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T
a ri xən za ma nın nəb
zi ni tut ma ğı, ha di
sə lə rə ob yek tiv qiy
mət ver mə yi, si ya si 

po ten sia lı nı də yər lən dir mə yi 
ba ca ran li der lər cə miy yət də ki 
pro ses lə ri düz gün is ti qa mət
lən dir mə yə na il olur, təm sil 
et dik lə ri xalq la rı za ma nın sərt 
fır tı na la rın dan, çə tin sı naq
la rın dan üzü ağ çı xa rır, mil li 
xi las ka ra çev ri lir lər. Müd rik 
və təc rü bə li döv lət xa dim lə ri 
ən ekst re mal şə ra it lər də çə tin 
və ziy yət dən az it ki ilə çı xış 
im ka nı na ma lik ol maq la op
ti mal qə rar lar qə bul edir, hə
yat la rı nı ris kə at maq dan be lə 
çə kin mir lər. 

Azər bay can xal qı nın ta
ri xin də bö yük iz qoy muş ulu 
ön dər Hey dər Əli yev də 40 
il lik si ya si fəa liy yə ti döv rün
də üz ləş di yi çə tin lik lə ri, ma
neə lə ri, prob lem lə ri, hət ta 
uğur suz luq la rı mə tin lik lə dəf 
edən, məğ lu biy yət sö zü nü 
ya xı na bu rax ma yan, inam lı 
qə rar la rı ilə mil yon lar la in sa
nın ta le yin də müs təs na rol oy
na yan sər kər də və li der ki mi 
xa tır la nır. Ümum mil li li de rin 
hə lə sağ lı ğın da əf sa nə vi və 
xa riz ma tik şəx siy yə tə çev ril
mə sin də onun mil lə ti nin mə
na fe yi na mi nə hə ya tı nı hər 
cür ris kə at ma sı, sö zü nü mə
qa mın da de mə yi ba car ma sı, 
mil li ide al lar uğ run da mü
ba ri zə də yük sək qə tiy yət və 
prin si pi al lıq gös tər mə si ki mi 
xa rak te rik xü su siy yət lə ri mü
hüm rol oy na mış dır. 

Ulu ön dər Hey dər Əli
yev bu gün həm də müs tə qil 
Azər bay can döv lət çi li yi nin 
xi las ka rı və qu ru cu su ki mi 
çağ daş ta ri xi mi zə mö hü rü
nü vur muş dur. Bö yük stra
te qin Azər bay ca nın döv lət 
müs tə qil li yi nin əl də edil mə si 
və möh kəm lən di ril mə si is
ti qa mə tin də cə rə yan edən 
pro ses lə rin önün də get di yi ni 
bir mə na lı ola raq təs diq lə yən 
fakt lar ki fa yət qə dər dir. Ötən 
əs rin 90cı il lə ri nin əv vəl lə
rin də Azər bay can da cə rə yan 
edən mü rək kəb və zid diy
yət li ic ti maisi ya si pro ses lə
rə qə tiy yən bi ga nə qal ma
yan ulu ön dər hə lə Nax çı van 
Ali So ve ti nə rəh bər lik et di yi 
vaxt lar da əsl və tən pər vər lik, 
li der tə əs süb keş li yi ilə müs
tə qil li yin qa za nıl ma sı və mil li  
özü nü dər kin tə min olun ma sı 
pro se sin də ya xın dan iş ti rak 
et miş dir. Res pub li ka mız da 
ge niş vü sət al mış mil li azad
lıq hə rə ka tı ilə ey ni dövr də 
xalq da mil li hey siy ya tı, özü
nü dər ki da ha da güc lən di rən, 
mil li döv lət rəmz lə ri nə hör
mət təl qin edən ge niş miq yas lı 
ad dım lar da məhz ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin keç miş Nax
çı van Mux tar So vet So sia list 
Res pub li ka sı na rəh bər lik et
di yi dövr də atıl mış dır. Nax çı
van MSSRin adı nın də yiş di
ril mə si, bu ra da ilk də fə ola raq 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy
yə ti nin rəm zi olan üç rəng
li döv lət bay ra ğı nın bər pa sı, 
mux tar res pub li ka da SSRİnin 
sax la nıl ma sı na mü na si bə ti 
öy rə nən re fe ren du mun boy

kot edil mə si və di gər mü hüm 
ha di sə lər bu nun əya ni təs di
qi dir. 

Azər bay can 1991ci il okt
yab rın 18də döv lət müs tə qil
li yi ni əl də et sə də, bu niy yə ti ni 
de fak to re al laş dı ra bil mə miş, 
ha ki miy yə ti ələ ke çi rən na şı 
və sə riş tə siz qüv və lər öl kə nin 
key fiy yət cə ye ni mər hə lə də 
üz ləş di yi prob lem lə ri nin öh
də sin dən gə lə bil mə miş lər. 
Nə ti cə də res pub li ka da iq ti sa
di tə nəz zül pro se si də rin ləş
miş, xal qın ya şa yış sə viy yə si 
pis ləş miş, qa nun çu lu ğun, hü
quq qay da la rı nın tə mi na tın da 
cid di prob lem lər ya ran mış dı. 
Hə min il lər də Azər bay can da 
ha ki miy yət də xal qın eti mad 
gös tər di yi si ya si qüv və nin ol
ma ma sı döv lət ida rə çi li yi me
xa nizm lə ri nin for ma laş ma sın
da cid di ma neə yə çev ril mək
lə ya na şı, da xi li böh ra nın, 
və tən daş ita ət siz li yi nin, xa os 
və anar xi ya nın ya ran ma sı na 
rə vac ver miş, qa nun çu lu ğun 
və hü quq qay da la rı nın tə mi
na tı, və tən daş la rın azad, təh
lü kə siz ya şa maq hü qu qu nun, 
ən nə ha yət, ic ti mai asa yi şin 
qo run ma sı sa hə sin də əsas lı 
prob lem lər ya rat mış dı. 

Be lə bir ağır du rum da 
AXCMü sa vat ha ki miy yə
ti  1993cü ilin iyun ayı nın 
əv vəl lə rin də Gən cə də cid di 
hər bisi ya si məğ lu biy yət lə 
üz ləş dik dən son ra öl kə də və
ziy yət da ha dra ma tik və ziy yət 
al mış, res pub li ka və tən daş 
mü ha ri bə si təh lü kə si ilə üz
üzə qal mış dı. Böh ran lı və ağır 
və ziy yət də olan xal qın çı xış 
yo lu nu ye nə də müd rik rəh
bə ri nin – ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin ha ki miy yət sü ka nı 
ar xa sı na keç mə sin də gör mə
si bir sı ra ob yek tiv re al lıq lar la 
şərt lə nir di. Ək sə riy yət ba şa 
dü şür dü ki, ya ran mış eks te mal 
şə ra it də öl kə də ic ti maisi ya si 
gər gin li yi ara dan qal dır maq, 
qi ya mı ya tır maq, qa nun suz si
lah lı qüv və lə ri zə rər siz ləş dir
mək, döv lət tə si sat la rı nın nor
mal fəa liy yə ti ni tə min et mək 
ba ca rı ğı na ma lik al ter na tiv siz 
li der məhz Hey dər Əli yev dir 

Ulu ön dər Hey dər Əli
ye vin 1993cü il iyu nun 15
də Azər bay can Ali So ve ti nin 
səd ri se çil mə si isə onun sa də
cə, ha ki miy yə tə qa yı dı şı de yil, 
ey ni za man da xal qın qur tu luş, 
qəh rə man lıq ta ri xi dir. Bu qa
yı dış ilk növ bə də Azər bay ca
nın var lı ğı nı, müs tə qil li yi ni, 
döv lət çi li yi ni qo ru yub sax la dı, 
öl kə ni par ça lan ma dan, və tən
daş mü ha ri bə sin dən, düş mən 
iş ğa lı nın ge niş miq yas al ma
sın dan xi las et di. Ümum mil li 
li de rin rəh bər li yi al tın da öl
kə də ic ti maisi ya si sa bit lik tə
min olun du, qa nun suz si lah lı 
bir ləş mə lər zə rər siz ləş di ril di, 
öz ba şı na lı ğın, hərcmərc li yin, 
qa nun suz luq la rın, küt lə vi iğ
ti şaş la rın qar şı sı alın dı. Hey
dər Əli yev, hər şey dən əv
vəl, Er mə nis ta nın da ha ge niş 
əra zi lə ri mi zi iş ğal et mə si nin, 
küt lə vi qan lar axı dıl ma sı nın 
qar şı sı nı al dı, atəş kə sin im za
lan ma sı na na il ol du. Bu da tə
sa dü fi  de yil dir ki, ümum mil li 

li der Hey dər Əli ye vin iyu nun 
15də Azər bay can Ali So ve ti
nin səd ri se çil mə si res pub li
ka nın çağ daş ta ri xin də dö nüş 
və qur tu luş mər hə lə si ki mi 
də yər lən di ri lir.

Azər bay can Mil li Məc
li si nin 1997ci il 27 iyun ta
rix li qə ra rı ilə 15 iyu nun hər 
il Mil li Qur tu luş Gü nü ki mi 
qeyd edil mə si də ob yek tiv re
al lı ğa əsas la nır. “Azər bay can 
xal qı nın azad lı ğı nın, müs tə qil 
döv lət çi li yi nin, mü qəd də ra tı
nın həll edil di yi ən ağır gün
lər də Hey dər Əli ye vi nin öz 
xal qı nın ira də si nə ta be ola raq 
öl kə rəh bər li yi nə qa yıt ma sı, 
əs lin də, onun müs tə qil Azər
bay can Res pub li ka sı nı, Azər
bay can xal qı nı, mil li azad lıq 
hə rə ka tın da qa za nıl mış ta ri xi 
nai liy yət lə ri məhv ol maq dan 
xi las et mək ki mi çox çə tin, şə
rəf  i mis si ya nı kö nül lü ola raq 
öz üzə ri nə gö tür mə si idi. Bu, 
sö zün əsl mə na sın da,  “öm rü
mün qa lan his sə si ni də xal qı
ma qur ban ve ri rəm” –  de yib 
mey da na atı lan bö yük ürək li 
Və tən oğ lu nun öz xal qı, öz 
Və tə ni qar şı sın da mi sil siz fə
da kar lı ğı idi”, – Mil li Məc li sin 
qə ra rın da be lə de yi lir. 

Ulu ön dər Hey dər Əli yev 
bir ic ti maiiq ti sa di for ma si ya
dan di gə ri nə ke çid döv rün
də res pub li ka nın qar şı sın da 
du ran stra te ji və zi fə və hə
dəf  ə ri düz gün mü əy yən ləş
dir mək lə, dün ya nın qa baq cıl 
döv lət lə ri nin təc rü bə sin dən 
us ta lıq la is ti fa də et mək lə sı
naq dan uğur la çıx mış, müs
bət nə ti cə lə ri sü but olun muş 
in ki şaf kur su nun Azər bay can 
ger çək li yi nə adek vat mo de li

ni ya rat mış dır. Hey dər Əli yev 
qı sa za man kə si yin də özəl 
mül kiy yət çi li yə, sa hib kar lı
ğa, sər bəst rə qa bə tə mey dan 
açan, so si al yö nüm lü ma hiy yət 
da şı yan, ha be lə xa ri ci iq ti sa di 
əla qə lə rin güc lən di ril mə si və 
mün bit biz nes mü hi ti nin for
ma laş dı rıl ma sı yo lu ilə öl kə yə 
in ves ti si ya axı nı nı sti mul laş dı
ran li be ral in ki şaf mo de li nin 
prak tik su rət də ger çək ləş
di ril mə si nə na il ol muş dur. 
Hə min dövr də res pub li ka nın 
məh dud ma liy yə im kan la rı və 
zə if büd cə si ilə qar şı ya qo yul
muş stra te ji məq səd lə rin ya
xın gə lə cək də re al laş dı rıl ma
sı nın qey rimüm kün lü yü nü 
nə zə rə alan, so si aliq ti sa di in
ki şaf pro se sin də xa ri ci ka pi tal 
və sər ma yə ami li nin tə kan ve
ri ci ro lu nu düz gün ola raq önə 
çə kən Hey dər Əli yev xa ri ci 
şir kət lər ilə Xə zə rin Azər
bay can sek to run da kı zən gin 
neft  eh ti yat la rı nın mə nim sə
nil mə si ni nə zər də tu tan mü
qa vi lə lə rin im za lan ma sı na da 
va cib mə sə lə ki mi ya naş mış
dır. XX əs rin qlo bal la yi hə
lə rin dən bi ri ki mi al ter na tiv 
ener ji mən bə lə ri ax ta rı şın da 
olan müa sir dün ya nın ye ni 
ge o iq ti sa di xə ri tə si nin mü
əy yən ləş mə si nə əsas lı tə sir 
gös tə rən “Əs rin mü qa vi lə si” 
Azər bay ca nın si ya si və iq ti
sa di cə hət dən möh kəm lən
mə si nə, bey nəl xalq iq ti sa di 
mü na si bət lər sis te mi nə sü
rət li in teq ra si ya sı na da tə kan 
ver miş dir. 20 il də bir çox in ki
şaf et miş döv lət lə rin əsr lər lə 
keç di yi in ki şaf yo lu nu inam
la qət edən res pub li ka mı zın 
ina nıl maz iq ti sa di və si ya si 

nai liy yət lə ri nin ba zi si nə çev
ri lən bu mü qa vi lə Azər bay
ca nın yük sək si ya si ira də si ni, 
mil li ma raq la rı nı so na dək 
mü da fi ə et mək, tə bii sər vət
lə ri nə sa hib çıx maq əz mi nin 
tən tə nə si ki mi ta ri xi ləş miş dir. 

Azər bay ca nın bey nəl xalq 
alə mə in teq ra si ya sı ba xı mın
dan hü qu qi döv lət və və tən
daş cə miy yə ti qu ru cu lu ğu 
si ya sə ti ni də diq qət mər kə
zin də sax la yan ümum mil li 
li der Hey dər Əli yev bu is ti
qa mət də mü hüm is la hat la rın 
hə ya ta ke çi ril mə si ni tə min 
et miş dir. Bö yük stra teq hər 
bir fər din ma raq və mə na fe
lə ri ni tə min et mə dən, əda lət 
me ya rı nı qo ru ma dan güc lü 
döv lət ya rat ma ğın müm kün
süz lü yü nü hər za man vur ğu
la mış, və tən daş la ra gös tə ri lən 
hü qu qi yar dı mın sə viy yə si nin 
mün tə zəm su rət də ar tı rıl ma
sı nın əsas tə şəb büs ka rı ki mi 
çı xış et miş dir. Ulu ön də rin 
rəh bər li yi al tın da ha zır la na
raq 1995ci ilin 12 no yab rın
da ümum xalq səs ver mə si yo
lu ilə qə bul edil miş müs tə qil 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Kons ti tu si ya sı döv lə tin ta ri
xin də ha ki miy yət böl gü sü 
prin si pi ni, de mok ra tik, dün
yə vi döv lət qu ru cu lu ğu nun 
hü qu qi əsas la rı nı, in san hü quq 
və azad lıq la rı nın qeydşərt siz 
tə min olun ma sı nın bü növ rə
si ni qoy muş dur. Azər bay can 
de mok ra tik, hü qu qi, dün yə
vi döv lət ki mi ilk də fə ola raq 
in san hü quq la rı nın prio ri tet li
yi ni və ha ki miy yət böl gü sü nü 
özü nün gə lə cək in ki şaf yo lu 
ki mi seç miş dir. 

Davamı səh. 2-də

Xilaskarlıq missiyası 
Azər bay can Res pub li

ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev öl kə nin so si aliq ti
sa di in ki şa fı, yol inf rast ruk
tu ru nun tək mil ləş di ril mə si 
və əha li nin ri fah ha lı nın 
da ha da  yax şı laş dı rıl ma
sı na yö nəl dil miş bir ne çə 
ye ni  sə rən cam im za la mış
dır. “Sə na ye ili” çər çi və sin
də nə zər də tu tu lan iq ti sa di 
pla na uy ğun ola raq, sə na ye 
mü əs si sə lə ri nin mo dern
ləş di ril mə si, ha be lə kənd 
tə sər rü fa tın da ça lı şan la rın 
əmə yi ni sti mul laş dır maq 
üçün gü zəşt lə rin tət bi qi də 
ye ni sə nəd lər də öz ək si ni 
tap mış dır. 

Pre zi den tin sə rən ca
mı ilə otuz beş min nə fər 
əha li nin ya şa dı ğı 18 ya şa yış 
mən tə qə si ni bir ləş di rən 
Go ran boyYu xa rı Ağ ca
kənd 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 7,2 mil
yon (yed di mil yon iki yüz 
min) ma na tı Go ran boy Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti nə ay
rıl mış dır. Di gər bir sə rən
cam la isə yet miş min nə fər 
əha li nin ya şa dı ğı 5 ya şa yış 
mən tə qə si ni bir ləş di rən 
Hök mə liQo buLök ba tan
Güz dəkPu ta av to mo bil 
yo lu nun ti kin ti si nin da vam 
et di ril mə si məq sə di ilə 7,6 
mil yon (yed di mil yon al
tı yüz min) ma nat mü va fi q 
ic ra or qa nı na ve ril miş dir.  
Ey ni məq səd lə, beş min 
nə fər əha li nin ya şa dı ğı 5 
ya şa yış mən tə qə si ni bir
ləş di rən Çu xan lıGən cə li
Pi rat manPar ça Xə ləcSe
yi dan av to mo bil yo lu nun 
ti kin ti si üçün Azər bay can 
Res pub li ka sı nın 2014cü il 
döv lət büd cə sin də nə zər
də tu tul muş Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 

eh ti yat fon dun dan Sal yan 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nə 
il kin ola raq 3,0 (üç) mil yon 
ma nat ay rıl mış dır.

Azər bay can Po lad İs
teh sa lı Komp lek si nin fəa
liy yə ti nin tə min edil mə si 
ilə bağ lı təd bir lər çər çi və
sin də öl kə də me tal lur gi ya 
sə na ye si nin ya ra dıl ma sı, bu 
sa hə nin in ki şa fı və ye ni tex
no lo gi ya la rın tət bi qi is ti qa
mə tin də gö rü lən iş lə rin bir 
his sə si ola raq “Azər bay can 
Po lad İs teh sa lı Komp lek si” 
Qa pa lı Səhm dar Cə miy yə
ti ya ra dıl mış dır. Komp lek
sin fəa liy yə ti nin sə mə rə li 
təş ki li nin tə min edil mə si 
və mad ditex ni ki ba za sı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı əsas və zi
fə lər dən dir. Bu və zi fə nin 
hə ya ta ke çi ril mə si məq sə di 
ilə 5,0 (beş) mil yon ma nat 
və sa it ay rıl mış dır.

Azər bay can Res pub
li ka sın da ər zaq təh lü kə
siz li yi nin tə min olun ma sı 
is ti qa mə tin də gö rü lən təd
bir lər çər çi və sin də öl kə də 
hey van mən şə li məh sul
la rın is teh sa lı nı ar tır maq, 
malqa ra nın cins tər ki bi ni 
yax şı laş dır maq, sü ni ma ya
lan ma təd bir lə ri nin hə ya ta 
ke çi ril mə si ni sü rət lən dir
mək məq sə di ilə Azər bay
can Res pub li ka sı Pre zi den
ti nin eh ti yat fon dun dan xa
ric dən da maz lıq hey van la
rın id xa lı və hey van dar lıq la 
məş ğul olan kənd tə sər
rü fa tı məh sul la rı is teh sal
çı la rı na 50 fa iz gü zəşt lə li
zinq yo lu ilə sa tıl ma sı üçün 
“Aq ro li zinq” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nə 13,5 mil yon 
(on üç mil yon beş yüz min) 
ma nat, ha be lə Sü ni Ma ya
la ma Mər kə zi nin müa sir 
tə ləb lə rə uy ğun ye ni dən 
qu rul ma sı və bu sa hə də 
mü va fi q təd bir lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə si üçün Azər bay
can Res pub li ka sı nın Kənd 
Tə sər rü fa tı Na zir li yi nə 1,5 
mil yon (bir mil yon beş yüz 
min) ma nat ay rıl ma sı ba rə
də sə rən cam im za lan mış
dır.

Pre zi dent İl ham Əli
yev Ru si ya Fe de ra si ya sı nın 
Pre zi den ti Vla di mir Pu ti nə 
təb rik  mək tu bu gön dər
miş dir. Mək tub da de yi lir: 
“Hör mət li Vla di mir Vla di
mi ro viç, Döv lət bay ra mı nız 
– Ru si ya Gü nü mü na si bə ti
lə sə mi mi təb rik lə ri mi və 
xoş ar zu la rı mı qə bul edin. 
Bu gün Ru si ya Fe de ra si ya sı 
so si aliq ti sa di və ic ti mai
si ya si sa hə lər də san bal lı 
uğur lar qa zan mış müa sir 
döv lət dir. Si zin rəh bər li yi
niz lə hə ya ta ke çi ri lən ge
niş miq yas lı də yi şik lik lər 
öl kə ni zin da ha da in ki şaf 
et mə si nə şə ra it ya ra dır.

Xalq la rı mız ara sın da 
ço xəsr lik dost luq və meh ri
ban qon şu luq mü na si bət lə
ri müx tə lif sa hə lər də ümu
mi ma raq la rı eh ti va edən 
uğur lu əla qə lə rin möh kəm 
tə mə li ni təş kil edir.

Əmi nəm ki, bu xe yir
xah ənə nə lə rə əsas la nan 
döv lət lə ra ra sı mü na si bət
lə ri miz, çoxp lan lı Azər bay
canRu si ya qar şı lıq lı əla qə
lə ri və stra te ji tə rəf daş lıq 
öl kə lə ri mi zin və xalq la rı
mı zın fi ra van lı ğı, re gi on
da sülh və sa bit lik na mi nə 
bun dan son ra da uğur la in
ki şaf edə cək və möh kəm lə
nə cək dir”.

Dövlətimizin başçısı 
bir sıra yeni sərəncam 
imzalamışdır

Prezident İlham Əliyev 
Vladimir Putinə təbrik 
məktubu ünvanlamışdır

MİLLİ
QURTULUŞ
GÜNÜDÜR
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Əvvəli səh. 1-də

Döv lət ida rə çi li yi sa hə
sin də zən gin təc rü bə yə ma
lik ümum mil li li der xa ri ci 
si ya sət də yol ve ril miş ko bud 
səhv lə rin ara dan qal dı rıl ma
sı is ti qa mə tin də qə tiy yət li 
ad dım lar ata raq bi rin ci növ
bə də qon şu döv lət lər lə mü
na si bət lə ri sah ma na sal ma ğa 
ça lış mış, ba lans laş dı rıl mış 
xa ri ci si ya sət ye rit mək lə res
pub li ka mı zın geo si ya si rə qa
bət mey da nı na çev ril mə si nə 
yol ver mə miş dir.

“Res pub li ka mı zın qar şı
sın da du ran əsas və zi fə lər dən 
bi ri Azər bay ca nın mə na fe yi
nin dün ya miq ya sın da mü
da fiə edə bi lən ağıl lı, sə riş tə li 
xa ri ci si ya sə tin ye ri dil mə si dir. 
Əsas və zi fə dün ya nın bü tün 
döv lət lə ri ilə bə ra bər hü quq
lu, qar şı lıq lı fay da lı əla qə lər 
ya rat maq və in ki şaf et dir
mək dən, bu əla qə lə rin həm 

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
bey nəl xalq möv qe lə ri ni möh
kəm lən dir mək üçün, həm də 
res pub li ka nın iq ti sa diy ya tı nı, 
el mi ni, mə də niy yə ti ni in ki
şaf et dir mək üçün sə mə rə li 
is ti fa də et mək dən iba rət
dir” – de yən ümum mil li li der 
həm çi nin əla və et miş dir ki, 
müx tə lif döv lət lər lə və bey
nəl xalq təş ki lat lar la qar şı lıq lı 
fay da lı əmək daş lıq əla qə lə
ri nin qu rul ma sı, Av rat lan
tik mə ka na in teq ra si ya, si vil 
Qərb də yər lə ri nin mə nim sə
nil mə si Azər bay ca nın xa ri ci 
si ya sət prio ri tet lə ri sı ra sın da 
mü hüm yer tu tur. Müs tə qil 
res pub li ka mı zın 1995ci ilin 
12 no yab rın da ümum xalq 
səs ver mə si yo lu ilə qə bul 
edil miş ilk mil li Kons ti tu si ya
sın da xa ri ci si ya sə tin kon sep
tu al xa rak te ri nin, məq səd və 
və zi fə lə ri nin sə hih şə kil də 
ək si ni tap ma sı məhz ulu ön
dər Hey dər Əli ye vin müd rik

li yi, uzaq gö rən li yi sa hə sin də 
müm kün ol muş dur. 

Bö yük şəx siy yət Cə nu bi 
Qaf qaz re gio nu nun müx tə lif 
güc mər kəz lə ri nin rə qa bət 
və qar şı dur ma mey da nı na 
çev ril mə si ni yol ve ril məz say
mış, böl gə döv lət lə ri nin əra
zi sin də xa ri ci qo şun və hər bi 
ba za la rın yer ləş di ril mə si nin, 
bir söz lə, Qaf qa zın mi li ta
rist ləş di ril mə si nin əley hi
nə ol muş dur. Res pub li ka mız 
ötən il lər də tək cə sə mə rə li 
iq ti sa di tə şəb büs lər lə, konk
ret ener jikom mu ni ka si ya 
la yi hə lə ri, əl ve riş li tran zit
kom mu ni ka si ya im kan la rı ilə 
de yil, ey ni za man da de mok ra
tik ləş mə xət ti nə, Av rat lan tik 
mə ka na in teq ra si ya kur su na 
sa diq li yi ilə Qər bin diq qə ti ni 
cəlb et miş, Av ro pa mə ka nın
da eti bar lı tə rəf daş imi ci qa
zan mış dır.

Ulu ön dər Hey dər Əli yev 
bir ləş di ri ci li der ki mi res pub

li ka mız dan kə nar da güc lü 
di as por və lob bi təş ki lat la rı
nın for ma laş dı rıl ma sı na da 
xü su si qay ğı ilə ya naş mışdır. 
Ümum mil li li de rin 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, mil li bir lik me
yil lə ri ni da ha da də rin ləş dir
mə si dir. 2001ci il no yab rın 
910da Ba kı da Dün ya Azər
bay can lı la rı nın I qu rul ta yı
nın ke ci ril mə si, ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin fər ma
nı ilə Xa ri ci öl kə lər də Ya şa
yan Azər bay can lı lar la İş üz rə 
Döv lət Ko mi tə si nin ya ra dıl
ma sı da mil li həm rəy li yə na il 
ol maq ama lı nın Azər bay ca
nın döv lət si ya sə ti nin tər kib 
his sə si nə çev ril di yi ni nü ma
yiş et dir miş dir. 

Av ro pa fəl sə fi fik ri nin 
gör kəm li nü ma yən də si İm
ma nu el Kant ya zır dı ki, mil li 
ideo lo gi ya sı ol ma yan xal qın 
uğur lu gə lə cə yi ola bil məz. 
İdeo lo gi ya hər bir xal qın 
mil limə nə vi var lı ğı nın il kin 
əla mət lə rin dən olub, onun 
tə fək kür, adət və inanc lar sis
te mi nin məc mu su ki mi özü
nü gös tə rir. Ulu ön də rin li der 
ki mi bö yük lü yü həm də onun 
bü tün ida rə çi li yi bo yu azər
bay can lı ol ma sı nı unut ma
ma sın da, xal qın mil li mən lik 
şüu ru nu, özü nü dərk his si ni, 
mə nə vi də yər lə rə bağ lı lı ğı nı 
güc lən dir mək əz mi ni nü ma
yiş et dir mə sin də idi. Hey
dər Əli ye vin bü tün zən gin 
və mə na lı öm rü Azər bay can 
üçün ya şan mış, bu da hi şəx
siy yət hə ya tı nı Azər bay ca nı 
və azər bay can çı lı ğı dün ya
ya ta nıt ma ğa sərf et miş dir. 
Xa ric də ya şa yan soy daş la rı
mı zın ta ri xi Və tə nə bağ lı lı
ğı nı tə min edən ideo lo ji is ti
nad nöq tə si nin ta pıl ma sı da 
ümum mil li li de rin döv lət çi lik 

kur sun da baş lı ca mə qam lar
dan bi ri ki mi diq qə ti çə kir. 
“İn san han sı öl kə də ya şa ma
sın dan ası lı ol ma ya raq, gə rək 
öz mil li li yi ni qo ru yub sax la
sın. Dün ya da, ey ni za man da,  
as si mil ya si ya pro se si də var. 
İn san lar – mən azər bay can lı
lar haq qın da da nı şı ram – gə
rək ya şa dıq la rı öl kə də, ye nə 
de yi rəm, o şə rai ti mə nim sə
yə rək, ora da öz lə ri üçün yax
şı möv qe lər tut sun lar. An caq 
da im öz mil limə nə vi də yər
lə ri nə, mil li kök lə ri nə sa diq 
ol sun lar. Bi zim ha mı mı zı bir
ləş di rən məhz bu amil lər dir. 
Bi zim ha mı mı zı bir ləş di rən, 
həm rəy edən azər bay can çı lıq 
ide ya sı dır,  azər bay can çı lıq
dır”, – de yən ulu ön dər Hey
dər Əli yev xa ric də ki soy daş
la rı mı zın va hid ide ya, məq
səd və prin sip ət ra fın da sıx 
bir li yi ni tə min et mək üçün 
azər bay can çı lıq ide ya sı nı irə li 
sür müş və onun ic ti mai şü ur
da möh kəm in ti şar tap ma sı na 
na il ol muş dur. 

Bu gün əmin lik lə de mək 
olar ki, müs tə qil Azər bay ca
nın ha zır kı uğur la rı bü növ
rə si ni 1993cü ilin 15 iyun 
ta ri xin dən gö tü rür. Müs tə qil 
Azər bay can Hey dər Əli ye vin 
döv lət çi lik və si ya si ida rə çi lik 
kon sep si ya sı na is ti nad edə
rək ye niye ni uğur la rı na doğ
ru inam la irə li lə yir. 2003cü 
il dən öl kə yə rəh bər lik edən 
cə nab İl ham Əli yev mü tə
rəq qi in ki şaf stra te gi ya sı nı 
da vam et dir mək lə ya na şı, ulu 
ön də rin bi zə mi ras qoy du ğu 
ba lans laş dı rıl mış si ya sə ti  ye
ni döv rün tə ləb lə ri nə uy ğun 
zən gin ləş dir miş, so si aliq ti
sa di is la hat lar la de mok ra tik
ləş mə pro ses lə ri nin pa ra lel 
şə kil də apa rıl ma sı na, bi ri nin 
di gə ri ni ta mam la ma sı na na il 
ol muş dur. Döv lət baş çı sı İl
ham Əli ye vin pre zi dent li yi nin 
hər iki mər hə lə sin də məhz 
bu pos tu lat əsas gö tü rül müş 
və iq ti sa diy yat hə ya ta ke çi ri

lən çox şa xə li is la hat la rın əsas 
ağır lıq mər kə zi ni, nü və si ni 
təş kil et miş dir. 

Şüb hə siz, hər bir döv lət də 
de mok ra tik ləş mə pro se si nin 
hə ya ta ke çi ril mə si üçün, ilk 
növ bə də, in sa nın azad lı ğı nı 
tə min edən iq ti sa di mü hit ol
ma lı dır. De mok ra tik cə miy
yə tin əsas tə məl prin sip lə
rin dən bi ri də fər diy yət çi li yə 
əsas la nan iq ti sa di mü na si
bət lər sis te mi nin tə şək kü lü, 
xü su si mül kiy yət for ma sı nın 
ge niş lən mə si, or ta sa hib kar lar 
sin fi nin möv qe lə ri nin möh
kəm lən mə si dir. Ey ni za man
da, bu mü hüm iq ti sa di fak
tor la rın in ki şa fı üçün ümu mi 
da xi li məh su lun mü əy yən bir 
sə viy yə yə yük səl mə si va cib 
mə sə lə lər dən he sab olu nur. 

Məhz bu nun nə ti cə si
dir ki, Azər bay can cə mi 17 il 
müd də tin də ina nıl maz in ki
şaf yo lu ke çə rək bir sı ra Qərb 
döv lət lə ri nin onil lik lər ər
zin də zər rəzər rə əl də et di yi 
iq ti sa di tə rəq qi yə na il ol muş, 
de mok ra tik ləş mə, və tən daş 
cə miy yə ti qu ru cu lu ğu, in
san hü quq və azad lıq la rı nın 
tə mi na tı sa hə sin də bö yük 
uğur lar əl də et miş dir. Azər
bay can ha ki miy yə ti de mok ra
tik in ki şaf yo lu nun tə ka mü lə 
əsas la nan su ve ren mo de li ni 
qə bul edir, de mok ra ti ya nın 
zor la ix ra cı cəhd lə ri ni isə ya
xı na bu rax mır. Azər bay can 
ger çək li yin də mü əy yən kə
nar dai rə lə rin xal qın ira də si 
əley hi nə han sı sa ad dım at
ma sı nın qey rimüm kün lü yü 
də konk ret re al lıq lar fo nun da 
tam təs di qi ni tap mış dır. Xal
qın ina mı na söy kə nən cə nab 
İl ham Əli yev 2003cü ilin pre
zi dent, 2005ci ilin par la ment 
seç ki lə ri za ma nı bə zi dest ruk
tiv qüv və lə rin öl kə ni ye ni
dən 90cı il lə rin əv və lin də ki 
xa os və anar xi ya ya, və tən daş 
qar şı dur ma sı na sü rük lə mək 
cəhd lə ri ni pu ça çı xar mış, 
mil li ma raq, mə na fe na mi nə 

bö yük si ya si qə tiy yət nü ma yiş 
et dir miş dir. 

De mok ra tik qu ru cu luq 
yo lu ilə ge dən res pub li ka mız 
həs sas böl gə də yer ləş sə də, 
onun həm iq ti sa di, həm də 
si ya si sa hə lər də özü nə məx
sus in ki şaf mo de li for ma
laş mış dır. Bir sı ra post so vet 
döv lət lə rin də ana lo ji tran zit 
“məx mə ri in qi lab” sse na ri lə
ri nə əsas lan dı ğı hal da, Azər
bay can da de mok ra tik in ki şaf 
su ve ren lik və özü nü tə mi net
mə prin sip lə ri nə söy kə nir. Bu 
kon sep tu al el mifəl sə fi ya naş
ma tər zi cı lız id dia la rı nı ye ni 
müs tə qil döv lət lə rə qə bul 
et dir mə yə ça lı şan, mil li məx
sus lu ğa ar xa çe vi rib dün ya ya 
ye ni möv cud luq üsu lu ver
mək is tə yən ay rıay rı si ya si 
mər kəz lə rə, iki li stan dart lar
dan çı xış edən bey nəl xalq təş
ki lat la ra tu tar lı ca vab dır. 

Bə li, ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin xa os və anar xi ya dan, 
döv lət çi li yin iti ril mə si təh lü
kə sin dən xi las edib di na mik 
is la hat lar yo lu na çı xar dı ğı 
müs tə qil Azər bay can ha zır
da onun la yiq li da vam çı sı – 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi al tı na 
dün ya nın ən sü rət lə in ki şaf 
edən, ye ni lə şən, müa sir lə şən, 
de mok ra tik lə şən döv lə ti nə 
çev ril miş dir. Res pub li ka mız 
qlo bal böh ra nı inam la ge ri də 
qo ya raq sü rət li so si aliq ti sa di 
in ki şa fı nı qo ru yub sax la yır, 
bö yük inf rast ruk tur la yi hə lə
ri, re gio nal proq ram lar hə ya ta 
ke çi rir, Av ro pa nın ener ji təh
lü kə siz li yin də sö zü nü de yir. 
Cə miy yə tin bü tün sa hə lə rin
də özü nü gös tə rən dir çə liş, 
in ti bah me yil lə ri özü nü so si
almə də ni sfe ra da da qa ba rıq 
bü ru zə ve rir. Ən baş lı ca sı, bu 
gün Azər bay can cə miy yə ti
nin bü töv lü yü və mon lo lit li yi 
tə min olun muş, in san lar da 
uğur lu gə lə cə yə nik bin ba xış 
for ma laş mış dır.

Samir ELMANOĞLU

Xilaskarlıq missiyası 

 HeydərƏliyevFondu

Fon dun tə şəb bü sü ilə  
xa ti rə-ki tab ha zır la nır 

Hey dər Əli yev Fon du
nun tə şəb bü sü ilə məş hur 
ru si ya lı ya zı çıtəd qi qat çı 
Ru dolf İva nov gör kəm
li döv lət xa di mi Nə ri man 
Nə ri ma no vun oğ lu Nə cəf 
Nə ri ma nov haq qın da təd
qi qat əsə ri ya za caq. Ha zır da 
mü əl lif bu məq səd lə ma te
ri al lar top la yır. 

Bu iş də mü əl li fə Nə ri
man Nə ri ma no vun evmu
ze yi də yar dım edir. Ar tıq 
mu zey tə rə fin dən gör kəm
li si ya sət çi və döv lət xa di

mi nin “Oğ lu ma bit mə miş 
mək tub”unun əl yaz ma sı nın 
su rə ti və məz mu nu, Nə cəf 
Nə ri ma no vun 1942ci il də 
cəb hə də, hər bi ge yim də 
çə kil miş fo to şək li Ru dolf 
İva no va gön də ri lib.

Hey dər Əli yev Fon du
nun dəs tə yi ilə Ağ su şə
hə rin də 0,3 hek tar əra zi də 
ti ki lən iki mər tə bə li uşaq 
bağ ça sıkör pə lər evi müa
sir me mar lıq üs lu bun da 
ola caq. Bu ra da 5 qrup üçün 
nə zər də tu tu lan ya taq, id
man, mu si qi, əy lən cə, hə
kim otaq la rı, ye mək xa na 
ya ra dı la caq. Ti kin ti si yer li 
in şa at çı lar tə rə fin dən apa
rı lan uşaq bağ ça sıkör pə lər 

evi nin bu ilin so nu na dək is
ti fa də yə ve ril mə si nə zər də 
tu tu lur.

Za qa ta la şə hə rin də isə 
Fon dun dəs tə yi ilə hər bi ri 
100 yer lik 2 ye ni uşaq bağ
ça sı nın ti kin ti si nə baş la nı
lıb. Şə hə rin şi malqərb ya
şa yış mas si vin də in şa edi lən 
bağ ça nın ti kin ti si üçün 0,4 
hek tar tor paq sa hə si ay rı
lıb. Ha zır da əra zi də tor paq 
iş lə ri gö rü lür, bi na nın bü
növ rə si qa zı lır. Di gər 100 
yer lik uşaq bağ ça sı isə şə
hə rin Azər bay can pros pek
tin də, ye ni sa lı nan ya şa yış 
komp lek sin də in şa olu nan 
çox mən zil li bi na lar dan bi
rin də yer lə şə cək. Bu məq
səd lə bi na da ye ni dən qur
ma və ti kin ti iş lə ri apa rı lır. 
Tez lik lə Za qa ta la şə hə rin də 
da ha bir uşaq bağ ça sı nın ti
kin ti si nə baş lan ma sı da nə
zər də tu tu lur. Bağ ça la rın 
ilin so nu na dək is ti fa də yə 
ve ril mə si plan laş dı rı lır.

Böl gə lər də ye ni uşaq bağ ça la rı, 
kör pə lər evi in şa olu nur

“Tə biə tə tə ci li yar dım” qay nar xət ti ya ra dı lıb

İyu nun 6da Hey dər 
Əli yev Fon du nun təş ki
lat çı lı ğı və Azər bay ca nın 
Yu na nıs tan da kı sə fir li yi
nin dəs tə yi ilə Afi na nın 
“Me qa ro Mu zi kis” Mə də
niy yət Komp lek sin də Qa ra 
Qa ra yev adı na Azər bay can 
Döv lət ka me ra or kest ri nin 
kon ser ti olub. 

Kon sert də Yu na nıs
ta nın döv lət və hö ku mət 
rəs mi lə ri, Afi na da akk re
di tə olun muş dip lo ma tik 
kor pu sun təm sil çi lə ri, yer li 
ic ti ma iy yə tin nü ma yən də
lə ri və mu si qi se vər lər iş ti
rak edib lər. 

Kon sert dən əv vəl çı xış 
edən Azər bay ca nın Yu na
nıs tan da kı sə fi ri Rəh man 
Mus ta fa yev iki öl kə ara sın
da dost luq və əmək daş lıq 
əla qə lə ri nin müx tə lif sa hə
lər də get dik cə güc lən di yi ni 

bil di rib. “Azər bay can mu si
qi si möv sü mü”nün ilk təd
bi ri nin ge niş in for ma si ya 
dəs tə yi ilə ger çək ləş di yi ni 
diq qə tə çat dı ran Rəh man 
Mus ta fa yev bil di rib ki, xü
su si in for ma si ya ba za sın da 
ya ra dıl mış www.azer bai ja
nicul tu re.gr say tı Hey dər 
Əli yev Fon du və onun pre
zi den ti, Azər bay ca nın bi
rin ci xa nı mı Meh ri ban Əli
ye va nın fəa liy yə ti ni, elə cə 
də Yu na nıs tan da nə zər də 
tu tu lan sil si lə təd bir lə ri ge
niş işıq lan dır maq məq sə di 
da şı yır.

Son ra xalq ar tis ti Tey
mur Göy ça ye vin di ri jor lu
ğu ilə Azər bay can mu si qi
çi lə ri nin kon ser ti baş la yıb. 
Kon sert də da hi bəs tə kar
la rı mız Üze yir Ha cı bəy li, 
Fik rət Əmi rov, Qa ra Qa ra
yev, Ca han gir Ca han gi rov, 

Ni ya zi və Va qif Mus ta fa
za də nin əsər lə ri ilə ya na
şı, As tor Pi at sol la, Pab lo de 
Sa ra sa te, Er nes to de Kur tis 
ki mi dün ya şöh rət li mu si
qi çi lə rin əsər lə ri də səs
lən di ri lib. 

Kon ser t  dən son ra 
Hey dər Əli yev Fon du tə
rə fin dən son il lər də çap 
olun muş müx tə lif nəşr lər 
nü ma yiş et di ri lib. Qə dim 
Azər bay can mə də niy yə
tin dən bəhs edən nəşr lər 
sı ra sın da Mil li İn cə sə nət 
Mu ze yi nə, mu si qi alət
lə ri nə, əl yaz ma la ra, xalq 
tət bi qi sə nə ti nin müx tə lif 
növ lə ri nə həsr olun muş ki
tab lar, pop, caz, mu ğam və 
klas sik mu si qi yə həsr olun
muş disk lər, elə cə də bö
yük mü tə fək kir lər Ni za mi 
Gən cə vi və Məh sə ti Gən
cə vi nin əsər lə ri yer alıb. 

Azər bay can Döv lət ka me ra  
or kest ri Yu na nıs tan da 

Hey dər Əli yev Fon du
nun vit sepre zi den ti, IDEA 
(Ət raf Mü hi tin Mü ha fi zə si 
na mi nə Bey nəl xalq dia loq) 
İc ti mai Bir li yi nin tə sis çi si 
və rəh bə ri Ley la Əli ye va nın 
tə şəb bü sü ilə Hey dər Əli
yev Fon du və IDEA İc ti mai 
Bir li yi nin bir gə start ver di yi 
“Ağac la rın kə sil mə si nə yox!” 
proq ra mı çər çi və sin də “Tə
biə tə tə ci li yar dım” qay nar 
xət ti və mo bil qru pu ya ra
dı lıb. 

Bun dan son ra və tən daş
lar qa nun suz ağac kə sil mə si 
hal la rı ilə rast laş dıq da şi ka

yət və tək lif ə ri ni şə hər və 
ya mo bil te le fon lar dan 1113 
qay nar xətt va si tə si ilə IDEA 
İc ti mai Bir li yi nə çat dı ra bi
lər lər.

Və tən daş lar qa nun suz 
ağac kə si mi ilə bağ lı mü ra ci
ət lə ri ni IDEA İc ti mai Bir li
yi nin rəs mi in ter net sə hi fə si 
(http://idea cam pa ign.org/az/
fi le_up lo ads_aze.htm) va si
tə si lə də ün van la maq im ka
nı qa za nıb lar. Prob le mi da ha 
də qiq işıq lan dır maq üçün 
ağac kə si lən əra zi nin fo to
la rı nı da veb sə hi fə yə yük lə
mək müm kün dür. 

Proq ram çər çi və sin də 
ya ra dıl mış mo bil qrup da
xil olan şi ka yət lə ri ye rin
də araş dı ra caq, prob lem lə 
bağ lı əla və sü but la rı, fo to 
və vi deo ma te ri al la rı top la
ya caq. Şi ka yət və tək lif lər 
araş dı rıl dıq dan son ra top
lan mış sü but və ma te ri al
lar ha di sə ilə bağ lı qə rar 
ve ril mə si üçün aidiy yə ti  
üz rə Azər bay can Res pub
li ka sı Eko lo gi ya və Tə bii 
Sər vət lər Na zir li yi nə təq
dim edi lə cək. IDEA hə min 
prob lem lə rin həl li pro se si
ni iz lə yə cək. 

Hey dər Əli yev Mər kə
zin də “Müa sir dəb də Azər
bay can ca zi bə si” la yi hə si nin 
təq di ma tı olub.

Hey dər Əli yev Fon du
nun la yi hə si çər çi və sin də 
ta nın mış ital yan mo del yer 
Re na to Ba lest ra nın Azər
bay ca nın mil li or na ment lə
ri əsa sın da ha zır la dı ğı ye ni 
kol lek si ya nü ma yiş et di ri
lib. Təq di mat mə ra si min də 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti Meh ri ban Əli ye
va, Hey dər Əli yev Fon du
nun vit sepre zi den ti Ley la 
Əli ye va və Ar zu Əli ye va iş
ti rak edib.

Mo da nü ma yi şin dən 
əv vəl “Müa sir dəb də Azər
bay can ca zi bə si” la yi hə si nin 
fəl sə fə si və ya ran ma ta rix
çə si ni əks et di rən vi deo ma
te ri al təq dim olu nub. Son ra 
isə Re na to Ba lest ra nın bu 
kol lek si ya üçün  ha zır la dı ğı 

40dan çox ge yim nü mu nə
si nü ma yiş et di ri lib. Li bas la rı 
təq dim edən lər ara sın da ta
nın mış mo del İri na Şeyk də 
səh nə yə çı xıb. 

Qeyd edək ki, kol lek si ya
ya da xil olan ge yim nü mu nə
lə rin də Azər bay ca nın ənə
nə vi mil li ge yim na xış la rı 
və xal ça or na ment lə rin dən, 
elə cə də od və nar ele ment
lə rin dən is ti fa də olu nub.

Mo da nü ma yi şi nin so
nun da səh nə yə çı xan mo
del yer Re na to Ba lest ra qeyd 
edib ki, qə dim ta ri xə ma lik 
Azər bay can xal qı nın mil
li na xış və or na ment lə ri ni 
araş dı rıb, öy rə nib və on la rı 
mo di fa kis ya edə rək gə lə
cə yə yö nə lik də bə tət biq 
edib. Tədbirin təş ki li nə gö
rə min nət dar lı ğı nı bil di rən 
mo del yer Ba kı ya ye ni dən 
gəl mək ar zu sun da ol du ğu
nu de yib.

“Müa sir dəb də Azər bay can  
ca zi bə si” la yi hə si təq dim olu nub 
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Mil li Qur tu luş Gü nü nə həsr olun muş  
möhtəşəm bay ram kon ser ti 

Maİl

İyu nun 9-da Bi nə qə di 
ra yo nun da müa sir Azər-
bay can ta ri xin də əla mət dar 
gün lər dən bi ri – 15 İyun 
– Mil li Qur tu luş Gü nü mü-
na si bə ti lə bay ram kon ser ti 
təş kil olun muş dur.

Azad lıq, müs tə qil lik həm 
ay rı ca bir və tən daş üçün, 
həm də bü töv xalq lar, mil lət
lər üçün ən mü qəd dəs, ən şi
rin ne mət dir. Biz azad lı ğı mı
zın, müs tə qil li yi mi zin yo lu nu 
il lər lə göz lə mi şik, mü ba ri zə 
apar mı şıq, bu yol da min lər
lə şə hid ver mi şik. Azad lı ğı, 
müs tə qil li yi əl də et mək nə 
qə dər çə tin dir sə, onu qo
ru yub sax la maq bir o qə dər 
mü rək kəb və ağır mə sə lə dir. 
Qüd rət li və möh kəm döv lət 
ol ma dan azad lıq və müs tə qil
lik də yox dur.

Ta ri xi mi zə Mil li Qur tu
luş Gü nü ki mi da xil ol muş 
1993cü ilin 15 iyun gü nü onu 
qiy mət lən di rən lər, də rin dən 
dərk edən lər üçün çox əziz dir. 
Və tə ni ni, xal qı nı se vən hə min 
çə tin, ağ rı lı gün lə rin dəh şət lə
ri ni ya şa yan, ha di sə lə ri göz lə ri 
ilə gö rən in san lar üçün 15 iyun 
əsl qur tu luş ta ri xi, Azər bay
can da ölümdi rim mü ba ri zə
si nin ta ri xi dir. Bu ta ri xi ya ra
dan isə ye nə də Azər bay ca nın 
in ki şa fın da, müs tə qil li yin də, 
gə lə cə yin də müs təs na rol oy
na yan, da im xal qı na ar xa la nan 
və xal qa ar xa olan bir in san dır 
– Hey dər Əli yev.

Azər bay can xal qı ulu ön
də rin adı ilə bağ lı bu əziz gü
nü bö yük bay ram şən lik lə ri 
ilə yad edir. Bu mü na si bət lə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti və YAP Bi nə qə di ra
yon təş ki la tı nın tə şəb bü sü  ilə 
ke çi ri lən təd bir də  ic 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 El dar İb ra hi mov, 
Ma dər Mu sa yev, Ra fa el Cəb
ra yı lov, RİH baş çı sı nın müa
vin lə ri, YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın səd ri Ra miz Gö
yü şov, Apa ra tın şö bə mü dir
lə ri, hü quqmü ha fi zə or qan

la rı və ic ra struk tur la rı nın 
rəh bər lə ri və ra yon ic ti ma iy
yə ti iş ti rak et miş lər.

Hey dər Əli yev adı na Mə
də niy yət və İs ti ra hət Par kın da 
açıq ha va da baş tu tan bay ram 
təd bi ri “Na tiq” ritm qru pu nun 
təq dim et di yi mu si qi nöm rə lə
ri ilə baş la mış dır. Qo naq la rın 

və min lər lə ra yon sa ki ni nin 
iz lə di yi kon sert res pub li ka mı
zın ta nın mış in cə sə nət us ta la
rı nın – İl qar Mu ra dov, Ay bə niz 
Ha şı mo va, Mə lək xa nım Əy yu
bo va,  Ağa da daş Ağa yev, La lə 
Məm mə do va, Ra mal İs ra fi lov 
və di gər lə ri nin ifa sın da və tən

pər vər və şən əh valru hiy yə li 
mah nı la rın nü ma yi şi ilə da vam 
et di ril miş dir. 

Döv lət və cə miy yət ola
raq hər sa hə də hə ya tı mı za 
dö nüş və xi las  gü nü ki mi da
xil ol muş Mil li Qur tu luş Gü
nü münq si bə ti lə təş kil olun
muş bay ram kon ser ti nə qar

daş Tür ki yə nin “Ana do lu atə
şi” rəqs qru pu nun ifa sı xü su si 
rəng qat mış dır. Öz ifa tər zi 
və pe şə kar lı ğı ilə şöh rət qa
zan mış, ya ra dı cı lı ğın da Şərq 
və Qərb mə də niy yə ti ele
ment lə ri ni özün də tə cəs süm 
et di rən qru pun birbi rin dən 

gö zəl rəqs nü mu nə lə ri bö yük 
coş qu ilə qar şı lan mış dır.

“Ana do lu Atə şi” 2001ci 
il dən bu gü nə dək İs ra il, Al
ma ni ya, Çin, Hol lan di ya, Uk
ray na, Bel çi ka, İs veç rə, Ya po
ni ya, Avst ri ya, Qə tər, Li vi ya, 
Ru si ya, Azər bay can, Si bir, 
Ru mı ni ya, Bos ni ya və Her se

qo vi na, Du bay, Ye ni Ze lan di
ya, İta li ya, Slo va ki ya, Be la rus, 
İn gil tə rə, Gür cüs tan, Su ri ya, 
Slo ve ni ya, Ma lay zi ya, Bəh
reyn, Yu na nıs tan, İs pa ni ya və 
di gər öl kə lə rin səh nə lə rin də 
çı xış edib, Ana do lu mə də niy
yə ti ni dün ya ya ta nı dıb.

İlk adı “Rəq sin sul tan la
rı” olan qrup 1999 – cı il də 
Mus ta fa Er do ğa nın baş çı lı ğı 
ilə ya ra dıl mış dır. Qru pun ya
ra dıl ma sı nın məq sə di Şərq lə 
Qər bin mə də niy yət lə ri nin 
bir li yi nə tə kan ver mək lə 
dün ya da sül hü təb liğ et mək 
ol muş dur. İlk vaxt lar 90 nə
fər gənc rəq qas la fəa liy yə tə 
baş la yan qrup 2002 – cil dən 
dün ya tu ru na çıx mış və 93 öl
kə də 3 min 850 şou gös tər miş 
35 mil yon dan çox sə nət se vər 
tə rə fin dən iz lə nil miş dir.

“Ana do lu Ate şi” 2001 – ci 
il dən bu gü nə dək İs ra il, Al
ma ni ya, Çin, Hol lan di ya, Uk
ray na, Bel çi ka, İs veç rə, Ya po
ni ya, Avst ri ya, Qa tar, Li vi ya, 
Ru si ya, Azər bay can, Ru mı ni
ya, İta li ya, Slo va ki ya, Be la rus, 
İn gil tə rə, Gür cüs tan, Su ri ya, 
Bəh reyn, BƏƏ, Yu na nıs tan, 
İs pa ni ya və.s öl kə lər də səh
nə yə çı xa raq türk mə də niy
yə ti ni dün ya ya ta nıt mış dır.

Və tən pər vər mah nı la rın 
ma hir ifa çı sı əmək dar ar tist 
Azə ri nin ifa sın da səs lə nən 
və üç rəng li, ayul duz lu bay
ra ğı mı zın dal ğa lan ma sı ilə 
mü şa yi ət olu nan “Çır pı nır dı 
Qa ra də niz” mah nı sı nın sə
da la rı al tın da bay ram kon ser
ti möh tə şəm atəş fə şan lıq la 
ye kun laş mış dır.

MaİlaĞaXaNOV

Öl kə baş çı sı nın ic ra struk
tur la rı qar şı sın da mü əy yən
ləş dir di yi cid di tə ləb lər dən 
bi ri də və tən daş la rın qə bu lu, 
on la rın əri zə və şi ka yət lə ri nə 
diq qət lə ya na şıl ma sı ilə bağ lı
dır. Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti də fəa liy yə ti ni bu 
tə ləb lər çər çi və sin də qu ra raq 
və tən daş la rın qə bu lu nun təş
ki li, on la rın mü ra ci ət lə ri nə 
vax tın da ba xıl ma sı is ti qa mə
tin də zə ru ri təd bir lər hə ya ta 
ke çi rir. 

Əha li nin prob lem lə ri nin 
həl li is ti qa mə tin də ger çək
ləş di ri lən mü hüm təd bir lər
dən bi ri də sa kin lər lə mün
tə zəm ola raq ke çi ri lən səy yar 
gö rüş lər dir. Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
iş ti rak et di yi be lə gö rüş lər 
sa kin lə rin üz ləş di yi prob lem
lə rin öy rə nil mə si və həl li ba
xı mın dan sə mə rə li plat form 
ro lu nu oy na yır. 

İyu nun 6da 9cu mik ro
ra yon  A.Məm mə dov kü çə si 
57də, əha li nin küt lə vi təd
bir lər evin də ke çi ri lən növ
bə ti gö rüş də ra yon ic ra ha
ki miy yə ti nin mə sul və zi fə li 
şəx lə ri, müx tə lif ida rə, mü əs
si sə və təş ki lat la rın rəh bər lə
ri, həm çi nin 132 nə fər mik ro
ra yon sa ki ni iş ti rak et miş dir.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov bil dir miş dir ki, 
öl kə baş çı sı İl ham Əli ye
vin tap şı rıq və  töv si yə lə ri nə 
mü va fiq ola raq yer lər də sa
kin lər lə mün tə zəm gö rüş lər 
ke çi ri lir, on la rı na ra hat edən 
prob lem lə rin həl li is ti qa mə
tin də təd bir lər gö rü lür: “Bu 
gö rüş lər də qal dı rı lan prob
lem lə rin bə zi lə ri ye rin də cə 
həll olu nur, di gər lə ri nin həl li 
nə za rə tə gö tü rü lür. Bu prob
lem lə rin bə zi lə ri nin həl li nin 

ob yek tiv sə bəb lər dən uzan
ma sı da müm kün dür. Am
ma on la rın heç bi ri diq qət siz 
qal mır və ic ra ya yö nəl di lir. 
Bü tün mü ra ci ət lər qey diy ya
ta alı nır və aidiy yə ti şö bə lə rə 
gön də ri lir. 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. Bi zim və zi fə
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”. 

Xa ləd din İs gən də rov 
həm çi nin bil dir miş dir ki, ra

yon da möv cud olan bü tün 
prob lem lər öl kə baş çı sı nın 
diq qət və qay ğı sı ilə mər hə
lə lər lə həl li ni ta pa caq, əha
li də na ra hat ya ra dan mə sə
lə lər ara dan qal dı rı la caq dır: 
“Möh tə rəm Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin bü tün ra yon la rın ic
ra ha ki miy yət lə ri nin baş çı la rı 
qar şı sın da mü əy yən ləş dir di yi 
baş lı ca və zi fə in san la rın üz
ləş di yi prob lem lə rin həl li nə 
na il ol maq, və tən daş la ra la
yiq li xid mət gös tər mək dir. 
Bu prin sip bi zim fəa liy yə ti
mi zin də əsa sı nı təş kil edir. 

Hər han sı mə sə lə ilə bağ lı Bi
nə qə di RİHə mü ra ci ət edən 
və tən da şa yük sək sə viy yə də 
diq qət ol ma lı, heç kim na ra
zı get mə mə li dir. Ola bi lər ki, 
ob yek tiv sə bəb lər dən və tən
da şın prob le mi həl li ni tap
ma sın, am ma ona mü na si bət 
yax şı ol ma lı dır. Bir söz lə, bi zi 
bu və zi fə yə ona gö rə tə yin 
edib lər ki,  in san la ra xid mət 
edək. Ra yon rəh bə ri ola raq 

möv cüd prob lem lər ba rə də 
ki fa yət qə dər ge niş mə lu ma
tım var və on la rın həl li üçün 
cid di təd bir lər hə ya ta ke çi ri
lir. La kin elə prob lem lər də 
var ki, on lar ba rə də bi la va si tə 
və tən laş lar la ke çir di yi miz gö
rüş lər də xə bər tu tu ruq. Yə ni 
və tən daş lar la ke çi ri lən səy yar 
gö rüş lər möv cud prob lem
lə rin öy rə nil mə si nə və im

kan da xi lin də həl li nə xid mət 
edir. Mə sə lən, mə lu mat lı yıq 
ki, yay möv sü mü ilə əla qə dar 
sa kin lər iç mə li su ilə bağ lı Sa
kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə ti nə 
mü ra ci ət edir lər. Bu və di gər 
prob lem lə rin həl li üçün ope
ra tiv təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir”.

Gö rüş də iş ti rak edən 9cu 
mik ro ra yon sa ki ni, pro fes sor 
Məm mə də li Pa şa yev bil dir
miş dir ki, son iki il də Bi nə qə

di ra yo nun da hə ya ta ke çi ri lən 
məq səd yön lü abad lıqqu ru
cu luq iş lə ri sa kin lər tə rə fin
dən rəğ bət və ra zı lıq la qar şı
la nır: “Pi ya da la rın nor mal hə
rə kə ti üçün sə ki lər ye ni dən 
qu ru lur, hün dür mər tə bə li 
bi na lar da is tis mar müd də ti ni 
ba şa vur muş lift lər ye ni si ilə 
əvəz olu nur, kü çə lə rə as falt 
dö şə nir, bi na la rın dam ör tük

lə ri tə mir olu nur, zir zə mi lər 
çir kab su lar dan tə miz lə nir. 
Su, işıq və qa zın ve ril mə sin
də möv cüd olan prob lem lər 
ara dan qal dı rı lıb. Sa kin lə rin 
is ti ra hə ti üçün əl ve riş li şə ra it 
ya ra dı lır. Bu ya xın lar da Adil 
Məm mə dov 119 say lı bi na nın 
qar şı sın da ye ni park is ti fa də
yə ve ril di. Bu ra da in san la rın 
is ti ra hə ti üçün hər cür şə ra it 
ya ra dı lıb. Bu nun da va mı ola
raq ha zır da A.Məm mə dov 
115 say lı bi na nın qar şı sın da 
nü mü nə vi park sa lı nır. Bu tün 
bun lar bö yük  zəh mət və və
sa it tə ləb edir. Ümid edi rəm 
ki, Bi nə qə di qı sa  za man da 
pay tax tın ən nü mu nə vi ra yo
nu ola caq”.

Qə sə bə sa kin lə rin dən 
El çin Ab dul la yev, Şə rif Hə
sə nov, El şən Ta hi rov, İl kin 
İb ra hi mov və baş qa la rı çı xış 
edə rək mik ro ra yon da hə ya ta 
ke çi ri lən qu ru cu luq iş lə ri nə 
gö rə min nət dar lıq la rı nı bil
dir miş, ra yon rəh bər li yin dən 
on la rı na ra hat edən bə zi nöq
san və ça tış maz lıq la rın ara dan 
qal dı rıl ma sı nı xa hiş et miş lər.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov sa kin lər 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 tap
şı rıq lar ver miş dir.

Səy yar gö rüş lər prob lem lə rin həl lin də  
mü hüm rol oy na yır
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tədbir

MaİlaĞaXaNOV

İyu nun 6da Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Müa sir dün
ya da qa dı nın sta tu su” 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 təş kil olu
nan təd bir də Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
müa vi ni Ay gün Əli ye va, Mil
li Məc li sin de pu ta tı, Av ro pa 
Şu ra sı Par la ment As samb le
ya sı nın Gen der bə ra bər li yi 
üz rə alt ko mi tə si nin səd ri Sa
hi bə Qa fa ro va, Ailə, Qa dın və 
Uşaq prob lem lə ri üz rə Döv lət 
Ko mi tə si səd ri nin müa vi ni 
Sə da qət Qəh rə ma no va, Mil
li Məc li sin de pu ta tı Se vinc 
Hü sey no va və YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı Qa dın lar Şu ra
sı nın ida rə he yə ti nin üzv lə ri 
iş ti rak et miş lər.

Əv vəl cə qo naq lar fo ye də 
təş kil olun muş “Azər bay can 
qa dı nı dü nən dən bu gü nə” 
fo to sər gi si ilə ta nış ol muş
lar. Təd bir də gi riş sö zü ilə 
çı xış edən Sə da qət Qəh rə
ma no va qa dın la rın cə miy
yət də ki ro lun dan da nı şa raq 
bil dir miş dir ki, Azər bay can 
döv lə ti gen der bə ra bər li yi
nə xü su si diq qət lə ya na şan 
öl kə lər dən dir: “Öl kə miz də 
qa dın lar say ca çox luq təş kil 
edir. Res pub li ka mı zın ic ti mai 
hə ya tın da fə al lıq nü ma yiş 
et di rən qa dın lar ailə də baş 
ve rən qar şı dur ma la rın qar şı
sı nın alın ma sı üçün mü əy yən 
səy lər gös tər mə li dir lər. Ailə 
ins ti tu tu ilə bağ lı prob lem
lə rin həl li nə qa dın la rın tə sir 
im kan la rı bö yük dür”. 

Mil li Məc li sin de pu ta tı 
Sa hi bə Qa fa ro va bil di rib ki, 
qa dın lar yax şı təh sil al ma lı və 
öz hü quq la rı nı bil mə li dir lər: 
“Azər bay can da gen der si ya
sə ti çox yük sək sə viy yə də 
qu ru lub. Hey dər Əli yev Fon
du nun pre zi den ti, YU NES KO 
və İSES KOnun xoş mə ram lı 
sə fi ri Meh ri ban xa nım Əli ye
va nın fəa liy yə ti də qa dın la rın 
cə miy yət də la yiq li ye ri nin tə
min olun ma sı na, ha be lə on lar 
ara sın da sa vad sız lı ğın ara dan 
qal dı rıl ma sı na yö nə lib. Çün
ki təh sil al ma yan ana dün ya ya 
gə ti rə cəyi öv la dı na  düz gün 
tər bi yə və təh sil ve rə bil mə
yə cək. Ümu miy yət lə, gen der 
mə sə lə lə ri ilə bağ lı prob lem
lə rin həl li üçün qa dın lar ara
sın da maa rif ən dir mə işi da ha 
da ge niş lən di ril mə li dir”.

Mil lət və ki li Se vinc Hü
sey no va Azər bay can da mil li 
mə na fe lə rin və döv lət çi lik 
ma raq la rı nın təm sil çi si ol maq 

ki mi çə tin mis si ya nın ye ri nə 
ye ti ril mə sin də ki şi lər lə ya
na şı, qa dın la rın iş ti ra kı nı da 
mü hüm ha di sə ki mi xa rak
te ri zə edib. O, bu nun üçün 
döv lət sə viy yə sin də hər tə rəf
li şə rai tin ya ra dıl dı ğı nı təd bir 
iş ti rak çı la rı nın diq qə ti nə çat
dı rıb. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın müa vi
ni Ay gün Əli ye va Azər bay
can cə miy yə tin də qa dı na 
hər za man yük sək də yər 
ve ril di yi ni, döv lə tin bu so
si al tə bə qə nin qay ğı la rı nın 
həl li üçün komp leks təd bir
lər hə ya ta ke çir di yi ni qeyd 
edib: “Qa dın hü quq la rı nın 
qo run ma sı müa sir dün ya da 
hər bir de mok ra tik öl kə, o 
cüm lə dən Azər bay can üçün 
də prio ri tet mə sə lə lər dən dir. 
Res pub li ka mız müs tə qil lik 
qa zan dıq dan son ra qa dın la
rın cə miy yət də ki ro lu da ha 
da yük səl miş,  fəa liy yət lə ri 

ge niş lən miş dir. Ümum mil li 
li der Hey dər Əli yev qa dın
la rın cə miy yət də ki ro lu nun 
möh kəm lən di ril mə si nə, on
la rın döv lət qul lu ğu, elm, 
təh sil, mə də niy yət, sə hiy yə, 
id man və di gər sa hə lər də 
ge niş təm sil olun ma la rı na 
müs təs na əhə miy yət ve rir
di. Ulu ön də rin əsa sı nı qoy
du ğu si ya sə tin uğur la da vam 
et di ril mə si nə ti cə sin də qa
dın la rı mız nə in ki öl kə da
xi lin də fə al lıq la rı ilə se çi lir, 
ey ni za man da res pub li ka mı zı 
bey nəl xalq qu rum lar da la yi
qin cə təm sil edir lər. Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi den ti, 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı 
Meh ri ban Əli ye va nın qlo bal 
miq yas da rəğ bət lə qar şı la nan 
çox şa xə li fəa liy yə ti bu na əya
ni sü but dur”. 

Təd bi rin so nun da qo naq
lar  təd bir iş ti rak çı la rı nı ma
raq lan dı ran su al la rı ca vab lan
dı rıb lar. 

Qa dın lar – cə miy yə tin  
apa rı cı və fə al tə bə qə si

Əlilliyi olan şəxslər üçün konsert 
proqramı təşkil olunub

M.ORUCOV

Azər bay can Gənc lə ri
nin Av ro pa ya İn teq ra si ya sı 
Təş ki la tı nın (AGAT) “Art 
in Ac ti on 2” (Fəa liy yət də 
İn cə sə nət 2) la yi hə si çər
çi və sin də bir qrup av ro pa lı 
gənc Bi nə qə di ra yo nun da 
müx tə lif gö rüş lər ke çir
miş lər. Ru mı ni ya, Tür ki yə, 
Mol do va, Fran sa, Uk ray na 
və Azər bay ca nı təm sil edən 

gənc lər dən iba rət 32 nə fər
lik he yət əv vəl cə Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
in zi ba ti bi na sı və fəa liy yə ti 
ilə ta nış ol muş lar.  

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 nin mü di ri El
nur İma nov qo naq la ra və
tən daş la rın qə bu lu, əri zə, 
mü ra ci ət və şi ka yət lə rin 
araş dı rıl ma sı pro se dur la rı 
ba rə də ət raf ı mə lu mat ver
miş dir. O, Bi nə qə di RİHdə 
əlil li yi olan şəxs lər üçün da
ha əl ve riş li qə bul qra fik lə ri
nin möv cud lu ğu nu  diq qə tə 
çat dır mış dır. 

Gö rüş za ma nı qo naq la
rın 10 gün müd də tin də öl
kə miz də ola caq la rı, bu ra da 
müx tə lif so si almə də ni ob
yekt lə ri zi ya rət edə cək lə ri, 
disk ri mi na si ya ya qar şı mü
ba ri zə ilə bağ lı müx tə lif tə
lim kurs la rı ke çə cək lə ri, rəs
mi şəxs lər lə gö rü şə cək lə ri 
və son da 6 öl kə nin iş ti ra kı 
ilə mu si qi fes ti va lı nın təş kil 
olu na ca ğı diq qə tə çat dı rı lıb. 

Son ra qo naq lar YAP Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
in zi ba ti bi na sın da “də yir mi 
ma sa” ət ra fın da mü za ki

rə lər apar mış lar. Gö rüş də 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki
la tı nın səd ri Ra miz Gö yü
şov, Apa rat rəh bə ri Qa bil 
Qa fa rov, Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si
nin rəi si Qüd si Bay ra mov, 
ra yo nun ic ti maisi ya si hə ya
tın da ya xın dan iş ti rak edən 
qey rihö ku mət təş ki lat la
rı nın, elə cə də Azər bay can 
Dağ Yə hu di lə ri Di ni İc ma
sı nın nü ma yən də lə ri və di

gər qo naq lar iş ti rak et miş
lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan Ra miz Gö yü şov av ro
pa lı gənc lə rə Azər bay can da 
möv cud olan to le rant lıq mü
hi ti, hə ya ta ke çi ri lən mul ti
kul tu ra lizm si ya sə ti haq
qın da mə lu mat ver miş dir. 
O, Av ro pa və Azər bay can 
gənc lə ri ara sın da sıx gö rüş
lə rin ke çi ril mə si va cib li yi ni 
önə çək mək lə ya na şı, qo
naq la ra Er mə nis tanAzər
bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü
na qi şə si ba rə də də ət raf lı 
mə lu mat ver miş dir. 

AGAT səd ri Gül sel Sə
fə ro va av ro pa lı gənc lə rin 
Azər bay ca na sə fə ri və hə
ya ta ke çi ri lən “Art in Ac ti on 
2” la yi hə si haq da ge niş mə
lu mat ver miş, həm çi nin on
la ra gös tə ri lən dəs tə yə gö rə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nə və YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı na tə şək kü rü
nü bil dir miş dir. 

Gənc lər və İd man İda rə
si nin rəi si Qüd si Bay ra mov 
qeyd et miş dir ki, Azər bay
ca nın di na mik so si aliq ti sa
di in ki şa fı öl kə gənc lə ri nin 
ic ti maisi ya si hə yat da ge niş 
iş ti ra kı na, döv lət ida rə çi li

yin də təm sil çi li yi nə şə ra it 
ya rat mış dır. O, Bi nə qə di ra
yo nun da da gənc lə rin öz bi
lik və ba ca rıq la rı nı nü ma yiş 
et dir mə lə ri üçün əl ve riş li şə
rai tin möv cud lu ğu nu diq qə tə 
çat dır mış dır. 

Dağ Yə hu di lə ri Di ni İc
ma sı nın və “Va ad L’Hat zo las 
Nidc hei Yis ro el USA– Azer
bai jan” təş ki la tı nın mət bu at 
xid mə ti nin rəh bə ri Mu rad 
Sal ma nov qə dim dövr dən 

Azər bay ca nın to le rant öl kə 
ki mi ta nın dı ğı nı, bu ra da müx
tə lif xalq la rın nü ma yən də lə
ri nin sülh və əminaman lıq 
şə rai tin də ya şa dıq la rı nı vur
ğu la mış dır. O bil dir miş dir 
ki, Er mə nis tanAzər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin 
əda lət li həl li ni tap ma sı hər 
bir öl kə və tən da şı nın, o cüm
lə dən dağ yə hu di lə ri nin də 
ən bö yük ar zu su dur. 

Gö rüş də iş ti rak edən 
qey rihö ku mət təş ki at la rı
nın təm sil çi lə ri də av ro pa lı 
gənc lə rə 20 Yan var ha di sə
lə ri, Er mə nis tanAzər bay
can, Dağ lıq Qa ra bağ mü
na qi şə si, Xo ca lı soy qı rı mı 
və s. ba rə də ge niş mə lu mat 
ver miş lər. 

Azər bay can xal qı nın qo
naq pər vər li yi ni, bu ra da bö
yük hör mət lə qar şı lan dıq la
rı nı de yən av ro pa lı gənc lər 
on la ra gös tə ri lən diq qə tə, 
ha be lə ma raq lı sə fər proq
ra mı na gö rə  təş ki lat çı la ra 
tə şək kür lə ri ni bil dir miş lər.

Son da qo naq lar Hey dər 
Əli yev adı na Mə də niy yət və 
İs ti ra hət Par kın da sa kin lər 
üçün ya ra dı lan şə ra it lə ta nış 
ol muş və məm nun luq la rı nı 
ifa də et miş lər.

Maİl

İyu nun 9da Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı nın (YAP) 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı 
“HB Co.LTD” əra zi ilk par
ti ya təş ki la tı nın Qa dın lar 
Şu ra sı nın üzv lə ri ilə növ
bə ti gö rüş ke çi rib. Gö rüş də 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki
la tı Qa dın lar Şu ra sı nın səd ri 
Ay tac Əli ye va, “HB Co.LTD” 
şir kə ti nin əra zi ilk par ti ya 
təş ki la tı nın səd ri Təş ki lat 
Ağa yev və şu ra üzv lə ri iş ti
rak edib lər.

Təş ki lat Ağa yev səd ri 
ol du ğu əra zi ilk par ti ya təş
ki la tı nın fəa liy yə ti ba rə də 
ət raf ı mə lu mat ve rib, par
ti ya üzv lə ri nin ra yo nun ic
ti maisi ya si hə ya tın da fə al 
iş ti rak et dik lə ri ni diq qə tə 
çat dı rıb. 

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın Qa dın lar Şu ra sı nın 
səd ri Ay tac Əli ye va bil di rib 
ki,  öl kə də hə ya ta ke çi ri lən 
məq səd yön lü si ya sət nə ti
cə sin də qa dın la rın cə miy
yət də ki öz la yiq li yer lə ri 
tə min edi lib. O, YU NES KO 
və İSES KOnun xoş mə ram
lı sə fi ri Meh ri ban xa nım Əli
ye va nın fəa liy yə ti nin hər bir 
Azər bay can qa dı nı üçün ör
nək ol du ğu nu diq qə tə çat
dı rıb. 

 “HB.Co.LTD” əra zi ilk 

par ti ya təş ki la tı nın Qa dın
lar Şu ra sı nın səd ri Se vinc 
Ağa mir zə ye va gə lə cək də 
gö rü lə cək iş lər haq qın da 
mə lu mat ve rib. O, Qa dın lar 
Şu ra sı nın üzv lə ri nin par ti
ya işi nin gə lə cək də də irə li 
apa rıl ma sı üçün məq səd
yön lü fəa liy yət gös tə rə cək
lə ri ni bil di rib.

***
YAP Bi nə qə di ra yon təş

ki la tı nın 177 say lı kör pə lər 
eviuşaq bağ ça sı üz rə  əra zi 
ilk par ti ya təş ki la tı nın Qa
dın lar Şu ra sı nın üzv lə ri ilə 
də gö rüş ke çi ri lib. Gö rüş də 
177 say lı kör pə lər eviuşaq 
bağ ça sı nın mü di ri, əra zi ilk 
par ti ya təş ki la tı nın səd ri Pə
ri Rə hi mo va, YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı Qa dın lar Şu
ra sı İda rə He yə ti nin üz vü 
Əf sa nə Hə sə no va və əra zi 
ilk par ti ya təş ki la tı nın Qa
dın lar Şu ra sı nın üzv lə ri iş ti
rak edib lər.

Pə ri Rə hi mo va çı xı şın
da əra zi ilk par ti ya təş ki la tı 
Qa dın lar Şu ra sı nın üzv lə ri ni 
təq dim edib, gö rü lən iş lər
dən və qar şı da du ran və zi
fə lər dən söz açıb. 

Əf sa nə Hə sə no va ra yon 
par ti ya təş ki la tı Qa dın lar 
Şu ra sı nın fəa liy yə ti haq da 
mə lu mat ve rib, qa dın la rın 
öl kə nin ic ti maisi ya si hə
ya tın da kı ro lun dan da nı şıb, 
hər bir qa dı nın Azər bay ca
nın uğur lu in ki şa fı na mi nə 
ça lış ma sı nın va cib li yi ni qeyd 
edib. 

YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın tə li mat çı sı Küb
ra Əli yar lı döv lət gənc lər və 
qa dın si ya sə ti nin hər bir qa
dı nın in ki şa fı na is ti qa mət
lən di yi ni, par ti ya üz vü olan 
qa dın la rın ic ti maisi ya si 
cə hət dən fə al ol ma la rı nın 
və cə miy yə tin in ki şa fı üçün 
müx tə lif tə şəb büs lər lə çı xış 
et mə lə ri nin va cib li yi ni vur
ğu la yıb.

EsMİRa

İyu nun 8də Hey dər Əli
yev adı na Mə də niy yət və İs
ti ra hət Par kın da Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
təş ki lat çı lı ğı,  Azər bay can 
Gənc lə ri nin Av ro pa ya İn teq
ra si ya Təş ki la tı nın (AGAT), 
Gənc lər və İd man Na zir li yi
nin, Av ro pa İt ti fa qı nın “Gənc
lər fəa liy yət də” proq ra mı və 
“Prayd and Joy” şir kə ti nin 
dəs tə yi ilə “Əlil li yi olan şəxs
lə rin hə ya tın da müs bət də
yişk lik” la yi hə si  çər çi və sin də 
“Fəa liy yətdə in cə sə nət 2” 
adı al tın da kon sert proq ra mı 
təş kil olun muş dur.  Təd bi rin  
ke çi ril mə sin də əsas məq səd 
əlil li yi olan şəxs lə rin cə miy
yə tə in teq ra si ya sı na kö mək 
et mək dir.

Mə ra sim də Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı
nın müa vi ni Ay gün Əli ye va, 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la
tı nın səd ri Ra miz Gö yü şov, 
Bi nə qə di Ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si nin rəi si Qüd
si Bay ra mov, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
Ad mi nist ra si ya sı nın İc ti mai
si ya si mə sə lə lər şö bə si nin 
Gənc lər təş ki lat la rı ilə iş sek

to ru nun mü di ri Vü sal Qu
li yev, AGATın səd ri Gül sel 
Sə fə ro va və ra yon ic ti ma iy
yə ti nin nü ma yən də lə ri iş ti
rak et miş lər.

Gül sel Sə fə ro va kon ser tin 
təş ki lin də gös tər di yi kö mə
yə gö rə Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin rəh bər li yi nə 
min nət dar lı ğı nı bil di rə rək, 
əlil və tən daş la rı mı zın cə miy
yə tə in teq ra si ya sı ba xı mın dan 
be lə təd bir lə rin bö yük önəm 
kəsb et di yi ni vur ğu la mış dır. 
Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı
nın əmək da şı Vü sal Qu li yev 
də sö zü ge dən la yi hə nin dəs

tək lən di yi ni diq qə tə çat dır
mış dır. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni  
Ay gün Əli ye va res pub li ka mız

da gənc lə rə gös tə ri lən döv
lət qay ğı sın dan da nış mış dır. 
Onun söz lə ri nə gö rə, gənc
lə rə ma lik ol duq la rı qa bi liy
yət və in tel lek tu al im kan lar 
mü qa bi lin də ge niş im kan lar 
ve ri lib. “Öl kə mi zin qüd rət
li döv lə tə çev ril mə si na mi nə 
gənc lə rin im kan la rın dan da
ha dol ğun is ti fa də olun ma sı, 
bu nun üçün əl ve riş li şə rai tin 
ya ra dıl ma sı gənc lər si ya sə ti

nin əsa sı nı təş kil edir. Gənc 
nəs lin fi zi ki, so si al və mə nə vi 
in ki şa fı nı tə min edən fəa liy
yət sa hə lə ri nin ya ra dıl ma
sı, gənc lə rin  bə şə ri ide ya lar 
əsa sın da for ma laş ma sı və di
gər mə sə lə lər döv lə ti mi zin 
qar şı sın da du ran va cib və zi
fə lər dən dir və bu is ti qa mət
də müx tə lif la yi hə lər hə ya ta 
ke çi ri lir. Bi nə qə di ra yo nun da 
əha li nin əsas his sə si ni gənc
lər təş kil edir. Ra yo nu muz
da gənc lər lə bağ lı müx tə lif 
möv zu lar da təd bir lər təş kil 
olu na raq on la ra və tən pər vər
lik, azər bay can çı lıq, döv lət çi
lik prin sip lə ri aşı la nır. Bu
nun nə ti cə si dir ki, Bi nə qə di 
gənc lə ri müa sir, in tel lek tu al, 
və tən pər vər ruh da ye ti şir, 
döv lə ti mi zin iq ti sa di və si ya si 
qüd rə ti nin in ki şa fın da qüv
və lə ri ni əsir gə mir lər. Bi nə

qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
əlil li yi və sağ lam lıq im kan la rı 
məh dud olan şəxs lə ri da im 
diqq qət də sax la yır. On la rın 
cə miy yə tə in teq ra si ya sı üçün 
bü tün im kan lar dan is ti fa də 
edir”.

Təd bir də iş ti rak edən əlil
lər bu cür la yi hə lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə sin də əmə yi olan 
hər kə sə min nət dar lıq la rı nı 
bil dir miş lər. 

Av ro pa lı gənc lər Bi nə qə di də... 

Qa dın lar Şu ra sı nın üzv lə ri ilə  
gö rüş lər ke çi ri lir



| 5№22 (66) | 13 iyun 2014 | BİNƏQƏDİ

təhlil

Binəqədi rayonunda inkişafın statistik təhlili  
və gələcək perspektivlər
Əvvəli ötən sayımızda

Əsaskapitala 
yönəldilmişümumi 
investisiyada 
tikinti-quraşdırma 
işlərininpayı

Son il lər də Bi nə qə di ra
yo nun da əsas ka pi ta la yö nəl
dil miş ümu mi in ves ti si ya dan 
ti kin tiqu raş dır ma iş lə ri 73% 
art mış dır. 2013cü ilin yan
varde kabr ay la rın da 145669,0 
min ma nat lıq ti kin tiqu raş

dır ma iş lə ri ye ri nə ye ti ril
miş dir ki, bu da əv vəl ki ilin 
mü va fiq döv rü nə nis bə tən 
47 fa iz çox dur. Qeyd et mək 
la zım dır ki, 2012ci il də ey ni 
gös tə ri ci 38% art mış dır. Qeyd 
olu nan il lər də Ba kı şə hə ri 
üz rə bu sa hə də fa iz ar tı mı in
dek si mü va fiq ola raq 13% və 
5% fa iz təş kil et miş dir. Be lə 
ki, əsas ka pi ta la yö nəl dil miş 
ümu mi in ves ti si ya da ti ki ni ti
qu raş dır ma iş lə ri üz rə ar tım 
gös tə ri ci si Ba kı şə hə ri ni or ta 
he sab la 26,5% üs tə lə yir.

 
Pərakəndəticarət
dövriyyəsininhəcmi

2013cü il də Bi nə qə di 
ra yo nun da pə ra kən də ti ca
rət şə bə kə sin dən əha li yə 
1028127,1 min ma nat məb
lə ğin də is teh lak mal la rı sa tıl
mış dır. Son il lər ra yon da ti ca
rət döv riy yə si nin həc mi 2,3 
də fə art mış dır.  H ə  m i n 
dövr də Ba kı şə hə ri üz rə qeyd 
olun muş böl mə nin or ta ar tım 
gös tə ri ci si 13%, Bi nə qə di ra
yo nu üz rə isə 16% təş kil et
miş dir.

Ba kı şə hə ri nin 11 ra yo nu 
ilə mü qa yi sə də 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
il lər də Bi nə qə di ra yo nun da 
ti ca rət döv riy yə si nin həc mi 

mü va fiq ola raq 34%, 35%, 
63%, 49%, 47%, 32%, 12% çox 
ol muş dur.

 
Əhaliyəgöstərilən
pulluxidmətlərin 
həcmi

2013cü ilin yan var
de kabr ay la rın da əha li yə 
409854,1 min ma nat məb lə
ğin də pul lu xid mət lər gös tə
ril miş dir. Pul lu xid mət lə rin 
həc mi ötən ilin mü va fiq döv
rü nə nis bə tən 30,8 fa iz ar ta

raq 409854,1 min ma nat təş
kil et miş dir. Son 6 il də ra yon 
əra zi sin də pul lu xid mət lə rin 

həc mi 155% art mış dır. Hə
min dövr də Ba kı şə hə ri üz rə 
qeyd olun muş böl mə nin or ta 
ar tım gös tə ri ci si 17%, Bi nə
qə di ra yo nu üz rə isə 22% təş
kil et miş dir. 

Ba kı şə hə ri nin 11 ra yo
nu ilə mü qa yi sə də ən yük
sək ar tım 2013cü il də qey də 
alı na raq 17 fa iz ol muş dur. 
Hə min dövr də Bi nə qə di ra
yo nu di gər ra yon lar ilə mü
qa yi sə də əha li yə gös tə ri lən 
pul lu xid mət lə rin həc mi nin 

gös tə ri ci si üz rə 7ci yer dən 2 
pil lə qal xa raq 5ci yer də qə
rar laş mış dır.

Proqnoz
Bi nə qə di ra yo nun da so si

aliq ti sa di pro ses lə rin in ki şaf 
me yil lə ri və qar şı lıq lı əla qə
lə rin də rin dən öy rə nil mə si 
məq sə di ilə bu sa hə üz rə gə
lə cək gös tə ri ci lər proq noz laş
dı rıl mış dır. 

2014cü il də əha li nin sa
yı nın 1,7 fa iz ar ta raq 258 min 
900 nə fər çat ma sı göz lə ni lir. Bu 

gös tə ri ci üz rə tə bii ar tı mın isə 
6 fa iz ol maq la 3457 nə fər təş kil 
edə cə yi proq noz laş dı rı lır.

Növ bə ti il də ra yon iq ti
sa diy ya tı na 255 mil yon 667 
ma nat və ya ca ri ilə nis bə tən 
22 fa iz çox in ves ti si ya nın yö
nəl di lə cə yi ilə bağ lı mü va fiq 
göz lən ti lər var. Əsas ka pi ta la 
yö nəl dil miş ümu mi in ves ti
si ya dan ti kin tiqu raş dır ma 
iş lə ri nin 168 mil yon (16%) 
ma na ta ça ta ca ğı gü man edi lir. 

2014cü il də muzd la iş lə
yən iş çi lə rin or ta il lik sa yı nın 
təx mi nən 11% ar ta raq 48543 
nə fər ça ta ca ğı re al sta tis ka ya 
əsas la nır.

Ra yo nun sə na ye sek to

run da 2014cü il də 10% ar
tım proq noz laş dı rı lır. He sab
la ma la ra gö rə, sə na ye mü
əs si sə lə ri tə rə fin dən mal və 
xid mət lə rin fak ti ki qiy mət
lər lə is teh sa lı nın 21 mil yon 
ma nat təş kil edə cə yi eh ti mal 
olu nur. Qeyd et mək la zım dır 
ki, sə na ye xərc lə ri nə (döv lət 
əsas lı və sa it qo yu lu şu xərc lə
ri is tis na ol maq la) 2014cü il 

döv lət büd cə sin dən 2013cü 
il lə mü qa yi sə də 15,3 fa iz çox 
və sa it ay rıl mış dır. 

Bi zim proq noz la ra gö rə, 
növ bə ti il də iş çi lə rin or ta ay
lıq no mi nal əmək haq qı nın 
sə viy yə si 7% ar ta raq 388 ma
na ta, ye ni açıl mış iş yer lə ri nin 
sa yı isə 5215ə ça ta caq dır. 

2015ci ilin yan var ayın da 
Bi nə qə di ra yo nun da pə ra
kən də ti ca rət döv riy yə si nin, 
əha li yə gös tə ri lən pul lu xid
mət lə rin və məi şət xid mət
lə ri nin həc mi mü va fiq ola raq 
255666 (22%), 168887 (16%) 
və 6030 (14%) min ma nat 
təş kil edə cə yi proq noz laş dı
rı lır. 

Xülasə
20072013cü il lər də Bi nə

qə di də bü tün sa hə lər də bö yük 
tə rəq qi baş ver miş, ra yo nu muz 
sü rət lə in ki şaf et miş dir. Bu 
dövr də, xü su si lə də 20122013
cü il lər də ək sər sa hə lər də is la
hat lar  apa rıl mış və in ki şaf 
mü şa hi də edil miş dir. 7 il ər
zin də Bi nə qə di ra yo nun da 
əha li nin sa yı 11% art mış, tə bii 

ar tım isə 37% ol muş dur. Əha
li yə gös tə ri lən pul lu xid mət
lə rin həc mi 3,2 də fə ar ta raq 
409 mil yon ma na ta çat mış dır. 
Hə ya ta ke çi ri lən məq səd yön lü 
təd bir lər nə ti cə sin də əha li nin 
ri fah ha lı əhə miy yət li də rə
cə də yax şı laş mış, gə lir lə ri 2,1 
də fə art mış, 19 min 516 ye ni iş 
ye ri açıl mış dır. 

Öl kə də apa rı lan uğur lu sə
na ye ləş mə si ya sə ti nə ti cə sin də 
bu sa hə də əl də olu nan nai liy
yət lər Bi nə qə di ra yo nun da da 
öz ək si ni tap mış dır. Yed di il də 
ra yon da sə na ye məh su lu is teh
sa lı 27% art mış dır.

Ümu mi da xi li məh sul is
teh sa lı nın gös tə ri ci lə ri də son 

7 il də di na mik ar tım tem pi ilə 
in ki şaf et miş dir. Be lə ki, qeyd 
olun muş dövr də əsas ka pi ta la 
yö nəl dil miş in ves ti si ya lar 2 də
fə, pə ra kən də ti ca rət döv riy yə
si nin həc mi 2,3 də fə, əha li yə 
gös tə ri lən pul lu xid mət lə rin 
həc mi 3,2 də fə, məi şət xid
mət lə ri nin həc mi isə 2,5 də fə 
art mış dır. 

La kin ra yon tə sər rü fa tı nın 
ək sər sa hə lə rin də baş ve rən 
di na mik in ki şa fa bax ma ya raq, 
apa rıl mış təh lil lər za ma nı so si al
iq ti sa di gös tə ri ci lər də bə zi prob
lem lər də qey də alın mış dır. Be lə 
ki, məş ğul luq xid mət lə rin də 
qey diy ya ta düş müş iş siz lə rin sa yı 
7% art mış dır. Ba kı şə hə ri nin ək
sər ra yon la rın da bu gös tə ri ci il
lər üz rə azal dı ğı hal da, Bi nə qə di 
ra yo nun da 1910 nə fər lik ar tım 
ol muş dur. Həm çi nin, ra yon da 
or ta ay lıq əmək haq qı nın di gər 
ra yon lar ilə mü qa yi sə də ən aşa ğı 
ol ma sı (372 ma nat) əha li nin tə
lə ba tı nı ödə mək də prob lem lər 
ya rat mış dır. 

Qeyd et mək la zım dır ki, 
“20142016cı il lər də Ba kı şə
hə ri nin və onun qə sə bə lə ri nin 
so si aliq ti sa di in ki şa fı na da ir 
Döv lət Proq ra mı”nda Bi nə qə
di ra yo nun da ye ni tex no lo gi ya
la rın tət bi qi ilə müa sir ət kə si
mi və ema lı, müx tə lif tə yi nat lı 
sə na ye məh sul la rı is teh sal edən 
mü əs si sə lə rin ya ra dıl ma sı, ki
çik sa hib kar lı ğın in ki şa fı və 
kənd tə sər rü fa tı məh sul la rı nın 
tə da rü kü, sax lan ma sı və sa tı şı 
üz rə lo gis ti ka mər kə zi nin ti
kin ti si nə zər də tu tul muş dur. 
Ya xın gə lə cək də Döv lət Proq
ra mın da qeyd olun muş təd bir
lə rin uğur lu rea li za si ya sı və so
si al yö nüm lü di gər la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə ti cə sin də 
əra zi də məş ğul lu ğun ar tı rıl
ma sı na, sa hib kar lı ğın in ki şa
fı na və əha li nin ya şa yış sə viy
yə si nin da ha da yax şı laş ma sı na 
na il olu na caq.

Yəh ya ƏLİYEV,
Binəqədi RİH başçısı 

Aparatının Sosial-
iqtisadi inkişafın təhlili və 

proqnozlaşdırılması şöbəsinin 
müdiri

Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyada tikinti-quraşdrma işlərinin pay 

Son illərdə Binəqədi rayonunda əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-

quraşdrma işləri 73% artmşdr. 2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarnda 145669,0 min 

manatlq tikinti-quraşdrma işləri yerinə yetirilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrünə 

nisbətən  47 faiz çoxdur.Qeyd etmək lazmdr ki, 2012-ci ildə eyni göstərici 38% artmşdr. 

Qeyd olunan illərdə Bak şəhəri üzrə bu sahədə faiz artm indeksi müvafiq olaraq 13% və 

5% faiz təşkil etmişdir. Belə ki, Binəqədi rayonun əsas kapitala yönəldilmiş ümumi 

investisiyada tikiniti-quraşdrma işləri üzrə artm göstəricisi Bak şəhərini orta hesabla 

26,5% üstələyir. 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Baki Şəhəri üzrə 24% ‐26% 62% 11% 12% 18%
Binəqədi 23% ‐37% ‐27% 54% 47% 36%
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Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 

2013-cü ildə Binəqədi rayonunda pərakəndə ticarət şəbəkəsindən əhaliyə 1028127,1 min 

manat məbləğində istehlak mallar satlmşdr. Son illər rayonda ticarət dövriyyəsinin həcmi 

2,3 dəfə  artmşdr.  Həmin dövr Bak şəhəri üzrə qeyd olunmuş bölmənin orta artm 

göstəricisi 13%, Binəqədi rayonu üzrə isə 16% təşkil etmişdir. 

 

Bak şəhərinin 11 rayonu ilə müqayisədə 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

illərdə Binəqədi rayonunda ticarət dövriyyəsinin həcmi müvafiq olaraq 34%, 35%, 63%,  

49%, 47%, 32%, 12% çox olmuşdur. 

 

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi 

2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarnda əhaliyə  409854,1 min manat məbləğində pullu 

xidmətlər göstərilmişdir. Pullu xidmətlərin həcmi ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 30,8 faiz 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
Binəqədi 32% 14% 21% 40% 5% 19%
Bak şəhəri 44% 20% 15% 10% 8% 3%
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49%, 47%, 32%, 12% çox olmuşdur. 

 

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi 

2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarnda əhaliyə  409854,1 min manat məbləğində pullu 

xidmətlər göstərilmişdir. Pullu xidmətlərin həcmi ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 30,8 faiz 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Binəqədi 46% 29% 6% 17% 1% ‐2%
Bak şəhəri 44% 7% 15% 19% 13% 15%
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
Binəqədi 32% 14% 21% 40% 5% 19%
Bak şəhəri 44% 20% 15% 10% 8% 3%
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Rayonlar üzrə orta göstərici

Binəqədi

sosial-iqtisadigöstəricilər 2013

Bakişəhəri Binəqədi Xətai Xəzər Qaradağ Nərimanov Nəsimi Nizami sabunçu səbail suraxanı Yasamal

De moq ra fi ya

1.Əhalininsayı(minnəfər) 2164,1 255,1 267,2 160,1 116,6 171,9 217,9 192,4 234,1 96,1 210,2 242,5

2.Təbiiartım(nəfər) 27615 3262 3245 1800 2551 2009 1690 2208 3453 1100 3497 2800

Məşğulluq

muzdlaişləyənişçilərinortailliksayı(nəfər) 669983 43755 57862 25140 21984 66866 139515 45883 26637 114597 20475 107269

Məşğulluqxidmətlərindəqeydəalınmışişsizlərinsayı(nəfər) 12768 1910 2377 990 438 1319 1027 453 983 619 817 1835

muzdlaişləyənişçilərinortaaylıqəməkhaqqı(manat) 558,2 372,4 565,1 551,6 736,1 460,9 457,6 444,8 434,7 1010,9 575,0 530,9

cəmiaçılmışişyerləri(vahid) 30764 4631 4554 1764 1440 2911 2634 1996 2395 2256 2380 3803

yeniaçılmışişyerləri(vahid) 30764 4631 4554 1764 1440 2911 2634 1996 2395 2256 2380 3803

Daxiliməhsulistehsalı

Sənayemüəssisələritərəfindənmalvəxidmətlərin
faktikiqiymətlərləistehsalı(milyonmanat)

29118,2 189,4 1195,5 317,7 523,9 1951,9 392,8 426,1 396,5 23165,9 354,0 204,5

sənayemüəssisələrindəhazırməhsulehtiyatı
(milyonmanat)

161,8 6,7 0,3 3,4 22,5 59,4 1,7 1,9 26,0 26,3 11,4 2,2

bütünmaliyyəmənbələrihesabınatikintidəəsas
fondlarınistifadəyəverilməsi(minmanat)

2707208,3 37297,3 111394,8 451652,1 343536,4 70212,0 397300,0 43514,8 87600,5 739471,8 48800,1 376428,5

əsaskapitalayönəldilmişinvestisiyalar
(minmanat)

9967188,4 209946,9 327470,2 1039132,5 817944,7 539353,4 674900,0 165746,3 304676,3 4710534,0 169729,7 1007754,4

əsaskapitalayönəldilmişümumiinvestisiyadan
tikinti-quraşdırmaişləri(minmanat)

5584688,9 145669,0 127949,7 644092,6 631619,3 449637,4 515800,0 117940,9 230009,4 2002965,0 132161,8 586843,8

Tikintimüəssisələrininsayı(vahid) 1000 85 112 12 19 172 197 102 36 44 28 193

Məşğulolanişçilərinsayı,tikintisektoru(nəfər) 71506 5277 10721 404 3750 13665 5112 5855 1391 11414 1329 12588

pərəkəndəticarətdövriyyəsininhəcmi
(milyonmanat)

10093,7 1028,1 932,7 457,1 2078,8 945,4 699,4 1556,1 610,6 302,2 247,0 1236,3

əhaliyəgöstərilənpulluxidmətlərinhəcmi
(milyonmanat)

3840,5 409,9 334,4 438,8 102,3 286,2 527,9 242,5 475,6 106,8 255,6 660,5

əhaliyəgöstərilənməişətxidmətlərininhəcmi
(milyonmanat)

766,8 64,7 309,1 22,0 17,4 34,6 59,8 48,7 47,9 66,2 31,7 64,7
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin 
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Yaradıcılıq mərkəzləri uşaqları zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdırır 

Qaç qın və məc bu ri köç
kün lə rə mü na si bət də ulu 
ön dər Hey dər Əli yev tə rə fin
dən əsa sı qo yul muş həs sas lıq 
və qay ğı keş lik si ya sə ti bu gün 
Pre zi dent  İl ham Əli yev tə rə
fin dən uğur la da vam et di ri lir.  
Son il lər öl kə mi zin iq ti sa di 
cə hət dən get dik cə qüd rət li 
döv lə tə çev ril mə si, əha li nin 
mad di ri fah ha lı nın mü tə ma
di qay da da yük səl mə si qaç qın 
və məc bu ri köç kün lə rin də 
ya şa yış şə rai ti nin yax şı laş ma sı 
və on la rın so si al prob lem lə ri
nin komp leks həl li üçün ge niş 
im kan lar ya ra dıb. 

De yi lən lər lə bağ lı öz fi
kir lə ri ni bi zim lə  bö lü şən 
Azər bay can Res pub li ka sı 
Qaç qın la rın və Məc bu ri Köç
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət 
Ko mi tə si nin  Məs kun laş ma, 
miq ra si ya, məş ğul luq və sta
tus şö bə si nin mü di ri Sə nan 
Hü sey nov bil dir di ki, di na mik 
so si aliq ti sa di in ki şaf yo lu na 
qə dəm qoy muş  döv lə ti miz  
son 10 il də bu tə bə qə dən 
olan in san la rın so si al prob
lem lə ri nin həl li is ti qa mə tin
də  bö yük uğur la ra im za atıb: 
“ Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
yü rüt dü yü si ya sə tin tə məl 
prin sip lə rin dən olan məc bu
ri köç kün lə rin so si al şə rai ti
nin yax şı laş dı rıl ma sı ilə bağ lı 
təd bir lə rin nə ti cə si dir ki, bu 
gün öl kə də bir də nə də ol sun 
ça dır şə hər ci yi qal ma yıb, bu 
in san la rın ha mı sı müa sir tip li 
qə sə bə lə rə kö çü rü lüb. On la
rın mad di ri fa hı nın yax şı laş
dı rıl ma sı üçün bir sı ra  döv lət 
proq ram la rı qə bul edi lib, so
si al müa vi nət lə rin ar tı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də əla və təd bir lər 
gö rü lüb.

Ümu mi lik də 20012013
cü il lər də qaç qın və məc bu ri 
köç kün lər üçün ye ni sa lı nan 
82 qə sə bə də və ya mə həl lə də 

40 min mən zil is ti fa də yə ve ri
lib. Son 10 il də isə 77 qə sə bə 
və ya mə həl lə, 120 mək təb, 6 
mu si qi mək tə bi, 33 uşaq bağ
ça sı, 37 tibb mü əs si sə si ti ki
lib”. Mü sa hi bi mi zin  söz lə ri nə 
gö rə, ötən müd dət ər zin də 
bu tə bə qə dən olan in san la rın 
so si al mü da fiə si üçün döv
lət  mil yard ma nat lar la və sa it 
xərc lə yib: “Sərf edi lən və sai
tin 84 fai zi son 10 il də ay rı
lıb. Bu il lər ər zin də məc bu ri 
köç kün lə rə ay lıq ər zaq üçün 
ve ri lən müa vi nə tin məb lə ği 
3,6 də fə ar tı rı lıb. Adam ba şı
na kom mu nal xid mət lə rə gö
rə və sai tin miq da rı 4,5 də fə, 
Qaç qın la rın və Məc bu ri Köç
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət 
Ko mi tə si nin il lik büd cə si isə 
4,6 də fə ço xa lıb”.  Bir nə fər 
məc bu ri köç kü nə xərc lə
nən və sai tin həc mi nin ötən 
il təq ri bən 1100 ma nat təş kil 
et di yi ni söy lə yən şö bə mü
di ri son on il də bu qə bil dən 
olan in san lar ara sın da yox
sul luq həd di nin 75 fa iz dən 
15 fai zə dək azal dı ğı nı de di: 
“Ötən müd dət ər zin də məc
bu ri köç kün hə ya tı ya şa ma ğa 
va dar edil miş soy daş la rı mı
zın məş ğul luq və di gər so si
al prob lem lə ri nin həl lin də, 
ya şa yış sə viy yə si nin yük səl
dil mə sin də, mən zilməi şət 
şə ra it lə ri nin yax şı laş dı rıl ma
sı is ti qa mə tin də ge niş miq
yas lı təd bir lə rin ic ra sı uğur la 
da vam et di ri lib. Tək cə  ötən 
il məc bu ri köç kün lə rin mü
vəq qə ti ola raq sıx məs kun
laş dıq la rı əra zi lər də 735 nə
fər, Əmək və Əha li nin So si al 
Mü da fiə si Na zir li yi və onun 
struk tur böl mə lə ri ilə qar şı
lıq lı fəa liy yət nə ti cə sin də isə 
1625 nə fər məc bu ri köç kün 
dai mi, 4458 nə fər mü vəq qə ti 
iş lə tə min olu nub, 104 nə fə rə 
iş siz sta tu su ve ri lib, 123 nə

fə rə iş siz lik müa vi nə ti tə yin 
edi lib, 363 nə fər əmək ba za rı
nın müa sir tə ləb lə ri əsa sın da 
pe şə ha zır lı ğı kurs la rı na, 312 
nə fər isə haq qı ödə ni lən ic ti
mai iş lə rə cəlb olu nub”.  

Məc bu ri köç kün lə rin iş lə 
tə mi na tı üm də mə sə lə lər dən 
ol du ğu üçün əsa sən kənd tə
sər rü fa tı ilə məş ğul ol muş bu 
in san la rın tor pa ğa bağ lı lı ğı 
on la rın fəa liy yə tin də nə zə
rə alı nır. Bu məq səd lə kənd 
ra yon la rın da məs kun laş mış 
köç kün lə rə döv lət tə rə fin
dən mü va fiq tor paq sa hə lə ri 
ay rıl mış dır. 

Son il lər də res pub li ka nın 
müx tə lif əra zi lə rin də köç
kün lər üçün ye niye ni qə
sə bə lər sa lı nıb, ra hat ev lər, 
hün dür mər tə bə li ya şa yış bi
na la rı ti ki lib is ti fa də yə ve ri
lib. S.Hü sey nov dan al dı ğı mız 
mə lu mat da bu iş lər ət raf lı 
əks olu nub: “Qaç qın və məc
bu ri köç kün lə rin prob lem
lə ri nin həl li öl kə Pre zi den ti 
cə nab İl ham Əli ye vin ən çox 
diq qət ye tir di yi və qay ğı gös
tər di yi sa hə dir. Hə ya ta ke
çi ri lən təd bir lə rin nə ti cə si 
ki mi, ötən  4 il ər zin də  Qə
bə lə ra yo nu əra zi sin də 155 
məc bu ri köç kün ailə si üçün 
ti kil miş beş mər tə bə li ya şa
yış bi na la rın dan iba rət mə
həl lə nin,  Yev lax şə hə rin də 
615 məc bu ri köç kün ailə si 
üçün in şa edil miş ya şa yış bi
na la rı komp lek si nin,  Fü zu li 
ra yo nun da Ho ra diz İd man 
Komp lek si nin, Tibb Mər kə
zi nin, Ağ dam ra yo nun da 689 
məc bu ri köç kün ailə si üçün 
sa lın mış, bü tün so si altex ni ki 
inf rast ruk tu ra ma lik qə sə bə
nin və Ağ dam Ra yon Mər kə
zi Xəs tə xa na sı nın is ti fa də yə 
ve ril mə si de yi lən lə rə əya ni 
sü but dur. Bun dan baş qa, son 
bir ne çə il də Go ran boy ra yo
nu əra zi sin də 164 ailə üçün 3, 
Qə bə lə ra yo nun da isə 40 ailə 
üçün 1 beş mər tə bə li ya şa yış 
bi na sı məc bu ri köç kün lə rin  
is ti fa də si nə ve ri lib. Ötən il isə 
Ba kı nın Müş fi qa bad qə sə bə
sin də, Bər də ra yo nu nun əra
zi sin də və Gən cə şə hə rin də  
müa sir şə hər cik lər sa lı na raq 
bu tə bə qə dən olan in san la rın 
ix ti ya rı na ve ri lib və bu iş lər 
bu gün də da vam et di ri lir”. 

Qeyd edək ki, ötən dövr 
ər zin də məc bu ri köç kün lə rin 
ya şa dı ğı əra zi lər də abad lıq 
iş lə ri nin apa rıl ma sı, su– ka
na li za si ya, elekt rik xət lə ri nin 

çə kil mə si və ma vi ya na caq la 
tə min edil mə si prio ri tet is
ti qa mət lər dən olub.  Qaç
qın və məc bu ri köç kün lə rin 
məs kun laş dıq la rı qə sə bə
lər də mü va fiq ava dan lıq lar la 
təc hiz olun muş müa sir tip li 
mək təb lər, uşaq bağ ça la rı və 
di gər so si alməi şət ob yekt lə ri 
ti ki lə rək əha li nin is ti fa də si nə 
ve ri lib. Son il lər də məc bu ri 
köç kün lər üçün ti kil miş çox
mər tə bə li ya şa yış bi na la rın da 
mən zil lə rin qız dı rıl ma sı üçün 
müa sir is ti lik sis te mi qu raş dı
rı lıb. Böl gə lər də bu məq səd
lə sa lın mış  şə hər cik lər də  
pa yızqış möv süm lə rin də 
mən zil lə rin qız dı rıl ma sı üçün 
so ba ya na ca ğı nın (ağ neft) ve
ril mə si də diq qət və qay ğı dan 
xə bər ve rir. Qaç qın la rın və 
Məc bu ri Köç kün lə rin İş lə ri 
üz rə Döv lət Ko mi tə sin dən 
əl də et di yi miz mə lu ma ta gö
rə, ha zır da 80 min məc bu ri 
köç kün ailə si nin hər bi ri pa
yızqış möv sü mün də ay da 
40 litr ağ neft lə tə min olu
nur.  Bun dan əla və, əv vəl lər 
büd cə dən ma liy yə ləş di ri lən 
mü əs si sə lər də ça lış mış və iş
lə tə min olun ma mış 14 min 
nə fə rə dək məc bu ri köç kü nə 
or ta ay lıq əmək haq qı məb lə
ğin də və sa it ödə ni lir. Na zir lər 
Ka bi ne ti nin qə bul et di yi qə
ra ra əsa sən,  bu pro ses hə min 
şəxs lər pen si ya ya şı na ça ta na
dək da vam et di ri lə cək. Şə hər 
və ra yon la ra təh kim edil miş 
na zir lik, ko mi tə, şir kət və di
gər mər kə zi təş ki lat lar tə rə
fin dən hər il bay ram lar ərə
fə sin də məc bu ri köç kün lə rə 
müx tə lif çe şid də yar dım lar 
gös tə ri lir.

 Azər bay can döv lə ti nin  
qaç qın və məc bu ri köç kün
lə rə gös tər di yi so si al qay ğı
nı uzun il lər dən bə ri ya şa
dı ğım Bi nə qə di ra yo nu nun 
tim sa lın da da gör mək olar. 
Qaç qın la rın və Məc bu ri Köç
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət 
Ko mi tə si nin Bi nə qə di sek to
ru nun mü di ri Adil Mi si ro vun 
söz lə ri nə gö rə, bu tə bə qə dən 
olan in san la rın so si al prob
lem lə ri nin həl li  təm sil et di yi  
qu ru mun qar şı sı na qo yul muş  
əsas və zi fə lər dən dir. A. Mi si
rov bil dir di ki, sta tis tik mə lu
mat la ra gö rə, ha zır da ra yon da 
58.268 nə fər məc bu ri köç kün 
(15.645ai lə) məs kun la şıb. 
On lar dan 33.549 nə fə ri (8051 
ailə) qey diy yat da dır. Bu ailə
lər ic ti mai bi na lar da, ya taq
xa na lar da, təh sil mü əs si sə lə ri 
və uşaq bağ ça la rın da, sa na to
ri ya lar da, qo hum ev lə rin də,  
yol kə nar la rın da kı ge cə qon
du lar da və ti kin ti si ya rım çıq 
qal mış bi na lar da məs kun la
şıb lar. Mü sa hi bi miz vur ğu la dı 
ki, köç kün lə rin so si al prob
lem lə ri nin həl li is ti qa mə tin
də ra yon da sə la hiy yət li qu
rum lar tə xi rə sa lın maz  iş lər 
hə ya ta ke çi rib lər. Be lə ki, bir 
ne çə ay ön cə əra zi də təş kil 
olu nan yar mar ka lar da Bi nə
qə di ra yo nun da məs kun la şan 
25 nə fər məc bu ri köç kün iş
lə tə min olu nub, 150 nə fə rə   
kom mer si ya və məi şət xid
mə ti sa hə lə rin də fər di əmək
lə məş ğul ol maq üçün mü va
fiq şə ra it ya ra dı lıb.  Qaç qın və 
köç kün lə rin məs kun laş dıq la
rı bir çox  ya taq xa na lar əsas
lı şə kil də tə mir edi lib, kom
mu nal prob lem lə ri nin həl li 

is ti qa mə tin də məq səd yön lü 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lib. 

“Av to vağ zal” komp lek si
nin ti kin ti si ilə əla qə dar Xo
cə sən qə sə bə sin də  məs kun
laş mış 16, “Dər nə gül” elekt rik 
de po su nun ti kin ti əra zi sin də 
məs kun laş mış 72 məc bu ri 
köç kün ailə si Meh dia bad qə
sə bə si əra zi sin də in şa edil miş   
“Bi nə qə di gənc lər şə hər
ci yi”ndə mən zil lər lə tə min 
olu nub lar.

Ötən ilin iyun ayın da  Tə
ci li Tib bi Yar dım Stan si ya sı
nın ya rım çıq qal mış bi na sın da 
baş ver miş yan ğın la əla qə dar 
56 məc bu ri köç kün ailə si nə  
döv lət tə rə fin dən bir də fə lik 
mad di yar dım ve ri lib və mən
zil lər lə tə min edi lib lər. 

Qaç qın və məc bu ri köç
kün lə rin so si al mü da fiə si nin 
güc lən di ril mə si  is ti qa mə tin
də gö rü lən iş lər lə  ya xın dan 
ta nış ol maq  üçün 2009cu 
il də Bi nə qə di ra yo nun da in
şa edil miş şə hər cik də  ol duq. 
Qeyd edək ki, üç hek tar lıq 
əra zi də ya şa yış üçün müa
sir stan dart la ra uy ğun gö zəl 
şə ra it ya ra dı lıb. Köç kün lər
dən al dı ğı mız mə lu ma ta gö
rə, birb lok lu olan bi na la rın 
hər bi rin də təx mi nən 60 ailə 
məs kun laş dı rı lıb. Bi na lar da 
is ti lik sis te mi və lift qu raş
dı rı lıb, gi riş lə rin də xü su si 
qa pı lar qo yu lub. Şə hər cik də 
mən zil lə rin is ti lik təc hi za tı nı 
fa si lə siz tə min et mək məq sə
di lə qa zan xa na in şa olu nub. 
Şə hər ci yin hə yə tin də 100 

ton luq su an ba rı in şa olu nub. 
Sa kin lə rin is ti ra hə ti üçün 

şə hər ci yin əra zi sin də 5560 
sot sa hə də park sa lı nıb. Əra
zi də xey li say da ağac əki lib. 
Sa kin lə rin söz lə ri nə gö rə, ge
cə lər bü tün şə hər ci yin əra zi si 
işıq lan dı rı lır, bu da uşaq la rın 
ax şam lar hə yət də təh lü kə siz 
şə ra it də oy na ma sı na im kan 
ve rir. 

Şə hər cik də məs kun la
şan və Ağ dam ra yo nun dan 
olan məc bu ri köç kün Xa lid 
Ab ba sov bil dir di ki, bu ra da 
əsa sən əv vəl lər Nə ri ma nov 
ra yo nun da kı Sət tar xan adı
na za vo dun ya taq xa na sın da 
məs kun laş mış 280 ailə yer
ləş di ri lib. Bun dan əla və, Ba
kı şə hə rin də ki mək təb lər
də, uşaq bağ ça la rın da, To fiq 
Bəh ra mov adı na sta dio nun 
ət ra fın da məs kun laş mış və 
ağır şə ra it də ya şa yan köç kün 
ailə lə ri də  şə hər ci yə kö çü rü
lüb lər: “Köç kün lər ailə üzv
lə ri nin sa yı na uy ğun ola raq 
1, 2, 3 və 4 otaq lı mən zil lər də 
yer ləş di ri lib lər. Şə rai ti miz çox 
yax şı dır, işıq, qaz, su və is ti lik 
prob le mi yox dur”. 

Cəb ra yıl ra yo nun dan 
köç kün düş müş Əfi qə xa la da 
ya ra dıl mış şə ra it dən ra zı lıq 
edir: “Na ra zı lıq et mə yə heç 
bir əsa sı mız yox dur: gəz mə
yə par kı mız, müa li cə üçün 
po lik li ni ka mız var. Səh hə ti
miz də prob lem olan da hə ki
mə mü ra ci ət üçün çə tin lik 
çək mi rik. Şə hər cik də in san
lar üçün ya ra dı lan şə ra it göz 
qa ba ğın da dır. Xey li məc bu
ri köç kün iş lə tə min olu nub. 
De mə yim odur ki, döv lə ti miz 
bi zi unut mur”. 

Tə bii ki, bü tün bun lar  
Azər bay can Res pub li ka sı nın  
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli
ye vin rəh bər li yi ilə döv lə ti
mi zin məc bu ri köç kün lə rə 
qay ğı sı nın re al tə za hü rü dür. 
Müs tə qil Azər bay can döv lə ti 
bü tün sa hə lər də in ki şaf et di
yi ki mi, qaç qın və məc bu ri 
köç kün lə rə mü na si bət də də  
dün ya ya ör nək ola bi lə cək  
hu ma nizm prin sip lə ri nə, bə
şə ri də yər lə rə sa diq li yi ni; 
və tən da şı na, sö zun əsl mə
na sın da,  “yi yə dur du ğu nu” 
və bu nun la da   dün ya xə ri
tə sin də nü mu nə vi öl kə imi ci 
qa zan dı ğı nı sü but edir.

MƏHƏBBƏtORUCOV

...Sə mi mi  eti ra fı mı qə bul edin: boy nu ma alı ram ki, mə-
nim üçün bu möv zu da hə yə can sız yaz maq  çox çə tin dir. Ona 
gö rə ki, bu ya zı da fi kir lə ri mə bə ləd çi lik edən yüz min lər-
lə dərd li in sa nın ta le kar va nın da öz ta le yim də var. On la rın 
hü qu qi sta tu su nu mü əy yən ləş di rən “qaç qın” və “məc bu ri 
köç kün” kəl mə lə ri nin ağır lı ğın dan mə nə də pa y düşür.  Za-
ma nın aman sız dö nə min də yu va sın dan pe rik düş müş bu in-
san lar la bir ara da ke çir di yim il lər, on la rın ya şan tı la rın dan, 
mə şəq qət lə rin dən, dərd və nis gil lə rin dən, göz lən ti lə rin dən 
yad da şı ma hop muş epi zod lar cild-cild ro man la ra möv zu ola 
bi lər. Am ma... bü tün bu çə tin və ağır gün lə rə bax ma ya raq, 
Azər bay can hö ku mə ti öz qay ğı sı nı di dər gin lər dən əsir gə-
mə di, iş ğal nə ti cə sin də doğ ma ocaq la rın dan pe rik sa lın mış 
soy daş la rı mı za elə ilk gün dən sa hib çıx dı. 

azərbaycanRespublikasınınPrezidentiyanındaKütləvi 
İnformasiyaVasitələrininİnkişafınaDövlətDəstəyiFondunun
22iyulMilliMətbuatınyaranmasının139illikgünüiləəlaqədar

elanetdiyimüsabiqəyətəqdimetməküçün

EsMİRa

Uşaq, ye ni yet mə və gənc
lə rin sağ lam ruh da bö yü mə lə
ri, on la rın in tel lek tu al sə viy yə
lə ri nin, ya ra dı cı lıq qa bi liy yət
lə ri nin in ki şa fı, is te dad la rı nın 
üzə çı xa rıl ma sı ba xı mın dan 
mək təb dən kə nar təd ris mü əs
si sə lə ri nin fəa liy yə ti müs təs na 
əhə miy yə tə ma lik dir. Bi nə
qə di ra yo nun da ye ni yet mə və 
gənc lə rin ya ra dı cı po ten sia lı
nın in ki şaf et di ril mə si, ha be lə 
asu də vaxt la rı nın sə mə rə li təş
ki li diq qət mər kə zin də sax la
nı lan mə sə lə lər dən dir. 

Ra yon əra zi sin də bir ne
çə uşaqgənc lər ya ra dı cı lıq 
mər kə zi fəa liy yət gös tə rir. 
Bu mək təb lər fəa liy yə ti ni 
müa sir döv rün tə ləb lə ri sə
viy yə sin də qu ra raq gənc və 
ye ni yet mə lə rin zə rər li vər
diş lər dən uzaq ol ma la rı na, 
ha be lə mə nə viin tel lek tu al 
sə viy yə lə ri nin yük səl dil mə
si nə xid mət edən sə mə rə li 
la yi hə lər hə ya ta ke çi rir lər. 
Bi lə cə ri qə sə bə sin də yer lə
şən 26 say lı UşaqGənc lər 
Ya ra dı cı lıq Mər kə zi də məhz 
be lə təd ris mü əs si sə lə rin
dən dir. Mər kə zin fo ye sin də 
is te dad lı uşaq la rın əl iş lə
ri –av to mo bil, ra ket və gə mi 
ma ket lə ri, ha be lə müx tə lif 

janr lı rəsm əsər lə ri zövq ox
şa yır. Mər kə zin mə zun la rı 
ara sın da Me mar lıq və İn şa
at Uni ver si te ti nə, Tu si adı na 
Pe da qo ji Uni ver si te tə, Ba kı 
Hu ma ni tar Kol le ci nə, Əzim 
Əzim za də adı na Rəs sam lıq 
Kol le ci nə qə bul olu nan lar 
çox luq təş kil edir. 

1988ci il dən fəa liy yət 
gös tə rən ya ra dı cı lıq mər kə
zin də tex ni ki, bə dii, es te tik 
və tət bi qi in cə sə nət böl mə lə
ri fəa liy yət gös tə rir. “Ba ca rıq lı 
əl lər”, “Bə dii qi ra ət”, “Rəsm”, 
“Xal ça çı lıq”, “Dram”, “Bə dii 
öz fəa liy yət”, “Mək təb te at rı”, 
“Rəqs”, “Na ğa ra”, “Qar mon”, 
“Di zay ner”, “Tex ni ki es te ti ka”, 

“Gə mi”, “Av to”, “Ra ket”, “Təy
ya rə mo del çi li yi” və s. 19 dər
nək üz rə 1000dən çox  ye ni
yet mə və gənc asu də vax tı nı 
sə mə rə li ke çi rir və on lar la  28 
mü əl lim məş ğul olur. 

Mər kə zin di rek to ru Zi yat 
Nə bi yev bi zim lə söh bə tin də 
bil dir di ki, be lə təd ris mü
əs si sə lə ri nin fəa liy yə ti uşaq, 
ye ni yet mə və gənc lə rin is te
da dı nın in ki şaf et di ril mə si, 
on la rın ya ra dı cı fəa liy yət sa
hə lə ri nə hə vəs lən di ril mə si 
ba xı mın dan mü hüm əhə
miy yə tə ma lik dir. Bu ra da 
ye ni yet mə və gənc lər öz ba
ca rıq la rı nı gös tə rir, fər di xü
su siy yət lə ri ilə ya şıd la rın dan 

fərq lə nir, gə lə cək də han sı 
pe şə ni se çə cək lə ri nə də qiq 
qə rar ve rir lər:  “Mər kə zi
miz  müx tə lif mə də niküt lə vi 
təd bir lər, mü sa bi qə lər, sər gi
lər, bay ram şən lik lə ri ke çi rir, 
uşaq lar res pub li ka və bey
nəl xalq sə viy yə li təd bir lər
də iş ti rak edir lər. Mər kəz də, 
həm çi nin, sağ lam hə yat tər
zi nin təş vi qi nə xid mət edən 
məş ğə lə lər, se mi nar lar təş kil 
olu nur, nar ko ma ni ya və al ko
qo lizm lə mü ba ri zə məq sə di lə 
maa rif ən dir mə iş lə ri apa rı lır. 
Dər nək rəh bər lə ri məş ğə lə
lə rin məz mu nu nun ye ni ləş
di ril mə si, müa sir tə ləb lə rə 
ca vab ve rən ye ni təd ris pla nı 

və proq ram la rın ha zır lan ma sı 
is ti qa mə tin də fə al ça lı şır lar. 
Tex ni ki böl mə lə rə cəlb olu
nan uşaq la rın ya ra dı cı po ten
si al la rı nın in ki şa fı na, on la rın 
ix ti ra çı lıq qa bi liy yət lə ri nin 
üzə çı xa rıl ma sı na cid di diq qət 
ye ti ri lir. Be lə mü əs si sə lər də 
məş ğul olan mək təb li lər son
ra lar ümum təh sil ocaq la rın da 

bu sa hə üz rə bi lik lə ri da ha 
yax şı mə nim sə yir lər. Mər
kə zə mü ra ci ət edən is te dad lı 
uşaq la rın sa yı gü nügün dən 
art maq da dır. Bun dan baş qa, 
bi zim mü əl lim lər vax ta şı rı 
Bi lə cə ri qə sə bə sin də yer lə
şən or ta mək təb lər də olur, 
ba ca rıq lı uşaq la rı mər kə zə 
cəlb edir lər”. 

Mər kə zin ye tir mə lə ri nin 
mü tə ma di ola raq müx tə lif 
mü sa bi qə lər də fərq lən dik lə
ri ni de yən Z.Nə bi yev on la rın 
el mitex ni ki ya ra dı cı lıq mü sa
bi qə sin də də mü ka fa ta la yiq 
yer lə ri tut duq la rı nı diq qə tə 
çat dır dı: “Mər kə zin ye tir mə
lə ri ötən il lər də ol du ğu ki mi, 
2014cü ilin ilk 5 ayı ər zin

də də ay rıay rı mü sa bi qə və 
rəsm sər gi lə rin də uğur la iş
ti rak edib lər. İs te dad lı uşaq la
rı mı zın bir ne çə si ümum res
pub li ka sər gi lə rin də mü ka fat
çı lar sı ra sın da yer alıb. Təh sil 
Na zir li yi və Fi ru din bəy Kö
çər li adı na ki tab xa na nın bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə 22 May – Bey
nəl xalq Bio müx tə lif ik Gü nü 

mü na si bə ti lə “Dün ya nın mə
də niy yət rəng lə ri” ad lı rəsm 
mü sa bi qə si təş kil olun muş du. 
Məq səd uşaq la rı dün ya xalq
la rı nın mə də niy yə ti, adət və 
ənə nə lə ri, ədə biy ya tı, mu si
qi lə ri ilə ta nış et mək, dost luq 
əla qə lə ri ni möh kəm lən dir
mək, on la ra to le rant lıq hiss
lə ri aşı la maq, eko lo gi sa hə də 

maa rif ən dir mək idi. İs te dad
lı uşaq la rı mız hə min mü sa bi
qə də mil li ge yim lə rin düz gün 
se çil mə si no mi na si ya sı na gö
rə bi rin ci ye ri tut du lar. Bu cür 
mü sa bi qə lə rin ke çi ril mə si ar
tıq ənə nə ha lı nı alıb və mər
kə zin təm sil çi lə ri ay rıay rı 
no mi na si ya lar da fə al iş ti rak 
edir lər”.
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cəmiyyət

Di li mi zə və bu nun la da  
gə lə cə yi mi zə zər bə vu ran 
reklam və elanlar

MaİlaĞaXaNOV

Key fiy yət ami li təh sil 
sis te mi nin ən əsas an la yış la
rın dan və prio ri tet is ti qa mət
lə rin dən bi ri dir. Öl kə miz də 
təh sil sa hə sin də apa rı lan 
is la hat lar key fiy yə tin tə min 
edil mə si, müa sir in no va tiv  
təc rü bə lər dən mak si mum 
is ti fa də olun ma sı və bu ba
xım dan, sə riş tə li kadr ha zır
lı ğı nın əsa sı nı təş kil edir.

Dün ya təc rü bə si gös tə
rir ki, təh si lin in ki şa fı, ilk 
növ bə də,  əha li nin ri fa hı nın 
yax şı laş ma sı, ey ni za man da 
hər bir fər din şəx si hə ya tı
nın da ha yük sək sə viy yə də 
qu rul ma sı na tə mi nat ve rir. 
Hə ya ti ba ca rıq la ra əsas la
nan təh sil müa sir  tex no lo
gi ya la rı çe vik mə nim sə mək, 
əmək ba za rın da rə qa bət də 
qa lib gəl mək, sağ lam hə yat 
tər zi ke çir mək və so si al mü
hit də düz gün möv qe tut maq 
im ka nı ve rir.

Pre zi dent İl ham Əli ye
vin 2013cü il 24 okt yabr 
ta rix li sə rən ca mı ilə təs diq 
edil miş “Azər bay can Res
pub li ka sın da təh si lin in ki şa
fı üz rə Döv lət Stra te gi ya sı” 
bu ba xım dan ol duq ca bö yük 
əhə miy yət kəsb et mək lə 

gə lə cə yə he sab lan mış bir 
sə nəd dir

 Bu məq səd lə təh sil 
na zi ri Mi ka yıl Cab ba rov 
mü əl lim lə rin bi lik və sə riş
tə si nin sı naq qiy mət lən di
ril mə si ba rə də may ayı nın 
6da  əmr im za la mış dır. 
Əm rə əsa sən, iyun ayı nın 
10,11,12,13də  Ba kı şə hə
ri nin bü tün döv lət ümu mi 
təh sil mü əs si sə lə rin də ça
lı şan mü əl lim lə rin bi lik və 
sə riş tə si nin sı naq qiy mət
lən di ril mə si apa rı lır. 

Sı naq qiy mət lən di ril mə
si nin ke çi ril mə sin də məq səd 
“Azər bay can Res pub li ka sın da 
təh si lin in ki şa fı üz rə Döv lət 
Stra te gi ya sı”na uy ğun ola raq 
yük sək nü fuz lu təh sil ve rə nin 
for ma laş dı rıl ma sı, mü əl lim
lə rin pe şə kar lıq sə viy yə si nin 
da im yük səl dil mə si, mü əl lim 
pe şə si nin nü fu zu nun ar tı rıl
ma sı, mü əl li min kar ye ra in
ki şa fı və fəa liy yə ti nin sti mul
laş dı rıl ma sı nı tə min edən 
ye ni sis te min ya ra dıl ma sı dır.

İyu nun10dan  Ba kı şə
hə rin də yer lə şən döv lət 
ümum təh sil mü əs si sə lə rin də 
fəa liy yət gös tə rən mü əl lim lə
rin bi lik və sə riş tə si nin sı naq 
qiy mət lən di ril mə si nə baş la
nıl mış dır. 4 gün da vam edən 

im ta han da Ba kı şə hə ri üz rə 
ümu mi lik də 357 mək tə bin 
30 mi nə ya xın, o cüm lə dən 
Bi nə qə di ra yo nun dan 4 min 
500dən yu xa rı  mü əl lim iş
ti rak edir.

Sı naq qiy mət lən di ril
mə sin də iş ti rak edən mü
əl lim lə rin ra hat lı ğı nın tə
min edil mə si üçün se çil miş 
mər kəz lər də hər cür şə ra it 
ya ra dıl mış dır. İyu nun 10da   
rus di li və ədə biy yat (rus 
böl mə sin də), ib ti dai si nif, 
təs vi ri in cə sə nət və rəsm
xətt, 11də ri ya ziy yat, Azər
bay can di li və ədə biy yat (rus 
böl mə sin də Azər bay can di
li da xil ol maq la), 12də in
gi lis di li, in for ma ti ka, ta rix,  
gənc lə rin ça ğı rı şa qə dər ki 
ha zır lı ğı, bio lo gi ya, 13də 
isə fi zi ka, coğ ra fi ya, kim ya, 
mu si qi, fran sız di li, fi zi ki 
tər bi yə, əmək ha zır lı ğı, al
man di li, rus di li (Azər bay
can böl mə sin də) mü əl lim
lə ri nin bi lik və ba ca rıq la rı 
yox la nı lır.

İm ta han lar Ba kı şə hə
rin də 4 zo na üz rə 2 növ bə
də (10:00 – 12:00 və 15:00 
– 17:00) təş kil olun muş dur. 
Bu məq səd lə pay taxt 30 
mər kəz mü əy yən edil miş
dir.

sİYaVUşƏMİRlİ

Azər bay can da rek lam işi 
ötən əs rin 90cı il lə rin dən 
baş la ya raq sü rət li in ti bah 
mər hə lə si nə qə dəm qoy du. 
Uzun il lər ər zin də in for ma
si ya qıt lı ğın da ya şa mış in san
lar da rek lam la ra ma raq ki fa
yət qə dər bö yük idi. Hə min 
dövr də rek lam mətn lə rin də 
ək si ni tap mış fi kir lər ağız
danağı za ke çir, dil lər əz bə
ri nə çev ri lir, kü çə lər də yer
ləş di ril miş rek lam löv hə lə ri 
bö yük ma raq la iz lə ni lir di. 

Əv vəl lər rek lam mən
bə yi əsa sən te le vi zi ya, qə zet 
və ra dio lar he sab edi lir di sə, 
in di kü çə lər də hər ad dım
ba şı yer ləş di ril miş bil bord lar, 
in ter netban ner lər, ma ga za
lar da ası lan pla kat lar, ev lə rə 
və hət ta ofis lə rə gön də ri lən 
buk let lər, mo bil ope ra tor la rın 
SMSlə ri rek lam işi nin əha tə 
dai rə si nin ki fa yət qə dər ge
niş lən di yi ni gös tə rir. 

La kin rek lam la rın mətn
lə ri nin dil və üs lub ba xı mın
dan qü sur lu ol ma sı, Azər bay
can di li nin tə ləb lə ri nə ca vab 
ver mə mə si, ək sər hal lar da 
əc nə bi dil lər də ya zıl ma sı 
utanc gə tir mək lə ya na şı, cid
di prob lem lə rə də yol açır. 
Tə əs süf ki, be lə hal la ra pay
tax tın hər ye rin də rast gə li nir. 

Reklamındilianlaşıqlı
vəürəkaçanolmalıdir

Rek lam sa hə sin də cid di 
prob lem lə rin möv cud lu ğu nu 
Azər bay can Rek lam çı lar İt ti
fa qı nın səd ri Ha cıə mi Ata ki
şi yev də eti raf edir: “Bu gün 
ək sər rek lam la rın di li uğur lu 
və ürə ka çan de yil. Sa hib ka rın 
ma ğa za ya ver di yi adın mə na
sı nı is teh lak çı lar ba şa düş mür, 
bu na gö rə də hə min ma ğa za
ya gir mir lər. Nə ti cə də udu
zan tə rəf elə sa hib ka rın  özü 
olur. Rek lam agent lik lə ri nin 

tap şı rı ğı əsa sın da ha zır la nan 
rek lam la rın di li da ha bər bad
dır”. 

Azad İs teh lak çı lar Bir li yi
nin səd ri Ey yub Hü sey nov da 
rek lam la rın di lin dən na ra zı dır. 
Onun söz lə ri nə gö rə, Azər
bay ca nın rek lam ba za rın da 
son də rə cə xao tik və ziy yət 
hökm sü rür: “Rek lam la rın 30 
fai zin dən ço xu is teh lak çı la rın 
ba şa düş mə di yi və çaş dı rı cı 
dil də dir. Rek lam la rın  ya zı lış  
for ma sı da an la şıl maz lıq ya ra
dır. Mal la rın üzə ri nə vu ru lan 
eti ket lə rin 50 fai zi is tek lak çı
ya düz gün mə lu mat ver mir. 
“Döv lət di li haq qın da” Qa nun
da qeyd olu nub ki, mal la rın 
eti ket lə rin də olan mə lu mat lar, 
əc nə bi dil lə ya na şı, həm də 
Azər bay can di lin də ol ma lı dır”.

Millilik,milli 
xüsusiyyət, 
millitəqdimat 
yoxdərəcəsindədir

Mil li Məc li sin mə də
niy yət ko mi tə si nin səd ri, 
AMEAnın müx bir üz vü Ni
za mi Cə fə rov he sab edir ki, 
rek lam la rın di li əv vəl ki il lər
lə mü qa yi sə də bir qə dər dü
zəl sə də, bu sa hə də hə lə də 
cid di ça tış maz lıq lar möv cud
dur: “Rek lam lar da da ha çox 
mil li lik, mil li xü su siy yət, mil li 
təq di mat ça tış mır. Tər cü mə
lər düz gün apa rıl mır. Am ma 
dü şü nü rəm ki, ya xın gə lə cək
də bu nun la bağ lı prob lem lər 
ara dan qal xa caq”. 

Me dia və Mül ki Cə miy
yət İc ti mai Bir li yi bu gün lər
də “Rek lam biz ne si, tər cü mə 
və dubl yaj işin də Azər bay can 
di li nin tə ləb lə ri nə əməl edil
mə si” möv zu sun da ic ti mai 
mü za ki rə ke çi rib. La yi hə nin 
rəh bə ri, sö zü ge dən bir li yin 
səd ri Xa noğ lan Əh mə dov 
Ba kı şə hə rin də yer ləş di ril
miş rek lam löv hə lə rin də, o 
cüm lə dən küt lə vi in for ma si

ya va si tə lə rin də yer alan rek
lam mətn lə ri, ha be lə tər cü
mə və dubl yaj la bağ lı apa rıl
mış mo ni to rin qin nə ti cə lə ri 
ba rə də mə lu mat ve rib. Onun 
söz lə ri nə gö rə, Azər bay can
da rek lam la rın ədə bibə dii 
və es te tik sə viy yə si dün ya 
stan dart la rın dan xey li aşa ğı
dır: “Te le vi zi ya və ra dio lar da 
nü ma yiş olu nan çarx lar da, 
elə cə də çap məh sul la rın da kı 
rek lam mətn lə rin də rast gə
li nən söz və ifa də lər, cüm lə
lər di li mi zin qay da la rı na qə
ti şə kil də uy ğun gəl mir, bə zi 
hal lar da, ümu miy yət lə, ba şa 
dü şül mür. “Va niş inad cıl lə
kə lə ri də tə miz lə yir”, “Ba
un ti” – cən nət həz zi”, “İs tər 
yer də, is tər göy də, on suz da 
qa yı da caq san” ki mi rek lam 
mətn lə ri qram ma tik ba xım
dan qü sur lu dur. “Həzz an
la rı gü nü nün əla baş lan ğı cı”, 
“Əl də olu nan nə ti cə 5 də fə 
iri dir” ki mi rek lam lar da çox 
əca ib səs lə nir”.

   
Əksərreklamlar 
bizimdüşüncə 
tərzimizəuyğundeyil

Mil li Elm lər Aka de mi ya
sı nın əmək da şı Mir zə Ən
sər li de yir ki, ək sər rek lam 
mətn lə ri nin Azər bay can di li
nə və azər bay can lı nın dü şün
cə tər zi nə az dəx li var. Onun 
fik rin cə, rek lam mətn lə rin də 
bu ra xıl mış cid di qü sur lar onu 
ha zır la yan la rın Azər bay can 
di li nin in cə lik lə ri ni  bil mə
mə sin dən irə li gə lir: “Kü çə
lər də, met ro və av to bus lar da 
yer ləş di ri lən rek lam və pos
ter lər də əc nə bi dil üs tün lük 
təş kil edir. “Döv lət di li haq
qın da” Qa nu na əsa sən, rek
lam lar da əc nə bi dil də ya zı lan 
söz lə rin şrift i Azər bay can di
lin də kin dən ki çik ol ma lı dır. 
An caq biz ək si ni mü şa hi də 
edi rik. Bə zən hət ta əc nə bi 
söz lə rin ana di lin də qar şı lı ğı 

be lə  ve ril mir. Tər cü mə olu
nan rek lam lar da isə key fiy yət 
heç də ürə ka çan ol mur”.

Problemdənçıxışyolu
varmı?

Mü tə xəs sis lər bu sa hə də 
prob lem lə rin ara dan qal dı rıl
ma sı üçün mü va fiq ko or pe ra
tor mək tə bi nin ya ra dıl ma sı nı 
və bu ra da ye ni kadr la rın ha
zır lan ma sı nı va cib he sab edir
lər. Ko o pe ra tor rek lam sə hə
sin də tam ix ti sas laş mış kadr 
ki mi həm jur na lis ti ka nın, 
həm dil çi li yin, həm də di zayn 
işi nin in cə lik lə ri ni də rin dən 
mə nim sə yir. Be lə kadr la rın 
ha zır lan ma sı çox və sa it tə ləb 
et sə də, ye ni döv rün tə ləb lə
rin dən bi ri dir. 

2013cü il də öl kə baş çı
sı nın mü va fiq sə rən ca mı ilə 
“Azər bay can di li nin qlo bal
laş ma şə rai tin də za ma nın 
tə ləb lə ri nə uy ğun is ti fa də si
nə və öl kə də dil çi li yin in ki
şa fı na da ir Döv lət Proq ra mı” 
təs diq edi lib. Proq ra ma əsa
sən, Azər bay can Mil li Elmlər 
Aka demiyası, Ra bi tə və Yük
sək Tex no lo gi ya lar Na zir li yi 
və Mü əl lif Hü quq la rı Agent
li yi tə rə fin dən 2016cı ilə dək 
Azər bay can di lin də an tip la
gi at sis te mi nin ya ra dıl ma sı 
nə zər də tu tu lur. Həm çi nin, 
ya xın iki il ər zin də kü çə ad la
rı, afi şa və rek lam lar da Azər
bay can ədə bi di li nin norma
la rı nın po zul ma sı hal la rı nın 
qarşısı nın alın ma sı məq sə di
lə zə ru ri təd bir lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə si tə min edi lə cək. 
Proq ra ma əsa sən, rek lam 
və elan lar da  səhv ya zıl mış 
söz lə rin ara dan qal dı rıl ma sı 
üçün “qay nar xətt”in ya ra dıl
ma sı da nə zər də tu tu lur. Hər 
bir və tən daş rek lam mətn lə
rin də üz ləş di yi səhv və an
la şıl maz lıq lar la bağ lı hə min 
“qay nar xətt”ə mü ra ci ət edə 
bi lə cək lər. 

Mü əl lim lə rin bi lik  
və sə riş tə si nin  
sı naq qiy mət lən di ril mə si 

EsMİRa

Res pub li ka mız da id man 
küt lə vi ləş dik cə bu sa hə yə 
ma raq da ha da ar tır. Ha zır
da dün ya nın in ki şaf et miş 
öl kə lə rin də is ti ra hət park
la rın da, də niz kə na rın da, 
hə yət ya nı mey dan ça lar da 
in san la rın id man la məş ğul 
ol ma la rı üçün hər bir şə ra it 
var dır. Bu şə ra it dən nə in ki 
uşaq lar və or ta yaş lı lar, hət
ta əlil lər və ahıl in san lar da 
is ti fa də edir lər. 

Açıq ha va da id man ava
dan lıq la rı in san la rın sağ lam
lı ğı və asu də vax tın sə mə rə li 
təş ki lin də çox ya rar lı dır. Tə
bii ki, bu gün hər kəs fit nes 
za lı na ge dib id man la məş ğul 
ol maq im ka nı na ma lik de yil. 

 Bi nə qə di ra yo nun da 
da açıq ha va da id man ava
dan lıq la rı qu raş dı rı lır. Bu 
ava dan lıq la rın əsas özəl li yi 
on da dır ki, in san or qa niz
mi nə zi yan vur mur. Hər bir 
ava dan lıq da ayaq, qol üçün 
ara mə sa fə lə ri nin düz gün 
öl çü lə rək yer ləş di ril mə

si, bo ru la rın ara mə sa fə si, 
pe dal la rın düz gün iş lə mə
si, me ta lın qa lın lı ğı nə zə
rə alı nıb. İd man qur ğu la rı 
uzun müd dət li is ti fa də üçün 
nə zər də tu tu lub. Bu ava dan
lıq la rın park lar da qu raş dı rıl
ma sı təq di rə la yiq hal dır. 

Ra yon sa ki ni Mə la hət 
Ab ba so va nın fik rin cə, be lə 
id man qur ğu la rı in san la rı 
pis vər diş lər dən uzaq laş dı
rır və on lar öz sağ lam lıq la
rı nı qo ru yur lar. “Bu cür id
man ava dan lıq la rı nın qu raş
dı rıl ma sı sa kin lə rin mə na lı 
is ti ra hə ti və asu də vaxt la
rı nın sə mə rə li və əy lən cə li 
təş ki li üçün dür. Biz ailə üzv
lə ri miz lə bu ra da çox vaxt 
ke çi ri rik. Bi lir si niz, id man 
ava dan lıq la rın dan pul suz is
ti fa də et mək ye ni yet mə və 
gənc lər də id ma na ma ra ğı 
da ha da ar tı rır. Ava dan lıq
lar qu raş dı rıl dıq dan son ra 
par ka is ti ra hət et mək üçün 
müx tə lif  yaş qrup la rın dan 
olan in san lar – qo ca, ca van, 
uşaq lar gə lir lər. Mə nim 57 
ya şım var, hər gün sə hər və 

ax şam bu qur ğu lar da id man 
edi rəm. Se vi ni rik ki, ra yo
nu mu zun əra zi sin də be lə 
qur ğu lar möv cud dur”.

Qeyd edək ki, fi zi ki qü
sur lu in san lar da öz ara ba
la rın da otu rub  ra hatra hat 
han sı sa bə dən üzv lə ri ni hə
rə kət et di rə bi lər. Bu, əlil lə
rin cə miy yə tə in teq ra si ya sı 
ba xı mın dan da  çox əhə
miy yət li dir.

Araş dır ma lar gös tə rir ki, 
son vaxt lar uşaq la rın ço xu 
asu də vaxt la rı nı kom pü ter 
və te le vi zor ar xa sın da ke çi
rir. Bu da tə miz ha va da az 
ol maq sə bə bin dən, on la rın 
teztez xəs tə lən mə si nə gə ti
rib çı xa rır. Süst, fəa liy yət siz 
uşaq lar tə bii ki, bö yü yən də, 
yaş la şan da da elə be lə olur
lar. Hə min şəxs lər də cid di 
xəs tə lik lə rə (ürə yin işe mi
ya sı, os teo po roz, dia bet və 
s.) me yil li lik çox olur. Şüb
hə siz ki, hər bir va li deyn 
is tə yir ki, öv lad la rı sağ lam, 
güm rah, fi zi ki və mə nə
vi cə hət dən güc lü ol sun lar, 
Və tə nə, xal qa fay da lı in san 
ki mi ye tiş sin lər. İd man la 
məş ğul ol maq uşa ğın yal nız 
sağ lam lı ğı üçün de yil, həm 
də onun xa rak te ri nin for ma
laş ma sı üçün çox fay da lı dır. 
Bu ba xım dan, gə lə cə yi miz 
olan uşaq la rın boş vaxt la rı
nı da ha sə mə rə li ke çir mə si, 
sağ lam lı ğı  üçün oyun mey
dan ça la rı nın ol du ğu yer lər
də mü va fiq id man ava dan
lıq la rı nın qu raş dı rıl ma sı çox 
va cib dir.

“Az Far” MMCnin sta dio
nun da Bi nə qə di ra yon mək
təb li lə ri nin XXVI Spar ta kia
da sı nın proq ra mı na da xil olan 
qız lar ara sın da mi nifut bol  
üz rə ra yon bi rin ci li yi ke çi ri lib. 

Ya rış da  hər bi rin də 12 
nə fər ol maq la 15 ko man da 
qa lib adı uğ run da mü ba ri zə 
apa rıb. Bi rin ci li yin ye kun nə
ti cə si nə əsa sən, 83 say lı mək
təbli se yin ko man da sı fəx ri 
kür sü nün ən yük sək pil lə sin
də qə rar la şıb. İkin ci və üçün
cü yer lə rə isə mü va fiq ola raq,  

115 və 100 № li tam or ta mək
tə bin ko man da la rı la yiq gö rü
lüb lər. Ya rış da fərq lə nən lər 

Bi nə qə di Ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si tə rə fin dən mü
ka fat lan dı rı lıb lar.

Açıq ha va da id man da ha çox 
fay da ve rir

Qızlar arasında mini-futbol üzrə yarış

Sa kin lər gö rü lən iş lər dən  
ra zı lıq edir lər

M.ORUCOV

Son 2 ili Bi nə qə di ra yo
nu üçün tə rəq qi və yük sə liş 
mər hə lə si ki mi də də yər lən
dir mək olar. Bu müd dət də ra
yon da inf rast ruk run müx tə lif 
sa hə lər üz rə ye ni ləş di ril mə si, 
kom mu nal xa rak ter li prob
lem lə rin həl li xü su si diq qət 
mər kə zin də olub. 

Qə sə bə lə ra ra sı və mə
həl lə da xi li yol lar da, mər kə zi 
kü çə və mə həl lə lər də, ya şa
yış bi na la rı nın fa sad və dam 
ör tük lə rin də, park və mey
dan lar da, həm çi nin di gər 
inf rast ruk tur sa hə lə rin də ye
ni lən mə və əsas lı tə mir iş lə ri  
bu gün də yük sək temp lə da
vam et di ri lir. Əha li nin qaz, su 
və işıq la tə mi na tın da möv cud 
nöq san la rın ara dan qal dı rıl
ma sı is ti qa mə tin də də cid di 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. 

Bu nun la be lə, həl li ob
yek tiv sə bəb lər dən hə lə lik 
müm kün ol ma yan, mü əy yən 
vaxt tə ləb edən prob lem lər 
də möv cud dur ki, ha zır da bu 
is ti qa mət də cid di təd bir lər 
gö rü lür. 8ci mik ro ra yon da 
hə ya ta ke çi ri lən abad lıqqu
ru çu luq iş lə ri  bu ba xım dan 
xü su si lə diq qə ti cəlb edir. Bü
tün bu de yi lən lər sa kin lər lə 
apar dı ğı mız söh bət lər də də  
təs di qi ni ta pır.

1 say lı Sa hə Əra zi İn zi ba
ti Dai rə nü ma yən də li yin dən 
ve ri lən mə lu ma ta gö rə, son 
gün lər də Azad lıq pros pek tin
də yer lə şən 184 say lı 16 mər
tə bə li bi na nın ət ra fı na as falt 
ör tük dö şə nib. Bun dan əla və, 
pros pekt də 9 mər tə bə li bi na

la rın gi riş lə ri müa sir tə ləb lə
rə uy ğun tə mir edi lir. Z.Bün
ya dov pros pek ti nin Bi nə qə
di dən ke çən his sə sin də isə 
bi na la rın fa sad la rı ye ni lə nir. 
Ni za mi Nə ri ma nov kü çə sin
də yer lə şən 26 say lı beş mər
tə bə li bi na nın  ar xa his sə si nə 
sə ki daş la rı dü zü lür, ət raf əra
zi yə as falt dö şə nir. Nü ma yən
də li yin mə lu ma tın da həm çi
nin bil di ri lir ki, abad lıq iş lə ri 
məx sus di gər əra zi lər də də 
uğur la da vam et di ri lir. 

Hə ya ta ke çi ri lən abad
lıq iş lə ri sa kin lər tə rə fin dən 
də yük sək qiy mət lən di ri lir. 
8ci mik ro ra yon sa ki ni Amil 
Məm mə dov bi zim lə söh bə
tin də bil dir di ki, ra yon da və 
onun qə sə bə lə rin də hə ya ta 
ke çi ri lən iş lər əha li tə rə fin
dən yük sək də yər lən di ri lir. 
“Ya şa dı ğım 8ci mik ro ra yo
nun əra zi sin də bir ne çə abad 
mə həl lə ya ra dı lıb. Bi na la rın 
fa sad la rı rəng lə nib, gi riş lə

ri tə mir edi lib, əha li fa si lə siz 
iç mə li su ilə tə min olu nub. 
Məi şət tul lan tı la rı nın yı ğı lıb 
da şın ma sı üçün xü su si yer
lər ti ki lib, qaz və işıq la bağ lı 
çə tin lik lər ara dan qal dı rı lıb. 
Mə həl lə da xi li yol lar tə mir 
edi lib, bi na la rın zir zə mi lə ri 
çir kab su lar dan tə miz lə nib, 
ka na li za si ya xət lə ri tə mir 
olu nub”. 

Di gər ra yon sa ki ni Qə şəm 
Hə tə mov da gö rü lən iş lə rin 
ra zı lıq do ğur du ğu nu bil dir di: 
“Mik ro ra yon da ək sər bi na la
rın qar şı sın da əha li nin is ti ra
hə ti üçün la zı mi şə ra it ya ra dı
lıb. Mə həl lə lər də “xe yirşər” 
ev lə ri in şa edi lib, ya şıl lıq lar 
sa lı nıb.  Gö rü lən iş lə rin nə
ti cə si dir ki, Bi nə qə di ra yo nu 
az vaxt ər zin də Ba kı nın ən 
gö zəl və ba xım lı mə kan la rın
dan bi ri nə çev ri lib. Ra yon da 
çox lu say da abad mə həl lə lər 
ya ra dı lıb. Kü çə və park lar da 
əkil miş na dir ağac və bə zək 

kol la rı in san lar da xoş ov qat 
ya ra dır. Hər gün bi na mı zın 
qar şı sın da kı park da din cə li
rəm. Se vin di ri ci hal dır ki, ra
yon da ye ni park lar sa lı nan da 
ya şıl laş dır ma işi yük sək zövq
lə hə ya ta ke çi ri lir”. 

Qə şəm Hə tə mov bə zi sa
kin lə rin ya ra dıl mış şə rai ti la
zı mi sə viy yə də qiy mət lən di
rə bil mə dik lə ri ni də tə əs süf
lə qeyd et di. Onun söz lə ri nə 
gö rə, park lar da qu raş dı rıl mış 
bə zi id man qur ğu la rı sa kin
lə rin qey riadek vat dav ra nı şı 
üzün dən tam sı ra dan çı xıb: 
“Yax şı olar ki, in san lar ya ra
dıl mış şə rai ti də yər lən dir sin
lər, id man qur ğu la rın dan sə
li qə li şə kil də is ti fa də et sin lər. 
Unut ma ma lı yıq ki, ra yon da 
hə ya ta ke çi ri lən bü tün qu ru
cu luq iş lə ri in san la rın fi ra van 
ya şa yı şı na və sağ lam lı ğı na 
xid mət edir. Gö zəl li yi qo ru
maq hər bi ri mi zin və tən daş
lıq bor cu dur”.
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son səhifə

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin  

Sakinlərin  
Müraciət Xidməti

Sizin zənginiz bizim  
üçün çox əhəmiyyətlidir!
w w w . b i n e g e d i - i h . g o v . a z

 iqtisadiyyat  xaricixəbərlər

 mədəniyyət

 maraqlı

May ayın da da şın maz əm la kın ic ba
ri sı ğor ta sı üz rə 15 min 637, da şın maz 
əm la kın is tis ma rı ilə bağ lı mül ki mə su
liy yə tin ic ba ri sı ğor ta sı üz rə 343, sər ni
şin lə rin ic ba ri fər di qə za sı ğor ta sı üz rə 
28 sı ğor ta mü qa vi lə si bağ lan mış dır.

İc ba ri Sı ğor ta Bü ro sun dan bil dir
miş lər ki, da şın maz əm la kın ic ba ri 
sı ğor ta sı üz rə da xil olan sı ğor ta haq la
rı nın məb lə ği 1 mil yon 228 min 651 
ma nat, da şın maz əm la kın is tis ma rı ilə 
bağ lı mül ki mə su liy yə tin ic ba ri sı ğor
ta sı üz rə 26 min 400 ma nat, sər ni şin

lə rin ic ba ri fər di qə za sı ğor ta sı üz rə 6 
min 960 ma nat təş kil et miş dir. Ötən 
ilin mü va fiq döv rü ilə mü qa yi sə də da
şın maz əm la kın ic ba ri sı ğor ta sı mü qa
vi lə lə ri nin sa yın da 11,77 fa iz, da şın maz 
əm la kın is tis ma rı ilə bağ lı mül ki mə su
liy yə tin ic ba ri sı ğor ta sı mü qa vi lə lə ri nin 
sa yın da 0,29 fa iz ar tım mü şa hi də edil
miş dir.

İc ba ri sı ğor ta mü qa vi lə lə ri nin 83,26 
fai zi ya şa yış ev lə ri və mən zil lər, 0,52 
fai zi in zi ba ti bi na lar, 16,22 fai zi di gər 
da şın maz əm lak la bağ lı ol muş dur.

 “Elekt ron hö ku mət” bül le te ni nin 
iyun sa yın da döv lət in for ma si ya eh ti
yat la rı və fər di mə lu mat la rın in for ma
si ya sis tem lə ri ilə bağ lı sta tis tik gös tə ri
ci lər açıq lan mış dır.

İyu nun 1nə olan mə lu ma ta gö rə, 
bü tün qu rum lar üz rə döv lət in for ma si
ya eh ti yat la rı nın və fər di mə lu mat la rın 
in for ma si ya sis tem lə ri nin döv lət re
yestr lə ri nə da xil edil miş mə lu mat la rın 
sa yı 196ya çat mış dır. On lar dan 59u 
döv lət in for ma si ya eh ti yat la rı, 137si 
isə fər di mə lu mat la rın in for ma si ya sis
tem lə ri nin pa yı na düş müş dür.

Qeyd edək ki, döv lət re yestr lə ri 
“Elekt ron hö ku mət” sis te mi nin tər kib 

his sə si ki mi, “Elekt ron hö ku mət” por
ta lı haq qın da Əsas na mə”nin təs diq 
edil mə si və elekt ron xid mət lə rin ge niş
lən di ril mə si ilə bağ lı təd bir lər ba rə də 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
2013cü il 5 fev ral ta rix li fər ma nın da 
ək si ni tap mış dır.

İn zi ba ti Xə ta lar Mə cəl lə si nin 181
4cü mad də si nə əsa sən, fər di mə lu
mat lar haq qın da qa nun ve ri ci lik lə döv
lət qey diy ya tı tə ləb olu nan, la kin döv lət 
qey diy ya tın dan keç mə yən in for ma si ya 
sis te min də fər di mə lu mat la rın top la
nıl ma sı na və ya iş lə nil mə si nə gö rə 300 
ma nat dan 500 ma na ta dək cə ri mə tət
biq edi lir.

Gən cə av to mo bil za vo du və Be la ru
sun “Qom Sel maş” mü əs si sə si ara sın da 
bağ lan mış mü qa vi lə yə əsa sən, ya xın 
vaxt lar da bu ra da kom bayn la rın is teh
sa lı na baş la nı la caq dır.

Be la ru sun Azər bay can da kı sə fi
ri Ni ko lay Pats ke viç Gən cə şə hə rin də 
olar kən de miş dir: “İki res pub li ka ara
sın da iq ti sa di əla qə lər gün dəngü nə 
ge niş lə nir. Ar tıq Gən cə av to mo bil za
vo du “Be la rus” trak tor la rı nın yı ğı mın

da re kord gös tə ri ci yə na il ol muş dur. Bu 
əmək daş lı ğın da ha da ge niş lən di ril mə
si məq sə di ilə Gən cə av to mo bil za vo du 
və “Qom Sel maş” mü əs si sə si ara sın da 
mü qa vi lə bağ lan mış dır”.

Be la rus dan gə ti ril miş 3 ədəd kom
bay nın sı naq dan ke çi ril di yi ni diq qə tə 
çat dı ran sə fir Ni ko lay Pats ke viç ye ni 
nə sil kom bayn la rın iş prin si pi nin mü
tə xəs sis lər tə rə fin dən yük sək qiy mət
lən di ril di yi ni vur ğu la mış dır.

Ötən ay 16 min dən çox sı ğor ta  
mü qa vi lə si bağ la nıb

Aero port da dəh şət li ter ror ak tı

BMT irqçiliyin artmasından 
narahatdır 

Məş hur pia no çu mu zun adı na  
bey nəl xalq mü sa bi qə 

İta li ya da Leo nar do da Vin çi nin  
av to port re ti ni xi las et mə yə  
ça lı şır lar 

Mo bil te le fon suz qal maq qor xu su

Ən yük sək gə lir bə ra bər siz li yi  
İta li ya da qey də alı nıb

Azər bay can mə də niy yə ti  
bey nəl xalq sər gi də 

“Elekt ron  
hö ku mət”lə 
bağ lı  
sta tis tik  
gös tə ri ci lər

Gən cə av to mo bil za vo dun da  
kom bayn is teh sal edi lə cək

Pa kis ta nın Kə ra çi şə hə
rin də ki aero port da baş ve rən 
ter ror ak tın da 28 nə fər hə lak 
olub, 22 nə fər isə ya ra la nıb. 
“Reu ters”in mə lu ma tı na gö rə, 
10 ter ror çu  po lis uni for ma sın
da ha va li ma nı na da xil ola raq 
od lu si lah dan atəş açıb. Mü ha
fi zə çi lər lə ter ror çu lar ara sın da 

6 sa at da vam edən atış ma dan 
son ra 10 ter ror çu  öl dü rü lüb. 
On la rın part la yı cı mad də lər, 
qum ba raa tan və pu lem yot lar la 
si lah lan dı ğı bil di ri lir.

Ha va li ma nın da bü tün 
uçuş lar ləğv olu nub. Hü cu ma 
gö rə mə su liy yə ti Ta li ban öz 
üzə ri nə gö tü rüb.

“De utsc he Wel le”nin mə
lu ma tı na gö rə, BMTnin in san 
haq la rı ko mis sa rı Na vi Pil lay 
Av ro pa da kse no fo bi ya və irq çi
li yin art ma sı ilə bağ lı na ra hat lı
ğı nı bil di rib. Pil la yın söz lə ri nə 
gö rə, əc nə bi lə rə qar şı dö züm
süz lük, irq çi lik və zo ra kı lıq hal
la rı Qər bi Av ro pa da da ha ge niş 
ya yı lıb: “Hət ta de mok ra tik öl
kə lər də be lə, si ya si ekst re mizm 
tə rəf dar la rı disk ri mi na si ya ilə 
mü ba ri zə ni zə if lət mə yə ça lı
şırlar”. 

Ko mis sar mi sal ola raq Av
ro pa par la men ti nə seç ki lər də 
sağ yö nüm lü par ti ya la rın qa
lib gəl mə si ni və Al ma ni ya nın 
Mil li De mok rat lar Par ti ya sı
nın keç miş rəh bə ri Udo Foq tu 
gös tə rib. “Foqt Av ro pa nı “ağ 

in san la rın qi tə si” ki mi sə ciy yə
lən di rir”, – de yə Pil lay bil di rib. 

Dip lo ma tın fik rin cə, Av ro
par la men tə seç ki lər də Ma rin 
Lö Pe nin ult ra sağ “Mil li cəb
hə” par ti ya sı nın qa lib gəl mə si 
irq çi lik və dö züm süz lük hal la
rı nın da ha da art ma sı na sə bəb 
ola caq.

Fran sa da azər bay can lı pia
no çu Adi lə Əli ye va nın adı na 
9cu bey nəl xalq mü sa bi qə ke
çi ril miş dir. Hər iki il dən bir 
Qa yar şə hə rin də ke çi ri lən mü
sa bi qə Fran sa hö ku mə ti nin və 
müx tə lif spon sor la rın dəs tə yi 
ilə təş kil olun muş dur. 

Di as por la İş üz rə Döv lət Ko
mi tə sin dən bil dir miş lər ki, mü
sa bi qə də ABŞ, Av ro pa döv lət
lə ri, Bra zi li ya, Ya po ni ya, Ko re ya 
Res pub li ka sı, Çin və di gər öl kə
lə rin mu si qi çi lə ri iş ti rak et miş lər. 
Adi lə Əli ye va nın rəh bər li yi ilə 
ta nın mış mu si qi çi lər dən iba rət 
mün sif ər he yə ti 255 səs ya zı sı 
ara sın dan 36 nə fə ri se çə rək ya
rım fi nal və fi nal da iş ti rak et mək 
üçün Qa ya ra də vət et miş lər.

Bey nəl xalq mü sa bi qə
nin qa lib lə ri bir çox ta nın mış 
mü sa bi qə lə rin lau re at la rı dır. 
Mü sa bi qə nin lau re at və dip
lo mant la rı Fran sa, Al ma ni ya, 
Ru si ya, Bö yük Bri ta ni ya, həm
çi nin Azər bay ca nın is te dad lı 
pia no çu la rı ol muş lar.

Ye kun kon sert də Qa yar şə
hə ri nin me ri, Fran sa par la men
ti nin de pu tat la rı, Azər bay can 
sə fir li yi nin və di as po ru nun 
nü ma yən də lə ri iş ti rak et miş
lər. Mü sa bi qə Fran sa, İs veç rə, 
Ru si ya mət bua tın da ge niş işıq
lan dı rıl mış dır.

Qeyd edək ki, Azər bay ca
nın əmək dar ar tis ti, is te dad lı 
pia no çu Adi lə Əli ye va Fran sa 
Ali Bey nəl xalq Mu si qi Aka de
mi ya sı nın di rek to ru dur. Ha zır
da Fran sa da ya şa yan mu si qi çi 
Ba kı şə hə rin də ana dan ol muş, 
son ra dan Mosk va ya kö çə rək 
bu ra da Çay kovs ki adı na Kon
ser va to ri ya nı bi tir miş dir.

İta li ya alim lə ri ka ğı zın köh
nəl mə si nin ana li zi me to du nu 
ya rat mış lar. Bu me to dun kö
mə yi ilə Leo na do da Vin çi nin 
ən məş hur əsər lə rin dən bi ri
nin –Tu rin də ki Kral Ki tab xa
na sın da sax la nı lan av to port re
ti nin məhv ol ma sı nın qar şı sı nı 
al maq is tə yir lər.

Ro ma da kı “Tor Ver ga ta” 
Uni ver si te ti nin nü ma yən də si 
Ad ria no Mos ka Kon te de miş
dir: “1500cü il lə rin əv vəl lə rin
də ya ra dı lan port ret uzun müd
dət çox pis şə ra it də sax la nıl mış, 
işı ğın, rü tu bə tin, mik ro or qa
nizm lə rin tə si ri nə mə ruz qal

mış, çirk lən miş dir. Nə ti cə də 
xey li sa ral mış və qa ral mış dır”.

Əks et di ril miş işıq tex no
lo gi ya sı na əsas la nan ye ni me
tod av to port re ti zə də lə mir və 
on dan nü mu nə lə rin gö tü rül
mə si ni tə ləb et mir. Alim lər bu 
me to dun kö mə yi ilə be lə bir 
mə sə lə ni ay dın laş dır ma ğa ça lı
şır lar: müa sir şə ra it də sax la nı
lan, nə za rət al tın da olan şə kil
də da ğıl ma pro se si sən  gi  yib  mi  ?

Ad ria no Mos ka Kon te 
əmin dir ki, qə dim ka ğı zın be
lə ana li zi me to du çox lu say da 
qiy mət li ta ri xi əsə ri qo ru yub 
sax la ma ğa im kan ve rə cək dir.

Yük sək iş siz lik sə viy yə si, 
aşa ğı tə bii ar tım və be yin axı
nı iq ti sa di dir çə liş cəhd lə ri nə 
ən gəl tö rə dir. Bu ba rə də İta
li ya nın sta tis ti ka ida rə si – İS
TATın il lik he sa ba tın da de yi lir.

 He sa bat da qeyd olu nur ki, 
ötən il öl kə də 478 min iş ye
ri bağ la nıb, iş siz lə rin sa yı 6,3 
mil yon nə fər olub. 2012ci il
də 10,7% olan iş siz lik sə viy yə si 
ötən il 12,2%ə, bu ilin ilk ay la
rın da isə 12,7%ə ça tıb. İq ti sa di 

böh ran ən çox gənc lə rə tə sir 
edib. 2012ci il də 68 min nə fər 
İta li ya nı tərk edib. Bu, son on 
il də qey də alın mış ən yük sək 
gös tə ri ci dir. Sta tis ti ka ida rə si nin 
he sa ba tın da bil di ri lir ki, 2013cü 
il də tə bii ar tım kəs kin şə kil də 
aza la raq 515 mi nə dü şüb. 

Be lə lik lə, Av ro pa İt ti fa qın
da ən yük sək gə lir bə ra bər siz
li yi İta li ya da qey də alı nıb. 7,6 
mil yon ital yan ağır məh ru miy
yət içə ri sin də ya şa yır.

İyu nun 89da Ma ca rıs
ta nın Sen tend re şə hə rin də 
yer lə şən Skan zen Açıq Ha va 
Mu ze yin də UNES COnun hi
ma yə dar lı ğı və təş ki lat çı lı ğı ilə 
bu nü fuz lu bey nəl xalq təş ki
la tın Qey riMad di Mə də ni İrs 
Si ya hı sın da olan nü mu nə lə rin 
say ca IV Bey nəl xalq sər gi si ke
çi ril miş dir.

Ümu mi lik də 60 hek tar 
sa hə yə ma lik və əra zi sin də 
6 kənd, 2 şə hər cik sa lın mış 
Skan zen Açıq Ha va Mu ze
yin də Ma ca rıs ta nın müx tə lif 
böl gə lə ri nin kənd tə sər rü fa tı 
nü mu nə lə ri, ti ki li lə ri, in san la
rın ya şa yış tər zi əya ni şə kil də 
nü ma yiş et di ri lir.

Bu il ki sər gi mu zey tə rə
fin dən fer mer tə sər rü fa tı na və 
kənd hə ya tı na həsr edil miş dir. 
Bu sə bəb dən, sər gi də hə min 
sa hə lər lə bağ lı qey rimad
di mə də ni irs nü mu nə lə ri nin 
nü ma yi şi hə ya ta ke çi ril miş dir.

Azər bay can, İta li ya, Slo va
ki ya və Mon qo lus ta nın Ma ca

rıs tan da kı sə fir lik lə ri təd bi rə 
məx su si qo naq qis min də də vət 
olun muş lar.

Sər gi də Azər bay ca nın 
UNES COnun Qey riMad
di Mə də ni İrs Si ya hı sı na da xil 
edil miş xal ça çı lıq sə nə ti nü mu
nə lə ri, öl kə mi zin ta ri xi nə, mə
də niy yə ti nə da ir ki tab lar, xal ça 
to xu ma sə nə ti ni özün də eh ti va 
edən qı sa film lər nü ma yiş et di
ril miş dir.

Sər gi sa lo nu nun əsas his
sə sin də qu raş dı rıl mış Azər
bay can gu şə si təd bir iş ti rak çı
la rı tə rə fin dən bö yük ma raq la 
qar şı lan mış dır.

Təd bi rin so nun da Azər
bay ca nın Ma ca rıs tan da kı sə fi
ri Vi la yət Qu li yev ilə gö rü şən 
Skan zen Açıq Ha va Mu ze yi nin 
di rek to ru Mik loş Çe ri sə fir li yin 
çox lu say da eks po nat la təd bi rə 
qa tıl ma sın dan məm nun lu ğu
nu bil dir miş, Azər bay can mə
də niy yə ti nə olan hey ran lı ğı nı 
di lə gə ti rə rək min nət dar lı ğı nı 
ifa də et miş dir.

 No mo fo bi ya – mo bil te le
fon dan is ti fa də et mə yin müm
kün süz lü yü nə ti cə sin də qor xu 
ilə sə ciy yə lə nən ye ni fo bi ya dır. 
Te le fo nun qi da blo ku qur ta rır, 
şə bə kə itir və ya o ha ra da sa 
unu du lur – bü tün bun lar nə ti
cə də in san da pa ni ka, na ra hat
lıq ya ra dır.

Hə lə 2008ci il də apa rıl mış 
təd qi qat lar gös tər miş dir ki, in
san la rın 53 fai zi te le fo nu nu heç 
vaxt sön dür mür, 9 fai zi isə te
le fon suz çox cid di əsəb ke çi rir.

Qe nui Uni ver si te ti bu fo
bi ya nı di aq nos tik və sta tis tik 
dərs li yin psi xi xəs tə lik lər üz
rə növ bə ti bu ra xı lı şı na da xil 
edil mə si ni tək lif edir. Alim lər 

15 il də te le fo nun dan bir sa ni
yə be lə ay rıl ma yan bra zi li ya lı
nı nü mu nə gə ti rir lər. O, yal nız 
te le fon la özü nü təh lü kə siz hiss 
edir miş. Psi xi atr lar gən cin və
ziy yə ti ni qis mən də ol sa yax
şı laş dı ra bil sə lər də, fo bi ya nı 
müa li cə edə bil mə miş lər. Hə
min şəxs in di də te le fo nu əli
nin al tın da ol ma yan da özü nü 
na ra hat, hə yə can lı hiss edir.

Mü tə xəs sis lə rin fik rin cə, 
bu, ailə və ya dostta nış lar la 
əla qə ya rat maq müm kün lü
yün dən ası lı lıq dır və ya ya xın
la rın te le fon sa hi bi ilə xü su sən 
də föv qə la də hal lar da əla qə 
ya rat ma ya ca ğın dan irə li gə lən 
qor xu dur.

“Wall Stre et Jo ur nal”ın mə
lu ma tı na gö rə, 2014cü ilin 
1ci rü bün də İs veç iq ti sa diy ya
tı 0,1% ge ri lə yib. Ana li tik lər isə 
ək si nə, 0,1% ar tım göz lə yir di

lər. Ge ri lə mə ix ra ca tın zə if ə
mə si ilə izah edi lir. 

Ötən ilin ey ni döv rü ilə 
mü qa yi sə də öl kə də ix ra cat 3% 
aza lıb.

İs veç iq ti sa diy ya tı  
bir qə dər ge ri lə yib 


