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Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
av qus tun 11də Cə li la bad ra
yo nu na sə fər edib. Döv lə ti mi
zin baş çı sı əv vəl cə xal qı mı zın 
ümum mil li li de ri Hey dər 
Əli ye vin Cə li la bad şə hə ri nin 
mər kə zin də ki abi də si ni zi ya
rət edə rək önü nə gül dəs tə si 
qo yub.

Son ra Pre zi den t İl ham 
Əli yev “Avan qard” MMCnin 
Cə li la bad ra yo nun da kı ta xıl
çı lıq tə sər rü fa tı ilə ta nış olub. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı na iri 
fer mer tə sər rü fat la rı ba rə də 
mə lu mat ve ri lib.  

Son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev keç miş döv lət kənd 
tə sər rü fa tı is teh sa lı mü əs si
sə si nin ba za sın da 1300 hek tar 
tor paq sa hə si üz rə mü sa bi qə
nin qa li bi ol muş “Avan qard” 
MMC tə rə fi n dən ya ra dıl mış 
iri fer mer tə sər rü fa tı nın sa
hə lə ri nə ba xıb. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı ya ra
dıl mış im kan lar dan sə mə rə li 
is ti fa də edil mə si ilə bağ lı tap
şı rıq la rı nı ve rib.

Bu gün res pub li ka mı zın 
bü tün böl gə lə rin də ulu ön
dər Hey dər Əli ye vin zən gin 
ir si ni, xal qı mız qar şı sın da kı 

ta ri xi xid mət lə ri ni da ha də
rin dən öy rən mək məq sə di lə 
ümum mil li li de rin adı nı da şı
yan mu zey lər və mər kəz lər 
is ti fa də yə ve ri lir. Bu ba xım
dan, Cə li la bad da ya ra dı lan 
Hey dər Əli yev Mər kə zi nin 
də xü su si əhə miy yə ti var. 
Ori ji nal üs lub da in şa edi lən 
Mər kəz həm də ra yo nun gör
kə mi nə əla və ça lar lar qa tır. 

Mər kəz lə ta nış lıq dan son
ra Pre zi dent İl ham Əli yev Hey
dər Əli yev Sey rən ga hı na gə lib, 
bu ra da gö rül müş ye ni dən qur
ma iş lə ri ilə ta nış olub. Döv
lə ti mi zin baş çı sı sey rən gah da 
is ti ra hət edən ra yon sa kin lə ri 
ilə gö rü şüb söh bət edib.

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
Cə li la bad ra yo nu na sə fə ri 
çər çi və sin də AlarTə zə kənd
Üç tə pəƏli qa sım lıCə fər
xan lı av to mo bil yo lu nun açı lı
şın da iş ti rak edib. Ti kin ti si nə 
2014cü ilin ma yın da baş la nı
lan bu yo lun in şa sı yük sək sə
viy yə də və key fi y yət lə apa rı
lıb. Yo lun is ti fa də yə ve ril mə si 
sa kin lə rin ra hat və təh lü kə siz 
hə rə kə ti ni tə min et mək lə ya
na şı hə min kənd lə rin in ki şa
fın da da mü hüm rol oy na ya

caq. Azər bay can Pre zi den ti nə 
yo lun tex ni ki gös tə ri ci lə ri ba
rə də mə lu mat ve ri lib.

Son ra Azər bay can Pre zi
den ti sa kin lər lə gö rü şüb.

Gö rüş iş ti rak çı la rı nı sa
lam la yan Pre zi dent İl ham 
Əli yev de yib: “Son il lər də 
Cə li la bad da həm iq ti sa di, 
həm so si al sa hə də çox bö
yük iş lər gö rü lür, gö zəl ob
yekt lər ti ki lir. Xa tır la yı ram ki, 
ke çən də fə bu ra da olar kən 
Mər kə zi Ra yon Xəs tə xa na sı
nın açı lı şı nı et miş dik. On dan 
əv vəl Müa li cəDi aq nos ti ka 
Mər kə zi nin, Olim pi ya İd man 
Mər kə zi nin, Gənc lər Evi nin, 
şah mat mək tə bi nin, yol la rın 
açı lı şın da iş ti rak et mi şəm, di
gər ob yekt lər də ol mu şam.

Bu i l  Azər bay can da 
“Kənd tə sər rü fa tı ili” elan 
edil miş dir və şa dam ki, bol 
məh sul gö tü rü lüb dür. Bu il 
kənd tə sər rü fa tı 7 fa iz dən 
çox art mış dır. Hər bir öl kə 
üçün ər zaq təh lü kə siz li yi ən 
va cib mə sə lə lər dən bi ri dir. 
Biz Azər bay can da bu mə sə
lə lə ri həll edi rik. Ça lı şı rıq ki, 
Azər bay can öz ər zaq tə lə ba
tı nı 100 fa iz sə viy yə sin də özü 
tə min et sin. 

Bax ma ya raq ki, bi zim iq ti
sa diy ya tı mı zın bir his sə si nef 
lə, qaz la bağ lı dır və qiy mət lər 
kəs kin şə kil də aşa ğı dü şüb və 
hə lə düş mə yə da vam edir, biz 
heç bir so si al la yi hə ni ix ti sar 
et mə mi şik, ək si nə so si aliq ti
sa di inf rast ruk tur la yi hə lə ri ic
ra edi lir. Bax, bu gün kü la yi hə 
bu nun ba riz nü mu nə si dir. Bu 

la yi hə lər bü tün öl kə üz rə apa
rı lır. Kənd yol la rı nın ti kin ti si 
öl kə üz rə ge niş vü sət al mış dır, 
çün ki bu na bö yük eh ti yac var. 
Bu so si al mə sə lə dir, ilk növ
bə də, in san la rın ra hat lı ğı dır 
və iq ti sa di mə sə lə dir, çün ki 
kənd yo lu olan da iş ye ri də açı
lar, mü əs si sə də ya ra dı lar, ey ni 
za man da, biz bir çox mə sə lə

lə ri də həll et miş ola rıq. Mi sal 
üçün, əv vəl lər hər bir ya şa yış 
mən tə qə sin də, ya xud da ki bir 
ne çə mən tə qə nin ət ra fın da 
müt ləq bir tibb mü əs si sə si ol
ma lı idi. Çün ki mər kə zə ge diş
gə liş o qə dər də ra hat de yil di. 
An caq in di 2022 ki lo metr lik 
ra hat yo lu bir ne çə də qi qə yə 
gəl mək olar və bu ra da, Cə li

la bad şə hə rin də həm Müa li
cəDi aq nos ti ka Mər kə zi, həm 
Mər kə zi Ra yon Xəs tə xa na sı 
var. Ona gö rə, iq ti sa di sa hə də, 
yə ni so si al və iq ti sa di mə sə lə
lə rin həl li üçün də kənd yol
la rı nın çox bö yük əhə miy yə ti 
var. Am ma ye nə də de yi rəm, 
bu, ilk növ bə də, in san la rın ra
hat lı ğı üçün dür”.
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Döv lət baş çı sı nın 
Cə li la bad ra yo nu na sə fə ri

Tu rizm re gi on la rın in ki şa fın da 
mü hüm rol oy na yır

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev av qus tun 7də Bey
nəl xalq İd man Atı cı lıq Fe
de ra si ya sı nın pre zi den ti 
Ole qa rio Vas kes Ran ya nı 
və baş ka ti bi Frans Şray be ri 
qə bul edib.

Ole qa rio Vas kes Ran
ya bi rin ci Av ro pa Oyun la
rı nın açı lış mə ra si min də 
iş ti ra kı nı məm nun luq la 
xa tır la ya raq hə min ya rış
la rın yük sək sə viy yə də 
təş ki li nin və ümu mi lik də 
öl kə miz də ge dən in ki şaf 
pro ses lə ri nin, in san la rın 
gös tər di yi dost mü na si
bət lə ri nin on da də rin tə
əs sü rat ya rat dı ğı nı de yib. 
Bey nəl xalq İd man Atı cı lıq 
Fe de ra si ya sı nın pre zi den
ti dün ya nın 90 öl kə sin dən 
1000dən çox id man çı nın 
iş ti rak et di yi atı cı lıq üz rə 
Dün ya Ku bo ku ya rış la rı

nın da Qə bə lə də ən müa
sir stan dart lar sə viy yə sin də 
təş kil olun du ğu nu və bu 
təd bi rin id man sa hə sin də 
bey nəl xalq əmək daş lı ğın 
möh kəm lən di ril mə si işi nə 
töh fə ver di yi ni vur ğu la yıb.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
müx tə lif bey nəl xalq təd
bir lə rin, o cüm lə dən dün ya 
sə viy yə li id man ya rış la rı nın 
ke çi ril mə si üçün tək cə öl
kə mi zin pay tax tın da de yil, 
re gi on lar da da müa sir inf
rast ruk tu run ya ra dıl dı ğı nı 
vur ğu la yıb və bu ba xım dan 
atı cı lıq növ lə ri üz rə Dün ya 
Ku bo ku ya rış la rı nın Qə bə
lə şə hə rin də ke çi ril mə si nin 
önə mi ni qeyd edib.

Gö rüş də Bey nəl xalq 
İd man Atı cı lıq Fe de ra si ya sı 
ilə öl kə mi zin mü va fi q qu
rum la rı ara sın da əmək daş
lı ğın uğur lu in ki şa fın dan 
məm nun luq ifa də olu nub.

Bey nəl xalq 
əmək daş lı ğın 
möh kəm lən di ril mə si nə 
töh fə

biləcərinin
inkişaf

tendensiyası
və

problemlər

“SAkİNlƏriMİzlƏbİrgüN”
lAyİHƏSİ

Av qus tun 8də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl
ham Əli yev Şab ran ra yo nu nun 
əra zi sin də yer lə şən “Qa la al tı 
Ho tel & SPA” müa sir müa li cə
is ti ra hət komp lek si nin açı lı şın
da iş ti rak edib. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı komp lek sin rəm zi açı lı
şı nı bil di rən len ti kə sib.

Ba kı dan cə mi 127 ki lo metr 
mə sa fə də yer lə şən bu komp
lek sin 171 otaq dan iba rət otel 
bi na sı ən müa sir stan dart la ra 
ca vab ve rir. Bu ra da qo naq la rın 
zöv qü nü ox şa yan in ter yer iş lə
ri apa rı lıb, müx tə lif təd bir lə rin 
ke çi ril mə si üçün ic las və konf
rans zal la rı ya ra dı lıb. 

“Qa la al tı” komp lek sin
də yer lə şən tib bi mər kəz də 
müa sir ava dan lıq la təc hiz edi
lib. Müa sir la bo ra to ri ya, rent
gen və ult ra səs müa yi nə lə ri 
üçün la zı mi şə ra it ya ra dı lan 
mər kəz də fi  zio te ra pi ya, elekt
ro te ra pi ya, maq ni to te ra pi ya, 
hid ro te ra pi ya, hid ro ko lon
te ra pi ya otaq la rı var. Bu ra da 
müa li cə alan lar ma saj və pal
çıq app li ka si ya otaq la rın dan 
is ti fa də edə bi lər lər. Tib bi 
mər kəz də uro lo ji xid mət lər 
də gös tə ri lə cək. Kos me to lo ji 
böl mə də kos me to lo ji pro se
dur ota ğı, krio te ra pi ya, sol ya
ri um, ozon kap su la və ha lo te
ra pi yaduz otaq la rı var.

Son ra döv lə ti mi zin baş
çı sı komp lek sin kol lek ti vi ilə 
gö rü şüb.

Kol lek ti vi sa lam la yan Pre
zi dent İl ham Əli yev de yib: “Bu 
gün biz “Qa la al tı” müa li cə vi 
is ti ra hət mər kə zi nin açı lı şı nı 
qeyd edi rik. Gö zəl, əla mət dar 
ha di sə dir və bu ha di sə bir da
ha onu gös tə rir ki, öl kə miz sü
rət lə və hər tə rəf  i in ki şaf edir.

Bu gün “Qa la al tı” ku ror
tu na ye ni hə yat ve ri lir, Qa
la al tı nın ye ni döv rü baş la yır. 
Bu, müa sir dövr dür, gö zəl 
dövr dür və bu ra da ya ra dı lan 
şə ra it ən yük sək stan dart la ra 
uy ğun dur.

“Qa la al tı” ku ror tu 1970ci 

il lər də ya ra dıl mış dır. Əl bət tə 
ki, o vaxt şə ra it be lə de yil di, 
an caq bu na bax ma ya raq, So
vet İt ti fa qı nın müx tə lif yer
lə rin dən bu ra ya qo naq la rın 
axı nı mü şa hi də olu nur du. 
Min lər lə in san hər il So vet İt
ti fa qı nın müx tə lif yer lə rin dən 
bu ra ya gə lir di, müa li cə alır dı, 
is ti ra hət edir di.

Bu gün dən son ra ar tıq 
Qa la al tı dün ya sə viy yə li bey
nəl xalq müa li cə və is ti ra hət 
komp lek si ki mi fəa liy yə tə 
baş la ya caq və bu ra da ya ra dı
lan şə ra it, – siz də bu nu yax şı 
bi lir si niz, – ən yük sək stan
dart la ra uy ğun dur. Be şul duz
lu otel, SPA mər kə zi, əy lən cə 

zo na la rı, əl bət tə, bu nun özəl
li yi on dan iba rət dir ki, bu ra da 
ye rin al tın dan çı xan gö zəl su 
in san la rın sağ lam lı ğı na müs
bət tə sir gös tə rə cək.

Bu nun la bə ra bər, de yə 
bi lə rəm ki, bu mər kə zin açı
lı şın da bi zim si ya sə ti miz də 
öz ək si ni ta pır. Çün ki re gi on
la rın in ki şa fı, qey rinef  sek
to ru nun, tu rizm sek to ru nun 
in ki şa fı bi zim üçün prio ri tet 
sa hə dir. Re gi on la rın in ki şa
fı ilk növ bə də inf rast ruk tur 
la yi hə lə rin dən baş la mış dır, 
yol lar çə kil mə li idi. Əgər yol 
ol ma say dı bu ra da heç kim və
sa it qo yub bu mər kə zi ya rat
maz dı. Həm Ba kıQu baRu

si ya sər hə di ma gist ral yo lu, 
ey ni za man da, Si yə zən şə hə
rin dən çə ki lən yol və di gər 
inf rast ruk tur la yi hə lə ri ki, bu 
gün bü tün böl gə lər də bu la
yi hə lər ic ra edi lir. İç mə li su, 
elekt rik ener ji si nin təc hi za tı, 
kənd yol la rı, qaz laş dır ma və 
di gər inf rast ruk tur la yi hə lə ri 
öl kə miz də uğur la ic ra edi lir. 
Re gi on la rın in ki şa fı, o cüm lə
dən tu riz min in ki şa fı ilə bağ
lı dır, xü su si lə nə zə rə al saq ki, 
bi zim çox gö zəl tə biə ti miz var. 

So vet döv rün də iki məş
hur ku ror tu muz var idi – bi
ri Qa la al tı, bi ri də Naf ta lan. 
Naf ta lan ku rort mər kə zi də 
bu gün ən yük sək sə viy yə də 
ya ra dı lıb. Ar tıq be şul duz lu üç 
otel fəa liy yət gös tə rir. Mən o 
otel lə rin hər bi ri nin açı lı şın
da şəx sən iş ti rak et mi şəm və 
dör dün cü otel də ti kil mək də
dir. Be lə lik lə, Naf  a la na hər il 
is ti ra hət üçün ar tıq on min
lər lə in san gə lir və son vaxt lar 
şa dam ki, xa ri ci öl kə lər dən də 
gə lən lə rin sa yı gün dəngü nə 
ar tır. Əmi nəm ki, Qa la al tı da 
o sə viy yə yə qal xa caq. Çün ki 
bu ra da da müa li cə al maq, is ti
ra hət et mək, din cəl mək üçün 
çox gö zəl im kan lar var”.

Son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev komp lek sin əra zi sin də 
ya ra dı lan şə ra it lə ta nış olub.
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Mənəvi yüksəlişə çağırış
Ümummilli lider Heydər Əliyev 2001-ci il 13 avqust tarixli bəyanatında xalqın tarixən formalaşmış 
milli-mənəvi dəyərlərinin qorunub saxlanılmasının vacibliyini önə çəkmişdir 

Hər bir mil lə tin ta ri xi 
in ki şa fı, qar şı ya qoy du ğu hə
dəf lə rə ye tiş mək əz mi, ilk 
növ bə də, onun ma lik ol du ğu  
mil limə nə vi po ten si al dan, 
də yər lər sis te min dən qay naq
la nır. Zən gin mil liəx la qi key
fiy yət lə ri ni, mil li «Mən»ini, 
hey siy yə ti ni qo ru ma ğı ba ca
ran xalq gə lə cək ya şam fəl sə
fə si ni düz gün mü əy yən ləş di
rir, dün ya miq ya sın da la yiq li 
ye ri ni, möv qe yi ni tə min edir. 
Bu re al lı ğı hər za man cid di
lik lə nə zə rə alan ümum mil li 
li der Hey dər Əli yev hə lə ötən 
əs rin 7080cı il lə rin də res
pub li ka ya rəh bər lik edər kən, 
ilk növ bə də, xal qın zən gin 
mil limə nə vi ir si ni, ta ri xi ni, 
mə də niy yə ti ni, di li ni, bir söz
lə, özü nə məx sus lu ğu nu şərt
lən di rən də yər lə ri qo ru ma ğa 
ça lış mış dır. 

Ta ri xi fakt lar gös tə rir ki, 
ulu ön dər res pub li ka ya bi rin
ci rəh bər li yi döv rün də bö yük 
si ya si us ta lıq la xalq da mil li 
özü nü dərk his si ni güc lən di rə, 
ha be lə mil li kim li yi, dü şün cə 
sis te mi ba rə də dol ğun tə səv
vür for ma laş dı ra bil miş dir. 
Hə min dövr də bö yük stra teq 
Hey dər Əli ye vin res pub li ka ya 
rəh bər li yi nin bü tün fəl sə fə si 
yal nız xal qın mil li dir çə li şi, 
mil li qü rur hiss lə ri nin oya nı
şı mə ra mı na he sab lan mış dı. 
İda rə çi lik də di gər bü tün ad
dım lar, o cüm lə dən iq ti sa di 
in ki şa fın sü rət li stra te gi ya sı
nın hə ya ta ke çi ril mə si mil li 
şüu run yük səl mə si nə tə kan 
ver mə li, mil li dir çə li şin eti
bar lı tə mə li nə çev ril mə li idi. 
Bu məq sə də ye tiş mək üçün 
Hey dər Əli yev azər bay can
çı lıq məf ku rə si nin re ji min 
ideo lo ji rep res si ya ma şı nı ilə 
bo ğul ma sı na nə in ki im kan 
ver mə miş, ey ni za man da mil
li məf u rə və dü şün cə sa hi bi 
olan zi ya lı la rı qo ru muş, nə ti
cə də res pub li ka da dis si dent 
ya zar lar ol ma mış dır. 

Azər bay ca nın döv lət müs
tə qil li yi nin ilk il lə rin də, ki fa
yət qə dər gər gin və ta le yük lü 
bir mə qam da xal qa rəh bər lik 
mis si ya sı nı öz üzə ri nə gö tü
rən ulu ön dər Hey dər Əli
ye vin yü rüt dü yü si ya sət ye nə 
də xal qın ta ri xi ənə nə lə ri nin, 
mil li mə nə vi də yər lə ri nin, 
özü nü məx sus lu ğu nun qo ru
nub sax la nıl ma sı na, qlo bal
laş ma nın mən fi tə sir lə ri nin 
ara dan qal dı rıl ma sı na xid
mət et miş dir. Bü tün var lı ğı 
ilə mil li də yər lə rə bağ lı olan, 
par laq şəx siy yə tin də azər bay
can lı la ra xas əx la qi də yər lə ri 
ya şa dan ümum mil li li der ye
ni ic ti maiiq ti sa di for ma si ya
da – ba zar iq ti sa di şə rai tin də 
mə nə viy yat mə sə lə lə ri nin 
xü su si diq qət mər kə zin də 
sax la nıl ma sı nın va cib li yi ni 
hər kəs dən da ha düz gün də
yər lən dir miş, bu is ti qa mət də 
sis tem li və ar dı cıl si ya sət yü
rüt müş dür. 

Ulu ön dər Hey dər Əli
yev müs tə qil Azər bay ca na 
rəh bər lik et di yi 19932003
cü il lər də yü rüt dü yü si ya

sət lə mil li də yər lə rin, əx laq 
nor ma la rı nın ic ti mai şü ur da 
möh kəm lən mə si nə, ey ni za
man da, mil li mə də ni sər və tin 
qo ru nub sax la nıl ma sı və ya
şa dıl ma sı na ça lış mış dır. Qər
bin kos mo po lit ide ya la rı nın 
sü rət lə ya yıl dı ğı bir dövr də 
mil li məf u rə nin qo run ma sı, 
ha be lə azər bay can çı lı ğın mü
hüm kom po nen ti olan ana di
li nin in ki şaf et di ril mə si, di ni 
də yər lə rin, adətənə nə lə rin 
gənc nəs lə aşı lan ma sı is ti qa
mə tin də komp leks təd bir lər 
hə ya ta ke çir miş dir.

Azər bay can xal qı nın mil
li dü şün cə sin də, şüu run da 
ta ri xi ənə nə lə rə söy kən miş 
əx laq ka te qo ri ya sı də rin kök 
sal mış dır. Ki şi sö zü, mərd
lik, ira də, dos ta və prin sip lə
rə sə da qət, dil də və əməl də 
bir lik or ta sta tis tik azər bay
can lı üçün ta ri xən ən va cib 
və vic dan lı ya şam at ri but la
rı ol muş dur. Bü tün bun la rın 
fo nun da ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin mə nə viəx la qi cə
hət dən nə qə dər zən gin və 
ka mil in san ol du ğu bir da ha 
ay dın gö rü nür. Ulu ön də rin 
ida rə çi li yi nin bü tün mər hə
lə lərin də qa nun çu lu ğa, hü
quq qay da la rı na, əda lə tə bağ lı 
ol ma sı da, əs lin də, onun zən
gin mə nə viy ya tın dan ri şə lən
miş dir. Hey dər Əli yev gü cün 
si ya sə ti nə qar şı qa nu nun gü
cü nü qo ya raq «haq lı hə mi şə 
güc lü dür» düs tu run dan çı xış 
et miş dir. 

Mil limə nə vi də yər lə rə 
bağ lı olan ümum mil li li der 
ge niş ürək sa hi bi ki mi keç
miş də səhv lə rə yol ver miş 
in san la rın ba ğış lan ma sı nı da 
va cib say mış dır: «Mən də
fə lər lə de mi şəm, heç kə sə 
dam ğa vur maq ol maz. Heç 
ki mi keç miş səhv lə ri nə gö rə 
cə miy yət dən təc rid et mək 
ol maz. Əgər bir adam dü nən 
səhv et miş dir sə, yo lu nu az
mış dır sa və bu gün düz yol la 
ge dir sə, xalq la bir lik də dir sə, 
qa nu na ria yət edir sə, – bu na 
söz yox dur».

Bö yük stra teq müx tə lif 
döv lət təd bir lə rin də gənc lə ri 
mə nə viy yat, əx laq, tə limtər
bi yə mə sə lə lə ri nə xü su si həs
sas lıq la ya naş ma ğa ça ğı rır dı. 
Bu da tə sa dü fi de yil di – ötən 
əs rin 90cı il lə ri nin so nu na 
doğ ru Azər bay can gənc li yi 
müx tə lif yad tə sir lə rə, ya
ban çı ne qa tiv də yər lə rin, ic
ti mai şü ur da həzm olun ma
yan «ənə nə lə rin» hü cu mu na 
mə ruz qa lır dı. Hə min dövr də 
xal qın qə lib ləş miş mil limə
nə vi, əx la qi də yər lə ri ni sı ra
dan çı xar ma ğa yö nə lən «uni
ver sal» və ya «kos mo po lit» 
də yər lə rin gənc lər ara sın da 
təb li ği də ge niş vü sət al mış dı. 

Si vi li za si ya la rara sı dia loq, 
fərq li mə də niy yət lər ara sın
da or taq tə mas nöq tə lə ri nin 
ta pıl ma sı, dün ya iq ti sa diy ya
tı nın tə mər küz ləş mə si, in
for ma si ya və kom mu nika si ya 
tex no lo gi ya la rı nın sü rət li in
ki şa fı bə zən mü tə rəq qi ma
hiy yə tin dən uzaq la şır, mil li 

Av qus tun 11də Azər
bay can Res pub li ka sı nın Pre
zi den ti İl ham Əli yev Cə li la
bad da Hey dər Əli yev Fon
du nun tə şəb bü sü ilə in şa 
edil miş kör pə lər eviuşaq 
bağ ça sı nın açı lı şın da iş ti rak 
edib.

Uşaq la rın so si al mü da fiə
si nin güc lən di ril mə si, on la
rın asu də vax tı nın sə mə rə li 
təş ki li və gə lə cək də in tel
lek tu al qüv və ki mi ye tiş mə
lə ri üçün bu gün döv lə ti miz 
tə rə fin dən mü hüm təd bir
lər gö rü lür. Bu is ti qa mət də 
hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lə
rin sı ra sın da ye ni kör pə lər 
eviuşaq bağ ça la rı nın in şa sı, 
möv cud la rı nın isə ən müa sir 
sə viy yə də ye ni dən qu rul ma
sı xü su si əhə miy yə tə ma lik
dir. Bu iş lər də Azər bay can 

döv lə ti ilə ya na şı, Hey dər 
Əli yev Fon du nun da bö yük 
xid mət lə ri var. Azər bay ca
nın bi rin ci xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va nın rəh bər lik et di yi 
Fond in di yə dək bu sa hə də 
çox lu say da la yi hə re al laş dı
rıb.

Hey dər Əli yev Fon du
nun tə şəb bü sü ilə Cə li la
bad da in şa edil miş 100 yer lik 
kör pə lər eviuşaq bağ ça sı bu 
iş lə rin ar dı cıl xa rak ter al dı
ğı nı açıq şə kil də nü ma yiş 
et di rir. Gö rü lən bü tün bu 
iş lər bir da ha təs diq lə yir ki, 
dün ya da xoş mə ra mı, xe yir
xah iş lə ri ilə se çi lən Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi den ti 
Meh ri ban Əli ye va gə lə cə yi
miz olan uşaq la ra xü su si diq
qət lə ya na şır, on la rın sağ lam, 
bi lik li, sa vad lı və in tel lekt li 

ol ma la rı üçün səy lə ça lı şır.
Döv lə ti mi zin baş çı sı kör

pə lər eviuşaq bağ ça sı nın 
rəm zi açı lı şı nı bil di rən len
ti kəs di və bu ra da ya ra dı lan 
şə ra it lə ta nış oldu.

Kör pə lər eviuşaq bağ
ça sı nın əra zi sin də ya şıl lıq 
zo la ğı sa lı nıb, müa sir tip li 
əy lən cə att rak si on la rı qu
raş dı rı lıb, oyun mey dan ça sı 
ya ra dı lıb. Bi na nın in şa sı na 
2014cü ilin so nun da baş
la nı lıb. Tə mirti kin ti iş lə ri 
yük sək sə viy yə də hə ya ta 
ke çi ri lib.

Fo ye də ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin və Pre zi
dent İl ham Əli ye vin hə yat 
və fəa liy yət lə ri ni, həm çi nin 
döv lə ti mi zin baş çı sı nın və 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti Meh ri ban Əli

ye va nın uşaq la ra qay ğı sı nı 
əks et di rən fo to gu şə lər var. 
Ümu mi sa hə si 1500 kvad
rat metr olan mək tə bə qə dər 
mü əs si sə müa sir me bel dəst
lə ri ilə təc hiz edi lib. Bu ra da
kı qrup otaq la rı ba la ca la rın 
zöv qü nə uy ğun ya ra dı lıb. 
Ye mək xa na da uşaq la rın nor
mal qi da lan ma la rı üçün bü
tün im kan lar var. Bi na da kı 
ya taq və oyun otaq la rı da ba
la ca la rın bö yük ma ra ğı na sə
bəb ola caq. Bir söz lə, bu ra da 
uşaq la rın tə limtər bi yə si və 
gə lə cə yin sağ lam və tən daş
la rı ki mi ye tiş mə lə ri üçün 
hər cür şə ra it ya ra dı lıb.

Mək tə bə qə dər təh sil 
mü əs si sə sin də uşaq la rın tə
limtər bi yə si nin key fiy yə ti 
va cib amil lər ki mi əsas gö
tü rü lüb. On la rın in tel lek tu al, 

fi zi ki və əq li in ki şa fı, is te dad 
və qa bi liy yət lə ri nin üzə çı
xa rıl ma sı, sağ lam lıq la rı nın 
qo run ma sı diq qət mər kə
zin də sax la nı lır.

Gö rü lən iş lər gös tə rir ki, 
son il lər də Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti Meh
ri ban Əli ye va nın tə şəb bü sü 
ilə pay taxt la ya na şı, böl gə
lə ri miz də də bir çox uşaq 
tər bi yə və təh sil mü əs si sə
lə rin də əsas lı tə mir və ye
ni dən qur ma iş lə ri apa rı lıb, 
ye ni uşaq bağ ça la rı ti ki lib. 
Bu ba xım dan Hey dər Əli yev 
Fon du nun “Mək tə bə qə dər 
təh sil mü əs si sə lə ri nin in
ki şa fı” proq ra mı da xü su si 
əhə miy yət da şı yır. Bü tün bu 
ad dım lar isə Azər bay ca nın 
uğur lu gə lə cə yi nə he sab la
nıb.

mə də niy yə tə, mə nə vi də
yər lər sis te mi nə təh lü kə yə 
çev ri lir. Bə şə ri və mil li ide al
lar, zən gin mə nə vi də yər lər 
if rat praq ma tik ləş miş ka pi tal 
mü na si bət lə ri fo nun da mü
əy yən aşın ma ya mə ruz qa lır. 
Be lə bir şə ra it də gənc lər də 
mil li mən lik şüu ru nu qo ru
yub sax la maq, mil li özü nü
dər ki güc lən dir mək son də
rə cə va cib və ak tu al prob lem 
ki mi önə çı xır. Ye ni yü zil li yin 
əv və lin də Azər bay ca nın da 
be lə bir si tua si ya ilə üz ləş
mək təh lü kə sin də ol du ğu nu 
gö rən ulu ön dər xü su si lə də 
gənc lə rə mil limə nə vi də
yər lə rə, adətənə nə lə rə hör
mət lə ya naş ma ğı töv si yə edir, 
on la rı mə nə vi uca lı ğa də vət 
edir di: «Ümum bə şə ri də yər
lər, Azər bay can xal qı nın mil
limə nə vi də yər lə ri hər bir 
gənc tə rə fin dən mə nim sə nil
mə li dir. Mə nə viy yat ol ma yan 
yer də heç bir şey ola bil məz. 
Nə qə dər vardöv lət ol sa da, 
nə qə dər pul ol sa da, nə qə
dər zən gin lik ol sa da, mə nə
viy yat ol ma yan yer də heç bir 
şey ola bil məz. Xal qı mı zın 
ta ri xi nin əsa sı nı təş kil elə yən 
bü tün mər hə lə lər də, keç miş 
əsr lər də yük sək mə nə viy yat 
ol muş dur. Keç miş ta ri xi miz
dən bi zə qa lan si ma la rı bu 
gün dün ya da məş hur laş dı ran 
və bi zim üçün nü mu nə edən 
on la rın yük sək mə nə viy ya tı
dır, yük sək amal la rı dır. Ona 
gö rə də bu gün mə nə vi tər
bi yə bəl kə də keç miş il lər dən 
da ha çox la zım dır. Gənc lə ri
miz mil li ruh da tər bi yə olun
ma lı dır, bi zim mil limə nə vi 
də yər lə ri mi zin əsa sın da tər
bi yə lən mə li dir».

Bö yük stra teq hə mi şə 
vur ğu la yır dı ki, Azər bay can 
xal qı nın əsr lər bo yu əl də et
di yi mil limə nə vi də yər lər 
mil li mə də niy yət dən, əx laq
dan, adətənə nə lər dən və 

di gər in sa ni key fiy yət lər dən 
iba rət dir. Ulu ön dər mil li
mə də ni irs lə ya na şı, mə nə
viy ya tın, mil li əx laq və dü
şün cə mo del lə ri nin qo ru nub 
sax la nıl ma sı üçün də səy lə ri
ni əsir gə mir di. Bu ba xım dan 
Hey dər Əli ye vin 13 av qust 
2001ci il ta rix li bə ya na tı da 
mil limə nə vi də yər lə rin qo
run ma sı məq sə di nə xid mət 
et mək lə, gənc nəs lin tər bi
yə si nə mən fi tə sir gös tə rən 
ne qa tiv amil lə rin ara dan qal
dı rıl ma sı na xid mət et miş dir. 

2001ci il av qus tun 13də 
be lə bir ta ri xi bə ya na tın ve ril
mə si, şüb hə siz, o döv rün so si
alic ti mai re al lıq la rın dan irə li 
gə lir di. Mə sə lə bu ra sın da dır 
ki, 90cı il lər də ye ni mü na
si bət lər sis te mi nə ke çid – in
san la rın tək cə ya şa yış tər zi nə 
de yil, ümu mən dün ya gö rü şü
nə də tə sir edir, xü su sən də 
gənc nəs lin mil li ruh da ye tiş
mə si nə ma ne olur du. Üs tə lik, 
1998ci il av qus tun 6da mət
bu at üzə rin də sen zu ra nın bir
də fə lik ara dan qal dı rıl ma sı, 
cə miy yət də tam de mok ra tik, 
azad mü hi tin for ma laş ma sı 
şə rai tin də küt lə vi in for ma si
ya va si tə lə ri nin fəa liy yə tin də  
xao tik və ziy yət ya ran mış dı. 
Ya ran mış və ziy yət dən suiis
ti fa də edən bə zi qə zet lər mil
limə nə vi də yər lər dən uzaq 
olan, açıqsa çıq ma te ri al la ra, 
ya zı la ra, fo to la ra yer ve rir, 
bi lə rək dən, ya bil mə yə rək 
cə miy yət də mə nə vi də yər lə
rin aşın ma sı  pro se sin də fə al 
iş ti rak edir di lər. Cə miy yə tin 
yük sək mil li ide al lar uğ run da 
sə fər bər edil mə sin də, xal qın 
özü nə məx sus lu ğu nu şərt lən
di rən də yər lə rin gənc nəs lə 
aşı lan ma sın da, yük sək bə dii
es te tik zöv qün, mu si qi du yu
mu nun for ma laş ma sın da, in
san la rın maa rif lən mə sin də, 
ob yek tiv in for ma si ya tə mi na
tın da həl le di ci rol oy na ma lı 

olan te le vi zi ya la rın ək sə riy yə
tin də ta mam fərq li mən zə rə 
hökm sü rür dü. Kom mer si ya 
ma raq la rı na he sab la nan ba
ya ğı və pri mi tiv ve ri liş lə rin, 
film lə rin sa yı nın get dik cə 
art ma sı cə miy yə tin mü tə
rəq qi in ki şaf har mo ni ya sı na 
zər bə vu rur, əx la qi də yər lə
rin deq re da si ya sı pro se si ni 
sü rət lən di rir, gənc nə sil də 
meş şan hə yat tər zi nə ma ra ğı 
ar tı rır dı. Kon ser va tiv ruh lu 
or ta və yaş lı nə sil də ne qa tiv 
tə za hür lə rə qar şı mü qa vi mət 
gü cü nis bə tən möh kəm ol
sa da, uşaq və ye ni yet mə lər, 
elə cə də gənc lər za man keç
dik cə te le ka nal la rın ic ti mai 
şüu ra sı rı dı ğı bu “ye ni lik lər”ə 
təd ri cən uy ğun laş ma ğa baş la
yır dı lar. Mü ha ri bə şə rai tin də 
ya şa yan, tor paq la rı nın 20 fai zi 
iş ğal al tın da olan, təx mi nən 1 
mil yon və tən da şı qaç qın və 
məc bu ri köç kün ki mi ya şa yan 
Azər bay can da hər bivə tən
pər vər lik ve ri liş lə ri nin az lı ğı 
ki fa yət qə dər na ra hat lıq do
ğu ran mə qam lar dan idi. 

Ulu ön dər Hey dər Əli
yev 2001ci il 13 av qust ta
rix li bə ya na tın da çox həs sas 
və va cib mə qam la ra to xu nur, 
öl kə və tən daş la rı nı ha mı lıq la 
zi yan lı me yil lə rə qar şı mü ba
ri zə apar ma ğa, mil limə nə vi, 
əx la qi də yər lə ri mü ha fi zə et
mə yə ça ğı rır dı: «Öl kə mi zin 
dər di var, bu, ümu mi dərd
dir. O da Azər bay ca nın iş ğal 
olun muş tor paq la rı nın azad 
edil mə si və xü su sən bu tor
paq lar dan di dər gin düş müş, 
ça dır lar da ya şa yan in san la
rın öz yer lə ri nəyurd la rı na 
qay ta rıl ma sı dər di dir. Hə lə 
ki, bu nun müm kün ol ma dı
ğı hal da on la rın o ça dır lar da 
mi ni mum ya şa yı şı nı tə min 
et mək – bun lar bi zim ümu mi 
dər di miz dir. Am ma bir qütb
də həd din dən ar tıq zən gin
ləş miş, bə zi hal lar da qa nun

suz zən gin ləş miş, öz və zi fə
lə rin dən suiis ti fa də edə rək 
zən gin ləş miş, ha rın laş mış 
in san lar və on la rın öv lad la rı 
eyşiş rət içə ri sin də dir, o bi ri 
tə rəf dən, ça dır lar da ya şa yan 
in san lar inil də yir lər, nə qə
dər əziy yət lər çə kir lər. Hər 
bir və tən pər vər in san dü
şün mə li dir ki, əgər mə nim 
xal qı mın bir his sə si be lə ağır 
və ziy yət də dir sə, mən bu qə
dər ha rın laş ma ma lı yam”.

Hə min dövr də azər bay
can lı əx la qı na yad olan me
yil lə rin, dü şün cə və ya şam 
tər zi nin cə miy yət də özü nə 
sü rət lə yer tap ma sı və apa
rı cı tə bə qə nin – zi ya lı la rın, 
elm adam la rı nın, in cə sə nət 
və mə də niy yət xa dim lə ri nin 
bu na la qeyd lik gös tər mə si 
ulu ön də ri cid di na ra hat edir
di. Məhz bu na gö rə Hey dər 
Əli yev 13 av qust bə ya na tın da 
bil di rir di ki, xal qın əsr lər bo
yu əxz et di yi də yər lə rin qo
ru nub sax la nıl ma sı son də rə
cə va cib mə sə lə dir. O, he sab 
edir di ki, bu mə sə lə də sus
maq, mə su liy yə ti üzə rin dən 
at maq, ümu mən, cə miy yət
də mə nə viy yat prob lem lə ri
ni kəs kin ləş di rə bi lər: «Bi
zim mil lə ti miz də, xal qı mız
da, azər bay can lı lar da na mus, 
qey rət hə mi şə ən yük sək 
key fiy yət he sab olu nub dur. 
Am ma na mu su nu, qey rə ti
ni, şə rə fi ni al çal dan in san lar 
öz lə riöz lə ri ni bu uçu ru ma 
sa lır lar sa, ar tıq baş qa la rı nın 
da mə nə viy ya tı nı po zur lar. 
Biz bun la ra dö zə bil mə rik və 
xal qı mız da döz mə mə li dir. 
Tə əs süf lər ol sun ki, bi zim 
cə miy yə ti miz də çox la rı bu
nu gö rür, am ma bu na mü na
si bə ti ni bil dir mir. Ya xud da 
ki, üzü nü o tə rə fə dön də rir: 
«mə nə nə dəx li var». Bu de sə 
ki, «mə nə nə dəx li var», o de
sə ki, «mə nə nə dəx li var», o 
bi ri si de sə ki, «mə nə nə dəx
li var», on da bi zim mil lə ti miz 
ay rıay rı təx ri bat çı la rın əli 
ilə getge də, əl bət tə ki, çox 
bö yük çə tin lik lər lə rast la şa
caq dır».

Gör kəm li is lam ali mi Yu
sif əlKər da vi haq lı ola raq 
ya zır dı «Müs təm lə kə çi li yin 
növ lə rin dən ən təh lü kə li si 
ide ya müs təm lə kə çi li yi dir. O, 
tor paq la rı de yil, zehn lə ri zəbt 
edir, zə ka isə top lar dan de yil, 
qə ləm dən is ti fa də edir». Bəl
kə də bu hə qi qə tin dər kin
dən do ğan re al lıq dır ki, in di 
qlo bal laş ma ay rıay rı xalq la
rın et nikmə nə vi kök lə ri nə 
ye ni dən dö nü şü ilə xa rak te ri
zə olu nur. Cə miy yə tin ta ri xi 
in ki şaf qa nu na uy ğun lu ğu nun 
özü nü qo ru ma ins tink tin dən 
do ğan mü qa vi mət his si nin 
qa ba rıq şə kil də üzə çıx ma sı 
isə mil li li der ami li ilə şərt

lə nir. Hər bir mə sə lə də ulu 
ön də rin ide ya la rı na ta pı nan 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin mil li mə dəniy yə tin, 
mil limə nə vi də yər lə rin qo
run ma sı, in ki şaf et di ri lə rək 
gənc nə sil lə rə çat dı rıl ma sı ilə 
bağ lı si ya sə ti də bu ba xım dan 
çağ daş döv rün re al lıq la rı ilə 
şərt lə nir. 

Döv lət baş çı sı İl ham Əli
yev da im vur ğu la yır ki, bu 
gün mil li ideo lo gi ya mı zın 
əsas tər kib his sə lə rin dən bi ri 
də məhz azər bay can çı lıq dır. 
Azər bay can xal qı nın ümum
mil li li de ri Hey dər Əli ye vin 
müd rik lik lə irə li sür dü yü 
azər bay can çı lıq ideo lo gi ya sı 
hə yat tər zin də, əx laq da, mə
nə viy yat da, dil də, din də, ədə
biy yat da, bir söz lə, mə nə vi 
mə də niy yə tin bü tün sa hə lə
rin də is ti qa mət lən di ri ci məf
ku rə ol ma lı dır. Əsr lər dən mi
ras qal mış mü tə rəq qi mə nə vi 
də yər lər Azər bay can xal qı nın 
mil li möv cud lu ğu nun və döv
lət çi li yi nin qa ran tı na çev ril
mə li dir. Ey ni za man da hər bir 
və tən daş bu tor pa ğa, və tə nə, 
xal qa mən sub lu ğu, mil limə
nə vi, di ni də yər lə ri ilə qü rur 
duy ma lı dır. 

Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin el min, təh si
lin, mə də niy yə tin in ki şa fı nı 
sü rət lən di rən on lar la fər
man və sə rən cam lar, döv lət 
proq ram la rı im za la ma sı onun 
ye tiş mək də olan gənc nəs lin 
mə nə vi bü töv lü yü, ka mil
li yi və saf lı ğı, ha be lə qlo bal 
miq yas lı yad tə sir lə rə qar şı 
mə nə vi mü qa vi mə tin tək
mil ləş di ril mə si is ti qa mə tin
də hə ya ta ke çir di yi si ya sə tin 
mü hüm mə qam la rı dır. Bü tün 
bun lar ey ni za man da mə nə
vi yük sə li şə, in ti ba ha xid mət 
edən mü hüm ad dım lar ki mi 
cə miy yə tin po zi tiv ruh da in
ki şa fı na tə kan ver miş dir. 

Bü tün bun lar gös tə rir ki, 
Hey dər Əli yev ide ya la rı nı 
hər sa hə də uca tu tan, on la rı 
prak tik şə kil də ger çək ləş di
rən Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin ye rit di yi məq
səd yön lü si ya sə tin qa yə sin də 
xal qın mil limə nə vi, mə də ni 
və el miin tel lek tu al po ten sia
lı nın güc lən di ril mə si məq
sə di ön plan da da ya nır. Pre
zi dent İl ham Əli yev mə də ni, 
el mi, et nokul tu ro lo ji, ha be lə 
ya ra dı cı lıq sa hə lə rin də irə li
lə yi şi, mə nə viy yat mə sə lə lə
ri nə döv lət hi ma yə si ni iq ti sa
diso si al tə rəq qi ilə ay rıl maz 
şə kil də bağ la yır. Bu, dün ya nın 
ümu mi hə ya tı nın rəh ni dir və 
hər bir mil lə tin gə lə cə yin də, 
döv lə tin qa baq cıl öl kə lər lə 
ey ni hü qu qi sə viy yə də ya şa
yıb in ki şaf et mə sin də həl le
di ci amil dir. 

S.EL MA NOĞ LU

 HeydərƏliyevFondu

Ye ni in şa edil miş kör pə lər evi-uşaq bağ ça sı is ti fa də yə ve ri lib 
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78 av qust 2015ci il ta
rix lə rin də Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si və  
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
Bi nə qə di Ra yon Təş ki la tı nın 
təş ki lat çı lı ğı ilə Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
ya nın da Gənc lər Fon du nun 
VI qrant mü sa bi qə sin də qa
lib ol muş fə al gənc Or xan 
Əli xan lı nın “Gənc lə rin ət raf 
mü hi tin qo run ma sın da iş ti
ra kı” ad lı fər di la yi hə si təq
dim edi lib. Təq di mat mə
ra si min də Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı Bi nə qə di Ra yon 
Təş ki la tı nın Apa rat rəh bə ri 
Se vinc Ab dul la ye va,  ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si
nin rəi si Qüd si Bay ra mov və 
fəal gənc lər iş ti rak edib lər. 

Or xan Əli xan lı təd bi ri 

gi riş sö zü ilə aça raq iş ti rak
çı la ra la yi hə haq qın da ət raf ı 
mə lu mat ve rib. Ona gös
tə ri lən dəs tə yə gö rə ra yon 
rəh bər li yi nə və təş ki lat çı
la ra tə şək kü rü nü bil di rib. 
Son ra Se vinc Ab dul la ye va 
və Qüd si Bay ra mov Or xan 
Əli xan lı nı qrant mü sa bi qə si
nin qa li bi ol ma sı mü na si bə

ti lə təb rik edib, ona gə lə cək 
fəa liy yə tin də uğur lar di lə
yib lər. S.Ab dul la ye va la yi hə
nin çox ak tu al bir möv zu ya 
həsr olun du ğu nu nə zə rə 
çat dı rıb, eko lo ji və ziy yə tin 
sağ lam laş dı rıl ma sı üçün hə
ya ta ke çi ri lən tə bir lər dən və 
bu is ti qa mət də qə bul olu nan 
qa nun ve ri ci lik akt la rın dan 

bəhs edib.
La yi hə nin ilk gü nü iş

ti rak çı lar Xə zər Uni ver si
te ti nin hu ma ni tar və so si al 
elm lər fa kül tə si nin III kurs 
tə lə bə si, So si al Məi şət Prob
lem lə ri nin El mi Araş dır ma 
Mər kə zi nin rəh bə ri və mü
ha zi rə çi Mi ra ğa Ba ğı rov tə
rə fin dən nü ma yiş et di ri lən 
ət raf mü hi tin qo run ma sın da 
gənc lə rin ro lu ilə bağ lı təq
di ma tı iz lə yib lər. Təq di mat
dan son ra iş ti rak çı lar möv zu 
ət ra fın da on la rı ma raq lan dı
ran su al la rı tə lim çi yə ün van
la ya raq ət raf mü hi tin qo run
ma sı ilə bağ lı tək lif ər lə çı xış 
edib lər. 

La yi hə nin ikin ci gü nü 
isə möv zu ət ra fın da dis kus
si ya lar apa rı lıb. 

Gənc lər ət raf mü hi tin  
qo run ma sın da fə al lıq gös tə rir lər

Ət ra fın da 3 min nə fər
dən çox ve te ra nı bir ləş di rən 
Azər bay can Əf qa nıs tan Mü
ha ri bə si Ve te ran la rı İc ti mai 
Bir li yi 1992ci il də Əd liy yə 
Na zir li yin də döv lət  qey diy
ya tı na alın mış Azər bay can 
Res pub li ka sı Əf qa nıs tan Ve
te ran la rı İt ti fa qı nın hü qu qi  
va ri si dir və fəa liy yə ti nin əsas 
məq sə di Əf qa nıs tan mü ha
ri bə si ve te ran la rı nın so si al 
prob lem lə ri nin həl li nə,ve
te ran la rın ic ti mai fə al lı ğı nın 
ar tı rıl ma sı na, əlil lə rin, hə lak 
olan la rın, it kin dü şən lə rin və 
on la rın ailə üzv lə ri nin hü quq  
və mə na fe lə ri nin mü da fiə 
olun ma sı na, hə yat şə rai ti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı na kö mək et
mək dən iba rət dir. Gənc lə rin 
or du ya ha zır lan ma sı, on la rın  
və tən pər vər lik tər bi yə si, xü
su si lə Si lah lı Qüv və lə rin şəx
si he yə ti nin dö yüş ru hu nun, 
mə nə vipsi xo lo ji ha zır lı ğı nın 
yük səl dil mə si is ti qa mə tin də 
məq səd yön lü iş lə rin apa rıl
ma sı da Bir li yin fəa liy yə ti nin 
əsas is ti qa mət lə rin dən dir. 

Bu gün lər də Əf qa nıs tan 
Mü ha ri bə si Ve te ran la rı İc ti mai 
Bir li yi nin bir qrup üz vü Mü
da fiə Na zir li yi nin dəs tə yi ilə 
cəb hə böl gə si nin To vuzQa zax 
is ti qa mə ti nə əs gər lər lə gö rü şə 
yo la dü şüb lər. Təş ki la tın səd ri 
Mə həm məd Və li yev jur na list
lə rə açıq la ma sın da de yib ki, di
gər qey rihö ku mət təş ki lat la rı 
ki mi, bi zim ic ti mai bir lik də 
öl kə rəh bər li yi nin dai mi diq
qət və qay ğı sı ilə əha tə olu nub. 
Mü va fiq na zir lik və ko mi tə lər 
çox bö yük kö mək gös tə rir: 
“Mü da fiə Na zir li yi bu gün
lər də təş ki la ta ye ni ofis ve rib. 
Qu rum ça lı şır ki, hə mi şə, hər 
yer də xal qı mı za, döv lə ti mi zə 
sə da qət nü mu nə si gös tər sin. 
Ümum mil li li der Hey dər Əli
yev Əf qa nıs tan mü ha ri bə si 
ve te ran la rı nı hə mi şə bö yük 
qüv və ki mi qiy mət lən di rir
di. 1993cü ilin 2 no yab rın da 
ulu ön dər Azər bay can ra dio 
və te le vi zi ya sı va si tə si lə xal qa 
mü ra ci ət edən də da hi rəh
bə rin sə si nə ilk səs ve rən lər 
məhz Əf qa nıs tan mü ha ri bə si 
ve te ran la rı ol du. İki gün son ra 
bi zi in di ki Mil li Təh lü kə siz lik 

Na zir li yi nin Mə də niy yət Mər
kə zin də qə bul edən əbə di ya
şar Ali Baş Ko man da nı mı zın 
o vaxt de di yi söz lə ri heç vaxt 
unut mu ruq: “Əgər Azər bay
can oğul la rı, Azər bay ca nın ye
tir mə lə ri baş qa bir öl kə də, so
vet or du su tər ki bin də vu ru şa 
bi lir di lər sə, qəh rə man lıq nü
mü nə lə ri gös tə rə bi lir di lər sə, 
de mə li, on lar öz tor paq la rı nı 

da ha cə sa rət lə, ürək lə qo ru ya 
bi lər lər”. Bə li,  biz o gün xal
qı mı zı və döv lə ti mi zi min cür 
bə la lar dan xi las edən ulu ön
də ri miz dən xe yirdua ala raq 
Qa ra bağ uğ run da dö yüş lə rə 
yol lan dıq. Şə hid lə ri miz az ol
ma dı. Sək kiz nə fər si lah da şı
mız Azər bay can Res pub li ka sı 
Mil li Qəh rə ma nı fəx ri adı na 
la yiq gö rül dü. On lar la üz vü
müz müs tə qil döv lə ti mi zin 
yük sək or den və me dal la rı ilə 
təl tif olun du. Ha zır da Si lah lı 
Qüv və lə rin sı ra la rın da, elə cə 
də xü su si tə yi nat lı təh sil mü
əs si sə lə ri nin mü əl lim və za bit 
he yə ti nin tər ki bin də Əf qa
nıs tan mü ha ri bə si ve te ran la rı 
ki fa yət qə dər dir. Biz Ali Baş 
Ko man da nın əmr lə ri nə hər 
an ha zı rıq”.

M.Və li yev vur ğu la yıb ki, 
son vaxt lar cəb hə də Er mə
nis tan si lah lı böl mə lə ri nin 
da ha da fə al laş dıq la rı mü şa
hi də olu nur. Hər gün atəş kəs 
re ji mi po zu lur. La kin Azər
bay can əs gə ri qəh rə man lıq 
nü mu nə lə ri gös tə rərk ca vab 
atə şi ilə düş mə ni sus du rur. 
Kəş fiy yattəx ri bat qrup la rı 

əv vəl cə dən aş kar la na raq qar
şı sı mərd lik lə alı nır: “Təx ri
bat uçuş la rı edə rək ha va mə
ka nı mı za da xil ol muş düş mən 
he li kop te ri nin vu rul ma sı, bir 
ne çə pi lot suz uçuş apa ra tı nın 
məh vi bü tün xal qı mız ki mi 
bi zi də həd siz se vin di rir. Fəxr 
edi rik ki, or du qu ru cu lu ğu 
mə sə lə lə ri öl kə rəh bə ri nin 
fəa liy yə tin də prio ri tet dir. Biz 

Əf qa nıs tan dö yüş çü lə ri fəxr 
edi rik ki, Mü da fiə Na zir li yi 
rəh bər li yi nin sə siso ra ğı mü
tə ma di ola raq cəb hə böl gə lə
rin dən,  ön xət dən, sən gər
lər dən gə lir. Həm or du muz, 
həm də xal qı mız iş ğal olun
muş tor paq la rı mı zı tez lik lə 
azad et mək əz mi lə ya şa yır. 
Möh tə rəm Pre zi dent cə nab 
İl ham Əli ye vin “Bir həf ə ər
zin də ora da daşdaş üs tə qal
maz”, mü da fiə na zi ri ge ne ral
pol kov nik Za kir Hə sə no vun 
“Ar tıq mə qam ye ti şib. Səb ri 
tü kə nən xal qı mız, öz doğ ma 
yurd la rın dan di dər gin sa lın
mış in san la rı mız da biz dən 
hə rə kə tə ke çib  öm rü bo yu 
Azər bay ca na qar şı düş mən çi
lik möv qe yin də olan iş ğal çı la
rı tor paq la rı mız dan çı xar ma ğı 
tə ləb edir. Si lah lı Qüv və lə rin 
bü tün şəx si he yə ti qi sas və 
qə lə bə his si ilə ya şa yır, tor
paq la rı mı zı iş ğal dan azad 
et mək uğ run da mü qəd dəs 
bor cu nu ye ri nə ye tir mə yə ha
zır dır və qa dir dir” söz lə ri də 
bu gün bi zi ye ni dən hə rə kə
tə gə ti rib. Tə ti li mi zi ya rım çıq 
qo ya raq bu gün cəb hə böl gə

sin də, Azər bay can əs gə ri nin 
ya nın da, onun la bir yer də ön 
sən gər də ol ma ğı qə ra ra al mı
şıq”.

Əf qa nıs tan Mü ha ri bə si  
Ve te ran la rı  İc ti mai Bir li yi nin 
Bi nə qə di ra yon şö bə si nin səd
ri Ma həd din Rüs tə mov  bil di
rib ki, cə nab Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin xü su si diq qət və qay
ğı sı nın nə ti cə si dir  ki, bu gün 
or du muz Cə nu bi Qaf qa zın ən 
güc lü or du su dur. Öl kə Pre zi
den ti nin tap şı rıq la rı na mü va fiq 
ola raq, Mü da fiə Na zir li yi nin 
təs diq et di yi Təd bir lər Pla nı na 
əsa sən, cəb hə böl gə sin də keç
miş dö yüş çü lə rin, ve te ran la rın 
və ic ti ma iy yət nü ma yən də lə
ri nin əs gər lə ri miz lə gö rüş lə
ri təş kil olu nur: “Əf qa nıs tan 
mü ha ri bə si ve te ran la rı bu gün 
də əs gər lə ri mi zin ya nın da dır
lar. Ye ga nə məq sə di miz iş ğal 
al tın da olan tor paq la rı tez lik lə 
düş mən tap da ğın dan azad et
mək dir. Ya xın gə lə cək də cə
nab Pre zi den tin rəh bər li yi və 
or du mu zun gü cü ilə bu na na il 
ola ca ğıq”.  

Əf qa nıs tan mü ha ri bə
si ve te ran la rı nı cəb hə bo yu  
böl gə lər də mü şa yi ət edə cək 
Mü da fiə Na zir li yi nin za bi ti, 
pol kov nik Ab dul la Qur ba ni 
isə bil di rib ki, bir həf tə da
vam edə cək bu sə fər za ma nı 
hər bi his sə lə rin şəx si he yə ti, 
elə cə də yer li əha li ilə gö rüş
lər təş kil olu na caq. Qa ra bağ 
uğ run da dö yüş lər də şə hid lik 
zir və si nə ucal mış Əf qa nıs tan 
ve te ran la rı anı la caq, pe şə kar 
ve te ran lar müx tə lif hər bi ix
ti sas lar üz rə gənc əs gər lər lə 
məş ğə lə lər ke çə cək lər. Bir gə 
tə lim lə rə qa tı la caq, ay rıay rı 
post lar da ge cə dö yüş növ bə
sin də du ra caq lar. Bü tün bun
lar hər bi qul luq çu la rın dö yüş 
və mə nə vipsi xo lo ji ha zır lı ğı
nın yük səl mə si nə və qar şı ya 
qo yul muş məq səd və və zi fə
lə rin qə lə bə ilə nə ti cə lə nə
cə yi nə yö nəl miş təd bir lər dir.

Əf qa nıs tan mü ha ri bə si 
ve te ran la rı nı Mü da fiə Na zir
li yi nin əmək daş la rı, on la rın 
ailə üzv lə ri və ici ma iy yət nü
ma yən də lə ri cəb hə böl gə lə
ri nə yo la sa lıb lar.    

Əf qa nıs tan ve te ran la rı  
sən gər lər də ke şik çə kə cək lər

Av qus tun  6da  Bi nə
qə di ra yo nu 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 
dəs tə yi, Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı (YAP) Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı,  Bi nə qə di ra
yon Gənc lər və İd man İda
rə si, Azər bay can Res pub
li ka sı Baş Döv lət Yol Po li si 
İda rə si, Azər bay can Av to
mo bil Fe de ra si ya sı, “NUR
GUN Mo tors” və “RƏ VAN” 
Sı ğor ta şir kə ti, “NBC Bank” 
və “Xə zərQərb” Təd ris 
Mər kə zi nin bir gə təş ki lat
çı lı ğı ilə “Av to Aka de mi ya 
Bİ NƏ QƏ Dİ2” la yi hə si nin 
rəs mi açı lış mə ra si mi ke çi
ri lib. 

Təd bir də YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın səd ri Ra
miz Gö yü şov, Azər bay can 
Res pub li ka sı Baş DYP İda
rə si nin İc ti ma iy yət lə əla
qə lər şö bə si nin ins pek to ru, 
po lis ma yo ru İsa De yis ta ni, 
Bi nə qə di ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si nin rəi si 
Qüd si Bay ra mov, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
İc ti maisi ya si və hu ma ni
tar mə sə lə lər şö bə si nin baş 
məs lə hət çi si Ra uf Hə sə
nov, “Xə zərQərb” Təd ris 
Mər kə zi nin tə sis çi si El çin 
İs ma yı lov, “NUR GÜN” şir
kət lər qru pu nun Müş tə ri 
xid mət lə ri və ic ti ma iy yət lə 

əla qə lər şö bə si nin mü di ri 
Rea la İsa za də, “Av tos fer.az” 
say tı nın di rek to ru, “Qo şa 
xətt” ve ri li şi nin apa rı cı sı El
məd din Mu rad lı, Rə sul za də 
bə lə diy yə si nin səd ri Hüm
bət Hü sey nov, YAP Bi nə qə
di ra yon təş ki la tı nın Apa rat 
rəh bə ri Se vinc Ab dul la ye va, 
“Av to Aka de mi ya Bİ NƏ
QƏ Dİ” la yi hə si nin rəh bə ri 
Nər giz Qur ba no va, elə cə 
də “Av to Aka de mi ya Bi nə
qə di1” və “Av to Aka de mi
ya Bi nə qə di2” la yi hə si nin 
iş ti rak çı la rı və fə al gənc lər 
iş ti rak edib lər. 

Təd bi rin rəs mi his sə si ni 
la yi hə rəh bə ri Nər giz Qur ba
no va aça raq qo naq la rı sa lam
la yıb və la yi hə haq qın da iş ti

rak çı la ra mə lu mat ve rib. Son
ra mə ra sim də çı xış edən qo
naq lar yol təh lü kə siz li yi nin 
tə min edil mə si, yol hə rə kə ti 
qay da la rı nın öy rə nil mə si, 
yol hə rə kə ti mə də niy yə ti nin 
yük səl dil mə si və sü rü cü lük 
və si qə si əl də et mək is tə yən 
gənc lə rə dəs tək məq sə di lə 
hə ya ta ke çi ri lən la yi hə nin 
əhə miy yə tin dən da nı şıb lar, 
bu cür maa rif ən di ri ci so si al 
la yi hə nin re al laş dı rıl ma sın da 
gös tə ri lən dəs tə yə gö rə ra
yon rəh bər li yi nə, təş ki lat çı
la ra min nət dar lıq la rı nı ifa də 
edib lər. 

Da ha son ra Azər bay can 
Res pub li ka sı Baş Döv lət Yol 

Po li si İda rə si nə, Azər bay
can Av to mo bil Fe de ra si ya
sı na, “NUR GUN Mo tors” 
şir kət lər qru pu na, “Xə zər
Qərb” Təd ris Mər kə zi nə və 
“STEP” Xa nım lar üçün Pro
fes sio nal Sü rü cü lük Mək tə
bi nə la yi hə nin hə ya ta ke
çi ril mə sin də gös tər dik lə ri 
dəs tə yə gö rə “Tə şək kür na
mə”lər təq dim olu nub.

Təd bir də la yi hə iş ti rak
çı la rı ara sın da vik to ri na da 
ke çi ri lib. Vik to ri na da qa lib 
olan 3 nə fər – Sar van Zöh
rab za də, Ni lu fər Yu nu so va, 
Nur lan Ağa mir zə yev mü
va fiq ola raq “Xə zərQərb” 
Təd ris Mər kə zin dən tə lim 
pa ke ti, “NBCBank”dan pla
ti num kar tı, “Bar se lo na” fut
bol ko man da sı nın oyu nu na 
bi let qa za nıb lar. 

Təd bir çay süf rə si ət ra
fın da “Fee ling” qru pu nun 
ifa sın da kon sert proq ra mı 
ilə da vam et di ri lib. 

Mə lu mat üçün bil di rək 
ki, “Av to Aka de mi ya Bİ NƏ
QƏ Dİ2” la yi hə sin də iş ti
rak üçün 194 nə fər mü ra ci
ət edib. On lar dan 117 nə fər 
mü sa hi bə yə də vət olu nub. 
Mü sa hi bə yə qa tı lan 117 nə
fər gənc ara sın dan 20 nə fə ri 
la yi hə də iş ti rak hü qu qu qa
za nıb. 

La yi hə həm nə zə ri, həm 
də prak ti ki tə lim lə ri əha tə 
edir. Nə zə ri tə lim lər “Xə
zərQərb” Təd ris Mər kə zi
nin təc rü bə li mü əl li mi İl qar 
Qu li yev tə rə fin dən, prak
tik tə lim lər isə “NUR GUN 
Mo tors” şir kə ti nin təq dim 
et di yi və “RƏ VAN” Sı ğor ta 
şir kə ti tə rə fin dən yüz fa iz 
sı ğor ta edil miş av to mo bil
lə hə ya ta ke çi ri lib. Hər bir 
tə lim iş ti rak çı sı na pul suz 
zə ru ri me to di ki və sa it lər 
pay la nıb. Tə lim lər dən son
ra hər bir la yi hə iş ti rak çı sı 
Döv lət Yol Po li si İda rə si nin 
təş kil et di yi im ta han da müs
tə qil şə kil də iş ti rak edə cək.

“Av to Aka de mi ya 
Binəqədi-2” la yi hə si nin 
rəs mi açı lı şı

Qa za xıs tan Res pub li ka
sı nın pay tax tı As ta na şə hə
rin də – “Qa za xıs tan Gənc
lə ri nin Re surs Mər kə zi”ndə 
bey nəl xalq tə lim ke çi ri lib. 
Tə lim də iş ti rak çı öl kə lər də 
gənc lər lə iş, döv lə tin gənc
lə rə dəs tə yi, gənc lər təş ki

lat la rı nın fəa liy yə ti və baş
qa sa hə lər üz rə mə ru zə lər 
din lə ni lib, fi kir mü ba di lə si 
apa rı lıb. Təd bir də öl kə mi zi 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
(YAP) Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın fə al gən ci Nər giz 
Qur ba no va  təm sil edib. 

N.Qur ba no va bu gün 
öl kə miz də uğur la da vam et
di ri lən gənc lər si ya sə ti haq
qın da ge niş mə ru zə ilə çı xış 
edib, bu sa hə də qə bul olun
muş döv lət proq ram la rı, on
la rın nə ti cə lə ri ba rə də mə
lu mat ve rib, son ra isə mü əl
li fi ol du ğu “Av to Aka de mi ya 
Bi nə qə di” so si al la yi hə si nin 
təq di ma tı nı ke çi rib. 

Azər bay can nü ma yən
də si nin çı xı şı tə lim iş ti rak
çı la rı tə rə fin dən ma raq la 
qar şı la nıb. Qa za xıs ta nın 
gənc eks pert lə ri “EX PO 
2017” sər gi si nə ha zır lıq 
ərə fə sin də Azər bay can da 
kö nül lü lər lə bağ lı ke çi ril miş 
təd bir lər lə ma raq la nıb lar. 
Azər bay can gənc lə ri ilə bir
gə əmək daş lıq tək li fi irə li 
sü rü lüb. 

Gənc Bi nə qə di sa ki ni  
bey nəl xalq tə lim də
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Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə 
hə ya ta ke çi ri lən “Sa kin lə ri
miz lə bir gün” ad lı la yi hə nin 
izi ilə av qus tun 8də Bi lə cə ri 
qə sə bə si nə üz tut duq. Mi ka yıl 
Mi ka yı lov kü çə sin də ilk rast
laş dı ğı mız sa kin lə ta nış ol duq: 
Mi ka yıl Mi ka yı lov. O, tə əc cüb
lən di yi mi zi gö rüb izah et di ki, 
kü çə adı ilə öz adı nın uy ğun
lu ğu ta ma mi lə xoş bir tə sa
düf dür və bu ad la rın ara sın da 
heç bir ge ne tik əla qə möv cud 
de yil dir. Biz isə bu fak tı la yi hə
nin ilk şan sı ki mi qiy mət lən di
rə rək işi mi zə baş la dıq. Sa ki nə 
la yi hə nin məq sə di ni izah et dik 
və o, qə sə bə nin in ki şaf yo lu və 
prob lem lə ri ba rə də fi kir lə ri ni 
bö lüş mək lə ya na şı, bi zə bə ləd
çi lik et mə yə də ra zı lıq ver di.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
mü va fiq sə rən ca mı ilə təs diq 
edil miş “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 
nə zər də tu tul muş təd bir lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə ti cə sin də 
Bi nə qə di ra yo nu nun Bi lə cə ri 
qə sə bə sin də də əha tə li abad
laş dır ma iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib. 
Həm də bu, ey ni is ti qa mət də 
ar tıq III Döv lət Proq ra mı dır. 
Əv vəl ki iki proq ram üz rə də 
xey li iş gö rü lüb. Nə ti cə isə 
ürə ka çan dır. Döv lət baş çı sı öz 
nitq lə rin də, əha li ilə gö rüş
lə rin də də fə lər lə bil di rib ki, 
döv lə ti miz ma hiy yət cə so si al 
xa rak ter li dir və əsas məq səd 
əha li nin ri fah ha lı nın yük
səl dil mə si, güngü zə ra nı nın 
get dik cə yax şı laş dı rıl ma sı dır. 
Döv lət Proq ra mın da nə zər də 
tu tul muş məq səd lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə sin də Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti də üzə
ri nə dü şən və zi fə lə rin ye ri nə 
ye ti ril mə si üçün mak si mum 
səy gös tə rir. 

Bəs sa kin lər nə fi kir lə şir, 
han sı qay ğı və ar zu lar la ya şa
yır, qu ru cu luq iş lə rin də han sı 
şə kil də iş ti rak et mək is tə yir
lə r?! M.Mi ka yı lov la söh bə ti
mi zi dia loq üzə rin də qur ma ğa 
ça lış dıq və qə sə bə də gö rül müş 
iş lər lə ta nış lıq üçün hə rə kət 
marş ru tu nun se çil mə si ni onun 
öh də si nə bu rax dıq.

– Har dan baş la ya q?
– Elə bur dan, kü çə lə ri

miz dən. Bi lə cə ri nin yol la rı 
so vet döv rün dən bu vax ta dək 
şə hər sta tu su na uy ğun si ma da 
de yil di. İn di xey li say da kü çə 
ye ni dən qu ru lub və key fiy yət
lə as falt la nıb. Nə ti cə də ge diş
gə liş, av to mo bil lə rin hə rə kə
ti asan la şıb, da ha ra hat olub. 
Müd rik lər dən han sı sa de yib 
ki, mə də niy yət yol dan baş la
yır. Bə li, bu, hə qi qət dir! Mən 
so vet döv rü nü də gör mü şəm. 
İn di ki dün ya gö rü şü mü zü, mə
həl lə və hə yət lə ri mi zin gö zəl
li yi ni o dövr lə heç mü qa yi sə 
et mə yi nə dəy məz. Düz dür, 
mən de yə bil mə rəm ki,  bü tün 
kü çə lər abad və ya ra şıq lı dır. 

Am ma fakt bu dur ki, bu sa hə
də xey li ürə ka çan iş lər gö rü lüb 
və abad laş dır ma da vam edir. 
Əmi nəm ki, ya xın gə lə cək də 
qə sə bə miz də ça laçu xur lu, 
toztor paq lı yol ol ma ya caq. 

Son ra bə ləd çi miz “av to
vağ zal dai rə si” ad la nan əra zi
yə bax ma ğı tək lif et di. Rə şid 
İs ma yı lov kü çə sin də yer lə şən 
mey dan da qə lə bə lik idi. Dai
rə bo yu ar xi tek tu ra lı bi na lar, 
müa sir di zayn da ti ki lən şəx si 
dü kan lar və ob yekt lər, av to
bus lar üçün ay rıl mış ay rı ca iki
tə rəf i da ya na caq lar, av to mo
bil lə rin və pi ya da la rın ra hat 
hə rə kə ti üçün qu raş dı rıl mış 
yol ni şan la rı mey da na xü su si 
ya ra şıq və mo dern gör kəm ve
rirdi. Mü sa hi bim bü tün bun lar 
ba rə də şövq lə da nış dı:

– Bir ba xın, han sı Av ro pa 
şə hə ri nin iş gü zar mey da nın
dan əs kik di r?! Əv vəl lər bu ra 
“Bi lə cə ri eni şi” ad la nır dı. Ça

laçu xur lar, toztor paq ca maa
tı tən gə gə tir miş di. Bu ra da kı 
bi na la rın gör kə min dən kə dər 
və mə yus luq ya ğır dı. İn di isə... 
hər yan sa də cə göz ox şa yır.

Mey dan da aləl van lent
lər lə bə zə dil miş və da mın da 
“Dö nər Bur sa Lah ma cun” rek
lam löv hə si olan ob yek tin açı lış 
gü nü idi. Ob yek tin sa hi bi Nov
ruz Cə fə rov məq sə di mi zi öy
rə nən də özü söh bə tə qo şul du:

– 1978ci il dən Bi lə cə ri də 
ya şa yı ram. Ki çik sa hib kar lıq
la məş ğu lam. Əgər bu haq da 
yaz ma lı ol sa nız, xa hiş edi rəm, 
müt ləq qeyd edin ki, bu ki çik, 
am ma müa sir ka fe “Tə miz Bi
nə qə di” la yi hə si sa yə sin də 
“dün ya ya göz açıb”. Qar daş, o 
la yi hə baş la yan dan son ra gör
düm hər yan da sə li qəsah man 
ya ra dı lır. Ra yon da da sa hib kar
lı ğın in ki şa fı üçün hər cür şə
ra it var. Bu sə bəb dən mən də 
şəx si biz ne si mi qur ma ğa na il 
ol dum və ka fe ni “Tə miz Bi
nə qə di”nin tə ləb lə ri nə uy ğun 
qur dum. Yük sək key fiy yət li 
məh su lu muz və sə mi miy yə
ti miz lə əha li mi zin xid mə tin
də yik.

Da ha son ra Mi ka yıl Mi ka
yı lov bi zi qə sə bə də ucal dıl mış 
abi də lər lə ta nış et di. 20 Yan var 
şə hid lə ri nin xa ti rə si nə həsr 
edil miş “Gül lə ya ğı şı”, Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin də can la rı nı fə da 
et miş şə hid lə ri mi zin ru hu nu 

yad edən “Mil li qəh rə man
la rı mız” abi də lə rin azad lı ğı
mız uğ run da hə lak ol muş igid 
yurd daş la rı mı zın xa ti rə lə ri ni 
ya şat maq la ya na şı, gənc nəs
lin və tən pər vər lik ru hun da 
bö yü mə lə rin də əhə miy yə ti 
bö yük dür. 

– Bəs əha li nin is ti ra hə ti 
üçün ya ra dıl mış şə ra it ba rə də 
sa kin lər nə fi kir lə şi r? – sua lı
na bə ləd çi miz xə fif cə gü lüm
sə mək lə ca vab ver di və bi zi 
park la ra tə rəf yö nəlt di:

– Mə də niy yət və İs ti ra hət 
Par kın da da im qə lə bə lik olur. 
İş gü nü və sə hər vax tı ol du
ğun dan ha zır da park da yal nız 
tə qa üd çü lər və uşaq lar din cə
lir lər. Bu da bi zim mə də niy yət 
sa ra yı mız dır, – de yə o, iki mər
tə bə li gö zəl ar xi tek tu ra lı bi na
nı gös tə rir.   

Bu vaxt ahıl bir ki şi bi zə 
ya xın la şıb özü nü təq dim edir:

– Adım Əliş Ata ki şi yev

dir. Şə hid ailə si yəm. De yə
sən, bi zim park dan ya zır sı nız. 
Sağ ol sun Pre zi den ti miz İl ham 
Əli yev, Bi lə cə ri sa kin lə ri üçün 
be lə möh tə şəm is ti ra hət mə
ka nı tik di rib. Ya yın bu cır ha cı
rın da ca maa tın əlin dən ya man 
tu tur, adam la ra nə fəs ge niş li yi 
bəxş edir. Ax şam lar bu ra da iy
nə at san ye rə düş məz.

Qə sə bə də sa lın mış di gər 
park və is ti ra hət gü şə lə rin də 
də ey ni ha lı mü şa hi də et dik. 
Yaş lı lar söh bət gah lar da sto lüs
tü oyun lar la vaxt ke çi rir, dərd
sər lə ri ni bö lü şür, uşaq lar müx
tə lif əy lən cə qur ğu la rın dan, 
id man alət lə rin dən pul suz 
is ti fa də edir, asu də vaxt la rı nı 
sə mə rə li ke çir mək lə ya na şı, 
həm də fə al is ti ra hət edir di lər.

Be lə cə, qə sə bə ni gəz dik
çə bə ləd çi miz bi zə xey li say da 
müs bət emo si ya do ğu ran fakt
la rı əya ni gös tər di, sa kin lər lə 
söh bət et dik, gö rü lən iş lər lə 
ta nış ol duq. Bi lə cə ri də abad
lıqqu ru cu luq iş lə ri nə zər də 
tu tul muş plan üz rə da vam et
di ril sə də, gü nün tə ləb lə ri ba
xı mın dan irə li gə lən prob lem
lə rin ara dan qal dı rıl ma sı üçün 
tə xi rə sa lın maz təd bir lər gö rü
lür. Qə sə bə nin bir ləş di yi Ba kı
Sum qa yıt yo lu bir ne çə il əv vəl 
əsas lı tə mir olu na raq xey li ge
niş lən di ril sə də ar tıq bu gü nün 
tə ləb lə rin dən ge ri qa lır. Gü
nün iş gü zar sa at la rın da yol da 

tı xac əmə lə gə lir. Bu na gö rə də 
yo lun Bi lə cə ri sa hi lin də ötən 
il qa zon laş dı rıl mış gülçi çək
li tə pə he sa bı na av to mo bil lər 

üçün ye ni hə rə kət zo laq la rı nın 
sa lın ma sı qə ra ra alı nıb. Ya xın 
müd dət də sa kin lər hə min əra
zi nin ye ni, da ha gö zəl və ra hat 
pa no ra mı nı gö rə cək lər. 

“Sa kin lər lə bir gün” la yi
hə si üz rə təq di mat dan son ra 

ilk iş gü zar ya zı nı ha zır la yır dıq. 
Yə ni bu, la yi hə nin ilk fəa liy
yət ad dı mı idi. İşin ge di şin
də mə lum ol du ki, ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nin bu tə şəb bü sü 
vax tın da irə li sü rü lüb. Çün ki 
sa kin lər hə yat la rın da baş ve
rən də yi şik lik lər ba rə də tə
rəd düd et mə dən da nı şır və 
san ki ida rə et mə pro se sin də iş
ti ra ka can atır dı lar. Tə bii ki, bu 
za man on lar prob lem lər dən 
də yan keç mir, ar zu və tək lif
lə ri ni irə li sü rür dü lər. Ən baş

lı ca sı isə və tən daş fə al lı ğı nın, 
baş qa söz lə, ic ti mai nə za rə tin 
gün dəngü nə fə al laş dı ğı nın 
şa hi di olur duq.

Bə ləd çi miz Mi ka yıl Mi ka
yı lov tək Bi lə cə ri nin yox, bü tün 
Ba kı nın, bəl kə res pub li ka mı zın 
ən cid di prob lem lə rin dən bi ri 
haq da da da nış ma ğı unut ma
dı. Qə sə bə nin şi mal his sə sin də 
bö yük bir əra zi də “qa rınqa rı
na” qa nun suz ti kil miş ev lə ri mi
sal çək di. Bə li, bu gün qa nun suz 
ti ki li lər  şə hə rin ur ba ni za si ya 
prob lem lə ri nin ən cid di si dir. 
So vet döv rün dən baş la ya raq 
bu gü nə gə lib çı xan və kəs kin
lə şən bu prob le min kö kün də 
bir çox mət ləb lər lə ya na şı, in
san la rın öz lə ri də xey li də rə cə
də gü nah kar dır lar. Bu gü nün 
in ki şa fın dan ge ri qa lan hə min 
əra zi lər də nə in ki park və is ti
ra hət zo na la rı sal maq, adi kom
mu nal prob lem lə ri həll et mək 
xey li çə tin dir. Plan sız şə kil də 
sa lın mış dar, stan dart la ra ca vab 
ver mə yən əy riüy rü kü çə lər də 
ne cə ka na li za si ya xət ti çə kə sən, 
ma şın yo lu sa la san və ya pi ya

da lar üçün sə ki ayı ra sa n?! Üs tə
lik də qey diy yat sız və sə nəd siz 
zo na da ya şa ya san. Bir az da də
rin dən araş dı ran da mə lum olur 
ki, hə min yer lər qey riya şa yış 
zo na sı ki mi sə na ye nin in ki şa fı 
üçün nə zər də tu tu lub. Müa sir 
dövr də bu cür ya şa yış qur maq 
ab surd və qey riel mi tə səv vür
lər dən baş qa bir şey de yil. 

Biz abad mə həl lə lə ri gə
zər kən özü nü Müş fiq Ələ şov 
adı ilə təq dim edən bir şəxs 
ya xın la şıb tə ləmtə lə sik dər

di ni de mə yə baş la dı, yar dım 
is tə di. Bil dir di ki, onun tə
zə al dı ğı ev mü va fiq or qan lar 
tə rə fin dən sö kü lüb. Dər hal 
han sı ün van da ya şa dı ğı nı, evin 
sə nəd lə ri ni, ha ra da iş lə di yi
ni so ruş duq. Mə lum ol du ki, 
Gən cə şə hə rin də ya şa yır, ora
da mü əl lim iş lə yir, Gən cə dən 
gə lib Bi lə cə ri də al dı ğı evin isə 
heç bir sə nə di yox dur. Bu si
tua si ya ya “tə əc cüb lü dür” yox, 
“dəh şət dir” de sək, ye nə az dır. 
Yə ni, ali təh sil li mü əl lim qey
riqa nu ni iş tut du ğu nu, döv lə
tin qa nun la rı na qar şı zo ra kı lıq 
et di yi ni dərk et  mir  mi  ?! Yox, 
dərk edir və bi ləbi lə han sı sa 
fı rıl daq çı nın to ru na dü şür. İs
tə di yi alın ma yan da isə üz tu tur 
hö ku mət ida rə lə ri nə. Əf sus ki, 
iş iş dən keç miş olur.

İc ti mai nə za rət və ic ti
mai fə al lıq la bağ lı da ha bir 
ma raq lı və cid di mə qa mı da 
qeyd et mək, biz cə, ye ri nə dü
şər. Bi lə cə ri dən qa yı dıb ya zı nı 
ha zır la yır dım ki, qə sə bə dən 
re dak si ya ya zəng gəl di. Xət də 
80 yaş lı Ab dul Na ğı yev idi. İx

ti sas ca hə kim olan Ab dul ki şi 
ya şa dı ğı Asəf Zey nal lı  kü çə
si nin as falt lan ma dı ğın dan şi
ka yət lən di. Onun la dia loq dan 
isə mə lum ol du ki, kü çə nin 
uzun lu ğu 100 metr ola, ya ol
ma ya. Sa kin lər is ti ra hət və 
uşaq la rın oy na ma sı üçün ay
rıl mış sa hə lə ri də zəbt edə rək 
ha sar la yıb lar. Or ta da en siz bir 
ma şın yo lu qa lıb ki, onun da 
toztor pa ğı ər şə qal xır. A.Na
ğı yev məq bul tək lif ə çı xış et di. 
De di ki, plan lı şə kil də kü çə nin 

abad laş dı rıl ma sı çox xərc tə ləb 
edir, çün ki tu tul muş əra zi lər 
sa kin lə rin la zım sız is ti fa də sin
dən azad edil mə li, park sa lın
ma lı və s. iş lər gö rül mə li dir. 
Bu da ilk növ bə də bə zi lə ri nin 
eti ra zı, na ra zı lı ğı ilə qar şı la na
caq. Üs tə lik, plan üz rə nə vaxt 
on la rın kü çə si nə növ bə ça ta
caq, mə lum de yil. Ən qı sa və 
sə mə rə li yol, bö yük məs rəf tə
ləb et mə yən bu ki çik kü çə nin 
elə sa kin lə rin və sai ti he sa bı na 
as falt lan ma sı dır. Sa kin lə rin 
bir his sə si bu na ra zı laş sa da 
bə zi lə ri daş atıb ba şı nı tu tur. 
Sa də cə, on lar la mü əy yən iş 
apa rıb ra zı lıq la rı nı al maq gə
rək dir. Bu yer də “ic ti mai mə
na fe” söh bə ti mey da na çı xır 
və əha li nin ic ti mai fə al lı ğı nın 
ar tı rıl ma sı na diq qət ye tir mə
yin va cib li yi vax tı çat mış mə
sə lə ki mi özü nü gös tə rir. Ki çik 
bir kü çə də sa kin ol muş 1520 
ailə nin ha mı nın mə na fe yi
nə ca vab ve rən bir mə sə lə də 
“dil” ta pıb va hid bir rə yə gə lə 
bil mə mə yi isə yal nız tə əs süf 
do ğu rur.

Ye ri gəl miş kən, “Sa kin lər
lə bir gün” la yi hə sin də iş ti rak 
edən Bi lə cə ri sa kin lə ri bir sı
ra mü ra ci ət lər də et di lər. Rza 
Ca va dov so yad lı sa kin Qa sı
mov kü çə si 24 ün van da ka
na li za si ya xət ti nin zə də lən
mə sin dən, Röv şən Əli yev isə 
M.Mi ka yı lov 11a  ün va nın da
kı beş mər tə bə li bi na nın dam 
ör tü yü nün sı ra dan çıx ma sın
dan şi ka yət lən di lər və im kan 
da xi lin də tə mir olun ma sı nı 
xa hiş et di lər.

“ S A k İ N l Ə r i M İ z l Ə  b İ r  g ü N ”  l A y İ H Ə S İ

HeydərMƏMMƏdOV
– Biz 5 öv la dıq. Ata və anam 

rəh mə tə ge dib. Hə rə miz baş qa-
baş qa yer lər də ya şa yı rıq. Ata evi-
miz də cə mi bir nə fər qey diy yat-
da dır. O bir nə fər an caq qey diy-
yat da ol maq la baş qa öv lad la rın 
ra zı lıq la rı nı al ma dan va li deyn lə-
rin dən qa lan mi ra sı (və siy yət na-
mə ol ma sa) öz mül kiy yə ti nə ke-
çi rə, ya xud sa ta bi  lər  mi  ? Qa nun 
bu hal da nə de yi r? Xa hiş edi rəm 
bu sua lı mı ca vab lan dı ra sı nız. 
Əv vəl cə dən tə şək kür edi rəm.

– Ata nız dan qal ma əm lak qa
nu ni əsas lar la ona məx sus olub sa, 
yə ni ata nı zın mi ras əm la ka da ir 

mül kiy yət hü quq la rı döv lət qey
diy ya tı na alı nıb sa, on da ölən şəx
sin öv lad la rı AR Mül ki Mə cəl lə si
nin 1159.1.1ci mad də si nə əsa sən 
bi rin ci növ bə də olan və rə sə lər dir 
və on la rın (öv lad la rın) pa yı bə ra
bər dir.

Qey diy yat la böl gü mə sə lə
si nə gəl dik də isə, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Mül ki Mə cəl lə
si nin və rə sə lik mü na si bət lə ri ni 
tən zim lə yən nor ma la rı mi ra sın 
qə bul edil mə si və bö lün mə si ni 
han sı sa ev də qey diy yat la ol maq la 
de yil, yal nız qo hum luq mü na si
bət lə ri ilə (qar daşba cı lıq, öv lad
lıq və sa ir) ilə əla qə lən di rir. Ev də 

ki min qey diy yat da olubol ma sı na 
bax ma ya raq və siy yət na mə ol ma
dı ğı hal da qa nun üz rə və rə sə
lik za ma nı bi rin ci növ bə də olan 
və rə sə lər yə ni ölə nin uşaq la rı, 
mi ras qo ya nın ölü mün dən son ra 
do ğul muş uşaq, ar vad (ər), va li
deyn lər (öv lad lı ğa gö tü rən lər) 
bə ra bər pay hü quq lu və rə sə lər 
sa yı lır lar.  

Ümu miy yət lə, mi ras əm la ka 
və rə sə lik haq qın da şə ha dət na mə 
ve ril mə yin cə onun ba rə sin də heç 
bir və rə sə sə rən cam ve rə bil məz.

ümidVƏlİyEV
– Mə nim bağ evi min ti kin ti si 

ilə bağ lı sua lım var. Evin ümumi 
hün dür lü yü 7 metr dir. Ev lə ha-
sar ara sın da mə sa fə nə qə dər 

ol ma lı dı r? Hə min mə sa fə ne cə 
he sab la nı r?

– Nə zə ri ni zə çat dı rı rıq ki, ara 
mə sa fə si Azər bay can Res pub li ka
sı Şə hər sal ma və Ti kin ti mə cəl
lə si nin 69.4, 69.5.1ci mad də si və 
Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər 
Ka bi ne ti nin 11.03.2014cü il ta rix
li 72 say lı qə ra rı ilə tən zim lə nir. 
Ara mə sa fə si di va rın hün dür lü yü
nə əsa sən mü əy yən edi lir. Di var la 
ye rin üst sət hi nin kə siş mə nöq tə
sin dən di va rın so nu na qə dər olan 
şa qu li mə sa fə di va rın hün dür
lü yü nü, bi na nın xa ri ci di va rı nın 
sət hin dən hə min bi na nın yer ləş
di yi tor paq sa hə si nin sər hə di nə 

qə dər olan mə sa fə isə ara mə sa
fə si ni təş kil edir. Ara mə sa fə si di
var hün dür lü yü nün 0,3 his sə si ilə 
he sab la nır. Bu gös tə ri ci yə 72 say lı 
qə ra rın   8.1ci mad də si nə uy ğun 
ola raq 45 də rə cə dən ar tıq ma il li
li yə ma lik olan dam la rın və fron
tan la rın hün dür lü yü nün 30%i, 60 
də rə cə dən ar tıq ol duq da 50%i və 
70 də rə cə dən yu xa rı ol duq da isə 
tam hün dür lü yü əla və edi lir. Be
lə lik lə, in şa sı nə zər də tu tu lan bağ 
evi nin hün dür lü yü 7 metr ol du ğu 
hal da ara mə sa fə si 2,1 m təş kil 
edə cək dir. Bu mə sa fə dam ör tü
yü nün ma il li lik də rə cə sin dən ası lı 
ola raq də yi şə cək dir.

cavabsual
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MƏHƏbbƏtOrucOV

Son il lər öl kə də eko lo ji 
və ziy yə tin və ət raf mü hi tin 
yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin
də bir sı ra uğur lu la yi hə lər 
hə ya ta ke çi ri lir. Bu ba xım dan, 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti və ra yon da kı aidiy
yə ti mü əs si sə və təş ki lat lar 
tə rə fin dən gö rü lən iş lər də 
diq qə tə la yiq dir. Bu gün lər də 
ic ra ha ki miy yə ti baş çı sı ya
nın da Şu ra nın ic la sın da ra yon 
əra zi sin də eko lo ji və ziy yət 
və onun yax şı laş dı rıl ma sı ilə 
əla qə dar gö rü lən iş lər bir da
ha mü za ki rə edi lib, bu nun la 
bağ lı qə rar qə bul olu nub. Bu 
ba rə də qə ze ti mi zə mə lu mat 
ve rən Bi nə qə di RİH baş çı
sı Apa ra tı nın So si aliq ti sa di 
in ki şa fın təh li li və proq noz
laş dı rıl ma sı şö bə si nin mü di ri 
Yəh ya Əli yev bil di rib ki, öl kə 
baş çı sı nın “Azər bay can Res
pub li ka sın da eko lo gi ya ya da ir 
Mil li Proq ra mın təs diq edil
mə si haq qın da”, “Azər bay can 
Res pub li ka sın da eko lo ji və
ziy yə tin yax şı laş dı rıl ma sı na 
da ir 20062010cu il lər üçün 
komp leks Təd bir lər Pla nı nın 
təs diq edil mə si haq qın da” və 
“Ət raf mü hi tin mü ha fi zə si ilə 
bağ lı Azər bay can Res pub li ka
sı nın qo şul du ğu bey nəl xalq 
kon ven si ya və sa ziş lər dən 
irə li gə lən mə sə lə lə rin ic ra sı 
haq qın da” ver di yi sə rən cam
la rın ic ra sı ilə əla qə dar ra yon
da mü əy yən iş lər gö rü lüb. O 
xa tır la dıb ki, ötən dövr ər zin
də ye ni ya şıl lıq əra zi lə ri nin 
sa lın ma sı is ti qa mə tin də ümu
mi lik də ra yo nun müx tə lif 
əra zi lə rin də 11 min 497 ədəd 
müx tə lif növ də ağac, 333 min 
390 ədəd gülçi çək və kol bit
ki lə ri əki lib, 69 min 203 kvad
rat metr çə mən ör tü yü sa lı nıb. 

Şö bə mü di ri nin söz lə ri nə 
gö rə, ra yon da müx tə lif vaxt
lar da ya şıl laş dır ma ak si ya la rı 
ke çi ri lib. Ha zır da ye ni ya şıl
lıq la rın sa lın ma sı da vam et
di ri lir: “Bi nə qə di ra yo nu nun 
bö yük bir his sə sin də uzun 
il lər dir nef və tə bii qaz ha sil 
olu nur. Bu sə bəb dən nef və 
qaz çı xar ma əmə liy yat la rı hə
ya ta ke çi ri lən əra zi lər də tor
paq la rın bö yük his sə si nef
lə çirk lə nib. “Bi nə qə di Oyl 

Kom pa ni” Əmə liy yat Şir kə ti
nin sa ziş əra zi sin də 2014cü il 
ər zin də ət raf mü hi ti çirk lən
di rən mən bə lər ləğv edi lib. 
Çirk lən miş sa hə lər tə miz lə
nib və abad laş dı rı lıb. Şir kə tin 
sa ziş əra zi sin də ət raf mü hi tin 
mü ha fi zə si nə nə za rə ti güc
lən dir mək məq sə di lə is teh sal 
döv rün də ya ran mış is teh sa lat 
tul lan tı la rı ida rə olu nur. Əra
zi də da im mo ni to rinq lər apa
rı lır və ət raf mü hi tin qo run
ma sı üçün la zı mi iş lər gö rü
lür. Şir kət tə rə fin dən bu ilin 
12 ayı ər zin də sa ziş əra zi sin
də 614 ədəd müx tə lif növ ya
şıl ağac, 315 ədəd gül kol la rı 
və 350 kvad rat metr qa zon sa
hə si sa lı nıb. Mü tə ma di ola raq 
əkil miş ağac lar be cə ri lir və 
su va rı lır. Şir kət bu ilin so nu
na və gə lə cək də də əra zi də 
ya şıl laş dır ma iş lə ri nin da vam 
et di ril mə si ni nə zər də tu tur”. 

Bil di ri lib ki, 2006cı il də 
şir kə tin sa ziş əri zə si nə da xil 
olan 43,5 kvad rat metr sa hə 
üçün “Əra zi nin il kin eko lo ji 
qiy mət lən di ril mə si” sə nə di 
və eko lo ji xə ri tə si ha zır la nıb. 
Sə nə də əsa sən, 2014cü il ər
zin də nef lə çirk lən miş əra zi 
101, su bas mış əra zi 18 min 
997 hek tar, is teh sa lat və məi
şət tul lan tı la rı ilə çirk lən miş 
əra zi isə 0,023 kvad rat metr 
(2,3 ha) təş kil edib. Şir kət is
teh sal döv rün də ya ra nan lay 
su yu nu qa pa lı şə kil də tək rar 
is ti fa də edə rək, ət raf mü hi
tə atıl ma sı nın qar şı sı nı alıb. 
Sa ziş əra zi sin də 4 min 775 
kvad rat met rə qə dər mə də
na ra sı yol lar tə mir edi lib və 
ya ye ni yol lar sa lı nıb. Ey ni za
man da, sa ziş əra zi sin də 1117 
yer də çirk lən di ri ci mən bə lər 
ləğv edi lib. 44,324 kvad rat
metr uzun lu ğun da kom mu
ni ka si ya xət lə ri tə mir edi lib, 
bir his sə si isə də yiş di ri lib. 

Şir kə tin sa ziş əra zi sin də 
2014cü il ər zin də 13,9 ha 
nef lə çirk lən miş əra zi tə miz
lə nib. Bun dan 7,76 ha sa hə 
me xa ni ki re kul ti va si ya olu na
raq tə miz lə nib və abad laş dı
rı lıb. Qa lan 6,14 ha əra zi isə 
fəa liy yət siz qu yu la rın bər pa sı 
za ma nı çirk lən miş sa hə nin, 
köh nəl miş kom mu ni ka si ya 
xət lə ri, nefmə dən ava dan
lıq la rı və tə mir iş lə ri sə bə

bin dən çirk lən miş əra zi lə rin 
tə miz lən mə si nə ti cə sin də 
abad laş dı rıl mış əra zi dir. Sa ziş 
əra zi sin də 2014cü il ər zin də 
102 ədəd tor paq an ba rı ləğv 
edi lib, nə ti cə də 1,3 ha sa hə 
çirk li tor paq dan tə miz lə nib.

“Bi nə qə di Oil Kom pa
ni” neft şir kə ti nin ba lan sın
da olan 28 in zi ba ti və tex ni ki 
bi na lar tə mir edi lib və ət ra fı 
abad laş dı rı lıb. Y.Əli yev vur ğu
la yıb ki, ötən il çir kab su la rın 
axı dıl ma sı üçün açıq ka nal lar 
qa zı lıb. 33048 m3 nef lə çirk
lən miş tor paq sa hə lər dən yı
ğı la raq, sa ziş əra zi sin də xü su si 
ay rıl mış sa hə yə da şı nıb. Hə
ya ta ke çi ri lən eko lo ji təd bir
lər nə ti cə sin də sa ziş əra zi sin
də olan 0,976 ha su göl mə çə si 
qu ru du lub. Şir kə tə məx sus 
po li qo na yal nız is teh sal pro se
sin də ya ra nan tul lan tı lar yer
ləş di ri lir və zə rər siz ləş di ri lir. 

Mü sa hi bi miz xa tır la dıb 
ki, hö ku mət göl lər və on la rın 
ət ra fı nın eko lo ji və ziy yə ti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı üçün qə rar 
qə bul edib. Azər bay can Res
pub li ka sı Pre zi den ti nin 17 
yan var 2014cü il ta rix li sə
rən ca mı ilə 20142016cı il
lə ri əha tə edən Döv lət Proq
ra mın da göl lə rin tə miz lən
mə si və bər pa sı məq sə di lə 
təd bir lə rin da vam et di ril mə si 
nə zər də tu tu lub. Bu ra da Bi
nə qə di ra yo nu nun pa yı na da 
3 (Xo cə sən, Bö yük şor, Bi nə
qə di) göl dü şür: “Bir his sə si 
Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin də 
yer lə şən Bö yük şor gö lü nün 
şi malşərq sa hi li Ba la xa nı 
nef mə də ni ilə sə ciy yə lə nir. 

O, gö lə və onun su yu nun key
fiy yə ti nə bö yük tə sir gös tə rir. 
Gö lün şərq sa hi lin də Ba kı 
Olim pi ya Sta dio nu in şa edi lib, 
cə nub sa hil də ki dik ya ma cın 
üzə rin də bə zi şə hər kə na rı 
sə na ye qə sə bə lə ri yer lə şir. 
Cə nubqərb his sə sin də daş 
çı xar ma sə na ye si üs tün lük 
təş kil edir. Qərb sa hil lə rin də 
zi bil lə mü şa yi ət olu nan bö
yük mün bit ləş di ri lən tor paq 
sa hə lə ri var. Şi malqərb sa hil
lə rin də iş lək nef mə dən lə ri 
və ya şa yış yer lə ri möv cud dur. 
2013cü ilin de kabr ayın da 9 
göl üz rə il kin TİƏ he sa ba tı 
tər tib olun duq dan son ra Bö
yük şo run bər pa sı nın ət raf
lı araş dı rıl ma sı baş lan dı. Bu 
araş dır ma da ge niş mo ni to rinq 
proq ra mı ye ri nə ye ti ri lib və 
Bö yük şo run eko lo ji fəa liy yə
ti nin da ha yax şı qav ra nıl ma
sı ilə nə ti cə lə nib. Proq ra ma 
səth su la rı nın key fiy yə ti nin, 
bo şal dı lan su la rın və göl çö
kün tü lə ri nin nü mu nə lə ri nin 
gö tü rül mə si da xil dir. Bun dan 
əla və, göl su la rı nın zə hər li li
yi ni qiy mət lən dir mək üçün 
bio lo ji nü mu nə lər gö tü rü lüb”. 

Y.Əli yev qeyd edib ki, Bö
yük şor gö lü nün su yu nef və 
nef məh sul la rı ilə çirk lə nib. 
Gö lün hər iki his sə sin də çir
kab su lar, neft axın tı la rı və 
səth axı nı nə ti cə sin də qi da
lan dı rı cı mad də lə rin kon
sent ra si ya sı yük sək dir. Gö
lün hər iki his sə sin də bio lo ji 
fəa liy yət (hə yat) məh dud dur. 
Yal nız bir ne çə yo sun və zo
op lank ton nö vü nə rast gə li
nir. Heç bir bit ki, ben tos və 

ya onur ğa lı hey van la ra tə sa
düf edil mir: “Çox tə əs süf ki, 
yax şı eko lo ji key fiy yət li şəf af 
göl su yu nun ya ran ma sı üçün 
la zım olan şərt lə rin ək sə riy
yə ti nə əməl olun mur. Yük sək 
duz lu luq, nef və qi da lan dı rı cı 
mad də lə rin kon sent ra si ya la rı, 
tə bii ki, bio lo ji məh sul dar lı ğı 
məh dud laş dı rır. Aşa ğı şəf
faf ıq, ya şa yış üçün mi ni mal 
ya rar lı lıq və gö lün yük sək 
po zul ma sı da bio lo ji fəa liy yə
ti məh dud laş dı rır. Əgər Bö
yük şor gö lü nün tə miz lən mə
si, ye ni ka na li za si ya sis tem
lə ri nin ya ra dıl ma sı, mə dən 
su la rı nın kə nar laş dı rıl ma sı 
və ya şıl lıq la rın sa lın ma sı ilə 
bağ lı la yi hə uğur la ba şa çat
dı rıl sa, o za man şə hə rin mər
kə zin də gö zəl və tə miz göl 
əmə lə gə lə cək”. Gö lün ya rar lı 
ha la gə ti ril mə si üçün gö rü lən 
təd bir lər dən da nı şan mü sa hi
bi miz vur ğu la yıb ki, ilk növ
bə də gö lə da xil olan su yun 
key fiy yə ti ni yax şı laş dır maq 
la zım dır. Bun dan əla və, göl
dən cirk lən miş çö kün tü lə rin 
qa zı lıb çı xa rıl ma sı na, sa hil lər
dən məi şət və is teh sa lat tul
lan tı la rı nın qa lıq la rı nın kə
nar laş dı rıl ma sı na, gö lün su
yu nun key fiy yə ti nin və eko lo
gi ya sı nın yax şı laş dı rıl ma sı na, 
əra zi də is ti ra hət zo na sı nın 
ya ra dıl ma sı na, sa hil də ya şa
yış sa hə si nin sa lın ma sı na və 
park la rın ya ra dıl ma sı na və s. 
mə sə lə lə rə eh ti yac var. 

Şö bə mü di ri nin söz lə ri nə 
gö rə, at mos fer ha va sı nın çirk
lən mə si Ba kı şə hə ri nin və 
Ab şe ron ya rı ma da sı nın əsas 

eko lo ji prob lem lə rin dən dir. 
Son il lər öl kə əha li si nin mad
di ri fa hı nın xey li yük səl mə si 
nə ti cə sin də bü tün öl kə də, o 
cüm lə dən Bi nə qə di ra yo nun
da av to mo bil lə rin sa yı xey li 
ar tıb. Bu ar tım əsa sən xa ric
dən id xal edi lən köh nə av to
mo bil lə rin he sa bı na baş ver
di yin dən zə rər li mad də lə rin 
miq da rı nın art ma sı at mos fer 
ha va sı nın çirk lən mə si nə gə
ti rib çı xa rır.  

Bi nə qə di ra yon əra zi sin də 
DYPnin xid mət apar dı ğı 45 
№li pos tun (Eko lo gi ya pos tu) 
nəz din də at mos fer ha va sı nın 
av to nəq liy yat va si tə lə rin dən 
atı lan zə hər li qaz lar la çirk lən
mə si nin qar şı sı nın alın ma sı 
məq sə di ilə xü su si nə za rət 
pos tu möv cud dur. Be lə ki, 
ma gist ral yol la rın ək sə riy yə
ti nin Bi nə qə di əra zi sin dən 
keç mə si bu ra da at mos fe rə 
çox lu miq dar da zə rər li qaz
la rın atıl ma sı na sə bəb olur. 
Di gər tə rəf dən, hə min nəq
liy yat va si tə lə ri eko lo ji post
lar dan yox lan ma dan keç di yi 
üçün na saz nəq liy yat va si tə
lə rin dən atı lan zə hər li qaz lar 
at mos fe ri da ha da çirk lən di rir. 

Ra yo nun ha va mə ka nı nın 
çirk lən mə si nin di gər sə bə bi 
ma gist ral yol la ra çirk li və ziy
yət də, ha be lə tor paq yol lar dan, 
ti kin ti mey dan ça la rın dan nəq
liy yat va si tə lə ri nin çıx ma sı dır. 
Bu nun la əla qə dar tə sir li təd bir
lə rin gö rül mə si nə eh ti yac var 
və bu is ti qa mət də iş lər apa rı lır.

At mos fe rin çirk lən mə si 
2 yol la – tə bii (vul kan püs
kür mə si, me şə yan ğın la rı) 
və in san la rın tə sər rü fat fəa
liy yə ti nə ti cə sin də baş ve rir. 
Ozon qa tı nın de şil mə si, «is
ti xa na ef ek ti» (ha va da kar
bon qa zı nın ço xal ma sı he
sa bı na tem pe ra tu run art ma
sı), tur şu lu ya ğış lar (ha va da 
kü kürd qa zı nın ço xal ma sı) 
at mos fe rin qlo bal çirk lən
mə si nə ti cə sin də ya ra nan 
prob lem lər dir. Bu prob lem
lə ri ara dan qal dır maq üçün 
sə na ye mü əs si sə lə rin də tə
miz lə yi ci qur ğu lar dan is ti fa
də et mək, tul lan tı sız tex no
lo gi ya ya keç mək, at mos fe rə 
kar bon və s. zə rər li qaz la rın 
atıl ma sı nın qar şı sı nı al maq 
la zım dır.

Mü sa hi bi miz xa tır la dıb ki, 
ra yo nun in zi ba ti sər hə di da
xi lin də yer lə şən və sa ziş sa
hə si nə da xil olan əra zi də, nef 
şir kə ti tə rə fin dən tul lan tı po
li qon la rı nın ləğv edil mə si nə 
bax ma ya raq,  Su lu tə pə, Bi lə cə
ri və Bi nə qə di qə sə bə lə rin də
ki ye ni ya şa yış mas siv lə rin dən 
bu əra zi lə rə çox lu miq dar da 
bərk məi şət tul lan tı la rı atı lır: 
“Bu tul lan tı lar müx tə lif vaxt
lar da RİHin mü da xi lə sin dən 
son ra bə lə diy yə lər tə rə fin
dən yı ğış dı rıl sa da, və ziy yət 
qə na ət bəxş de yil dir. Bi nə qə di 
ra yo nun da “Sa ni ta ri yaepi de
mio lo ji sa la mat lıq haq qın da” 
Azər bay can Res pub li ka sı Qa
nu nu na mü va fiq ola raq, əha
li nin sağ lam lı ğı nın qo run ma sı, 
yo lu xu cu xəs tə lik lə rin və qi da 
zə hər lən mə lə ri nin pro fi lak
ti ka sı, xa ri ci amil lə rin or qa
niz mə tə si ri nin tib bi, so si al, 
gi gi ye nik və eko lo ji tə si ri nin 
öy rə nil mə si is ti qa mə tin də 
məq səd yön lü təd bir lər dai mi 
ola raq hə ya ta ke çi ri lir.

Yo lu xu cu xəs tə lik lə rin 
vax tın da aş kar olun ma sı, 
xəs tə lə rin hos pi ta li za si ya sı, 
tə mas da olan la rın la bo ra tor 
müa yi nə si, yo lux ma fak tor la
rı nın araş dı rıl ma sı sa hə sin də 
təd bir lər da vam et di ri lir.

Etio lo gi ya sı mə lum olan 
en te rit lə rin art ma sı nı əsa sən 
bak te rio lo ji la bo ra to ri ya la rın 
key fiy yət li işi ilə əla qə lən dir
mək olar.

2015ci ilin 6 ayı nın 2014
cü ilin mü va fiq döv rü ilə 
mü qa yi sə də sal ma nel yoz, di
zen te ri ya, etio lo gi ya sı mə lum 
olan en te rit lər və və rə mə 
yo lux ma hal la rı ar tıb. La kin 
apa rı lan pro fi lak tik təd bir lər 
nə ti cə sin də mən şə yi mə lum 
ol ma yan bə zi yo lu xu cu xəs
tə lik lər, o çüm lə dən kəs kin 
vi rus he pa ti ti – “A” və “C”yə 
yo lu xan la rın sa yı aza lıb. Qeyd 
edək ki, ötən müd dət ər zin
də ra yon əra zi sin də ser ti fi ka tı 
və mən şə yi mə lum ol ma yan 
ər zaq məh sul la rı nın sa tı şı nın 
ləğ vi is ti qa mə tin də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş
çı sı Apa ra tı nın So si aliq ti sa di 
in ki şa fın təh li li və proq noz
laş dı rıl ma sı şö bə si ilə bir lik
də mü va fiq təd bir lər hə ya ta 
ke çi ri lib.

MAİlAĞAXANOV

“12 Av qust Bey nəl xalq 
Gənc lər Gü nü” mü na si bə ti lə  
Bi nə qə di ra yon Gənc lə ri nin  
Tə şəb büs qru pu tə rə fin dən 
müx tə lif təd bir lər ke çi ril miş
dir.

Be lə ki, av qus tun 12də 
sə hər sa at la rın da  ra yon əra
zi sin də Mil li Qəh rə man la rın 
xa ti rə si nin əbə di ləş di ril mə si 
məq sə di ilə qo yul muş büst 
və ba rel yef lə rin tə miz lə nib 
və abi də lə rin önü nə gül qo
yu lub.  Gənc lə rin Tə şəb büs 
Qru pu nun təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən ak si ya da gənc lər əv
vəl cə Bi nə qə di ra yo nu əra zi
sin də mil li qəh rə man la rın  
və şə hid ad la rı nın əbə di ləş
di ril di yi yer lə ri mü əy yən ləş
dir miş lər. Gənc lər get dik lə ri 
əra zi lər də və tə nin azad lı ğı 
uğ run da şə hid ol muş qəh rə
man la rın abi də lə ri ət ra fın da 
tə miz lik iş lə ri apar mış, on la
rın büst və ba rel yef ə ri önü nə 
gül dəs tə lə ri qoy muş lar. Bi lə
cə ri qə sə bə sin dən baş la yan 
ak si ya bü tün ra yon əra zi si ni 
əha tə edə rək M.Ə.Rə sul za də 
qə sə bə sin də ye kun laş mış dır. 

Son ra 45 nə fər dən iba
rət qrup la ra bö lü nən gənc lər 
Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin də 
ya şa yan mil li qəh rə man və 
şə hid ailə lə ri nin ya xın la rı
nı və ailə üzv lə ri ni  zi ya rət 
edə rək Bey nəl xalq Gənc lər 
gü nü nü  on lar la bir gə qeyd 
et miş lər. Çay süf rə si ar xa sın
da ke çən sə mi mi söh bət də 

və tən öv lad la rı nın tor paq la rı
mı zın azad lı ğı və müs tə qil lik 
yo lun da gös tər dik lik lə ri igid
lik lər ya da sa lın mış, on la rın 
xa ti rə si anıl mış dır. Be lə şad 
gün də on la rı ya da sal dıq la rı
na, qəh rə man şə hid oğul la
rı mı zı unut ma dıq la rı na gö rə 
ailə üzv lə ri ra yon gənc lə ri nə 
də rin min nət dar lıq la rı nı bil
dir miş lər.

Bay ram gü nü nün ax şam 
sa at la rın da Hey dər Əli yev 
adı na Mə də niy yət və İs ti
ra hət par kın da, açıq ha va da 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Gənc lər 
Fon du nun ma liy yə dəs tə yi 
ilə “Ümu mi Qaf qaz Evi” la
yi hə si çər çi və sin də “Müa sir 
Azər bay can gənc li yi döv lət
çi lik ənə nə lə ri nə sa diq dir” 
ad lı təd bir ke çi ril miş dir.

Təd bir də Bi nə qə di Ra

yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
mə sul əmək daşl rı, Gənc lər 
və İd man Na zir li yi nin nü
ma yən də si, öl kə də fəa liy yət 
gös tə rən  müx tə lif gənc lər 
təş ki lat la rı nın sədr lə ri, Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı (YAP) 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
Apa rat rəh bə ri, Bi nə qə di ra
yon Gənc lər və İd man İda
rə si nin rəi si, ra yon ic ra ha ki
miy yə tin də təc rü bə ke çi rən 
“ASAN kö nül lü”lər  və ra yo
nun ic ti ma iy yət çi gənc lə ri iş
ti rak et miş lər.

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı Gənc lər Bir li yi nin səd ri, 
mo de ra tor Mah mud Məm
məd za də  təd bir iş ti rak çı la
rı nı və qo naq la rı sa lam la dıq
dan son ra “Döv lət Gənc lər 
Si ya sə ti və Hey dər Əli yev 
si ya si kur su” ndan bəhs edən 
vi deoçarx nü ma yiş et di ril

miş dir. Son ra çı xış edən YAP 
Bi nə qə di ra yon  təş ki la tı nın 
Apa rat rəh bə ri Se vinc Ab dul
la ye va, Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı
nın  İc ti maisi ya si və hu ma
ni tar mə sə lə lər şö bə si nin baş 
məs lə hət çi si Ley la Kə ri mo
va, Gənc lər və İd man Na zir

li yi nin nü ma yən də si Zöh rə 
Əs gə ro va, YAP Gənc lər Bir
li yi nin sədr müa vi ni Əli Pə
na hov, “İrə li” İc ti mai Bir li yi
nin səd ri Mir hə sən Se yi dov, 
“Gənc lər üçün Təh sil Mər
kə zi”nin səd ri Fəx rəd din Hə
sən za də, ra yo nun fə al gənc
lə ri adın dan Nər giz Qur ba ni, 

“ASAN kö nül lü lər” adın dan 
Kö nül Ağa sən li və di gər lə ri  
“12 Av qust Bey nəl xalq Gənc
lər Gü nü” mü na si bə ti ilə təb
rik lə ri ni çat dır mış, döv lə ti
miz və rəh bər lik tə rə fin dən 
gənc lə rə ya ra dı lan mün bit 
şə rai tə gö rə də rin tə şək kür
lə ri ni bil dir miş, həm kar la rı nı 
Azər bay ca nın mil li mə nə vi 
də yər lə ri nə hər za man sa hib 
çıx ma ğa səs lə miş lər.   

Bi nə qə di ra yon Gənc
lər və İd man İda rə si nin rəi si 
Qüd si Bay ra mov təd bir də iş
ti rak edən lə rə ra yon rəh bər
li yi nin təb ri ki ni çat dı ra raq 
de miş dir ki, Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
Apa ra tı gənc lə rin bu cur tə
şəb büs lə ri ni yük sək qiy mət
lən di ri lir və on la rın ic ti mai 
fə al lı ğı da im diq qət də sax la
nı la caq dır.  Q.Bay ra mov qeyd 

et di ki, Azər bay can Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 
Gənc lər Fon du nun fəa liy yə
ti ni bi nə qə di li gənc lər al qış
la yır və fon dun qrant mü sa
bi qə lə rin də ya xın dan iş ti rak 
edir lər. Mü sa bi qə də qa lib 
gəl miş gənc lə rin öz la yi hə lə
ri ni hə ya ta ke çir mə lə ri üçün 
ra yon da hər cür şə ra it var dır. 

Təd bir də bay ram gü nü ilə 
do ğum gü nü ey ni vax ta tə sa
düf edən Bi nə qə di ra yo nu
nun fə al gən ci Gü nay Zey nal
lı nın “ad gü nü tor tu” kə sil miş, 
bu mü na si bət lə ona   gənc lər 
adın dan hə diy yə si təq dim 
olun muş dur.

Bə dii his sə ilə da vam 
edən təd bi rin ikin ci his sə sin
də Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin
də ya şa yan is te dad lı gənc lər 
mü si qi proq ra mı ilə çı xış et
miş lər. 
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...Əməl lə ri ya şa dı ğı öm
rün hü dud la rı nı aşan qön çə 
tim sal lı zə rif və tə ra vət li gənc 
pia no çu işıq la rın pa lit ra sı na 
bü rün müş ya rı qa ran lıq səh
nə də qə dim ro yal da seç di yi 
əsə ri ça lır dı. Bar maq la rı ağ 
və qa ra dil lə ri dil lən dir dik cə 
gah kəs kin və çıl ğın, gah hə
zin, gah da kə dər li me lo di ya
la rın har mo ni ya sı din lə yi ci ni 
dü nə ni xa tır la ma ğa, bu gün 
və sa bah haq da də rin dü şün
cə lə rə dal ma ğa va dar edir di. 
Onun gənc aura sı nın ət ri ət
raf da kı la rı bi huş et mək əvə
zi nə in san la ra gö zəl və qə tiy
yət li, re al bir hə ya tın də yər
lə ri ni aşı la yır dı.Am ma bü tün 
bun la rın özə yin də yal nız bir 
hiss çağ la yır dı:ya şa maq və ya
rat maq eş qi. O öz is te da dı nın 
gü cü ilə tək cə qəlb lə ri fəth 
et mir, həm də Azər bay can 
mu si qi sə nə ti nin sal na mə si
nə ye ni sə hi fə lər ya zır dı...

Nər min Nə cəf i... Bil mi
rəm, bu ad oxu cu la ra ta nış
dır, ya yox, am ma öl kə mi zin 
və Av ro pa nın klas sik mu si
qi sə nət kar la rı ara sın da çox 
məş hur dur.

Nər min... 1996cı ilin bir 
pa yız gü nü Ba kı nın Bi nə qə di 
ra yo nun da sa kin lə şən Nə cə
fov lar ailə sin də bir qız uşa ğı 
dün ya ya gəl di. İn sa nın hə yat 
fəl sə fə si nin özə yi ni təş kil 
edən bu ha di sə də ilk ba xış da 
qey riadi bir şey yox idi. An
caq tez lik lə mə lum ol du ki, 
qız cı ğa zı di gər kör pə lər dən 
fərq lən di rən nə isə föv qəl
tə bii hiss lər möv cud dur. Sa
vad lı va li deyn lər öv lad la rı nı 
diq qət lə iz lə yən də isə... Heç 
de mə, uşa ğın ağ la ma ğın da, 
əlqol hə rə kət lə rin də, ye mə
yin də, hət ta göz lə ri nin ifa də
sin də ay dın se zi lən har mo ni
ya var mış. Və bu ila hi ver gi
nin hə ra rə ti Nər mi nin doğ
ma la rı na se vinc bəxş et mək lə 
ba həm uşa ğın tə limtər bi yə
sin də on la rın mə su liy yə ti
ni də ar tı rır dı. Axı, vun der
kind lər öz is te dad la rı nı həm 
də mən sub ol duq la rı xal qa, 
ümu miy yət lə isə in san la ra 
həsr edir lər. De mək, on la rın 
öv lad la rı həm də cə miy yə tin 
bir in ci si ola bi lər di və uşa ğın 
məq səd yön lü ataana qay ğı sı
na eh ti ya cı var dı. Bü tün bun
la ra rəğ mən bö yük lər hər eh
ti mal la mü şa hi də lə ri nin hob
bi ola ca ğı nı da dü şü nür dü lər.

3 ya şın da ba la ca Nər min 
ana sı nın pia no su nu “dın qıl
dat maq la” özü nə əvə ze dil
məz məş ğul liy yət ta pır dı. Ət
raf da kı la rı tə əc cüb lən di rən o 
idi ki, bu “dın qıl tı lar da” his so
lu na caq uy ğun luq var dı. Bir il 
içə ri sin də göz lən ti lər re al lı ğa 
çev ri lir, çün ki 4 yaş lı Nər min 
not la rı ta nı yır və pia no nun 
səs lə rə uy ğun dil lə ri ni ta pır
dı. Bu fit ri is te da dın par la ma
sı üçün va li deyn lər qız la rı nın 
ya xın lıq da kı 26 say lı mu si qi 
mək tə bi nin for te pia no şö bə
sin də təh sil al ma ğı nı is tə yir
lər. Ba la ca qı zın zə rif və in cə 
vü cu du mü əl lim lə ri ən di şə
lə sə də onun is te da dı qar şı

sın da bü tün çə pər lər da ğı lır 
və is tis na hal ola raq 4 yaş lı 
uşa ğı mək tə bə qə bul edir lər.

Nər mi nin ilk mü əl lim lə ri 
mu si qi dən Mə ta nət Əli ye va, 
sol fe cio dan Ül kər xa nım olub. 
Hə lə hərf ə ri ta nı ma yan, şıl taq 
uşaq dün ya sı nın ca zi bə sin dən 
ay rıl ma yan, bo yu pia no nun 
dil lə ri nə, aya ğı səs pe dal la rı
na çat ma yan şa gir din sə nət 
dün ya sı na doğ ru ilk ad dım
la rın da bu iki mü əl li mə nin 
unu dul maz ro lu olub. Cə fa keş 
mü əl lim lə rin tə lə bi ilə Nər
mi nin Xu ra man nə nə si onun 
stu lu üçün az qa la özün dən 
bö yük dö şək çə, As lan ba ba sı 
isə ayaq la rı nın al tı na qoy maq 
üçün kə til dü zəl dir. 19 ya şı
na çat mış Nər min in di hə min 
gün lə ri həzz və iz ti rab la ya da 
sa lır: “Mək təb kon sert lə rin
də se vim li mü əl li mə lə rim dən 
bi ri dö şək çə ni, o bi ri isə kə
ti li səh nə yə da şı yar dı. Yu xa rı 
si nif şa gird lə ri, za la yı ğış mış 
va li deyn lər gü lüb əl ça lar dı
lar. Mən də uşaq tə əs sü ra tı ilə 
on la ra qo şu la raq ürək dən əl 
ça lıb gü lər dim. Hə min an lar 
mə nim qəl bim də bö yük bay
ram ov qa tı ya ra dar dı”.

Mək təb ya şı na ça tan da 
Nər mi ni Bül bül adı na or ta 
ix ti sas mu si qi mək tə bi nə qə
bul edir lər. 6 yaş lı bi rin ci si nif 
şa gir di ar tıq pia no da çal ma ğı 
ba ca rır, not la rın ya zı lı şı və 
oxu nu şu ara sın da kı əla qə ni, 
ne cə de yər lər, “göy də” tu tur
du. Bu min val la Nər min Nə
cəf i Tan rı nın onun qis mə ti
nə yaz dı ğı ta le nin baş lan dı ğı 
pro fes sio nal yo la çı xır. Düz 
11 il xa rak ter cə folk lo ru muz 
qə dər hə zin, mu si qi öl çü lə ri 
qə dər sərt, in san ki mi qay ğı
keş əmək dar mü əl lim Ədi lə 
Rə hi mo va dan dərs alır. “Bül
bül”də ilk ola raq mil li mu si
qi mi zin əsas la rı nı öy rən mə
yə baş la yan Nər min Üze yir 
Ha cı bəy li ad lı dü ha nın adı nı 
teztez eşi dir, Azər bay can 
pro fes sio nal mu si qi si nin ba
ni si nin yaz dıq la rı, de dik lə ri, 
tap dıq la rı ba rə də mü əl li mə
lə ri ad dım ba şı ona nü mu nə
lər söy lə yir. Hə min il lər də 
“Üze yir” ad lı ecaz kar sə nət 
kəh kə şa nı nın qa pı la rı ba la ca 
pia no çu nun üzü nə açı lır. İn
sa nın ro man tik duy ğu la rı ilə 
ya na şı də rin fəl sə fi dün ya gö
rü şü nü mil li və tən pər vər lik 

ru hun da bir ləş di rən bu qa lib 
dün ya Nər mi nin qəl bi ni əbə
di fəth edir. Mü qəd dəs hiss lə
rin çul ğa la dı ğı uşaq qəl bi bir 
gün ba ba sın dan so ru şur:

– Ba ba, Üze yir Ha cı bəy li
ni ta nı yır sa n?!

– O bö yük in sa nı ta nı ma
yan yox dur, mə nim ba lam, 
ne cə bə yə m?

Nə zər lə ri üfü qün han sı 
səm ti nə di kil di yi bəl li ol ma
yan nə və ver di yi qə ri bə sua lı 
ilə ba ba sı nı tə əc cüb lən di rir:

– O ha ra lı dır, baba?!
– Qa ra bağ lı dır, ba la, ən 

bö yük mu si qi çi....
– Ba ba, mən də qa ra bağ

lı ol maq is tə yi rəm! – de yə, 
Nər min çıl ğın lıq la ba ba sı nı 
qa baq la yır.

Doğ ma yurd həs rət li As
lan ba ba nə və si nin söz lə rin
dən köv rəl sə də bü ru zə ver
mir:

– Hə, mə nim ba lam, sə
nin da ma rın da axan türk qa
nın da Qa ra bağ tor pa ğı nın da 
abha va sı var. Sən hə mi şə 
ça lış ki, bö yük Azər bay can lı 
ola san.

Ola bil sin ki, ba la ca Nər
min ba ba sı nın nə de mək is tə
di yi ni o vaxt an la ma yıb, la kin 
qa ra bağ lı ol maq ar zu su onun 
hə yat yo lu nu bir də fə lik mü
əy yən ləş di rib: ta le yi ni mu si
qi yə bağ la yıb. Ta pın dı ğı yol da 
inam la ad dım la yıb, səbr və 
dö züm gös tə rib. Bəl kə də bu 
key fiy yət lər ona Tan rı nın hə
diy yə si olub, axı, Onun “alın 
ya zı sı” tam ol ma lı dır! Nə ti
cə lər isə özü nü çox göz lət
mə yib.

Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin qə ra rı ilə Nər
min Nə cəf i 13 ya şın da xü su
si ay lıq tə qaü də la yiq gö rü lüb 
və adı Azər bay ca nın gənc is
te dad la rı nın “Qı zıl ki ta bı”na 
ya zı lıb. 

20042007ci il lər də Ba
kı da ke çi ri lən müx tə lif mü sa
bi qə lə rin, Mosk va şə hə rin də 
812 yaş lı uşaq lar ara sın da ke
çi ri lən bey nəl xalq mü sa bi qə
nin qa li bi, Tbi li si də ke çi ri lən 
bey nəl xalq mu si qi fes ti va lı nın 
lau rea tı, II və IV bey nəl xalq 
Rast ro po viç, 2011ci il də III 
bey nəl xalq Üze yir Ha cı bəy li 
fes ti val la rı nın iş ti rak çı sı olub. 
2008ci ilin ma yın da ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 85 
il lik yu bi le yi nə həsr olun muş 

I Res pub li ka mü sa bi qə sin də 
“Qranpri”yə la yiq gö rü lüb. 

Nər min in Av ro pa da ta
nın ma sın da Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti, UNES
COnun və İSES COnun 
xoş mə ram lı sə fi ri Meh ri ban 
xa nım Əli ye va nın tə şəb bü
sü və rəh bər li yi ilə ke çi ri lən 
təd bir lər də iş ti ra kı bö yük 
rol oy na yıb. 2006cı il də Pa
ris də ke çi ri lən «Azər bay can: 
mə də niy yət lə rin və si vi li
za si ya la rın kə siş mə nöq tə
si», 2008ci il də Stras burq da 

və Brüs sel də təş kil olu nan 
“Azər bay ca nın xoş mə ram lı 
mə lək lə ri” kon sert proq pam
la rın da, İta li ya nın For te dey 
Mar mi şə hə rin də ki so lo kon
sert lər də gös tər di yi mə ha rət 
və is te dad onun şöh rə ti ni bir 
çox öl kə lə rə ya yır və gənc 
pia no çu xa ri ci mü sa bi qə lə rə 
də vət alır. 

2010cu il də Al ma ni ya
da ke çi ri lən bey nəl xalq mü
sa bi qə də çı xış edən Nər min 
dün ya nın bir çox öl kə lə rin
dən – ABŞ, Al ma ni ya, Bö yük 
Bri ta ni ya, Bel çi ka, Ya po ni ya, 
Bol qa rıs tan, Pol şa, Ru mı ni ya, 
Ru si ya, İs veç, Por tu qa li ya, İn
do ne zi ya və sa ir öl kə lər dən 
qa tı lan 38 iş ti rak çı ara sın da 
se çim tu run dan qa lib çı xan 
8 nə fər dən bi ri olub. Uğur lu 
çı xı şı na gö rə xü su si mü ka
fa ta la yiq gö rü lüb. Elə hə
min il İta li ya dan də vət alan 
N.Nə cəf li Ep pan şə hə rin də 
so lo kon sert lə çı xış edir. Kon
sert də iş ti rak edən pro fes sor 
And rea Bo nat ta onun ifa sı nı 
yük sək də yər lən di rir və gənc 
pia no çu nu Pol şa ya, Bid qoş 
şə hə rin də ki Pa de revs ki Pia
no Aka de mi ya sı na də vət edir. 

Aka de mi ya da pro fes sor lar İl
ya Şeps və Ro bert McDo nald
dan us tad dərs lə ri alan Nər
min şə hər də təş kil olun muş 
Qa la kon sert də Pol şa Döv lət 
Sim fo nik Or kest ri nin mü şa
yiə ti ilə Çay kovs ki nin 1 nöm
rə li kon ser ti ni ifa edir. 

2011ci il də is te dad lı pia
no çu Pa ris Kon ser va to ri ya sı
nın pro fes so ru Mu za Ru bats
ki te nin də və ti ilə Fran sa nın 
Bag ne re de Bi gor re şə hə rin də 
ke çi ri lən Pia no Pic və Lit va
da kı II bey nəl xalq Vil nüs for

te pia no mu si qi fes ti val la rın da 
mü vəf ə qiy yət lə iş ti rak edir.

2012ci il onun hə ya tı
na bir ne çə “uğur”la iz sa lır. 
İta li ya nın Se reg no şə hə rin də 
ke çi ri lən bey nəl xalq mü sa
bi qə də bö yük yaş qru pun da, 
Es to ni ya nın Nar va şə hə rin
də ke çi ri lən IX bey nəl xalq 
Şo pen mü sa bi qə sin də qa lib 
adı nı qa za na raq dip lom və 
hə diy yə lər lə mü ka fat lan dı rı
lır. Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti Meh ri ban xa nım 
Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə 
Fran sa nın Reyms şə hə rin də 
ke çi ri lən “Qaf qa zın mir va ri si 
olan Azər bay ca nın mə də ni 
də yər lə ri” ad lı kon sert proq
ra mın da uğur lu çı xıç edir. İn
gil tə rə nin Nyu kasl şə hə rin də 
baş tu tan Gənc pia no çu la rın 
V bey nə xalq mü sa bi qə sin də 
I ye rə la yiq gö rül mə si isə ona 
ilin ən se vinc li an la rı nı bəxş 
edir.

2013cü ilin şöh rət çə lən
gi: Lit va nın Kau nas şə hə rin
də ke çi ri lən XXII bey nəl xalq 
fes ti val da, Al ma ni ya nın Hal le 
şə hə rin də təş kil olu nan Euro 
Arts fes ti va lı nın və Gənc pia
no çu la rın Ney qa uz adı na IV 

bey nəl xalq Mosk va fes ti va lın
da al qış lar la qar şı la nan möh
tə şəm çı xış lar.

2014cü il də Bül bül adı na 
or taix ti sas mu si qi mək tə bi ni 
bi ti rən də Nər min Nə cəf i ya
şı na gö rə ar tıq mu si qi dün ya
sı nın zir və sin də idi. La kin bu 
hə lə ən yük sək nöqtə de yil
di. Ona çat maq üçün sə səbr
lə öy rən mək gə rək idi. Bu na 
gö rə də o, öz ar zu su na uy ğun 
ola raq im ta han ve rib Al ma ni
ya nın Han no ver şə hə rin də ki 
Mu si qi, Te atr və Dram Aka
de mi ya sı nın for te pia no şö bə
si nə qə bul olu nur və pro fes
sor Bernd Go etz ke nin sin fi ni 
se çir. O, pro fes sor Go etz ke ilə 
2012ci il dən, İn gil tə rə də ki 
bey nəl xalq mü sa bi qə dən ta
nış idi. Hə min mü sa bi qə də 
mün sif ər he yə ti nin üz vü olan 
pro fes sor Nər mi nin qa lib adı 
qa zan ma sı na səs ver miş, da
ha son ra onu Al ma ni ya ya 
fes ti va la də vət et mək lə ya na
şı is te dad lı pia no çu ya us tad 
dərs lə ri keç miş di. Elə hə min 
vaxt da da Nər min ali təh si li ni 
Go etz ke nin rəh bər li yi ilə al
maq fik ri nə dü şmüşdür. Nər
mi nin qa lib gəl di yi bir çox 
mü sa bi qə lər san ba lı na gö rə 
Av ro pa Mu si qi Mü sa bi qə lə ri 
Bir li yi nə (EMCY) və Azər
bay can Res pub li ka sı Na zir lər 
Ka bi ne ti nin “Mü va fiq ix ti
sas lar üz rə ali təh sil mü əs si
sə lə ri nə mü sa bi qə dən kə nar 
qə bul olun ma ğa əsas ve rən 
dün ya fənn olim pia da la rı nın 
si ya hı sı”na da xil ol du ğu na gö
rə o, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya
sı na im ta han sız qə bul edi lib. 
La kin gənc pia no çu klas sik 
mu si qi nin əsas la rı nı öz pro
fes sio nal lı ğı və təd ris me to di
ka sı ilə dün ya da məş hur olan 
pro fes sor Go etz ke dən öy rən
mə yə üs tün lük ve rib.

2014cü ilin okt yab rın da 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Döv lət Müs tə qil li yi Gü nü 
mü na si bə ti lə Al ma ni ya nın 
Han no ver şə hə rin də kon
sert təş kil edi lir. Kon sert də 
Han no ver də fəa liy yət gös
tə rən Mu si qi, Dram və Me
dia Uni ver si te ti nin mü əl li mi, 
pro fes sor Brend Qo etz ke nin 
rəh bər lik et di yi pia no sin fi
nin tə lə bə lə ri klas sik mu si qi 
par ça la rı ifa edir lər. Mu si qi 
ge cə sin də Azər bay ca nı Pre zi
dent tə qa üd çü sü, bey nəl xalq 
mü sa bi qə lər lau rea tı, gənc
lər mü ka fa tı lau rea tı, Brend 
Qo etz ke nin tə lə bə si Nər min 
Nə cəf i təm sil edir. O, dün
ya şöh rət li ma car bəs tə ka
rı G.Li ge ti nin “Göy qur şa ğı” 
əsə ri ni ifa edir.

Nər min Nə cəf li nin son 
iş ti rak et di yi təd bir bu il ki Qə
bə lə bey nəl xalq mu si qi fes ti
va lı olub. O, ən çox sev di yi 
bəs tə kar lar dan olan Fre de rik 
Şo pe nin “An dan te Spia na to” 
əsə ri ni ifa edib və al qış la rın 
sə da sı uzun za man göy lə ri 
tit rə dib.

Ha zır da doğ ma yur dun
da olan Nər min fə al is ti ra hət 
edir. O, va li deyn lə ri ilə bir
lik də Nab ran da din cə lir. Bu 
sə bəb dən onun la gö rü şüb 
mü sa hi bə al maq im ka nı tap

ma dım. Am ma vir tu al mü na
si bət lər mə ka nı nın im kan la
rın dan is ti fa də edə rək on dan 
blitsmü sa hi bə al ma ğa na il 
ol dum.

– Ne cə dü şü nür sü nüz: 
yax şı mu si qi çi ol maq Tan rı
nın ver di yi is te dad sa yə sin də
dir, yox sa bu na zəh mət lə na il 
ol maq müm kün dü r?

– Mən uşaq olan da va li
deyn lə rim fi kir lə şir di lər ki, 
mu si qi mə nim üçün hob bi dir, 
ke çib ge də cək. Özüm də dü
şün mür düm ki, vaxt gə lə cək 
hə ya tı mı mu si qi siz tə səv vür 
edə bil mə yə cəm. Bu dur, gö
rür sü nüz... Gö rü nür Tan rı nın 
məs lə hə ti be lə imiş.

– Mü əl lim lə ri ni zi ne cə xa
tır la yır sı nı z?

– Ədi lə mü əl li mə ilə in di 
də əla qə sax la yı ram. O mə nə 
yük sək key fiy yət olan mə su
liy yət his si aşı la yıb. Mə nə elə 
gə lir ki, öz us ta dı nı unu dan 
in san hə yat da uğur qa za na 
bil məz.

– Ən çox sev di yi niz 
əsər(lər) və nə üçün bu əsər
lə ri xoş la yır sı nı z?

– Fre de rik Şo pe nin “An
dan te Spia na to” və “Bö yük 
Par laq Po lo nez”ini, Frans Lis
tin “Me fis tovals”ını, Ser gey 
Rax ma ni no vun “For te pia no 
və or kestr üçün 2 say lı kon
sert”ini da ha çox xoş la yı ram. 
Bu əsər lər də özü nüi fa də çox 
güc lü dür. 

– Sev di yi niz bəs tə kar.
– Əsər lə ri ni ifa et di yim 

bü tün bəs tə kar la ra hör mət 
bəs lə yi rəm. Am ma qəl bim də 
Şo pe nin ay rı ca ye ri var.

– Ox şa maq is tə di yi niz 
mu si qi çi.

– Bir çox məş hur pia no
çu la rın ifa sı nı din lə yir, on lar
dan nə isə öy rən mə yə ça lı şı
ram. Ox şa maq is tə di yim mu
si qi çi isə möv cud de yil, öz ifa 
tər zi mi ax ta rı ram.

– Mu si qi si zə, siz mu si qi yə 
nə ver mi si ni z?

– Mən?! Nə de yim, heç 
nə.., nə ve rib sə, mu si qi mə nə 
ve rib. Mə nim 88 dos tum var. 
Bun lar pia no nun ağqa ra dil
lə ri dir. Qay ğı la rı mı, se vin ci mi 
on lar la bö lü şü rəm. İn san lar la 
ün siy yə tim də on lar va si tə si lə 
baş tu tur.

ÖZÜ NÜİ FA DƏ! Do ğu
lan və ya şa yan hər bir kəs bu 
dün ya da özü nü ifa də et mək 
üçün ça lı şır. La kin heç də ha
mı bu ar zu su na ça ta bil mir. 
Ona gö rə yox ki, bu ar zu
ya sədd çə ki lir. Ona gö rə ki, 
özü nüi fa də üçün ana dan gəl
mə xü su siy yət lər lə ya na şı re
al zəh mət çək mək gə rək dir. 
Nər min Nə cəf i nin əmək se
vər li yi onu inad la ar zu su na 
doğ ru apa rır. Bu nu gör mək 
üçün müt ləq onun ifa sı nı din
lə mək la zım dır. Ona get di yi 
yol da mü kəm məl lik di lə yir 
və haq qın da yaz dı ğım ilk ya
zı nı bu yer də bi ti ri rəm.

P.S. Ya zı nı bi ti rən dən 
son ra Nər mi nin se vəse və 
ifa et di yi əsər lə ri in ter net dən 
ta pıb din lə dim. Onu ya xın
dan ta nı maq istəyən hər kəs, 
mən cə, be lə et sə, is tə yi nə 
çatar. 

Barmaqların insanlara bəxş 
etdiyi əsrarəngiz duyğular

b İ N ƏqƏd İ l İ  İ S t E d A d l A r i N  S O r A Ğ i N d A

Azər bay can Döv lət Aka
de mik Ope ra və Ba let Te at rı
nın sim fo nik or kest ri av qus
tun 4dən 11dək Al ma ni ya
da qast rol sə fə rin də olub və 
XIX Qutİmm linq ope ra fes
ti va lın da bö yük uğur la çı xış 
edib. Sim fo nik or kest ri miz 
fes ti va lın ye kun qa lakon
ser tin də iş ti rak et mək üçün 
də vət olun muş du. Av qus tun 

9da baş tu tan qa lakon ser tin 
açı lı şı za ma nı onun rəh bə
ri və əsas təş ki lat çı sı Lüd viq 
Bau man çox va cib bir mə
qa mı qeyd edib. Bil di rib ki, 
ənə nə yə uy ğun ola raq fes
ti val iş ti rak çı la rı nın tər ki bi 
hər il də yiş sə də, Azər bay can 
or kest ri bu təd bi rə müt ləq 
şə kil də də vət alır. Diq qə tə 
çat dı rıb ki, bu ilk növ bə

də or kest rin yük sək pro fes
sio nal lı ğı və ümu miy yət lə 
Azər bay can da aka de mik 
sə nə tin in ki şaf sə viy yə si nin 
par laq nü mu nə si dir. İkin ci
si isə tək cə keç miş so vet lər 
mə ka nın da de yil, həm də 
dün ya da mə də ni, iq ti sa di və 
si ya si cə hət dən çox ma raq lı 
bir öl kə ki mi Azər bay ca na 
fes ti va lın təş ki lat çı la rı və al

man ic ti ma iy yə ti nin xü su si 
rəğ bə ti ni nü ma yiş et di rir.

«Hə yat yol da şım və mən 
hər il Azər bay can da olu ruq 
və biz bu öl kə də hə ya tın bü
tün sa hə lə rin də in ki şa fın, 
tə rəq qi nin can lı şa hi di yik. 
Öl kə nin gö zəl tə biə ti, qə dim 
ta ri xi və mə də ni abi də lər lə 
zən gin li yi son il lər də, bu ra
ya güc lü tu rist axı nı ol du ğu

nu qeyd et mək is tə yi rəm və 
mən fes ti va lın bü tün qo naq
la rı nı biz dən nü mu nə gö tür
mə yə, Azər bay ca na get mə yə, 
bü tün de yi lən lə ri öz göz lə ri 
ilə gör mə yə səs lə yi rəm...», 
– de yə L.Bau man qeyd edib.

Fes ti val da gənc di ri jor 
–xalq ar tis ti Po lad Bül bü loğ
lu nun oğ lu Mur tu za Məm
mə do vun çı xı şı da ma raq la 

qar şı la nıb. O, or kest rin mü şa
yiə ti ilə ata sı nın məş hur mu
si qi əsə ri «Azər bay can»ı və 
Qae ta no Do ni set ti nin «Sev gi 
şər bə ti» ope ra sın dan par ça nı 
ifa edib.

Qər bi Av ro pa bəs tə ka rı
nın əsər lə ri ilə ya na şı, qa la
kon sert də gənc və is te dad lı 
di ri jor, bey nəl xalq mü sa bi
qə lər lau rea tı Əy yub Qu

li ye vin ida rə et di yi or kestr 
ta ma şa çı la ra Azər bay can 
klas sik mu si qi si nin ən par laq 
nü mu nə lə ri ni – Qa ra Qa ra
ye vin «Yed di gö zəl» ba le tin
dən val sı, Fik rət Əmi ro vun 
«Min bir ge cə» ba le tin dən 
«Şəh ri za dın bay ra mı» his sə
si ni, Ni ya zi nin «Qay ta ğı»sı və 
Qa ra Qa ra ye vin «Pa va na»sı nı 
təq dim edib.

Azərbaycan orkestrinin Almaniyada möhtəşəm çıxışı



14 avqust  
2015 7№31 

(125)

Əsas sız şi ka yət lər  
na ra hat lıq do ğu rur

Son il lər öl kə mi zin şə
hər və qə səb lə rin də ti kin
ti qu raş dır ma iş lə ri ge niş 
vüs sət alıb. Re dak si ya mı za 
gön də ri lən sor ğu lar dan da 
ay dın ol du ğu ki mi,  və tən
daş la rı mı zı  ən  çox ma raq
lan dı ran möv zu lar  ti kin ti 
ilə bağ lı mə sə lə lər dir.  Ti
kin ti yə  ne cə baş  la  ma  lı  ?  
İca zə ni ne cə al  ma  lı  ?  Bü tün 
bu su al la rı aşa ğı da kı ya zı
mız da ca vab la dır ma ğa ça
lı şa ca ğıq. 

Şə hər sal ma və Ti kin ti 
Mə cəl lə si nə əsa sən ba rə
sin də ica zə tə ləb olu nan 
ti kin ti şə hər sal ma və ti kin
ti yə da ir nor ma tiv sə nəd lə
rin tə ləb lə ri nə zidd ol ma
dı ğı təq dir də, mü va fiq ic ra 
ha ki miy yə ti or qa nı (yer li 
ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı) 
tə rə fin dən ti kin ti yə ica zə 

ve ril mə li dir. Ti kin ti yə ica
zə mü va fiq ti kin ti əra zi si 
üçün qüv və də olan mü fəs
səl plan əsa sın da ve ri lir. Si
fa riş çi ti kin ti yə ica zə al maq 
üçün mü va fiq ic ra ha ki miy
yə ti or qa nı na (yer li ic ra ha
ki miy yə ti or qan la rı) əri zə 
ilə mü ra ci ət edir.

Mü va fiq ic ra ha ki miy
yə ti or qa nı (yer li ic ra ha ki
miy yə ti or qan la rı) ti kin ti yə 
da ir əri zə nin və ti kin ti la
yi hə si nin təq dim edil di yi 
vaxt dan 5 iş gü nü ər zin də 
təq dim olun muş sə nəd lə
rin tam lı ğı nı yox la yır. Sə
nəd lər tam təq dim olun
ma dıq da, mü va fiq ic ra ha
ki miy yə ti or qa nı (yer li ic ra 
ha ki miy yə ti or qan la rı) on
la rın ta mam lan ma sı üçün 
zə ru ri hə rə kət lər ba rə də 
əri zə çi yə dər hal mə lu mat 
ve rir və bu məq səd lə 10 
gün müd dət tə yin edir.

Ti kin ti yə da ir sə nəd
lə rin tam lı ğı tə min edil
dik dən son ra, mü va fiq ic ra 
ha ki miy yə ti or qa nı (yer li 
ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı) 
ti kin ti yə ica zə ilə fəa liy yət 
sfe ra sı na (ma raq la rı na) to
xu nu lan və mü va fiq ic ra ha
ki miy yə ti or qa nı (yer li ic ra 
ha ki miy yə ti or qan la rı) tə
rə fin dən ti kin ti nin tə yi na
tı na uy ğun ola raq mü əy yən 
edi lən aidiy yə ti qu rum la ra 
rəy bil di ril mə si üçün sor ğu 
gön də rir. Hə min sor ğu ya 1 
ay müd də tin də rəy bil di ril
mə li dir. Bu müd dət ər zin
də aidiy yə ti qu rum lar tə rə
fin dən rəy bil di ril mə dik də, 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nı (yer li ic ra ha ki miy
yə ti or qan la rı) irad la rın ol
ma ma sı pre zump si ya sın dan 
çı xış edir.

Sə nəd lə rin tam lı ğı tə
min edil dik dən son ra mü
va fiq ic ra ha ki miy yə ti or
qa nı (yer li ic ra ha ki miy yə ti 
or qan la rı) ti kin ti yə ica zə 
ic raa tı çər çi və sin də ti kin ti 
la yi hə lə ri ni eks per ti za dan 
ke çi ril mə si üçün eks per ti za 
mü əs si sə si nə gön də rir.

Mü va fiq ic ra ha ki miy
yə ti or qa nı (yer li ic ra ha ki

miy yə ti or qan la rı) ti kin ti yə 
da ir əri zə yə da xil ol muş 
rəy lər nə zə rə alın maq la 3 
ay ər zin də ba xır və ti kin
ti yə ica zə ve ril mə si və ya 
ica zə ve ril mə sin dən im ti na 
edil mə si ba rə də qə rar qə
bul edir.

Mər tə bə lə ri nin sa
yı 3dən, hün dür lü yü 12 
metr dən və aşı rım la rı nın 
uzun lu ğu 6 metr dən çox 
ol ma yan ya şa yış ev lə ri nin 
ti kin ti si ilə bağ lı mə lu mat
lan dır ma ic raa tı hə ya ta ke
çi ri lir və on la rın ti kin ti si 
üçün ti kin ti la yi hə si nin yal
nız me mar lıqplan laş dır ma 
böl mə si nin ha zır lan ma sı 
tə ləb olu nur. Ba rə sin də 
mə lu mat lan dır ma ic raa tı
nın tət biq edil di yi ya şa yış 
ev lə ri nin ti kin ti si nə ica zə
nin alın ma sı tə ləb olun mur.

Mə cəl lə yə əsa sən mül
kiy yət də, ica rə də və ya is
ti fa də də olan tor paq sa hə
sin də aşa ğı da kı ti kin ti ob
yekt lə ri nin ti kin ti si nə ica zə 
tə ləb olun mur:

– hün dür lü yü ən ço xu 
5 metr, sa hə si 100 kvad
rat metr olan bir mər tə bə li 
yar dım çı ti ki li lə rin, kənd 
tə sər rü fa tı, me şə tə sər rü
fa tı və ba lıq çı lıq fəa liy yə ti 
ilə bağ lı ob yekt lə rin;

– xü su si mül kiy yət də 
olan tor paq sa hə lə rin də 
həc mi ən ço xu 60 kub metr 
və də rin li yi ən ço xu 5 metr 
olan qu yu la rın, ye ral tı su və 
çir kab su an bar la rı nın (re
zer vu ar la rın), ha be lə həc mi 
ən ço xu 200 kub metr olan 
ho vuz la rın;

– hün dür lü yü ən ço xu 
2 metr 20 san ti metr olan 
və qon şu tor paq sa hə si ilə 
sər həd də və ya kü çə bo yun
ca ha sar la rın (tə bii və sü ni 
daş dan olan ha sar lar da da
xil ol maq la);

– hün dür lü yü ən ço xu 8 
metr olan ener ji və ya işıq
lan dır ma di rək lə ri nin, an
te na qül lə lə ri nin və ya tu
tu mu ən ço xu 10 kub metr 
olan su çən lə ri qül lə lə ri nin;

– ki çik me mar lıq for
ma la rı nın (köşk lər, ör tük
lər və bu na bən zər di gər 
ob yekt lə rin), açıq id man və 
ya oyun mey dan ça la rı nın, 
açıq av to mo bil da ya na caq
la rı nın;

– tu tu mu 100 nə fə rə 
qə dər olan mü vəq qə ti ti
ki li lə rin;

– fa sa dı nın möv cud qa
ba rit lə ri də yiş di ril mə dən 
tə mir edi lən ti kin ti ob yekt
lə ri nin;

– tə mir edi lən yol və ya 
mü hən diskom mu ni ka si ya 
tə mi na tı xət lə ri nin; 

– ya şa yış ev lə ri nin hə
yət ya nı sa hə lə rin də hün
dür lü yü ən ço xu 3 metr və 
sa hə si ən ço xu 100 kvad rat
metr olan yar dım çı ti ki li lə
rin, hün dür lü yü ən ço xu 3 
metr və sa hə si ən ço xu 300 
kvad rat metr olan is ti xa na
la rın və oran je re ya la rın.

MƏHƏbbƏtOrucOV
 
Ti kin ti ilə bağ lı bə zi və

tən daş lar tə rə fin dən sə la
hiy yət li qu rum la ra edi lən 
əsas sız tək rar şi ka yət lər cid di 
na ra hat lıq do ğu rur. Bu mə sə
lə hət ta Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin 2015ci ilin 
bi rin ci ya rım il li yin so si aliq
ti sa di in ki şa fın ye kun la rı na 
və qar şı da du ran və zi fə lə rin 
mü za ki rə si nə həsr olun muş 
he sa bat mə ru zə sin də də öz 
ək si ni ta pıb. 

Mə ru zə də gös tə ri lir ki, 
he sa bat döv rün də ra yon ic
ra ha ki miy yə ti nə 451 şi ka yət 
da xil olub və on la rın da təx
mi nən 50 fai zi cə mi 25 nə fər 
və tən daş tə rə fin dən ya zıl mış 
tək rar şi ka yət lər dir. Be lə şi
ka yət çi lər dən bi ri – Bi nə qə
di qə sə bə sin də sa ki ni Ra mi
lə Hə tə mo va “Bi nə qə di Oyl 
Kom pa ni” şir kə ti nin sa ziş 
əra zi sin də qa nun suz ti kin ti 
iş lə ri apar maq niy yə tin də dir. 
O, qa nun suz əmə li ni hə ya ta 
ke çir mək məq sə di lə son 6 
ay da nə az, nə çox – 29 də fə 
şi ka yət əri zə si ilə ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nə mü ra ci ət edib. 
Yer li və di gər qu rum la ra ün
van la dı ğı mü ra ci ət lər dən də 
ay dın gö rü nür ki, və tən daş 
hü quq mü əy yə ne di ci sə nəd
lə ri təq dim et mə dən ti kin ti 
iş lə ri nin apa rıl ma sın da is rar
lı dır. O, öz məq sə di ni hə ya
ta ke çir mək üçün ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nin və zi fə li şəxs
lə ri nə böh tan at maq dan be lə 
çə kin mir. 

Hə min əra zi də qa nun
suz ti kin ti iş lə ri apa rıl ma sı 
ilə bağ lı “Bi nə qə di Oyl Kom
pa ni” şir kə ti nə də mə lu mat 
ve ri lib. Və tən daş R.Hə tə
mo va nın is rar la ti kin ti iş lə ri 
apar maq is tə di yi əra zi sa ziş 
əra zi si he sab olu nur. Bu nun
la bağ lı “Bi nə qə di Oyl Kom
pa ni” şir kə ti ilə Azər bay can 
Döv lət Nef Şir kə ti (ARDNŞ) 
ara sın da mü qa vi lə möv cud
dur. Ha zır da sa ziş əra zi sin də 
min lər lə öz ba şı na ti ki li nin 
sö kül mə si ba rə də məh kə mə 
qə ra rı var. 

R.Hə tə mo va ki mi əsas sız 
şi ka yət lər lə çı xış edən lə rin 
sa yı da də qiq ləş di ri lib və on
la rın ba rə sin də in zi ba ti qay
da da təd bir lə rin gö rül mə si nə 
qə rar ve ri lib. 

Belə in san lar dan bi ri  də 8 
mkr. sa ki ni El çin Hü sey nov
dur. O, vax ti lə qon şu lar dan 
top la dıq la rı im za lar dan şəx si 
məq səd lər üçün is ti fa də et
mə yə ça lı şır. Qon şu la rın eti
ba rın dan sui is ti fa də edə rək 
hər də fə müx tə lif möv zu lar 
al tın da çox say lı ins tan si ya la ra 
mü ra ci ət lər ün van la maq la sa
kin lər ara sın da çaş qın lıq sa lır. 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə tin dən 
ve ri lən mə lu ma ta gö rə, ar tıq 
be lə şi ka yət lər lə bağ lı araş
dır ma lar apa rı lıb və mək tub
la ra əla və olun muş im za sa
hib lə ri rəs mi iza hat ve rə rək 
on lar E.Hü sey nov tə rə fin dən 
müx tə lif kom mu nal xid mət
lə ri adı al tın da bə ha nə lər 
gə tir mək lə im za et dir miş 
bu tip li mü ra ci ət lə rin araş
dı rıl ma sı ye kun laş dı rı lıb və 
mü va fiq sə nəd lər top la na raq 

hü quqmü ha fi zə or qan la rı na 
gön də ri lib. La kin də fə lər lə 
apa rı lan söh bət lə rə, hü qu qi 
iza hat la ra bax ma ya raq, bə
zi və tən daş la rı mız hə lə də 
əsas sız şi ka yət lər yaz maq da 
da vam edir lər. 

Bi nə qə di RİH baş çı sı 
Apa ra tı nın Ra yon tə sər rü
fat şö bə sin dən bil di ril di yi nə 
gö rə, qu ru ma da xil olan şi
ka yət lər, əsa sən, tor paq və 
ev ti kin ti si ilə bağ lı dır: “Bə zi 
və tən daş lar Döv lət Nef Şir
kə ti nin sa ziş əra zi sin də tor
paq sa hə si əl də et mə lə ri nə 
bax ma ya raq, mən zil ti kin ti si 
ilə bağ lı ra yon ic ra ha ki miy
yə ti nə üz tu tur lar. Prob lem lə
ri nin həl li ni müx tə lif yol lar la 
həll et mək is tə yir lər. Hal bu ki, 
hə min əra zi lər nef şir kə ti nə 
ba lan sın da ol maq la döv lət ri
fa hı na xid mət edən sə na ye 
əra zi si dir”.  

Xa tır la daq ki, “Bi nə qə di 
Oyl Kom pa ni” şir kə ti ötən 
il lər də ona məx sus əra zi də 
ti kil miş fər di ev lə ri sök mə yə 
cəhd edib. Bu na eti raz edən 
sa kin lər isə mət bua ta ver dik
lə ri açıq la ma lar da hə min tor
paq sa hə lə ri ni gu ya bə lə diy
yə lər dən al dıq la rı nı de yib lər. 
Araş dır ma lar isə gös tə rir ki, 
əs lin də hə min in san la rın əl
lə rin də heç bir hü qu qi mü
əy yən edi ci sə nəd lər yox dur. 
Sa də cə, bə zi və tən daş lar öz
lə ri nə haqq qa zan dır maq 
üçün bu cür fi kir lər səs lən
di rir lər.

Baş ve rən lər əha li ara sın
da apa rı lan maa rif lən dir mə 
iş lə ri nin bir qə dər də ge niş
lən di ril mə si va cib li yi ni gös tə
rir. Bu ba xım dan, mət bua tın 
da üzə ri nə mü hüm və zi fə lər 
dü şür. 

Xa tır la daq ki, ra yon
da baş lan mış ge niş miq yas lı 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri ilə 
əla qə dar Azad lıq pros pek
ti nin Bi nə qə di ra yo nun dan 
ke çən his sə sin də, mər kə zi 
kü çə lər də və mik ro ra yon lar
da kı ya şa yış bi na la rı nın fa sad
la rı nın mil li me mar lıq üs lu
bun da ye ni dən qu rul ma sı ilə 
əla qə dar hə min bi na lar da qa
nun suz ar tır ma la rın ləğ vi də 
xey li şi ka yət lə rə yol açıb. İc ra 
ha ki miy yə ti nə mü ra ci ət lə rin 
ək sə riy yə ti abad lıq iş lə ri nin 
in ten siv şə kil də apa rıl dı ğı 
8ci mik ro ra yo nun sa kin lə
rin dən olur du. La kin hə min 
əra zi lər də apa rı lan abad lıq 

iş lə rin dən son ra sa kin lə rin 
şi ka yət lə ri nin də sa yı xey li 
aza lıb. Vax ti lə na ra zı lıq edən 
sa kin lər in di ra yon da kı abad
lıqqu ru cu luq iş lə ri ni yük sək 
qiy mət lən dir dik lə ri ni bil di
rir lər. Bu nun la be lə sö kün tü 
za ma nı sa kin lə rə dəy miş zi
ya na gö rə kom pen sa si ya tə ləb 
edən lər də var. 

BMKTBnin 1 say lı Mən
zil İs tis mar Sa hə si nin baş mü
hən di si Səy yad Qu li yev bi
zim lə söh bə tin də bil dir di ki, 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri ilə 
əla qə dar əra zi dən qa raj la rın 
gö tü rül mə si və ya xud əla və 
ti ki li lə rin sö kül mə si ilə bağ
lı han sı sa sa ki nin kom pen
sa si ya tə ləb et mə si hü qu qi 
mə lu mat sız lıq dan irə li gə lir: 
“Gö rü nür, on lar möv cud qa
nun ve ri ci lik dən xə bər siz dir
lər. Be lə hal lar baş ver mə sin 
de yə, sə la hiy yət li qu rum la rın 
əmək daş la rı əha li ara sın da 
iza hat iş lə ri apar ma lı dır lar. 
Bə zi sa kin lər əsas sız ola raq 
yu xa rı ins tan si ya la ra şi ka yət 
edir, öz lə ri nin haq lı ol duq la
rı nı sü but et mə yə ça lı şır lar. 
Be lə in san lar ic ti mai qı naq 
ob yek ti nə çev ril mə li dir lər”. 

Əra zi də ki sö kün tü iş lə
ri nin möv cud qa nun ve ri ci li
yin tə ləb lə ri nə uy ğun hə ya ta 
ke çi ril di yi ni de yən S.Qu li
yev bu cür na ra zı lıq lar la tez
tez qar şı laş dı ğı nı vur ğu la dı: 
“Azad lıq” pros pek tin də və di
gər mər kə zi kü çə lər də çox
mər tə bə li bi na la rın fa sad la rı 
müa sir üs lub da tə mir edil di
yi üçün bi na lar da kı la yi hə də 
nə zər də tu tul ma yan ar tır ma
lar məh kə mə qə rar la rı əsa
sın da sö kü lüb. Əgər bu ti ki li
lər sö kül mə səy di, on da bi na
la rın kü çə yə ba xan his sə si nin 
di zay nı ta ma mi lə po zu lar dı. 
Be lə hal la ra yol ver mək ol
maz. Bu nun la bağ lı də fə lər lə 
sa kin lər ara sın da iza hat iş lə ri 
apa rı lıb. Əla və ti ki li lə rin heç 
bir hü qu qi əsa sı yox dur. Ev 
sa hib lə ri han sı sa qa nun suz 
yol lar la be lə ti ki li lə rə “ica zə” 
alıb və ya al ma yıb lar. Or ta da 
heç bir hü quq mü əy yə ne di ci 
sə nəd yox dur. Bu sə bəb dən 
də hə min ti ki li lər qey riqa
nu ni dir. Ey ni za man da, vax ti
lə bi na lar ti ki lər kən hə yət lər
də qa raj la rın yer ləş di ril mə si 
nə zər də tu tul ma yıb. Bir çox 
in san lar mü vəq qə ti av to mo
bil sax lan ma sı üçün ay rıl mış 
qa raj la ra da ir tex ni ki pas port 

al mış lar və bu nun la da he sab 
edir lər ki, qa raj lar ar tıq on
la rın mül kiy yət lə ri nin tər kib 
his sə si dir. La kin on lar ba şa 
düş mür lər ki, tex ni ki pas port 
ti ki li nin tex ni ki gös tə ri ci lə ri
dir. Vax ti lə bi na la rın hə yət
lə rin də yal nız mü ha ri bə iş ti
rak çı la rı və əlil lər üçün də mir 
qa raj lar qo yu lub. Qa raj la rın 
ay rıl ma sı ba rə də sə rən cam
lar da ol la rın mü vəq qə ti ay
rıl dı ğı, döv lət təd bi ri za ma nı 
əvə zi ödə nil mə dən gö tü rü lə 
bi li nə cə yi və ya ye ri şü rüş dü
rü lə cə yi ba rə də bənd var.

Yal nız koo pe ra tiv bi na la
rın sa kin lə ri üçün bi na lar dan 
bir qə dər kə nar da qa raj lar ti
ki lib. Bi zim əra zi də isə be lə 
koo pe ra tiv bi na yox dur. Bu 
sə bəb dən də bu nun la əla qə
dar şi ka yət lər əsas sız dır”. 

S.Qu li yev mik ro ra yo nun 
bə zi əra zi lə rin də hə lə də 
qa raj la rın qal dı ğı nı və on la
rın tə yi na tın dan kə na ra çı
xıl maq la ob yekt ki mi is ti fa də 
olun du ğu nu bil dir di: “Ra yon 
ic ra ha ki miy yə tin dən bil dir
di yi ki mi, hə min əra zi də ge
niş par kın sa lın ma sı nə zər də 
tu tu lub. Əra zi də ma şın la rın 
sax la nıl ma sı üçün ye ral tı qa
ra jın ti kil mə si də plan laş dı
rı lır”.

Sə nəd siz ti ki li lər lə bağ
lı mə sə lə yə Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı 
Apa ra tı nın Hü quq şö bə si nin 
mü di ri Yu nis Hü sey nov da 
ay dın lıq gə ti rib. O bil di rib ki, 
bü tün bu mə sə lə Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Mən zil Mə
cəl lə si nin tə ləb lə ri nə uy ğun 
tən zim lə nir. Şö bə mü di ri nin 
söz lə ri nə gö rə, ya şa yış sa hə si
nin ye ni dən qu rul ma sı və (və 
ya) ye ni dən plan laş dı rıl ma sı 
ti kin ti nor ma və qay da la rı na 
ria yət edil mək lə, mü va fiq ic ra 
ha ki miy yə ti or qa nı nın qə ra rı 
əsa sın da apa rı lır: “Ya şa yış sa
hə si nin ye ni dən qu rul ma sı və 
(və ya) ye ni dən plan laş dı rıl
ma sı nın ba şa çat ma sı (Mad də 
26) ra zı laş dır ma nı hə ya ta ke
çi rən or qa nın ya rat dı ğı qə bul 
ko mis si ya sı nın ak tı ilə təs diq
lə nir. Qə bul ko mis si ya sı nın 
ak tı ra zı laş dır ma nı hə ya ta ke
çi rən or qan tə rə fin dən döv lət 
ka dastr uço tu nun apa rıl ma sı 
məq sə di ilə da şın maz əm la
kın döv lət re yest ri ni apa ran 
or qa na gön də ril mə li dir”. 

Mü sa hi bi miz bil dir di ki, 
bir çox və tən daş lar tə rə fin

dən Mə cəl lə nin tə ləb lə ri 
po zu lur, mü va fiq ica zə alın
ma dan mən zil lə rin ey van
la rı ge niş lən di ri lir, öz ba şı na 
ti ki li lər in şa edi lir: “Sa kin lər 
nə zə rə al ma lı dır lar ki, qa nun
suz ola raq in şa edil miş hə min 
ey van lar bi na la rın xa ri ci gö
rü nü şü nü kor la maq la ya na şı, 
bi na nı qə za lı və ziy yə tə sa
lır. Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin 2012ci il 6 iyun 
ta rix li Fər ma nı ilə təs diq edil
miş “Yer li ic ra ha ki miy yət lə ri 
haq qın da” əsas na mə nin və 
Şə hər sal ma və Ti kin ti Mə cəl
lə si nin mü va fiq bənd lə ri nə 
əsa sən, yer li ic ra ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın təs diq olun muş şə
hər sal ma sə nəd lə rin də ye ni 
ob yekt lə rin yer ləş di ril mə si
nə, ha be lə möv cud ti ki li lə rin 
ye ni dən plan laş dı rıl ma sı na, 
ye ni dən qu rul ma sı na, konst
ruk tiv də yi şik lik lər apa rıl ma
sı na ra zı lıq ver mək; şə hər
sal ma sə nəd lə ri nin hə ya ta 
ke çi ril mə sin də si fa riş çi nin, 
tər ti bat çı nın və pod rat çı nın 
fəa liy yə ti nə nə za rət et mək; 
şə hər sal ma fəa liy yə ti ilə əla
qə dar ya ra nan mü ba hi sə lə rə 
bax maq ki mi sə la hiy yət lə ri 
var dır. Məh kə mə lər də qal
dır dı ğı id dia lar əsa sın da qa
nun suz ti ki li lər məh kə mə 
qə rar la rı əsa sın da sö kü lür”. 

Y.Hü sey nov qeyd edib ki, 
ha zır da Bi nə qə di ra yo nun da 
apa rı lan abad lıq iş lə ri çər çi
və sin də və tən daş la rın ya şa
dıq la rı bi na la rın hə yət lə rin
də ye ni ya şıl lıq la rın sa lın ma
sı, uşaq əy lən cə mər kəz lə
ri nin ti kil mə si iş lə ri uğur la 
hə ya ta ke çi ri lir: “Bir sı ra və
tən daş lar mü vəq qə ti is ti fa
də lə rin də olan qa raj la rın ye
ri nin də yiş di ril mə si nə və ya 
gö tü rül mə si nə eti raz edir lər. 
Və tən daş lar hə min qa raj la rın 
on la rın gu ya mül kiy yə tin də 
ol du ğu nu id dia edə rək yer
li ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı 
tə rə fin dən mül kiy yət hü quq
la rı nın po zul du ğu nu bil di rir
lər. Hal bu ki, qa nun ve ri ci lik lə 
qa raj lar və tən daş la rın xü su si 
mül kiy yə ti nə keç mir. Azər
bay can Res pub li ka sı Mül ki 
Mə cəl lə si nin 139.1 mad də
si nə gö rə, mül kiy yət hü qu
qu və da şın maz əm la ka di
gər hü quq lar, bu hü quq la rın 
məh dud laş dı rıl ma sı, əmə lə 
gəl mə si, baş qa sı na keç mə si 
və xi ta mı döv lət qey diy ya tı
na alın ma lı dır. Hə min Mə
cəl lə nin 152.1ci mad də si nə 
əsa sən, mül kiy yət hü qu qu 
– sub yek tin ona mən sub əm
la ka (əş ya ya) öz is tə di yi ki mi 
sa hib ol maq, on dan is ti fa də 
et mək və ona da ir sə rən cam 
ver mək üz rə döv lət tə rə fin
dən ta nı nan və qo ru nan hü
qu qu dur. Mə cəl lə yə əsa sən, 
da şın maz əm lak üzə rin də 
sə rən cam ver mək hü qu qu 
hə min əm la kın da şın maz 
əm la kın döv lət re yest rin də 
əra zi lər üz rə qey diy ya tı ta
ri xin dən əmə lə gə lir. Qa raj
lar və tən daş la ra mü vəq qə ti 
is ti fa də yə ve ril dik lə ri üçün 
da şın maz əm la kın döv lət re
yest rin də qey diy ya ta alın mır 
və bu nun la da və tən daş la rın 
bu əm lak üzə rin də xü su si 
mül kiy yət hü qu qu ya ran mır”.

Ti kin ti yə  
ne cə  
baş la ma lı?

Bu ilin bi rin ci ya rı sın da 
ev tə sər rü fat la rı nın is teh lak 
xərc lə ri 2014cü ilin mü va
fiq döv rü nə nə zə rən 17,6 fa
iz ar ta raq 14,7 mil yard ma nat 
olub. Bu, ev tə sər rü fat la rı nın 
gə lir lə ri nin 74,2 fai zi ni təş kil 
edir. 

Bu ba rə də Mər kə zi Ban
kın Pul Si ya sə ti İc ma lı nın 
2015ci ilin 6 ayı nın ye kun

la rı na həsr olu nan nöm rə
sin də mə lu mat ve ri lir.

Bil di ri lir ki, he sa bat döv
rün də hər bir is teh lak çı or ta 
he sab la ay da 274,4 ma nat lıq 
və ya ötən ilin ey ni döv rü ilə 
mü qa yi sə də 35,3 ma nat çox 
əm təə alıb və pul lu xid mət
lər dən is ti fa də edib. İs teh lak 
xərc lə ri nin ar tı mı pə ra kən
də əm təə döv riy yə si nin ar

tı mı na şə ra it ya ra dıb. 
Dövr ər zin də is teh lak

çı la rın tə lə bat la rı nın ödə
nil mə si məq sə di lə is teh lak 
ba za rın da sa tıl mış əm təə və 
xid mət lə rin həc mi 11,9 fa iz 
ar ta raq 15,6 mil yard ma nat 
təş kil edib. İs teh lak ba za rı 
üz rə re al ar tı mın 84,6 fai zi 
ti ca rət, 15,4 fai zi xid mə tin 
he sa bı na ya ra nıb.

Altı ayda ev təsərrüfatlarının istehlak xərcləri 17,6 faiz artıb
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2015ci il də Azər bay can da 
inf ya si ya bir rə qəm li sə viy yə də 
qa la caq. Azər bay can Mər kə zi 
Ban kı nın (AMB) 2015ci il yan
variyun ay la rı üçün “Pul si ya sə
ti ic ma lı”nda de yi lir. Döv lət Sta
tis ti ka Ko mi tə si nin mə lu mat la
rı na əsa sən 2015ci ilin bi rin ci 
ya rı sın da or ta il lik inf ya si ya 3,5 
fa iz təş kil edib. İc mal da bil di ri lir 
ki, he sa bat döv rün də çö rək mə
mu lat la rı və yar ma lar 9,5 fa iz, 
yağ və piy lər 11,8 fa iz, mey və lər 
10,5 fa iz, qəh və, çay və ka kao isə 
9,4 fa iz ba ha la şıb:

“2015ci ilin bi rin ci ya rı sın
da kənd tə sər rü fa tı məh sul la rı
nın is teh sal çı qiy mət lə rin də 8,7 
fa iz lik ar tım mü şa hi də olu nub. 
Qiy mət ar tı mı hey van dar lıq 
məh sul la rı üz rə 1,5 fa iz, bit ki çi

lik məh sul la rı üz rə 15,6 fa iz, ba
lıq və ba lıq məh sul la rı üz rə isə 
3,8 fa iz olub”.

He sa ba ta əsa sən, 2015ci ilin 
I ya rı sın da no mi nal ef ek tiv mə
zən nə, inf ya si ya göz lən ti lə ri və 
ti ca rət tə rəf daş la rın da yük sək 
infl ya si ya qiy mət lə rə ar tı rı cı, 
möv sü mi amil lər, pul ba za sı və 
dün ya ər zaq qiy mət lə ri nin də
yi şi mi isə azal dı cı tə sir gös tə rib.

İc mal da qeyd edi lir ki, xa ri ci 
ti ca rət tə rəf da şı olan öl kə lər də 
or ta il lik inf ya si ya 8,2 fa iz (qey
rineft id xal çə ki li or ta) təş kil 
edib. AMBnin Bey nəl xal Val
yu ta Fon du nun proq noz la rı əsa
sın da apar dı ğı he sab la ma la ra gö
rə 2015ci ilin ye ku nu üz rə əsas 
ti ca rət tə rəf daş la rın da or ta il lik 
inf ya si ya 7,9 fa iz təş kil edə cək.

Azər bay can da bu il bir rə qəm li  
infl ya si ya proq noz laş dı rı lır

İx ti sas se çi mi nin nə ti cə lə ri 
elan olun du

İş vaxt ı də yiş di ri lir

“Ha ber ler.com” say tı nın ver di yi 
mə lu ma ta gö rə, TA NAP la yi hə si çər
çi və sin də Tür ki yə nin Po sof ra yo nu nun 
Türk gö zü kən din dən Ər zu ru mun Aş
ka le ra yo nu na qə dər olan 375 ki lo metr
lik xət ti nin ti kin ti si üçün il kin mər hə lə 
ola raq 180 ədəd bo ru gə mi ilə Ho pa li
ma nı na gə ti ri lib. 

 Bo ru lar Ho pa li ma nın dan ti kin ti 
sa hə si nə da şı na caq. Bun dan baş qa, 

bo ru la rın qar şı da kı gün lər də də Ho
pa li ma nı na gə ti ril mə si da vam et di ri
lə cək.  

 Qeyd edək ki, TA NAP Tür ki yə
nin Gür cüs tan sər hə din də ki Ər da han 
şə hə ri nin Po sof ra yo nun da kı, Türk gö
zü kən din dən baş la ya raq 21 şə hər dən 
keç mək lə Tür ki yə nin Yu na nıs tan sər
hə di ya xın lı ğın da yer lə şən Ədir nə nin 
İp sa la ra yo nun da ba şa ça ta caq. 

 2015ci ilin iyul ayı ər zin də 2323 əc
nə bi tə rə fin dən Azər bay can Res pub li ka
sın da ol ma, ha be lə mü vəq qə ti və dai mi 
ya şa ma qay da la rı na əməl et mə dən in
zi ba ti qa nunve ri ci li yin tə ləb lə ri nin po
zul ma sı hal la rı mü əy yən edi lib. Döv lət 
Miq ra si ya Xid mə ti nin (DMX) mət bu at 
mər kə zin dən APAya ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, on lar dan 15nin Azər bay can Res
pub li ka sı əra zi sin də mü vəq qə ti və ya 
dai mi ya şa maq üçün əsas ve rən sə nəd lə
ri iti ril di yin dən ye ni si ilə əvəz olun muş, 
167 nə fə ri nə cə ri mə tət biq edil mək lə 
öl kə əra zi sin də ya şa ma la rı le qal laş dı rı lıb, 
1635 əc nə bi nin Azər bay can Res pub li ka
sı əra zi si ni 48 sa at ər zin də tərk et mə lə ri, 
506 əc nə bi nin isə in zi ba ti qay da da öl kə 
hü dud la rın dan kə na ra çı xa rıl ma la rı ba
rə də qə rar lar qə bul edi lib. 

Ümu miy yət lə, ay ər zin də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Döv lət Miq ra si ya Xid
mə ti nə əc nə bi lər və və tən daş lı ğı ol ma
yan şəxs lər tə rə fin dən öl kə də mü vəq qə ti 
ol ma müd dət lə ri nin uza dıl ma sı, mü vəq
qə ti və dai mi ya şa maq üçün ica zə lə rin ve
ril mə si, və tən daş lı ğa qə bul, xi tam, bər pa, 
elə cə də və tən daş lıq mən su biy yə ti nin və 
qaç qın sta tu su nun mü əy yən ləş di ril mə si, 

həm çi nin əmək fəa liy yə ti nin hə ya ta ke
çi ril mə si üçün iş ica zə lə ri nin ve ril mə si 
və möv cud iş ica zə lə ri nin müd dət lə ri nin 
uza dıl ma sı ilə bağ lı 9762 mü ra ci ət da xil 
olub. Mü ra ci ət lə rin hər bi ri ay rıay rı lıq da 
Azər bay can Res pub li ka sı qa nun ve ri ci li yi
nin tə ləb lə ri nə uy ğun ola raq araş dı rı lıb 
və mü va fiq qə rar lar qə bul edi lib. 

Ötən ay ər zin də ol du ğu yer üz rə 
qey diy yat la bağ lı 86639 əc nə bi nin mü
ra ciə ti qey də alı nıb. Bu nun la ya na şı işə 
gö tü rə nin öl kə qa nun ve ri ci li yi nin tə
ləb lə ri ni poz maq la iş ica zə si alın ma dan 
əc nə bi nin və ya və tən daş lı ğı ol ma yan 
şəx sin haq qı ödə ni lən  əmək fəa liy yə ti
nə cəlb edil mə si hal la rı nın aş kar edi lə
rək qar şı sı nın alın ma sı məq sə di lə Xid
mə tin mü va fiq struk tur böl mə lə ri nin 
əmək daş la rı tə rə fin dən öl kə əra zi sin də 
fəa liy yət gös tə rən 13 sa hib kar lıq sub
yek tin də yox la ma lar apa rı lıb. Ke çi ril
miş təd bir lər nə ti cə sin də 12 sa hib kar
lıq sub yek tin də əc nə bi lə rin və və tən
daş lı ğı ol ma yan şəxs lə rin Azər bay can 
Res pub li ka sı əra zi sin də haq qı ödə ni lən 
əmək fəa liy yə ti ni hə ya ta ke çir mə lə ri 
üçün iş ica zə lə ri nin alın ma sı qay da la rı
nın po zul ma sı hal la rı aş kar edi lib.

TA NAP-ın çə ki li şi üçün bo ru la rın 
ilk his sə si Ho pa li ma nı na gə ti ri lib

Ötən ay 2141 əc nə bi  
Azər bay can dan çı xa rı lıb 

Tə lə bə Qə bu lu üz rə Döv lət 
Ko mis si ya sı (TQDK) 2015/2016
cı təd ris ili üçün Azər bay can 
Res pub li ka sı nın ali təh sil mü
əs si sə lə ri nə yer ləş dir mə nin nə
ti cə lə ri ni elan edib. TQDKdan 
APAya ve ri lən xə bə rə gö rə, 
abi tu ri yent lər mü sa bi qə nin nə ti
cə lə ri ni TQDKnın in ter net sə
hi fə sin dən və ya mo bil te le fon la 
iş nöm rə lə ri ni 7727 nöm rə si nə 
gön dər mək lə öy rə nə bi lər lər.  
Ali təh sil mü əs si sə lə ri nə qə bul 
ol muş abi tu ri yent lə rin si ya hı sı 
av qus tun 13də  «Abi tu ri yent» 

jur na lı nın 7ci sa yın da dərc olu
na caq dır. Jur na lı abi tu ri yent.az 
say tın dan da ödə niş et mək lə si
fa riş et mək müm kün dür.  Tə lə
bə Qə bu lu üz rə Döv lət Ko mis
si ya sı tə lə bə adı qa zan mış bü tün 
gənc lə ri təb rik edir, on la ra gə
lə cək təh sil lə rin də mü vəf ə qiy
yət lər ar zu la yır.

 Tə lə bə adı qa zan mış şəxs
lər 2015ci il av qus tun 14dən 
24dək sə nəd lə ri ni da xil ol duq
la rı təh sil mü əs si sə si nə təq dim 
et mək lə qey diy yat dan keç mə li
dir lər. Mü əy yən olun muş müd

dət də qey diy yat dan keç mə mək 
abi tu ri yen tin mü va fiq ix ti sa sa 
yer ləş di ril mə dən im ti na et mə
si ki mi qiy mət lən di ri lə cək və 
onun qə bul haq qın da əm ri ali 
mək tə bə gön də ril mə yə cək.  Ali 
təh sil mü əs si sə lə ri nin mü sa bi
qə sin də 38763 abi tu ri yent iş ti
rak edib. On lar dan 32196 nə fə ri 
ali təh sil mü əs si sə lə ri nə qə bul 
olu nub. Ali təh sil mü əs si sə lə
ri nin boş qa lan (va kant) plan 
yer lə ri nin si ya hı sı av qus tun 14
də  «Abi tu ri yent» jur na lı nın 8ci 
sa yın da dərc olu na caq dır.

Hə min yer lə rə ix ti sas se
çi mi av qus tun 14dən 19dək 
in ter net va si tə si lə apa rı la caq. 
Abi tu ri yent lər elekt ron əri zə də 
ali təh sil mü əs si sə lə ri nin boş 
qa lan plan yer lə ri nin ix ti sas la rı 
ilə ya na şı or ta ix ti sas mək təb
lə ri nin ix ti sas la rı nın da kod la
rı nı gös tə rə bi lər lər (or ta ix ti sas 
mək təb lə ri nin qə bul apa rı lan 
ix ti sas la rı «Abi tu ri yent» jur na
lı nın 5ci sa yın da dərc olu nub). 
Hə min jur na lı abi tu ri yent.az 
say tın dan da ödə niş et mək lə si
fa riş et mək olar.

Azər bay can Res pub li ka sı 
Əmək və Əha li nin So si al Mü
da fiə si Na zir li yi tə rə fin dən Ba kı 
şə hə rin də özəl sek tor da fəa liy
yət gös tə rən işə gö tü rən lə rə və 
bank la rın rəh bər lə ri nə mü ra ci
ət ün van la nıb. 

Mü ra ci ət də de yi lir: “Azər
bay can Res pub li ka sı Na zir lər 
Ka bi ne ti nin Yol Hə rə kə ti Təh
lü kə siz li yi Ko mis si ya sı nın “Ba kı 
şə hə rin də nəq liy ya tın hə rə kə
ti nin tək mil ləş di ril mə si üz rə 
əla və təd bir lər haq qın da” 30 
iyun 2015ci il ta rix li 1 nöm rə
li pro to ko lu nun 24cü bən di ilə 
Ba kı şə hə rin də ic ti mai şə hər 
nəq liy ya tı nın iş re ji mi ni nor
mal laş dır maq, av to mo bil yol
la rın da tı xac la rın ya ran ma sı na 
şə ra it ya rat ma maq və sər ni şin 
da şı ma la rın da yol hə rə kə ti nin 
təh lü kə siz li yi ni yük səlt mək 
məq sə di lə 2015ci ilin av qust 
ayın dan baş la ya raq Ba kı şə hə
rin də iş vax tı nın özəl sek tor da 
sa at 07:30 – 08:00 ra də lə rin də, 
bank sek to run da isə sa at 10:00
dan baş lan ma sı töv si yə olu nur. 

Töv si yə nin ic ra sı nı tə min et
mək üçün Ba kı şə hə rin də özəl 
sek tor da və bank sek to run da 
fəa liy yət gös tə rən işə gö tü rən lər 
tə rə fin dən aşa ğı da qeyd edi lən 
əmək qa nun ve ri ci li yi nin tə ləb
lə ri nə ria yət edil mə si zə ru ri dir. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Əmək Mə cəl lə si nin 95ci mad
də si nə əsa sən iş vax tı nın re ji mi 
qay da la rı – gün də lik iş vax tı nın 
müd də ti, onun baş lan ma sı və 
qur tar ma sı, iş də fa si lə lə rin vax tı 
və müd də ti, sut ka da kı növ bə lə
rin sa yı, növ bə sə nəd lə ri və on

la rın tər ti bi, bir növ bə dən di gər 
növ bə yə ke çi ril mə, iş vax tı nın 
cəm lən miş uço tu, iş lən miş iş 
gün lə ri nin is ti ra hət gün lə ri ilə 
əvəz edil mə si (əvəz gü nün ve ril
mə si) qay da la rı, ha be lə həf ə lik 
iş gün lə ri nin sa yı mü əs si sə da xi
li in ti zam qay da la rı və ya əmək 
mü qa vi lə si, kol lek tiv mü qa vi lə 
ilə mü əy yən edi lir. İş vax tı nın 
re ji mi və onu mü əy yən edən 
qay da lar bu Mə cəl lə və di gər 
nor ma tiv hü qu qi akt lar la mü əy
yən edil miş iş vax tı müd də ti nə 
əməl olun maq la işə gö tü rə nin 
əm ri (sə rən ca mı, qə ra rı) ilə təs
diq edi lir. 

Bu qay da lar la iş çi lər hök
mən ta nış edil mə li dir lər. Hə
min qay da la rın iş re ji mi ni tən
zim lə yən əsas böl mə lə ri bö yü
dül müş şə kil də bü tün iş çi lə rin 
hər gün gö rə bi lə cə yi yer dən 

asıl ma lı dır. İş çi lə rin ümu mi 
sa yı 50 nə fə rə dək olan sə na
ye, nəq liy yat, ti kin ti, ti ca rət və 
di gər xid mət mü əs si sə lə rin də 
iş çi lə rin Əmək Mə cəl lə si ilə 
mü əy yən edil miş əmək, so si al 
və iq ti sa di hü quq la rı nı məh
dud laş dır ma maq şər ti ilə işə
gö tü rən bu mad də də nə zər də 
tu tul muş qay da dan fərq li olan 
iş vax tı nın re ji mi qay da la rı nı 
mü əy yən edə bi lər. Əmək və 
Əha li nin So si al Mü da fiə si Na
zir li yi Azər bay can Res pub li ka sı 
Na zir lər Ka bi ne ti nin Yol Hə
rə kə ti Təh lü kə siz li yi Ko mis
si ya sı nın yu xa rı da qeyd edi lən 
pro to ko lu nun 24cü bən di ilə 
mü əy yən edi lən töv si yə xa rak
ter li təd bi rin döv lət əhə miy
yət li ol du ğu nu Ba kı şə hə rin də 
yer lə şən özəl sek tor da və bank 
sek to run da ça lı şan işə gö tü

rən lə rin diq qə ti nə çat dı ra raq, 
əmək mü qa vi lə lə rin də iş vax
tı nın baş lan ma sı ilə bağ lı əmək 
şə rai ti şərt lə ri nin də yiş di ril mə
si nin həm kar lar it ti fa qı təş ki la tı 
ilə, mü əs si sə də həm kar lar it ti
fa qı təş ki la tı ol ma dıq da əmək 
kol lek ti vi ilə da nı şıq lar apar
maq la iş çi lə rin əmək mü qa vi lə
lə ri nə xi tam ve ril mə si hal la rı na 
mak si mum sə viy yə də yol ver
mə dən hə ya ta ke çi ril mə si nin 
zə ru ri ol du ğu nu bil di rir.”. 

Mü ra ci ət də Ba kı şə hə rin də 
özəl sek tor da fəa liy yət gös tə rən 
işə gö tü rən lər dən və bank la rın 
rəh bər lə rin dən gö rü lən təd
bir lər ba rə də Azər bay can Res
pub li ka sı nın Əmək və Əha li nin 
So si al Mü da fiə si Na zir li yi nin 
elekt ron poç tu na (in fo@mlspp.
gov.az) mə lu mat gön dər mə lə ri 
xa hiş olu nur. 


