan Bi lə cə ri bə lə
diy yə sin də sədr müa vi ni, 
2010cu ilin fev ral ayın dan 
bu ilin okt yabr ayı na qə dər 
bə lə diy yə nin ic ra çı ka ti bi 
və zi fə sin də iş lə yib. 

Ailə li dir, 2 öv la dı var. 

1984cü il də Ba kı şə hə
rin də zi ya lı ailə sin də ana
dan olub. 2001ci il də 150 
say lı or ta mək tə bi bi ti rib. 

2001ci il də Tə lə bə 
Qə  bu lu Döv lət Ko mis si ya sı 
tə rə fin dən ke çi ri lən im ta
han la rın nə ti cə lə ri nə gö rə 
yük sək bal la Mil li Avia si ya 
Aka de mi ya sı nın iq ti sa diy
yat və hü quq fa kül tə si nə 
da xil olub və 2006cı il də 
me nec ment ix ti sa sı üz rə 
hə min ali oca ğı nı bi ti rib. 

Təh si li ni ba şa vur duq
dan son ra 20062007ci 
il də Azər bay can Res pub li
ka sı Da xi li İş lər Na zir li yi
nin nəz din də olan Da xi li 
Qo şun la rın “N” say lı hər bi 
his sə sin də hər bi xid mət də 
olub. Hər bi xid mə ti ba şa 
vur duq dan son ra “Azə re
lelkt ro maş” Elmİs teh sa lat 
Bir li yi nin nəz din də olan 
“Mi ni mo tor” za vo dun da 
baş eks pe di tor, “Di gir tal 
Ser vi ce” MMCdə müş tə

ri lə rə xid mət üz rə mü tə
xəs sis və zi fə lə rin də ça lı şıb. 
2009cu il dən bu gü nə ki mi 
“UNİ BANK” Kom mer si ya 
Ban kın da Biz ne sin İn ki şa
fı De par ta men ti nin Sa tış 
ka nal la rı nın in ki şa fı şö bə
sin də mü tə xəs sis, apa rı cı 
mü tə xəs sis, baş mü tə xəs sis 
iş lə yib və ha zır da hə min 
bank da şö bə mü di ri dir. 

Azər bay can, rus və in
gi lis dil lə rin də sər bəst da
nı şır.

Ev li dir, bir öv la dı var.

1969cu il də ana dan 
olub. M.F.Axun dov adı na 
Azər bay can Pe da qo ji Rus 
di li və Ədə biy ya tı İns ti tu tu
nu (in di ki Slav yan Uni ver si
te ti) 1991ci il də fərq lən mə 
dip lo mu ilə bi ti rib. 1992ci 
il dən bu vax ta dək Xə tai ra
yo nun da kı 55 say lı tam or ta 
mək təb də mü əl lim iş lə yir.

2009cu il bə lə diy yə 
seç ki lə rin də YAP tə rə fin
dən M.Ə.Rə sul za də bə lə
diy yə si nə üzv se çi lib.

Ailə li dir, 2 öv la dı var. 

1979cu il də Sum qa
yıt şə hə rin də ana dan olub.  
Şə hər 35 nöm rə li or ta 
mək tə bi ni, Sum qa yıt Po li
tex nik Tex ni ku mu nu bi ti
rib. Ha zır da Ros tov Döv lət 
Uni ver si te tin də təh sil alır.

Rə sul za də bə lə diy yə
sin də iq ti sad çı iş lə yib. 

Ailə li dir, 2 öv la dı var. 

na zir Hü seyn oğ lu İs gən də rov
biləcəri bələdiyyəsinə namizəd

Çin giz İm ran oğ lu aba sə li yev 
binəqədi bələdiyyəsinə namizəd

El na rə vik to rov na rüs tə mo va
rəsulzadə bələdiyyəsinə namizəd

ra min Fa riz oğ lu Məm mə dov
binəqədi bələdiyyəsinə namizəd

yap bİnƏqƏdİ rayon 
tƏŞkİlatının naMİZƏdlƏrİ
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Şə hər sal ma məq sə di lə  
abad laş dır ma təd bir lə ri

Abad laş dır ma təd bir lə ri mü əy yən əra
zi də sağ lam ya şa yış, iş və is ti ra hət şə rai ti
nin ya ra dıl ma sı, hə min əra zi də ya şa yan və 
ya iş lə yən in san la rın təh lü kə siz li yi nin tə
min edil mə si, mü va fiq əra zi nin və hə min 
əra zi də yer lə şən ti kin ti ob yekt lə ri nin və 
on la rın ay rıay rı his sə lə ri nin fa sad la rı nın 
za hi ri gör kə mi nin yax şı laş dı rıl ma sı, ha be
lə bu nun la bağ lı möv cud şə rai tin da ha da 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di da şı yan təd bir lər 
məc mu su dur. Abad laş dır ma təd bir lə ri əv
vəl cə dən mül kiy yət çi lər və di gər ma raq lı 
şəxs lər lə mü za ki rə edil mə li dir. Mü va fiq 
ic ra ha ki miy yə ti or qa nı və ya bə lə diy yə lər 
abad laş dır ma da kö nül lü ola raq iş ti rak edən 
ma raq lı şəxs lə rə la zı mi məs lə hət lər ve rir. 
Döv lət və ya bə lə diy yə abad laş dır ma da 
kö nül lü ola raq iş ti rak edən ma raq lı şəxs lə ri 
hə vəs lən di rə bi lər. Mül kiy yət çi lər və di gər 
ma raq lı şəxs lər, ha be lə on la rın mü vək kil 
et di yi şəxs lər mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or
qa nı na və ya bə lə diy yə yə mü va fiq əra zi nin 
abad laş dı rıl ma sı na eh ti ya cın qiy mət lən di
ril mə si və ya hə ya ta ke çi ril mə si ilə bağ lı 
zə ru ri fakt lar ba rə də mə lu mat ver mək öh
də li yi da şı yır lar.

abad laş dır ma üçün ha zır lıq iş lə ri
Abad laş dır ma üçün ha zır lıq iş lə ri mü va

fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı və ya bə lə diy yə 
tə rə fin dən gö rü lür. Ha zır lıq iş lə ri nə aşa ğı
da kı lar da xil dir:

– ha zır lıq xa rak ter li təd qi qat la rın apa rıl
ma sı;

– abad laş dı rıl ma lı əra zi nin mü əy yən ləş
di ril mə si;

– abad laş dır ma təd bir lə ri nin mü əy yən
ləş di ril mə si;

– abad laş dır ma təd bir lə ri nin həc mi və 
müd də ti nin mü əy yən edil mə si;

– nə zər də tu tu lan abad laş dır ma nın mü
za ki rə si;

– abad laş dır ma pla nı.
Abad laş dı rıl ma lı əra zi mü əy yən ləş di

ril məz dən əv vəl ha zır lıq iş lə ri qis min də 
ni za ma sal ma və ti kin ti ilə bağ lı ay rıay
rı təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. Abad laş dır ma 
təd bir lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə li ol du ğu hər 
han sı əra zi mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı 
və ya mü va fiq bə lə diy yə tə rə fin dən abad
laş dı rıl ma lı əra zi qis min də mü əy yən ləş di
ri lir. Abad laş dı rıl ma lı əra zi bu Mə cəl lə nin 
39cu mad də sin də nə zər də tu tu lan abad
laş dır ma təd bir lə ri nin müm kün qə dər da
ha sə mə rə li ye ri nə ye ti ril mə si ba xı mın dan 
mü əy yən edil mə li dir. Abad laş dı rıl ma lı əra
zi hü dud la rın da abad laş dır ma təd bir lə ri nin 
to xun ma dı ğı ay rıay rı tor paq sa hə lə ri mü
əy yən edi lir.

Abad laş dı rıl ma lı əra zi nin mü əy yən ləş
di ril mə si ilə bağ lı mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nı və ya mü va fiq bə lə diy yə tə rə fin dən 
abad laş dır ma ba rə də qə rar qə bul edi lir. 
Qə rar da həm çi nin abad laş dı rıl ma lı əra zi
nin hü dud la rı, ye ri nə ye ti ril mə si nə zər də 
tu tul muş abad laş dır ma təd bir lə ri, on la rın 
həc mi və ye ri nə ye ti ril mə si müd də ti gös tə
ril mə li dir.

Mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı və ya 
mü va fiq bə lə diy yə tə rə fin dən abad laş dı rıl
ma lı əra zi nin mü əy yən ləş di ril mə si ni əsas
lan dı ran he sa bat ha zır lan ma lı dır.

abad laş dır ma ba rə də qə ra rın  
təs diq və elan edil mə si

Abad laş dır ma ba rə də qə rar mü va fiq ic ra 
ha ki miy yə ti or qa nı tə rə fin dən təs diq edil
mə li dir. Abad laş dır ma təd bir lə ri nin proq
noz laş dı rı la bi lən müd dət ər zin də hə ya ta 
ke çi ril mə si nin müm kün ol ma ya ca ğı nı gü
man et mə yə əsas ve rən hal la rın möv cud ol
du ğu hal lar da abad laş dır ma ba rə də qə ra rın 
təs di qin dən im ti na olun ma lı dır. Bu ba rə də 
qə rar təs diq edil di yi gün dən 10 gün müd də
tin də mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı və ya 
bə lə diy yə tə rə fin dən elan olun ma lı dır. 

Abad laş dır ma təd bir lə ri nin ye ri nə ye ti
ril mə si nin nə ti cə lə ri ba rə də he sa bat bu təd
bir lər ba şa çat dıq dan son ra 1 ay müd də tin
də abad laş dır ma ba rə də qə rar qə bul et miş 
or qa nın rəs mi in ter net say tın da dərc edi lir.

ti kin ti fəa liy yə ti
Qa nun ve ri ci li yə mü va fiq ola raq ba rə

sin də mə lu mat lan dır ma ic raa tı nın tət biq 
olun du ğu ti kin ti ob yekt lə ri is tis na ol maq
la si fa riş çi ti kin ti ob yek ti üz rə la yi hə çi ni 
və pod rat çı nı mü əy yən ləş di rir. Həm çi nin 
nə zər də tu tul muş hal lar is tis na ol maq la, 
mü va fiq kadr po ten sia lı nın ol du ğu və mad
ditex ni ki ba za sı nın im kan ver di yi hal lar da 
si fa riş çi la yi hə çi nin və (və ya) pod rat çı nın 
funk si ya la rı nı tam və ya qis mən öz üzə ri
nə gö tü rə bi lər. Döv lət və sa it lə ri he sa bı na 
ma liy yə ləş di ri lən ti kin ti lər üz rə si fa riş çi nin 
funk si ya la rı mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa
nı nın tap şı rı ğı ilə döv lət or qan la rı na və ya 
mü əs si sə lə ri nə hə va lə edi lir.

 Si fa riş çi
– mü va fiq ti kin ti sa hə si nin, ha be lə ti

kin ti nin mən fi tə sir gös tə rə bi lə cə yi qon şu 
sa hə lə rin, ti ki li lə rin şə hər sal ma və ti kin ti yə 
da ir nor ma tiv sə nəd lər lə nə zər də tu tul muş 
qay da da təd qi qi ni tə min edir;

– ti kin ti la yi hə si nin şə hər sal ma və ti kin
ti yə da ir nor ma tiv sə nəd lə rin tə ləb lə ri nə 
uy ğun ha zır lan ma sı nı, la yi hə də də yi şik lik
lə rin edil mə si ni, ra zı laş dı rıl ma sı nı və təs
diq lən mə si ni tə min edir.

 hü quq məs lə hət xa na sı

Şəhərsalmavətikinti 
qanunvericiliyinin 
əsasistiqamətləri

Son il lər öl kə mi zin hər ye rin də ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir. Bu nun da 
nə ti cə sin də şə hər və kənd lə ri miz də, qə sə bə lə ri miz də müx tə lif  tə yi nat lı sə na ye ob-
yekt lə ri, ya şa yış  bi na la rı ti ki lib is ti fa də yə ve ri lib. 

Göz ox şa yan hər bir ti ki li bö yük zəh mət he sa bı na ba şa gəl di yin dən, gö rü lən iş lər 
mü va fiq qa nun ve ri ci li yin tə ləb lə ri nə uy ğun apa rıl ma lı dır. Xa tır la daq ki, öl kə miz də bey-
nəl xalq stan dart la ra ca vab ve rən mü va fiq qa nun ve ri ci lik ba za sı möv cud dur.  Azər bay can 
Res pub li ka sı nın şə hər sal ma və ti kin ti qa nun ve ri ci li yi şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy yə ti nin 
hü qu qi əsas la rı nı, prin sip lə ri ni, elə cə də döv lə tin, bə lə diy yə lə rin, fi zi ki və ya hü qu qi 
şəxs lə rin şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy yə ti sa hə sin də hü quq və və zi fə lə ri ni mü əy yən edir.  
Tə əs süf ə qeyd et mə li yik ki, bir çox hal lar da və tən daş la rı mız adi hü quq la rı nı be lə bil-
mir lər. Bu sa hə də in san la rın maa rif ən di ril mə si ol duq ca va cib dir.  

– Əsa sı ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev tə rə fin dən qo
yul muş iq ti sa di is la hatla rın, 
özəl ləş dir mə si ya sə ti nin baş
lı ca məq sə di ba zar iq ti sa diy
ya tı na ke çi din şərtlə rin dən 
olan özəl böl mə nin ya ra dıl
ma sı, sa hib kar lı ğın for ma laş
dı rıl ma sı ilə ye ni iş yer lə ri nin 
açıl ma sı idi. Bu si ya sə ti da ha 
ge niş və əha tə li şə kil də da
vam et di rən Pre zi dent İl ham 
Əli yev iq ti sa diy ya tın li be ral
laş dı rıl ma sı, biz nes mü hi ti
nin yax şı laş dı rıl ma sı, sa hib
kar lı ğın in ki şa fı is ti qa mə tin
də güc lü si ya si ira də nü ma yiş 
et di rir. Re gi on la rın so si aliq
ti sa di in ki şa fı na da ir döv lət 
proq ram la rı çər çi və sin də 
böl gə lə rin in ki şa fı nı şərt lən
di rən mü hüm inf rast ruk tur 
la yi hə lə ri hə ya ta ke çi ri lir, re
gi on la rın ener ji, qaz, iç mə li 
su ilə təc hi za tı is ti qa mə tin
də təd bir lər gö rü lür. Döv lət 
proq ram la rı çər çi və sin də 
özəl sek to ra döv lət dəs tə yi 
ar tı rı lır, öl kə iq ti sa diy ya tı nın 
neft ami lin dən ası lı lı ğı nın 
azal dıl ma sı məq sə di lə ye ni 
is teh sal sa hə lə ri ya ra dı lır, iş
siz li yin azal dıl ma sı, əha li nin 
so si al mü da fiə si nin da ha da 
güc lən di ril mə si tə min edilir. 
Böl gə lər də və iri ya şa yış yer
lə rin də sa hib kar lı ğın in ki şa fı
na bü töv lük də öl kə iqti sa diy
ya tı nın yük sə li şi ki mi bö yük 
önəm ve rən Pre zi dent İl ham 
Əli yev qeyd etmiş dir ki, iri
həcm li is teh sal gü cü nə ma lik 
sə na ye mü əs si sə lə ri nin ya ra
dıl ma sı, iş adam la rı na mad
di, mə nə vi, hü qu qi dəs tə yin 
ve ril mə si ki çik və or ta sa
hib kar lı ğın güc lən mə si üçün 
baş lı ca amil dir. 

Sirr de yil dir ki, hər bir öl
kə nin in ki şa fı, ilk növ bə də, 
sa hib kar lı ğın in ki şa fın dan 
ke çir. Sa hib kar lı ğın in ki şa
fı həm öl kə iq ti sa diy ya tı nın 
şa xə lən di ril mə si nə, həm də 
iş siz li yin ara dan qal dı rıl ma
sı na şə ra it ya ra dır. Son il lər 
bu is ti qa mət də mü hüm ad
dım lar atıl mış, böl gə lə rin 
tə rəq qi si ni şərt lən di rən mü
hüm inf rast ruk tur la yi hə lə ri 
hə ya ta ke çi ril miş, ener ji, qaz, 
iç mə li su ilə təc hi zat əsas lı 
şə kil də yax şı laş dı rıl mış dır. 
Döv lət tə rə fin dən hə ya ta ke
çi ri lən təd bir lər sa hib kar lar 
üçün da ha əl ve riş li mü hi tin 
və im kan la rın ya ra dıl ma sı na 
xid mət edir. Gö rü lən bü tün 
bu iş lər xal qı mı zın xoş gü zə
ra nı üçün dür. He sab edi rəm 
ki, sa hib kar lar bu şə ra it dən 
mak si mum ya rar lan ma lı dır
lar. 

Döv lət baş çı sı nın bi la va
si tə tap şı rı ğı ilə öl kə də sa
hib kar lı ğın in ki şa fı ilə bağ lı 
hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər Bi
nə qə di ra yo nun da da da vam 
et di ri lir. Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, İq ti sa diy yat və 
Sə na ye Na zir li yi nin dəs tə
yi ilə ra yo nu muz da müx tə lif 
la yi hə lər uğur la hə ya ta ke çi
ri lir.

– Rəh bər lik et di yi niz təş
ki lat ra yon da sa hib kar lıq 
fəa liy yə ti nin ge niş lən di ril
mə si is ti qa mə tin də han sı təd
bir lə ri hə ya ta ke çi ri r? 

– Bi nə qə di ra yo nu möh tə
rəm Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
dəs tə yi ilə son il lər sü rət lə in
ki şaf edir. Ra yon da yol tə sər
rü fa tı nın və şə hər nəq liy ya
tı nın işi nin yax şı laş dı rıl ma sı, 
elekt rik ener ji si, qaz, is ti lik, su 
təc hi za tı, ka na li za si ya və so
si al inf rast ruk tur sa hə lə rin də 
xid mət sə viy yə si nin yük səl
dil mə si üz rə la yi hə lər hə ya ta 
ke çi ril miş dir. Nə ti cə də ra yo
nu muz abad laş mış, bu ra da 
ti kin ti iş lə ri da ha ge niş vü sət 

al mış, ye ni mü əs si sə lər və iş 
yer lə ri açıl mış dır. 

Bi nə qə di də sa hib kar
lıq fəa liy yə ti üçün ha zır da 
əl ve riş li şə ra it möv cud dur. 
Döv lə tin gü zəşt li kre dit lə
ri he sa bı na son il lər ra yon da 
ye ni tex no lo gi ya la rın tət bi
qi nə əsas la nan mü əs si sə lər 
ya ra dıl mış, möv cud mü əs si
sə lər ye ni dən qu rul muş dur. 
Ra yon da ki çik və or ta sa hib
kar lı ğın in ki şa fı nın dəs tək
lən mə si is ti qa mə tin də zə ru
ri təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. 
Bun dan baş qa, “Ba kı qə sə bə
lə rin də sa hib kar lı ğın in ki şa
fı na döv lət dəs tə yi” möv zu
sun da sil si lə təd bir lər təş kil 
olu nur. 

Qeyd edim ki, “Sənaye 
ili” çər çi və sin də iyun ayın da 
Heydər Əliyev adı na Mə də
niy yət və İs ti ra hət Par kında 
Bi nə qə di Rayon İcra Ha ki
miyyə ti, “Bi  nə qə di sa hib kar
la rı” İc timai Bir li yi nin dəs təyi 
ilə ra yon əra zi sin də fəaliy yət 
gös tə rən müəs si sə, za vod 
və fab rik lə rin is teh sal et diyi 
müx tə lif tə yi nat lı məh sul la
rın sər gi si təş kil olun muş dur. 

– “Bi nə qə di sa hib kar la rı” 
İc ti mai Bir li yi nin əsas fəa liy
yət is ti qa mət lə ri ba rə sin də nə 
de yə bi lər si ni z? 

Ha zır da res pub li ka mı zın 
hər bir gu şə sin də sa hib kar
la ra ye tə rin cə diq qət və qay
ğı gös tə ri lir. Fə qət, unut maq 
ol maz ki, hər bir mə sə lə də 
in sa nın özü nün də ba ca rı ğı 

la zım dır. He sab edi rəm ki, 
“Bi nə qə di sa hib kar la rı” İc
ti mai Bir li yi nin ya ra dıl ma sı 
ra yon da sa hib kar lı ğın in ki şa
fı üçün çox əl ve riş li im kan lar 
ya ra dıb. Sa hib kar lı ğın in ki
şa fı na dəs tək ver mək, bu sa
hə də prob lem lə rin mü əy yən 
edil mə si nə və həl li nə yar dım 
et mək, sa hib kar lar ara sın da 
əla qə lə rin qu rul ma sı nı təş kil 
et mək təş ki la tı mı zın baş lı ca 
və zi fə lə ri dir. 

Qu rum, ey ni za man da, 
Bi nə qə di ra yo nun da fəa liy yət 
gös tə rən sa hib kar lar ara sın da 
əla qə lə rin qu ru la raq ko or di
na si ya edil mə si; ra yon da iş
gü zar mü hi tin yax şı laş ma sı 
və sa hib kar lı ğın in ki şa fı na 
kö mək gös tə ril mə si; məş ğul
lu ğun ar tı rıl ma sı; bu sa hə də 
döv lət or qan la rı na tək lif ə rin 
ve ril mə si; ya ran mış prob
lem lə rin həl li üçün mü va fiq 
döv lət or qan la rı na mü ra ci ət 
edil mə si; yer li və xa ri ci sa hib
kar lıq sub yekt lə ri ilə qar şı lıq lı 
fay da lı biz nes mü na si bət lə ri
nin ya ra dıl ma sı na dəs tək ve
ril mə sin dən iba rət ol muş dur. 
Bir li yin əsas və zi fə lə rin dən 
bi ri də ra yon əra zi sin də sa
hib kar lı ğın in ki şa fı na dəs tək 
ver mək məq sə di lə təd bir lər 
ha zır la yıb hə ya ta ke çir mək 

üçün döv lət or qan la rı, qey ri
hö ku mət təş ki lat la rı və bey
nəl xalq qu rum lar la əmək daş
lıq et mək dir. Bir li yin qar şı ya 
qoy du ğu di gər və zi fə lər ra
yon əra zi sin də fəa liy yət gös
tə rən sa hib kar lar ara sın da 
əla qə lə rin qu rul ma sı nı təş kil 
et mək; sa hib kar lı ğın in ki şa fı 
məq sə di lə mü va viq döv lət 
qrum la rı na tək lif ər ver mək; 
sa hib kar lı ğın in ki şa fı sa hə
sin də və ziy yə ti öy rən mək 
üçün araş dır ma lar apar maq; 
mo ni to rinq lər ke çir mək; əl
də olu nan mə lu mat lar əsa
sın da təh li li mə lu mat lar ha
zır la ya raq əla qə dar döv lət 
or qan la rı na və bey nəl xalq 
təş ki lat la ra çat dır maq; maa
rif ən dir mə məq sə di lə se mi
nar lar təş kil et mək dir. 

Qar şı ya qo yu lan di gər və
zi fə yer li sa hib kar la rın bey
nəl xalq iş gü zar əla qə lə ri nin 
ge niş lən di ril mə si nə kö mək 
et mək, ra yon da fəa liy yət gös
tə rən mü əs si sə lə rin məh sul 
və xid mət lə ri nin nü ma yi şi
nə dəs tək ve ril mə si ni təş kil 
et mək dir. 

Nə zə ri ni zə çat dı rım ki, 
“Bi nə qə di sa hib kar la rı” İc
ti mai Bir li yi nin  “www.sa
hib kar lar.az” say tı bu il dən 
fəa liy yə tə baş la yıb. Say tın 
xid mət lə ri nə iq ti sa diy yat da 
baş ve rən ye ni lik lər, sər gi lər, 
ten der lər, mü sa bi qə lər ba rə
də mə lu mat la rın ötü rül mə
si, rek lam, biz nes tə rəf daş
la rı nın  ax ta rıl ma sı və di gər 

xid mət lər aiddir. Gə lə cək də 
sayt va si tə si lə on layn sa tış 
yo lu ilə sa hib kar la rın is teh
lak çı ba za sı nın ge niş lən di ril
mə si də plan laş dı rı lır. Sayt da, 
həm çi nin, ra yon əra zi sin də 
fəa liy yət gös tə rən sa hib kar
lıq sub yekt lə ri nin elekt ron 
ka ta lo qu ya ra dı lıb. Bu ra da 
fəa liy yət is ti qa mət lə ri üz rə 
qrup laş dı rı lan ic ti maiiaşə, 
ti ca rət və xid mət ob yekt lə
ri ba rə də mə lu mat lar yer
ləş di ri lir. Ka ta loq da Bir li yin 
üzv lə ri haq qın da da ha ge niş 
mə lu mat lar ək si ni ta pır. Sa
hib kar lıq sub yek ti qu ru ma 
üzv ol du ğu an dan ona məx
sus böl mə ya ra dı lır və hə min 
böl mə də üz vün öz is tə yi nə 
uy ğun ha zır la dı ğı mə lu mat 
yer ləş di ri lir.

– Ra yon da fəa liy yət gös
tə rən sa hib kar la rın maa rif
lən di ril mə si is ti qa mə tin də 
da ha han sı təd bir lər hə ya ta 
ke çi ri li r?

– Ra yon əra zi sin də sa
hib kar lı ğın in ki şa fı sa hə sin də 
ümu mi və ziy yə ti öy rən mək 
üçün araş dır ma lar apa rı lır, 
mo ni to rinq lər ke çi ri lir. Əl də 
olu nan mə lu mat lar əsa sın da 
təh li li he sa bat lar ha zır la ya
raq əla qə dar döv lət or qan la
rı na və bey nəl xalq təş ki lat la

ra çat dı rı lır. Maa ri fən dir mə 
məq sə di lə mü tə ma di ola raq, 
se mi nar lar, konf rans lar, gö
rüş lər və di gər təd bir lər təş
kil olu nur. Döv lət or qan la rı, 
qey rihö ku mət təş ki lat la rı 
və bey nəl xalq qu rum lar la 
əmək daş lıq da ha da ge niş
lən di ri lir. 

Yer li sa hib kar la rın bey
nəl xalq iş gü zar əla qə lə ri nin 
ge niş lən di ril mə si nə kö mək 
gös tə ril mə si də bi zim əsas 
fəa liy yət is ti qa mət lə ri miz
dən dir. Bun dan baş qa, sa
hib kar lar bey nəl xalq aləm də 
və öl kə də baş ve rən biz nes 
ye ni lik lə ri ba rə də xə bər dar 
edi lir. Sa hib kar la rın fəa liy
yə ti ilə bağ lı prob lem lə rin 
həl lin də səy lər bir ləş di ri
lir, ra yon əra zi sin də fəa liy
yət gös tə rən mü əs si sə lə rin 
məh sul və xid mət lə ri nin 
nü ma yiş et di ril mə si nə ge niş 
im kan lar ya ra dı lır, ye ni in
no va tiv biz nes la yi hə lə ri nin 
iş lə nib ha zır lan ma sı və re al
laş dı rıl ma sın da sa hib kar la ra 
dəs tək ve ri lir. 

Bir li yin ya xın gə lə cək də 
əsas stra te ji hə də fi Bi nə qə di 
ra yo nun da sa hib kar lar üçün 
Biz nes Məs lə hət Mər kə zi
nin ya ra dıl ma sı dır. Bu mər
kəz va si tə si lə sa hib kar la ra 
biz nes məs lə hət lə ri, hü qu qi 
xid mət lər, maa rif lən di ri ci 
təd bir lər, müx tə lif biz nes la
yi hə lə ri nin ha zır lan ma sı və s. 
is ti qa mət lər də hər tə rəf i kö
mək lik lər gös tə ri lə cək. 

Sahibkarlarölkə 
iqtisadiyyatında 
önəmlirolamalikdirlər
Binəqədirayonundasahibkarlıqfəaliyyəti 
üçünəlverişlişəraitmövcuddur

ES Mİ ra oru co va

Res pub li ka mız da sa hib kar lı ğın in ki şa fı ilə bağ lı hə ya ta ke-
çi ri lən təd bir lə rin ic ra sı Bi nə qə di ra yo nun da da xü su si diq qət 
mər kə zin də dir. Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı ra-
yon iq ti sa diy ya tı nın və sa hib kar lı ğın in ki şaf et di ril mə si, əl ve-
riş li biz nes mü hi ti nin ya ra dıl ma sı, in ves ti si ya cəl be di ci li yi nin 
ar tı rıl ma sı, ha be lə  əha li nin so si al ri fah ha lı nın yax şı laş dı rıl-
ma sı məq sə di lə 20 sent yabr 2012-ci il ta rix də “2012-2014-cü 
il lər də Bi nə qə di ra yo nu nun so si al-iq ti sa di in ki şa fı üz rə Təd-
bir lər Pla nı”nı təs diq et miş dir. Təd bir lər Pla nı çər çi və sin də 
“Bi nə qə di sa hib kar la rı” İc ti mai Bir li yi ya ra dıl mış dır.

Bir li yin səd ri Yu sif Ağa yev qə ze ti mi zə ver di yi mü sa hi bə-
sin də Bi nə qə di ra yo nun da sa hib kar lıq fəa liy yə ti nin in ki şaf 
pers pek tiv lə rin dən, ha be lə təş ki la tın gör dü yü iş lər dən, qar-
şı da kı plan la rın dan söz aç mış dır. 

ESMİra

Bu gün lər də 100 №li 
tam or ta mək təb də Bi nə
qə di ra yon mək təb li lə ri nin 
XXVII Spar ta kia da sı nın 
vo ley bol id man nö vü üz
rə ra yon bi rin ci li yi nin fi nal 
mər hə lə si ke çi ril miş dir. 
Qız lar ara sın da təş kil olun
muş ya rış da hər bi rin də 12 
nə fər ol maq la 27 mək təb 
ko man da sı iş ti rak et miş dir. 
Gər gin mü ba ri zə şə rai tin
də ke çən ya rış da 3№li tam 
or ta mək tə bin ko man da sı 
fəx ri kür sü nün ən yük sək 
pil lə sin də qə rar laş mış dır.  
267 №li mək təbli se yin ko
man da sı və 248 №li tam or ta 
mək tə bin ko man da sı, mü
va fiq ola raq, 23cü yer lə rə 
la yiq gö rül müş lər.

Mü ka fat lan dı rıl ma mə
ra si min də iş ti rak edən 

ra yon gənc lər və id man 
ida rə si nin əmək da şı Ra
fiq Nə si rov ye ni yet mə və 
gənc lə rin zə rər li vər diş lər
dən çə kin mə si, sağ lam lı ğı
nın qo run ma sı, asu də vaxt
la rı nın sə mə rə li təş ki lin də 
küt lə vi bə dən tər bi yə si və 
id ma nın, o cüm lə dən vo
ley bo lun bö yük əhə miy
yə ti ol du ğu nu bil dir miş dir. 
Da ha son ra fərq lə nən ko

man da lar ku bok, dip lom və 
me dal lar la mü ka fat lan dı rıl
mış lar. 

De kab rın 3də isə vo ley
bol üz rə oğ lan lar ara sın da 
ra yon bi rin ci li yi nə start ve
ri lib. Ya rış da 32 or ta ümum
təh sil mü əs si sə si nin ko
man da la rı qa lib adı uğ run
da mü ba ri zə apa rır lar. Qeyd 
edək ki, hər bir ko man da nın 
tər ki bin də 12 oyun çu var.

Məktəblilərvoleybol
yarışlarında...



Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin  

Sakinlərin  
Müraciət Xidməti

Sizin zənginiz bizim  
üçün çox əhəmiyyətlidir!
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 iqtisadiyyat

 mədəniyyət

 xarici xəbərlər  maraqlı 

“Ru si ya Də mir Yol la rı” Açıq Səhm
dar Cə miy yə ti de kab rın 14dən MDB
nin dörd öl kə si nə – Azər bay can, Uk
ray na, Qa za xıs tan və Ta ci kis ta na qa tar
la rın hə rə kə ti ni da yan dı ra caq.

Ru si ya küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri
nin yay dı ğı xə bə rə gö rə, bu qə ra rı “Ru si
ya Də mir Yol la rı”nın tö rə mə şir kə ti olan 
“Fe de ral Sər ni şin da şı ma Şir kə ti” qə bul 
edib. Də mir yol xət ti nin da yan dı rıl ma sı 

ba rə də qə rar azı bir il qüv və də ola caq. 
Qə rar hə min marş rut lar ilə da şı ma lar 
gə lir gə tir mə di yi üçün qə bul edi lib. La
zım gə lər sə, hə min is ti qa mət lər də qa
tar la rın hə rə kə ti bər pa olu na bi lər.

Qeyd edək ki, “Ru si ya Də mir Yol
la rı” ASC Ba kıMosk va, Ros tovBa kı 
və Tü menBa kı sər ni şin reys lə ri üz rə 
qa tar la rın hə rə kə ti ni de kab rın 14dən 
eti ba rən da yan dı rır.

Dün ya bir ja la rın da neft in qiy mə ti 
ucuz laş maq da da vam edir. NyuYor
kun NYMEX bir ja sın da “Layt” mar ka lı 
neft in bir ba re li nin qiy mə ti 2,79 dol lar 
ucuz la şa raq 63,05 dol lar, Lon do nun 
İCE (“İn ter Con ti nen tal Exc han ge Fu
tu res”) bir ja sın da isə “Brent” mar ka lı 
neft in bir bar re li nin qiy mə ti 2,88 dol

lar aza la raq 66,19 dol lar olub.
Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət 

Neft Şir kə ti nin mar ke tinq və iq ti sa di 
əmə liy yat lar ida rə sin dən Azər TAca 
ve ri lən mə lu ma ta gö rə, “Azə ri Layt” 
mar ka lı nef tin bir ba re li nin qiy mə ti 
Lon don bir ja sın da 2,33 dol lar ucuz la
şa raq 67,65 dol lar təş kil edib.

Qə tə rin pay tax tı Do ha şə hə rin də 
Bey nəl xalq Te le kom mu ni ka si ya İt ti fa
qı nın (BTİ) “ITU Te le com World 2014” 
sər gikonf ran sı öz işi nə baş la yıb. Təd
bir də Azər bay ca nı ra bi tə və yük sək 
tex no lo gi ya lar na zi ri Əli Ab ba so vun 
baş çı lıq et di yi nü ma yən də he yə ti təm
sil edir.

Na zir lik dən bil di ri lib ki, açı lış mə
ra si min də Qə tə rin Baş na zi ri Şeyx Ab
dul lah bin Na ser bin Xə li fə Al Ta ni, 
in for ma si ya və kom mu ni ka si ya tex no
lo gi ya la rı na zi ri Hes sa Sul tan ƏlCa bir, 
Bey nəl xalq Te le kom mu ni ka si ya İt ti fa
qı nın baş ka ti bi Ha ma dun Tu re və baş
qa la rı çı xış edib lər.

Rusiyabirneçəqatarmarşrutlarını 
ləğvedib

Neftinqiymətiucuzlaşmaqdadavamedir

Azərbaycannümayəndəheyəti 
beynəlxalqsərgi-konfransında

İntiqamSoltan:İçərişəhərin 
müxtəlifguşələrində 
meydantamaşalarıgöstəriləcək

“UluÇinar”jurnalıişıqüzügördü

QüdsdəterrorçuABŞvətəndaşı
yaxalanıb

Sibirmaralçılarınınşahmata 
marağınədənqaynaqlanır?

Finlandiyadaiğtişaşlarbaşverib

NizamiGəncəviirsiPakistanda

Xal qı mı zın mil li bay ra mı 
olan və UNES COnun tə şəb
bü sü ilə bü tün dün ya da qeyd 
olu nan Nov ruz bay ra mı ərə fə
sin də şə hə ri miz də Bey nəl xalq 
mey dan ta ma şa la rı fes ti va lı ke
çi ri lə cək. 

Ba kı Uşaq Te at rı nın di rek
to ru İn ti qam Sol tan bil di rib ki, 
mar tın 20də ke çi ril mə si nə
zər də tu tu lan fes ti val la bağ lı 
ar tıq “İçə ri şə hər” Döv lət Ta
rixMe mar lıq Qo ru ğu İda rə si 
ilə ra zı laş ma əl də olu nub. Onun 

söz lə ri nə gö rə, bay ram mü na
si bə ti lə İçə ri şə hə rin müx tə lif 
yer lə rin də xa ri ci öl kə lər dən 
gəl miş ay rıay rı te atr la rın ifa sın
da ta ma şa lar təq dim olu na caq. 
Şə hə ri mi zin əha li si və qo naq la
rı na xoş əh valru hiy yə bəxş et
mək üçün hər gün 10 ta ma şa nın 
nü ma yi şi nə zər də tu tu lur.

Fes ti val gün lə rin də ba la ca 
ta ma şa çı lar da nə zə rə alı na caq 
və on la ra da əy lən cə, mu si qi
li do lu səh nə əsər lə ri təq dim 
olu na caq.

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li
yi nin Bə dii Tər cü mə və Ədə
bi Əla qə lər Mər kə zi nin ye ni 
“Ulu Çi nar” türk xalq la rı ədə
biy ya tı jur na lı nın ilk nöm rə si 
çap olu nub. Ye ni nəşr tür ki yə li 
na kam şa ir Ka an İn cə nin şe
ir lə ri ilə açı lır. Li rik duy ğu la
ra kök lə nən şai rin şe ir lə rin də 
ölüm dən, hə yat dan, in san la rın 
hiss və hə yə can la rın dan bəhs 
olu nur.

Jur nal da Azər bay can Ya
zı çı lar Bir li yi nin səd ri, xalq 
ya zı çı sı Ana rın bu il 100 il lik 

yu bi le yi qeyd olu nan məş hur 
türk şai ri Fa zil Hüs nü Dağ
lar ca haq qın da “Tən tə nə və 
tən ha lıq” möv zu sun da ya zı sı 
yer alıb. Mü əl lif hə min ya
zı sın da bö yük şai rin poe zi
ya sın da əks olu nan dün yə vi, 
bə şə ri duy ğu la rın dan ge niş 
bəhs edib.

Nəş rin “Müa sir Azər bay
can ədə biy ya tı Tür ki yə türk
cə sin də” böl mə sin də So na 
Və li ye va nın şe ir lə ri Ok tay 
Ha cı mu sa lı nın tər cü mə sin də 
oxu cu la ra təq dim olu nub.

İs ra il po li si Qüds də İs la ma 
aid mü qəd dəs yer lər də ter ror 
akt la rı plan laş dı ran ABŞ və
tən da şı nı həbs edib. 30 yaş lı 
Adam Liv viks həm çi nin İs ra
il də qey riqa nu ni qal maq da 
və qa nun suz si lah gəz dir mək
də it ti ham olu nur. 

Bil di ri lir ki, sö zü ge dən 
şəxs Fə ləs tin də qal ma müd
də ti bit dik dən son ra qa nun
suz ola raq İs ra il əra zi si nə 
ke çib və ora da 1 il 6 ay müd
də tin də qey riqa nu ni şə kil də 
ya şa yıb. Bu müd dət ər zin də 
o, özü nü is ra il li lə rə ABŞ hər

bi do nan ma sı nın dö yüş çü sü 
ki mi təq dim edib. İs tin taq za
ma nı Adam İs ra il də qal dı ğı 
müd dət də həm çi nin fı rıl daq
çı lıq la məş ğul ol du ğu nu eti
raf edib. Bun dan əla və, po lis 
Ada mın ya şa dı ğı ev də ax ta rış
lar apa rar kən or du dan oğur
lan mış si lahsur sat aş kar la yıb. 
Din di ril mə za ma nı müt tə him 
ona qar şı sü rü lən it ti ham la rı 
qə bul edib. İs tin taq Fe de ral 
Təh qi qat lar Bü ro su ilə bir lik
də apa rı lıb və onun ge di şa tı 
ba rə də ABŞın mü va fiq or
qan la rı na mə lu mat ve ri lib.

Alim lər yed di il sü rən 
təd qi qat lar dan son ra Si bir – 
Al tay, Evenk, Çu kot ka, Tay mır 
ma ral çı la rı ara sın da şah ma tın 
po pul yar lı ğı nın və oyun çu la
rın yük sək mə ha rə ti nin sə
bəb lə ri ni izah edib lər.

TASS agent li yi Ru si
ya Elm lər Aka de mi ya sı nın 
I Pyotr adı na Ant ro po lo gi
ya və Et noq ra fi ya Mu ze yi nin 
(Kunst ka me ra) Si bi rin et
noq ra fi ya sı şö bə si nin mü di ri 

Vla di mir Da vı do vun söz lə
ri ni ya yıb: “Şah mat Si bi rə iki 
yol la – Mon qo lus tan dan ke
çə rək şah ma tın və tə ni Hin
dis tan dan və rus səy yah la rı 
ilə gə lib və kö çə ri mal dar lıq 
ilə məş ğul olan Si bir xalq la rı 
ara sın da ən ma raq lı əy lən cə
yə çev ri lib”.

Təd qi qat lar za ma nı mə
lum olub ki, V.Da vı do vun 
qar şı laş dı ğı bü tün ma ral çı lar 
şah mat oy na yır lar. 

“Euro news”un mə lu ma tı
na gö rə, Fin lan di ya da müs tə
qil lik gü nü mü na si bə ti ilə ke
çi ri lən ənə nə vi yü rüş lər küt
lə vi iğ ti şaş lar la nə ti cə lə nib. 
Ak si ya za ma nı eti raz çı lar si
nif ə rin mü ba ri zə si nə və sərt 
qə na ət təd bir lə ri si ya sə ti nə 

son qo yul ma sı nı tə ləb edib lər. 
200ə ya xın ak si ya çı po lis 

av to mo bi li və ma ğa za la rın şü
şə lə ri ni sın dı rıb. Hel sin ki po
li si 23 nə fə ri həbs edib. İl kin 
he sab la ma la ra gö rə, nü ma
yi şin vur du ğu zi yan 100 min 
av ro ilə öl çü lür. 

Pa kis tan Mil li Ki tab Fon
dun da Ni za mi Gən cə vi ota ğı
nın açı lı şı olub. Təd bir də Mil li 
Ki tab Fon du nun ic ra çı di rek to ru 
İnam ul Haqq Ca ved Azər bay
ca nın da hi şai ri və mü tə fək ki ri 
Ni za mi Gən cə vi nin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğın dan söh bət aça raq 
bil di rib ki, rəh bər lik et di yi Fond 
Ni za mi Gən cə vi nin əsər lə ri nin 
ur du di li nə tər cü mə olun ma sı 
haq qın da qə rar qə bul edib.

Azər bay canPa kis tan Gənc
lər Fo ru mu nun pre zi den ti, “Ki tab 
sə fi ri” Mə həm məd Asif, Sülh Və 
De mok ra ti ya İns ti tu tu nun di rek
to ru Far hat Nur çı xış la rın da Ni
za mi Gən cə vi nin hu ma nist şa ir 
ol du ğu nu bil di rib, onun əsər lə
rin də ümum bə şə ri, ic ti maisi ya
si, so si al və mə nə viəx la qi ide
al la rın öz bə dii ək si ni tap dı ğı nı 
söy lə yib lər.

Azər bay ca nın Pa kis tan da kı 
sə fi ri Daş qın Şi ka rov da hi şa ir 
Ni za mi Gən cə vi nin adı nı da şı
yan ota ğın ya ra dıl ma sı ilə bağ lı 
qə ra ra gö rə Pa kis tan Hö ku mə
ti nə və Mil li Ki tab Fon du na 
min nət dar lı ğı nı bil di rib.

Ni za mi Gən cə vi nin dün
ya ədə biy ya tı ta ri xi nə məs nə vi 
for ma sın da yaz dı ğı 5 poe ma dan 
iba rət “Xəm sə”nin mü əl li fi ki mi 
da xil ol du ğu nu de yən dip lo mat 
bil di rib ki, da hi Azər bay can şai

ri dün ya ədə biy ya tı na ver di yi 
töh fə lər lə ya na şı, həm də bö
yük və tən pər vər şa ir ki mi ta nı
nıb, öz əsər lə rin də haqqəda lə ti 
mü da fiə edib.

Pa kis tan Na zir lər Ka bi ne ti
nin əla qə lən dir mə na zi ri Ba bar 
Ya qub Fa teh Mə həm məd Ni za
mi Gən cə vi nin ya ra dı cı lı ğın da kı 
hu ma nizm ide ya la rı haq qın da 
söh bət açıb. Bil di ri lib ki, Ni za mi 
Gən cə vi fi lo sofşa ir ki mi Şərq 
xalq la rı ədə biy yat la rı nın in ki şa
fı na bö yük tə sir gös tə rib, be lə
lik lə də dün ya mə də niy yə ti xə
zi nə si nə da xil olub. Pa kis tan ilə 
Azər bay can ara sın da əla qə lə rin 
in ki şa fın dan da nı şan na zir de
yib ki, Ni za mi Gən cə vi ota ğı nın 
açı lı şı mə də niy yət sa hə sin də 
əmək daş lı ğın in ki şa fı na tə kan 
ve rə cək.

Son ra Ni za mi Gən cə vi ota ğı 
ilə ta nış lıq olub. Sə fir li yin dəs tə
yi ilə tə mir edi lən otaq da şai rin 
port re ti, in gi lis və Azər bay can 
dil lə rin də çap olu nan ki tab la rı 
qo yu lub. Bu ra da Azər bay ca nın 
bö yük şa ir lə ri Mə həm məd Fü
zu li, Xa qa nı Şir va ni, İma dəd din 
Nə si mi, Şah İs ma yıl Xə tai, Mir
zə Ələk bər Sa bir və baş qa şa ir 
və ya zı çı la rı mı zın port ret lə ri, 
həm çi nin Azər bay ca nın zən gin 
mə də niy yə ti ni əks et di rən çox
say lı eks po nat lar da var.
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AzərbaycanRespublikasıNazirlərKabinetinin30may2014-cüiltarixli
171nömrəliQərarıilətəsdiqedilmiş“İctimaiŞuranınvətəndaşcəmiyyəti
institutlarıtərəfindənseçilməsinədairƏsasnamə”yəuyğunolaraq,Binəqə-
diRayonİcraHakimiyyətibaşçısının12noyabr2014-cüiltarixli226saylı
sərəncamıiləRİHyanındaİctimaiŞurayaseçkinintəşkiliməqsədiiləyerli
icrahakimiyyətivəyerliözünüidarəetməorqanlarınınəməkdaşlarından4
üzv,vətəndaşcəmiyyəti institutunümayəndələrindən5üzvolmaqla,9
nəfərdənibarətseçkikomissiyasıyaradılmışdır.

İctimaiŞurayaüzvlərvətəndaşcəmiyyətiinstitutlarınınbərabərsayda
təmsilçilərindənibarətbirgəyığıncaqdavətəndaşcəmiyyətiinstitutlarının
nümayəndələritərəfindənseçilir.

Bununlaəlaqədarolaraq,13noyabr2014-cüiltarixdənetibarən20iş
günümüddətindəBinəqədiRayonİcraHakimiyyətiyanındaİctimaiŞuraya
namizədlərinirəlisürülməsi,qeydiyyatıelanolunurvə11dekabr2014-cü
iltarixindəbaşaçatacaqdır.

Seç ki ilə əla qə dar bi nə qə di rİH baş çı sı apa ra tı nın Sə nəd lər lə və 
və tən daş la rın mü ra ci ət lə ri ilə iş şö bə si nə mü ra ci ət olu na bi lər. 
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