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 Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
iyu lun 13-15-də İta li ya Res-
pub li ka sı nda rəs mi sə fər də 
ol muş dur. Ro ma nın Bey nəl-
xalq Ha va Li ma nın da döv-
lə ti mi zin baş çı sı nı İta li ya nın 
yük sək və zi fə li döv lət və hö-
ku mət nü ma yən də lə ri qar şı-
la mış lar.

İyu lun 14-də Ro ma da 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin və 
İta li ya Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti Cor co Na po li ta no nun 
nü ma yən də he yət lə ri nin iş ti-
ra kı ilə ge niş tər kib də gö rü şü 
ol muş dur. Gö rüş də Azər bay-
can ilə İta li ya ara sın da si ya si, 
iq ti sa di, mə də ni və di gər sa-
hə lər də əmək daş lı ğın uğur-
lu in ki şa fın dan məm nun luq 
ifa də edil miş dir. Öl kə lə ri miz 
ara sın da əla qə lə rin Av ro pa İt-
ti fa qı-Azər bay can əmək daş lı ğı 
ba xı mın dan önə mi vur ğu lan-
mış dır. Azər bay ca nın Av ro pa 
Şu ra sın da, İta li ya nın Av ro pa 
İt ti fa qın da sədr li yi döv rün də 
səy lə rin əla qə lən di ril mə si nin 
va cib li yi qeyd edil miş dir.

Söh bət za ma nı ener ge ti-
ka sa hə sin də əmək daş lı ğın 
uğur lu in ki şa fı vur ğu lan mış, 
öl kə lə ri mi zin bey nəl xalq təş-

ki lat lar da bir-bi ri nə qar şı lıq lı 
dəs tək ver di yi bil di ril miş dir.

Gö rüş də Er mə nis tan-
Azər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si, Azər bay can-İta-
li ya iki tə rəf li mü na si bət lə-
ri nin müx tə lif as pekt lə ri və 
qar şı lıq lı ma raq do ğu ran di-
gər mə sə lə lər lə bağ lı ət raf  ı 
fi  kir mü ba di lə si apa rıl mış dır.

Rəs mi sə fər çər çi və sin də 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 

Pre zi den ti İl ham Əli ye vin Ro-
ma da İta li ya Res pub li ka sı nın 
Baş na zi ri Mat teo Ren zi ilə də 
gö rü şü ol muş dur.

Gö rüş də Azər bay can ilə 
İta li ya ara sın da iki tə rəf li əla-
qə lə rin si ya si, iq ti sa di və di gər 
sa hə lər də in ki şa fın dan məm-
nun luq ifa də olun muş dur. Öl-
kə lə ri miz ara sın da əla qə lə rin 
stra te ji sə viy yə yə qalx dı ğı bil-
di ril miş, ener ge ti ka sa hə sin də 

əmək daş lı ğın yax şı pers pek-
tiv lə ri ol du ğu qeyd edil miş dir. 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin İta li-
ya ya rəs mi sə fə ri nin iki tə rəf  i 
mü na si bət lə rin in ki şa fı ba xı-
mın dan önə mi vur ğu lan mış dır. 
Azər bay can-İta li ya əla qə lə ri nin 
Av ro pa İt ti fa qı ilə əmək daş lıq 
ba xı mın dan əhə miy yə ti qeyd 
edil miş, əla qə lə ri mi zin bun-
dan son ra da ge niş lə nə cə yi nə 
əmin lik ifa də olun muş dur.

Söh bət za ma nı qar şı lıq lı 
ma raq do ğu ran di gər mə sə lə-
lər ət ra fın da da fi  kir mü ba di-
lə si apa rıl mış dır. İyu lun 14-də 
Ro ma da Azər bay can-İta li ya 
sə nəd lə ri nin im za lan ma sı 
mə ra si mi ol muş dur.

Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
İta li ya Res pub li ka sı na rəs mi 
sə fə ri iyu lun 15-də ba şa çat-
mış dır.

AzərbaycanPrezidenti
İlhamƏliyevinİtaliyayasəfəri

SuraxanıGünəşElektrik
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Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
iyu lun 13-də Ro ma da kı məş-
hur “Vil la Borg he se” par kın da 
da hi Azər bay can şai ri və mü-
tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 
abi də si ni zi ya rət et miş, önü nə 
gül dəs tə si qoy muş dur.

Bu abi də “Da hi Azər-
bay can şai ri və mü tə fək ki ri 
Ni za mi Gən cə vi nin 870 il lik 
yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq-

qın da” Azər bay can Res pub-
li ka sı Pre zi den ti nin 2011-ci 
il 23 de kabr ta rix li sə rən ca-
mı na əsa sən ucal dıl mış dır. 
Hə min sə rən ca ma uy ğun 
ola raq Ni za mi Gən cə vi nin 
yu bi le yi nə həsr edil miş sil-
si lə təd bir lər çər çi və sin də 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
dəs tə yi ilə 2012-ci ilin ap-
re lin də abi də nin açı lı şı ol-
muş dur.

İta li ya Res pub li ka sın da 
rəs mi sə fər də olan Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli yev iyu lun 
14-də Ro ma da kı “Al ta re dell 
Pat ria” me mo ri al komp lek-
sin də  na mə lum əs gər abi-

də si ni zi ya rət et miş dir.
Bu ra da döv lə ti mi zin 

baş çı sı nın şə rə fi nə fəxri  
qa ro vul dəs tə si dü zül müş-
dü. Pre zi dent İl ham Əli yev 
na mə lum əs gər abi də si nin 
önü nə ək lil qoy muş dur.

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev iyu lun 16-da ABŞ-
ın öl kə miz də ki föv qə la də 
və sə la hiy yət li sə fi  ri Ri çard 
Mor ninqs ta rı dip lo ma tik 
fəa liy yə ti nin ba şa çat ma sı 
ilə əla qə dar qə bul edib.

Gö rüş də Azər bay can 
Res pub li ka sı ilə ABŞ ara-
sın da iki tə rəf li mü na si-

bət lə rin si ya si, iq ti sa di və 
di gər sa hə lər də uğur la in-
ki şaf et di yi vur ğu lan mış, 
ener ji sa hə sin də uzun il lər 
hə ya ta ke çi ri lən əmək daş-
lı ğın önə mi qeyd olun muş, 
əla qə lə ri mi zin ha zır kı və-
ziy yə ti və pers pek tiv lə ri ilə 
bağ lı mə sə lə lər ət ra fın da 
fi  kir mü ba di lə si apa rıl mış-
dır.

İyu lun 14-də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli yev Ro ma da 
İta li ya Se na tı nın səd ri Pi et-
ro Qras so ilə gö rüş müş dür.

Gö rüş də Azər bay can 
ilə İta li ya ara sın da stra te ji 
əla qə lə rin müx tə lif sa hə-
lər də uğur la in ki şa fın dan 
məm nun luq ifa də edil-
miş, İta li ya nın öl kə mi zin 
əsas ti ca rət tə rəf da şı ol-
du ğu vur ğu lan mış, iq ti sa di 
əmək daş lı ğı mı zın şa xə lən-
di ril mə si nin önə mi qeyd 
olun muş dur. Söh bət za ma-
nı Azər bay can da çox say lı 
ital yan şir kət lə ri nin fəa liy-
yət gös tər mə si nin əla qə-
lə ri mi zin in ki şa fı na töh fə 
ver di yi bil di ril miş, öl kə lə-
ri miz ara sın da əla qə lə rin 
Azər bay can-Av ro pa İt ti fa qı 
əmək daş lı ğı nın in ki şa fın da 
mü hüm rol oy na dı ğı qeyd 
olun muş dur. Azər bay ca nın 
Av ro pa Şu ra sı nın Na zir lər 
Ko mi tə si nə, İta li ya nın isə 

Av ro pa İt ti fa qı na sədr li yi 
döv rün də bir gə fəa liy yə tin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə əmin-
lik ifa də edil miş dir.

İta li ya Se na tı nın səd ri 
öl kə si nin Azər bay ca na Qaf-
qaz da sa bit li yin tə mi nat çı sı 
ki mi ya naş dı ğı nı bil dir miş-
dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
İta li ya Se na tı nın səd ri nə 
Er mə nis ta nın Azər bay ca na 
hər bi tə ca vü zü nün nə ti cə-
lə ri və Dağ lıq Qa ra bağ mü-
na qi şə si nin həl li ilə bağ lı 
apa rı lan da nı şıq la rın ha zır kı 
və ziy yə ti ba rə də mə lu mat 
ver miş dir.

Gö rüş də öl kə lə ri miz 
ara sın da mü na si bət lə rin 
in ki şa fın da par la ment lə ra-
ra sı əla qə lə rin, o cüm lə dən 
dost luq qrup la rı nın ro lu-
nun önə mi qeyd olun muş, 
bu sa hə də gə lə cək əmək-
daş lı ğın da ha da möh kəm-
lən di ril mə si nin əhə miy yə ti 
vur ğu lan mış dır.

İyu lun 16-da Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli yev Al ter na tiv və 
Bər pa Olu nan Ener ji Mən bə-
lə ri üz rə Döv lət Agent li yi nin 
“Azal ter na ti ve ner ji” Məh dud 
Mə su liy yət li Cə miy yə ti nin 
Su ra xa nı Gü nəş Elekt rik Stan-
si ya sı nın açı lı şın da iş ti rak edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı stan-
si ya sı nın ida rə et mə mər kə-
zin də olub.

Mər kəz dən Qo bus tan 
Hib rid Elekt rik Stan si ya sı, Su-
ra xa nı Gü nəş Elekt rik Stan si-
ya sı, Bi lə su var qaç qın şə hər ci-
yi, Ma sal lı İd man Komp lek si, 
həm çi nin Ba kı şə hə rin də 5 
mək təb və 2 po lik li ni ka nın 
üzə rin də qu raş dı rı lan gü nəş 
pa nel lə ri nin fəa liy yə ti nə nə-
za rət et mək müm kün dür. Ya-
xın gə lə cək də Sum qa yıt, Sa-
mux, Sən gə çal və Pi ral la hı da 
gü nəş elekt rik stan si ya la rı nın 
is ti fa də yə ve ril mə si nə zər də 
tu tu lur. Möv cud stan si ya la rın 
fəa liy yə ti nə ti cə sin də 4 mil-
yon ki lo vat-sa at dan ar tıq elekt-
rik ener ji si is teh sal olu nub, 
1 mil yon 300 min kub met rə 
ya xın tə bii qa za qə na ət edi lib.

Pre zi dent İl ham Əli ye və 
Su ra xa nı Gü nəş Elekt rik Stan-
si ya sı nın gös tə ri ci lə ri ba rə də 
mə lu mat ve ri lib.

Bil di ri lib ki, ya ra dıl ma-
sın da əsa sən yer li xam mal və 
ava dan lıq dan is ti fa də olu nan 
stan si ya nın la yi hə gü cü 2800 

ki lo vat dır. Stan si ya da il lik 
elekt rik ener ji si is teh sa lı 4 mil-
yon ki lo vat dır. Stan si ya la yi hə 
gü cü ilə tam iş lə yən də il ər-
zin də 1,5 mil yon kub metr qa za 
qə na ət olu na caq.

Son ra döv lə ti mi zin baş çı-
sı na Al ter na tiv və Bər pa Olu-
nan Ener ji Mən bə lə ri üz rə 
Döv lət Agent li yi nin səy yar la-
bo ra to ri ya sı nın fəa liy yə ti ba-
rə də mə lu mat ve ril di.

Bu la bo ra to ri ya al ter na tiv 
və bər pa olu nan ener ji mən-
bə lə ri nin po ten sia lı nı mü əy-
yən ləş dir mək üçün ya ra dı lıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
2020-ci ilə dək Azər bay can 
Res pub li ka sı nın al ter na tiv və 
bər pa olu nan ener ji mən bə-
lə ri üz rə in ki şaf xə ri tə si nə 
ba xıb. 2020-ci ilə dək Azər-

bay ca nın hər bir şə hər və 
ra yo nun da hib rid tip li elekt-
rik stan si ya la rı nın ya ra dıl ma-
sı qar şı ya məq səd qo yu lub. 
Ha zır da han sı böl gə də ne çə 
stan si ya nın qu raş dı rıl ma sı ilə 
əla qə dar araş dır ma lar apa rı-
lır. Be lə stan si ya la rın ya şa yış 
yer lə ri nə ya xın ya ra dıl ma sı ilk 
növ bə də, elekt rik ener ji si it ki-
si nin qar şı sı nı ala caq və ener-
ji nin is teh lak çı ya da ha ucuz 
qiy mə tə çat dı rıl ma sı na im kan 
ve rə cək. Ümu mi lik də, al ter-
na tiv və bər pa olu nan ener ji 
mən bə lə ri nin in ki şa fı nı tə-
min et mək məq sə di lə 2020-ci 
ilə dək qo yu luş gü cü 2500 me-
qa vat olan elekt rik stan si ya la-
rı nın he sa bı na il də 11 mil yard 
ki lo vat-sa at elekt rik ener ji si is-
teh sa lı nə zər də tu tu lur ki, bu 

da il ər zin də 3 mil yard kub-
met rə ya xın qa za qə na ət et-
mək de mək dir. Araş dır ma lar 
gös tə rir ki, al ter na tiv və bər pa 
olu nan ener ji mən bə lə ri sa hə-
si nə ya tı rı lan in ves ti si ya lar 7-8 
il ər zin də ge ri qa yı dır.

Al ter na tiv və Bər pa Olu-
nan Ener ji Mən bə lə ri üz rə 
Döv lət Agent li yi nin 2015-ci 
ilə dək in ki şaf la yi hə lə ri ilə ta-
nış olan döv lə ti mi zin baş çı sı na 
mə lu mat ve ri lib ki, res pub li-
ka nın müx tə lif böl gə lə rin də 
ümu mi qo yu luş gü cü 300 me-
qa vat olan elekt rik stan si ya la rı-
nın in şa sı nə zər də tu tu lub.

Bu zov na Eko-kənd la yi-
hə si də mü hüm əhə miy yət 
kəsb edir. La yi hə nin re al laş-
ma sı nə ti cə sin də əra zi nin 
elekt rik ener ji si ilə təc hi za tı 

gü nəş pa nel lə ri he sa bı na tə-
min edi lə cək. Bu isə elekt rik 
ener ji si nin is teh sa lı za ma nı 
heç bir eko lo ji prob lem ya rat-
ma ya caq. “Qo bus tan 2020” la-
yi hə si ni isə pi lot la yi hə he sab 
et mək olar. La yi hə “Ağıl lı şə-
bə kə” ad la nan sis tem va si tə si 
ilə re al la şa caq. “Ağıl lı şə bə kə” 
ener ji it ki si ni azalt maq la ya-
na şı, həm də is teh lak çı ya da-
ha key fi y yət li elekt rik ener ji si 
ötür mə yə im kan ve rə cək. Bu 
sis tem Qo bus tan da han sı sa bir 
əra zi də qə za baş ve rər sə, bü-
tün ra yo nun de yil, məhz hə-
min əra zi nin elekt rik ener ji si 
ilə təc hi za tı nı da yan dı ra caq. 
La yi hə nin hə ya ta keç mə-
si ilə Qo bus tan ra yo nu üz rə 
212 ki lo metr elekt rik ötü rü cü 
xət lə ri nin qə naə ti nə im kan 
ya ra dı la caq və 94 komp lekt 
trans for ma tor mən tə qə si ix-
ti sa ra dü şə cək. La yi hə həm 
də müx tə lif öl çü lü 11 su an-
ba rı nın ya ra dıl ma sı nı nə zər-
də tu tur. Qo bus tan da gü nəş 
elekt rik stan si ya la rı he sa bı na 
bo ru su kə mər lə ri va si tə si lə 
su va rı lan tor paq la rın sa hə si-
nin 5 min hek tar dan 50 min 
hek ta ra çat dı rıl ma sı nə zər də 
tu tu lur. La yi hə çər çi və sin də 
bu ra da bir sı ra iq ti sa di, kənd 
tə sər rü fa tı və sə na ye ob yekt-
lə ri nin in şa sı plan laş dı rı lır.

Gö rü lən iş lər lə ta nış olan 
döv lə ti mi zin baş çı sı mü va fi q 
tap şı rıq və gös tə riş lə ri ni ve rib.
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“Binəqədi” qəzetinin kompüter mərkəzində yığılıb səhifələnmiş, 
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap edilmişdir
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 HeydərƏliyevFondu

İyu lun 12-də Fran sa nın 
Kann şə hə rin də Azər bay-
can mə də niy yə ti gün lə ri 
çər çi və sin də Hey dər Əli yev 
Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə 
dün ya şöh rət li mo del yer Re-
na to Ba lest ra nın Azər bay can 
mil li ge yim lə ri nə həsr olun-
muş “Müa sir dəb də Azər-
bay can ca zi bə si” ad lı mo da 
nü ma yi şi ke çi ril miş dir.

Azər bay ca nın bi rin-
ci xa nı mı, Hey dər Əli-
yev Fon du nun pre zi den ti, 
UNES CO-nun və İSES-
CO-nun xoş mə ram lı sə fi ri 
Mehriban Əli ye va mə ra-
sim də iş ti rak et miş dir.

Təd bir la yi hə nin fəl sə-
fə si ni və ya ran ma ta rix çə si-
ni əks et di rən vi deo ma te ria-
lın nü ma yi şi ilə baş la mış dır. 
Son ra Hey dər Əli yev Fon-
du nun la yi hə si çər çi və sin də 
gör kəm li ital yan mo del yer 
Re na to Ba lest ra nın Azər-
bay ca nın mil li ge yim lə ri 
əsa sın da ha zır la dı ğı kol lek-
si ya təq dim edil miş dir.

Re na to Ba lest ra nın bu 
kol lek si ya üçün ha zır la dı ğı 

40-dan çox ge yim nü mu-
nə si mil li mu si qi mi zin mü-
şa yiə ti ilə nü ma yiş et di ril-
miş dir. 

Hey dər Əli yev Fon-
du nun re al laş dır dı ğı bu 
la yi hə nin məq sə di Azər-
bay ca nın mil li ənə nə və 
də yər lə ri ni ya şat maq, mil li 
or na ment lə rin müa sir də bə 
in teq ra si ya sı na tə kan ver-
mək, ey ni za man da Şərq 
və Av ro pa mə də niy yət lə ri 
ara sın da vəh dət ya rat maq-
dır. Mo del yer Re na to Ba-
lest ra qə dim ta ri xə ma lik 
olan Azər bay can xal qı nın 
mil li na xış və or na ment lə-
ri ni araş dır mış, öy rən miş 
və on la rı mo di fi ka si ya edə-
rək gə lə cə yə yö nə lən də bə 
tət biq et miş dir.

Qeyd edək ki, Kann-
da ke çi ri lən Azər bay can 
mə də niy yə ti gün lə ri çər-
çi və sin də öl kə mi zin mil li 
mət bə xi nin də təq di ma-
tı ol muş dur. Azər bay can 
mət bə xi nin lə ziz tə am la rı 
çox say lı qo naq lar tə rə fin-
dən ma raq la qar şı lan mış dır.

Hey dər Əli yev Fon du-
nun dəs tə yi və tə şəb bü sü 
ilə Fran sa nın Kann şə hə-
rin də ke çi ri lən Azər bay can 
mə də niy yə ti gün lə ri ba rə-
də “Euro news” ka na lın da 
sü jet ya yım la nıb.

Ve ri liş də Azər bay can 
mə də niy yə ti gün lə ri çər-
çi və sin də kon sert və sər-
gi lə rin təş kil edil di yi qeyd 
olu nur, əsas sər gi nin “Azər-
bay can – ənə nə lər və gə lə-
cə yin öl kə si” ad lan dı rıl dı ğı 
diq qə tə çat dı rı lır.

Sü jet də Azər bay ca nın 
dost la rı cə miy yə ti nin üz vü 
Na ta ni el Be ker bil di rir ki, 
eks po zi si ya üç böl mə dən 
iba rət dir. Onun mər kə-
zi his sə si ni təs vi ri-tət bi qi 
in cə sə nət, xal ça çı lıq, mil li 
mu si qi alət lə ri, mis gər lik 
nü mu nə lə ri təş kil edir.

Da ha bir böl mə da hi 
Azər bay can şai ri və mü tə-
fək ki ri Ni za mi Gən cə vi yə 
həsr edi lib. Sü jet də Ni za mi 
Gən cə vi nin or ta əsr lər də 
Şər qin ən gör kəm li şa ir-
lə rin dən bi ri ol du ğu, epik 
poe zi ya ya da nı şıq di li və 
rea lis tik üs lub gə tir di yi vur-
ğu la nır. Qeyd edi lir ki, Ni za-
mi nin əsas əsər lə ri beş poe-
ma dır. Bun lar dan bi ri nin 
ən se vi lən per so naj la rı Şərq 
əf sa nə si nin qəh rə man la rı 
Ley li və Məc nun dur.

Sərginin da ha bir böl-
mə sində Azər bay can rəs-
sam la rı haq qın da mə lu mat 
ve ri lir. Bil di ri lir ki, sər gi də 
rəs sam lar Xa li də Sə fə ro va-
nın və Ka mil Nə cəf za də-
nin əsər lə ri nü ma yiş olu-
nur. Na ta ni el Be ker hə min 
rəs sam la rın öz əsər lə rin də 
mil li xü su siy yət lə ri qo ru-
yub sax la dıq la rı nı söy lə yir.

Sü jet də “Azər bay can – 
ənə nə lə rin və gə lə cə yin 
öl kə si” sər gi si nin Kann da 
iyu lun 31-dək da vam edə-
cə yi bil di ri lir.

Qeyd olu nur ki, Azər-
bay can mə də niy yə ti gün-
lə ri mo del yer Re na to Bal-
lest ra nın mo da nü ma yi şi 
ilə ye kun la şıb. Azər bay ca-
nın bi rin ci xa nı mı Meh ri-
ban Əli ye va təd bir də iş ti rak 
edib.

Sü jet də mo del yer ha-
zır la dı ğı kol lek si ya haq-
qın da mə lu mat ve rə rək 
bil di rir ki, onun məq sə di 
– Azər bay can qa dı nı nın 
keç di yi yo lu mo da va si tə-
si lə nü ma yiş et dir mək dən 
iba rət dir.

Sü jet bu söz lər lə ye kun-
la şır: “Azər bay can mə də-
niy yə ti gün lə ri gə lən ilin 
iyun ayın da Ba kı da ke çi ri-
lə cək ilk Av ro pa Oyun la-
rı na ha zır lıq mər hə lə lə rin-
dən bi ri dir”.

“MüasirdəbdəAzərbaycan
cazibəsi”

KanndakeçirilənAzərbaycan
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vəlayiqlidavamçı
45 il lik in ki şaf yo lu nun si lin məz iz lə ri

Ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin adı dün ya nın ən 
par laq, ən nü fuz lu və fe no-
men şəx siy yət lə ri nin ad la rı 
ilə ya na şı çə ki lir. O, ya şa dı-
ğı dövr də möh tə şəm li yi və 
əzə mə ti lə fərq lə nən şəxs 
ol muş dur. Dün ya azər bay-
can lı la rı nı bir li yə və vəh də tə 
səs lə yən, bü tün türk xalq la rı-
nın ye nil məz və vü qar lı şəx-
siy yə ti, müd rik rəh bər li yi, 
uzaq gö rən li yi, qə tiy yə ti və 
əzm kar lı ğı ilə zə ma nə mi zin 
gör kəm li si ya si xa di mi ki mi 
ta nın mış Azər bay can xal qı-
nın ümum mil li li de ri Hey dər 
Əli yev res pub li ka mız da bü tün 
sa hə lə rin in ki şa fın da mi sil siz 
xid mət lər gös tər miş dir.

1969-cu il də  Azər bay-
can rəh bər li yi nə irə li çə ki-
lən Hey dər Əli yev mil li mə-
na fe lə rə xid mət gös tər mək 
məq sə di lə to ta li tar re ji min 
qa nun la rı al tın da Azər bay-
can da mil li mə nə vi də yər lə-
ri qo ru maq la, tə rəq qi yə, elm 
və təh si lin yük səl dil mə si nə 
na il ol maq üçün dü şü nül-
müş el mi si ya sət ye rit mə yə 
na il ol muş dur. Rəh bər lik də 
ol du ğu 1969-1982-ci il lər də 
Azər bay can döv lə ti nin diq qət 
mər kə zin də du ran ən üm də 
mə sə lə lər dən bi ri el min və 
təh si lin in ki şa fı na qay ğı nın 
ar tı rıl ma sı ol muş dur. La kin 
il lər lə və bö yük zəh mət he-
sa bı na qa za nıl mış nai liy yət lər 
1989-1993-cü il lər də da ğıl-
maq təh lü kə si ilə üz-üzə gəl-
di. Bu tə nəz zül xü su sən 90-cı 
il lə rin əv və lin də, müs tə qil lik 
əl də edil dik dən son ra da ha 
ge niş miq yas al dı, təh lü kə li 
me yil lər özü nü gös tər mə yə 
baş la dı. 1993-cü il də xal qın 
tə kid li tə lə bi ilə  ikin ci də fə 
ha ki miy yə tə qa yı dan Hey dər 
Əli yev tə rə fin dən va cib in-
ki şaf kon sep si ya sı ha zır lan dı, 
mil li döv lət çi lik prin sip lə ri  
önəm kəsb et di. Hey dər Əli-
ye vin mil li müs tə qil lik, mil li 
döv lət qu ru cu lu ğu ide ya sı nın 
əsa sın da çox mü hüm, önəm li 
və va cib mə sə lə lər  du rur du 
və bu mə sə lə lər za man-za-
man öz həl li ni tap dı.

Hər bir xalq gör kəm li 
şəx siy yət lə ri ilə ta nı nır. On-
lar xal qın zə ka sı nı, el mi ni, 
mə də niy yə ti ni, mə nə viy ya-
tı nı dün ya ya nü ma yiş et di rir. 
Öl kə miz bə şə riy yə tə ver di yi 
ta ri xi şəx siy yət lə ri ilə da im 
öyü nüb, fəxr edib. Dün ya da 
şöh rət tap mış döv lət xa dim-
lə ri, si ya sət çi lər, uzaq gö rən li-
yi ilə ta nı nan müd rik şəx siy-
yət lər haq qın da söz dü şən də, 
ilk növ bə də, ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin adı çə ki lir.

Ulu ön dər Hey dər Əli-
yev 1969-1982-ci il lər də 
Azər bay ca na rəh bər lik et di-

yi dövr lər də öl kə mi zi ge ri də 
qal mış res pub li ka dan çi çək-
lə nən, in ki şaf edən bir di-
ya ra çe vir miş dir. Ən bö yük 
sə na ye ob yekt lə ri nin ti ki lib 
is ti fa də yə ve ril mə si, so si al 
inf rast ruk tu run for ma laş-
ma sı, yük sək sə viy yə də el mi 
təd qi qat la rın apa rıl ma sı, kadr 
ha zır lı ğı, gənc lə rin dün ya nın 
ən nü fuz lu ali mək təb lə rin də 
təh sil al ma ğa gön də ril mə si 
və di gər is ti qa mət lər də əl də 
olu nan uğur lar ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin əzm-
kar fəa liy yə ti nin nə ti cə si dir. 
Ümum mil li li de rin 1993-cü 
il də ye ni dən ha ki miy yə tə 
qa yı dı şı isə döv lət çi lik ta ri-
xi mi zin ye ni mər hə lə si nin, 
müs tə qil li yi mi zi əbə di ləş di-
rən uğur lu bir yo lun baş lan-
ğı cı  ol du.

Müs tə qil, iq ti sa di cə hət-
dən qüd rət li, va hid, dün-
ya bir li yi nin ta nı yıb hör mət 
et di yi Azər bay can ki mi bir 
döv lə ti ya rat maq xi las kar ro-
lu nu oy na yan ulu ön dər Hey-
dər Əli ye və nə sib ol du. Onun 
ha ki miy yə tə qa yı dı şı ilə mil li 
ideo lo gi ya mı zın əks olun du-
ğu döv lət çi lik kon sep si ya sı 
ha zır lan dı.

Ümum mil li li der 1993-cü 
il də, öl kə mi zin ba şı üs tü nü 
qa ra bu lud la rın al dı ğı çə tin 
bir vaxt da xal qın ça ğı rı şı na 
səs ve rə rək dü çar ol du ğu muz 
bə la və xao su ara dan qal-
dır maq üçün heç bir döv lət 
baş çı sı nın öh də sin dən gə lə 
bil mə yə cə yi bir mə su liy yə ti 
üzə ri nə gö tür mək lə,  Azər-
bay ca nın əbə di müs tə qil li yi ni 
tə min et di. Ulu ön dər müa sir 
Azər bay ca nın qu ru cu su, me-
ma rı ki mi ta nın dı, mil yon la-
rın eh ti ra mı nı qa zan dı.

1993-cü il okt yab rın 3-də 
ke çi ri lən pre zi dent seç ki lə rin-
də xal qın yük sək eti ma dı nı 
qa za nan və 11 okt yabr 1998-ci 
il də bu möh tə şəm qə lə bə si ni 
tək rar la yan Hey dər Əli yev 
mil yon la rın ürə yin dən ke çən 
is tək lə ri re al laş dır dı: “Be lə bir 
yük sək və mə su liy yət li və zi-
fə ni öz üzə ri mə gö tü rər kən, 
bi rin ci növ bə də, Azər bay can 
xal qı nın zə ka sı na, müd rik li-
yi nə, qüd rə ti nə gü və ni rəm, 
ar xa la nı ram. Azər bay can xal-
qı nın mə nə bəs lə di yi ümid-
lər mə ni bu və zi fə ni üzə ri mə 
gö tür mə yə məc bur edib dir. 
Əmin et mək is tə yi rəm ki, bu 
ümid lə ri doğ rult maq üçün 
əlim dən gə lə ni əsir gə mə yə-
cə yəm,” – de yən ulu ön dər 
öz fəa liy yə ti ilə  Azər bay can 
xal qı nın  bü tün ümid lə ri ni  
doğ rult ma ğa qa dir ol du.

Pre zi dent li yi nin ilk mər-
hə lə sin də Hey dər Əli ye vin 
hə ya ta ke çir di yi is la hat lar, 
böh ran içə ri sin də ça ba la yan  

Azər bay can iq ti sa diy ya tı nın 
güc lən di ril mə si is ti qa mə tin-
də hə ya ta ke çir di yi ge niş miq-
yas lı qu ru cu luq iş lə ri xal qın 
gə lə cə yə olan ina mı nı doğ-
rult maq la öl kə mi zin dün ya 
bir li yi nə açı lan yo lu na işıq 
sal dı. Ar tıq Azər bay ca nın sə-
si bir çox bey nəl xalq təş ki lat-
la rın tri bu na sın dan eşi di lir, 
dip lo ma tik uğur la rı diq qət 
çə kir di. Dün ya si ya sə tin də 
dəst-xət ti ilə se çi lən, döv lət 
baş çı la rı ara sın da fe no men is-
te da dı ilə fərq lə nən Hey dər 
Əli yev şəx siy yə ti müd rik lik 
sim vo lu ki mi nü mu nə gös tə-
ri lir di. Bu cə sa rət və qə tiy yət, 
li der lə rə məx sus dön məz lik 
və məğ rur luq müa sir Azər-
bay ca nın qu ru cu su olan da hi 
şəx siy yə tin hə yat ama lı nın 
ger çək ləş mə si nin par laq ifa-
də si ki mi öl kə mi zin  imi ci ni, 
nü fu zu nu yük səlt di. Bu gün 
xal qı mız məhz hə min uğur lu 
si ya sət sa yə sin də sa ba ha nik-
bin lik lə ba xır.

Ha zır da müs tə qil lik və 
de mok ra ti ya yo lun da inam la 
irə li lə di yi miz bir vaxt da cə-
miy yət hə ya tın da in san la rın 
po ten si al qüv və lə ri nin, fər di 
qa bi liy yə ti nin işə sa lın ma sı 
hə ya ti tə lə ba ta çev ril miş dir. 
Mə də ni hə ya tın de mok ra tik-
ləş di ril mə si, gənc lə rin, ye ni-
yet mə lə rin, əmək qa bil i yyət li 
in san la rın bu pro ses də ya xın-
dan iş ti ra kı, əha li nin mə də ni 
hə yat sə viy yə si nin da ha da 
güc lən di ril mə si yo lun da bö-
yük ad dım lar atıl mış dır.

Be lə bir fi kir var ki, mil lət 
şəx siy yə ti ni ye tiş di rir, şəx siy-
yət də öz mil lə ti ni dün ya ya 
ta nı dır. Müa sir Azər bay ca nın 
me ma rı olan Hey dər Əli yev 
ümum mil li li der və mil lət 
qəh rə ma nı ki mi ta ri xin şə-
rəf i tax tı na uca lıb. Ulu ön də-
rin bü tün sa hə lə rə gös tər di yi 
mü na si bət və möv qe hər bi-
ri miz üçün bö yük mək təb dir.

Mə na lı öm rü nü Azər bay-
can döv lə ti nin möh kəm lən-
di ril mə si nə, in ki şa fı na, zən-
gin ləş di ril mə si nə həsr edən 
Hey dər Əli yev öl kə mi zin 
bü tün sa hə lə rin də qa zan dı-
ğı nai liy yət lə rin il ham çı sı və 
təş ki lat çı sı ol muş dur. Onun 
ha ki miy yə tə gə li şi ilə Azər-
bay can da ye ni era baş lan mış-
dır. 

Res pub li ka mı za ilk rəh-
bər li yi döv rün də Azər bay-
ca nın  SSRİ-nin tər ki bin də 
ol ma sı na bax ma ya raq, ulu 
ön dər çə kin mə dən müs tə-
qil ad dım lar atıb, bö yük is la-
hat la ra baş la yıb. Öl kə mi zin 
hü dud la rın dan kə nar da da 
Azər bay can və Hey dər Əli yev 
ifa də lə ri bir lik də da ha tez-tez 
səs lə nib. Bu da əl bət tə ki, ba-
şı mı zın uca lı ğı de mək dir.

Doğ ma Azər bay can döv-
lə ti nin qar şı sın da du ran ali 
məq sə də na il olun ma sı ilk 
növ bə də iq ti sa di sa bit li yin 
də tə min olun ma sı nı tə ləb 
edir di. Çün ki 1992-1994-cü 
il lər də baş vermiş hi pe rinf-
ya si ya iq ti sa diy ya tın əsas la rı-
nı sar sı dır və əha li nin mad di 
və so si al və ziy yə ti ni get dik-
cə ağır laş dı rır dı. Bir mə na lı 
şə kil də ay dın idi ki, hə ya ta 
ke çi ri lən iq ti sa di si ya sə tin 
mü vəf fə qiy yə ti ge niş miq-
yas lı sa bit ləş dir mə təd bir lə ri 
ilə inf ya si ya nın ci lov lan ma-
sın dan və mak ro iq ti sa di sə-
viy yə də ma liy yə sa bit li yi nin 
tə min olun ma sın dan ası lı dır. 
Hə yat bü tün kəs kin li yi ilə iq-
ti sa di is la hat la rın da sü rət lən-
di ril mə si ni tə ləb edir di. Ona 
gö rə də öl kə iq ti sa diy ya tın da 
ba zar prin sip lə ri nin bər qə rar 
ol ma sı nı tə min et mək üçün 
li be ral laş dı rıl ma is ti qa mə-
tin də ra di kal ad dım lar atıl dı. 
1994-1995-ci il lər də xa ri ci ti-
ca rət əmə liy yat la rı nın li be ral-
laş dı rıl ma sı na baş lan dı. Xa ri ci 
ti ca rət sa hə sin də bu təd bir lə-
rin önə çə kil mə si qı sa bir za-
man da “açıq qa pı” si ya sə ti nin 
tət biq edil mə si zə ru rə tin dən 
do ğur du. 

Ulu ön dər Hey dər Əli-
ye vin bü tün uğur la rın föv-
qün də du ran məs lək, mil li 
ide ya və qüd rət li məf ku rə 
– azər bay can çı lıq ideo lo gi ya-
sı – mil li-mə nə vi də yər lə rin 
qo run ma sı, təb liğ edil mə si 
sa hə sin də irə li lə yiş lə rin rəh-
ni ba xı mın dan mü kəm məl 
bir ideo lo gi ya və də yər li ide-
ya ki mi Azər bay can re al lı-
ğın da bər qə rar ol muş və ulu 
ön də rin la yiq li si ya si va ri si 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli-
yev tə rə fin dən uğur la in ki şaf 
et di ri lir.

Ulu ön dər de yir di: “Müs-
tə qil Azər bay can döv lə ti nin 
əsas ide ya sı azər bay can çı lıq-
dır. Hər bir azər bay can lı öz 
mil li mən su biy yə ti nə gö rə 
qü rur his si ke çir mə li dir və 
biz azər bay can çı lı ğı – Azər-
bay can di li ni, mə də niy yə ti-
ni, mil li-mə nə vi də yər lə ri ni, 
adət-ənə nə lə ri ni ya şat ma lı-
yıq... Azər bay can lı lar ha ra da 
ya şa ma la rın dan ası lı ol ma-
ya raq, da im öz mil li-mə nə vi 
də yər lə ri nə, mil li kök lə ri nə 
sa diq ol ma lı dır lar. Bi zim ha-
mı mı zı bir ləş di rən, həm rəy 
edən azər bay can çı lıq ide ya sı-
dır, azər bay can çı lıq dır. Azər-
bay can döv lət müs tə qil li yi ni 
əl də edən dən son ra azər-
bay can çı lıq apa rı cı ide ya ki mi 
həm Azər bay can da, həm də 
bü tün dün ya da ya şa yan azər-
bay can lı lar üçün əsas ide ya 
olub. Azər bay can çı lıq öz mil li 

mən su biy yə ti ni, mil li-mə nə-
vi də yər lə ri ni qo ru yub sax la-
maq, ey ni za man da, on la rın 
ümum bə şə ri də yər lər lə sin-
te zin dən, in teq ra si ya sın dan 
bəh rə lən mək və hər bir in-
sa nın in ki şa fı nın tə min olun-
ma sı de mək dir”.

Öz si ya si va ri si nin si ya si 
və mə nə vi key fiy yət lə ri haq-
qın da müd rik söz lər de yən 
ulu ön dər, onun bü tün sa hə-
lər də ol du ğu ki mi, azər bay-
can çı lı ğın in ki şa fın da da cə-
nab İl ham Əli ye vin uğur la ra 
im za ata ca ğı nı qə tiy yət lə bil-
di rir di.

Pla ne tar tə fək kür lü si ya si 
li der cə nab İl ham Əli ye vi ye ni 
döv rün döv lət baş çı sı ki mi sə-
ciy yə lən di rən aka de mik Ra-
miz Meh di yev ya zır: “İl ham 
Əli ye vin döv lət lə, döv lə tin 
in ki şa fı ilə bağ lı ba xış la rı mə-
lum dur. Onun bü tün baş lı ca 
ar zu və is tək lə ri Azər bay can 
döv lə ti ni mo dern ləş dir mək 
və öl kə ni dün ya miq yas lı 
mü hüm qə rar lar qə bul edən 
say-seç mə öl kə lər bir li yi nə 
da xil et mək dir. O, fəa liy yə-
tin də ar dı cıl və praq ma tik dir, 
ra sio nal və sə mi mi dir. Onu 
fərq lən di rən cə hət bu dur ki,  
fəa liy yət dai rə si məh dud olan 
mə mur de yil, ək si nə, ge niş 
ba xış la ra ma lik si ya sət çi dir. 
Onun üs tün lü yü bun da dır. 
Azər bay ca na məhz be lə si ya-
sət çi gə rək dir. Çün ki al man 
də qiq li yi ni və mə su liy yə ti ni 
azər bay can lı la rın açıq lı ğı, sə-
mi mi li yi və di ni dö züm lü lü yü 
ilə bir ləş dir mə yə Azər bay ca-
nın eh ti ya cı var. Bü tün bun lar 
sə mə rə li iş lə mə yi, qay da-qa-
nu nu bər qə rar et mə yi və hə lə 
bir çox həll edil mə miş prob-
lem lə ri olan öl kə də müa sir 
döv lət və cə miy yət qur ma ğı 
öy rən mə yə im kan ve rə cək-
dir.

İl ham Əli ye vin də yər-
lər sis te min də döv lət bi rin-
ci yer də dir və bu, şəx siy yət 
də yə ri ni is tis na et mir. Bi zim 
şə rai ti miz də bu, gö tür-qoy 
edil miş yol dur. Zə if cə miy-
yət də güc lü de mok ra tik döv-
lət ola bil məz. Döv lət ma şı nı-
nı əta lət dən, döv lət apa ra tı nı 
dur ğun luq dan, şəx siy yə ti isə 
ha ki miy yə tin qa nun suz hə rə-
kət lə rin dən an caq cə miy yə ti  
mü kəm məl olan ida rə çi lik 
qo ru ya bi lər.

“Güc lü döv lət” və “döv lə-
tin mo dern ləş di ril mə si” – İl-
ham Əli ye vin də yər lər sis te-
mi nin iki tər kib his sə si, bax, 
bun lar dır. Bun la ra, mə sə lən, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin xət-
ti nə – güc lü döv lət, sa bit ic ti-
mai in ki şaf və ye ni tə fək kür 
tər zi nin for ma laş dı rıl ma sı na 
sa diq lik ki mi da ha bir mü-
hüm ide ya nı da əla və et mək 
olar.

Döv lət baş çı mı zın ulu ön-
dər dən  əxz et di yi bu key fiy-
yət lər sa yə sin də azər ba yan-
çı lıq va ris lik yo lu ilə Azər-
bay can xal qı nın mil li-mə nə vi 
də yər lə ri üzə rin də bər qə rar 
ol muş dur. Hey dər Əli ye vin 
hə ya ta ke çir di yi, in ki şaf et-
dir di yi azər bay can çı lıq tə li mi 
özün də va ris lik və ənə nə vi 
vəh də ti əks et di rir.

İl ham Əli ye vin si ya si va-
ris ki mi əsas key fiy yət lə-
ri diq qə ti cəlb edir. Hey dər 
Əli yev mək tə bi nin lə ya qət li 
ye tir mə si İl ham Əli yev ağ lı, 
id ra kı, mən li yi, to le rant lı ğı, 
hu ma nist li yi, təş ki lat çı lı ğı, və-
tən pər vər li yi ilə özü nə bö yük 
nü fuz qa zan dır mış dır.

Xalq öz seç di yi li de rə ina-
nır, onun ar xa sın ca mə tin lə 
ad dım la yır və bi lir ki, gə lə-
cək də onu da ha yax şı, da ha 
fi ra van hə yat, da ha bö yük in-
ki şaf göz lə yir.
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Öl kə baş çı sı nın “Azər-
bay can Res pub li ka sı və-
tən daş la rı nın iyu lun 1-dən 
30-dək müd dət li hə qi qi 
hər bi xid mə tə ça ğı rıl ma sı 
və müd dət li hə qi qi hər bi 
xid mət hər bi qul luq çu la-
rı nın eh ti ya ta bu ra xıl ma-
sı haq qın da” 2014-cü il 2 
iyun ta rix li sə rəncamının 
ic ra sı ilə əla qə dar iyu lun 

15-də Binəqədi ra yo nun da 
təntənəli məra sim keçiril-
miş dir. Mə ra sim də Bi nə qə-
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın bi rin ci müa vi ni 
İl qar Sü ley ma nov, müa vin-
lər Vü sar İs ma yı lov, Ay gün 
Əli ye va, ha be lə ça ğı rış çı 
gənc lər, va li de yin lər və ic-
ti ma iy yə tin nü ma yən də lə ri 
iş ti rak et miş lər.

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, Sə fər bər lik 
və Hər bi Xid mə tə Ça ğı rış 
üz rə Döv lət Xid mə ti nin Bi-
nə qə di ra yon ida rə si və Ye-
ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Bi lə cə-
ri qə sə bə sin də – Mil li Qəh-
rə man la rın abi də si önün də 
ke çi ri lən təd bir Föv qə la də 
Hal lar Na zir li yi Aka de mi ya-
sı nın hər bi or kest ri nin ifa-
sın da döv lət him ni nin səs-
lən di ril mə si ilə baş la mış dır. 
Son ra Da xi li Qo sun la rın qa-
ro vul dəs tə si nin iş ti ra kı ilə 
Mil li Qəh rə man la rın abi də-
si önü nə ək lil qo yul muş dur.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan Bi nə qə di Ra yon Gənc-
lər və İd man İda rə si nin rəi-
si Qüd si Bay ra mov bil dir-
miş dir ki, bu cür təd bir lə rin 
ke çi ril mə sin də əsas məq səd 
gənc lə rin hər bi xid mə tə 
hə vəs lən di ril mə si və on la-
rın mə nə vi-psi xo lo ji du ru-
mu nun yük səl dil mə si dir. O 
qeyd et miş dir ki, or du qu ru-
cu lu ğu sa hə sin də gö rü lən 
iş lər, öl kə mi zin hər bi qüd-
rə ti nin yük sə lən xətt üz rə 
in ki şaf et mə si or du mu zun 
is tə ni lən an da iş ğal al tın-
da olan tor paq la rı mı zı azad 
et mə yə qa dir ol du ğu nu de-
mə yə əsas ve rir. 

Sə fər bər lik və Hər bi 
Xid mə tə Ça ğı rış üz rə Döv-
lət Xid mə ti nin Bi nə qə di 
ra yon ida rə si nin rəi si pol-
kov nik-ley te nant Meh man 
Qur ba nov döv lə tin or du 
qu ru cu lu ğu sa hə sin də gör-
dü yü iş lər dən da nış mış dır. 
Bil di ril miş dir ki, or du sı ra-

la rı na ye ni qa tı lan gənc lər 
xid mət döv rün də Si lah lı 
Qüv və lə ri mi zin han sı gü cə 
ma lik ol du ğu nu ya xın dan 
gö rə cək lər. Qeyd olun muş-
dur ki, Azər bay ca nın güc lü, 
ni zam lı və pe şə kar or du su 
qar şı sın da da ya nan baş lı ca 
hə dəf iş ğal al tın da olan tor-
paq la rı mı zın azad edil mə si, 
əra zi bü töv lü yü mü zün bər-
pa sı dır: “Əmi nik ki, or du-
muz Er mə nis tan-Azər bay-

can, Dağ lıq Qa ra bağ mü-
na qi şə si nin həl li üçün öz 
sö zü nü de yə cək və hə də fə 
ça ta caq. Bu gün hər bi xid-
mə tə yo la dü şən gənc lə ri-
mi zə uğur lu yol, nü mu nə vi 
xid mət, öv lad la rı nı Və tə nin 
ke şi yi nə gön də rən va li deyn-
lə rə bun dan qü rur duy ma ğı 
ar zu la yı ram”.

Mə ra sim də çı xış edən 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti baş çı sı nın bi rin ci 
müa vi ni İl qar Sü ley ma nov 

de miş dir ki, tor paq la rı mı-
zın 20 fai zi nin iş ğal al tın da 
ol ma sı or du mu zu sər vaxt 
ol ma ğa söv edir: “Azər bay-
ca nın çox güc lü, qüd rət-
li or du su var. Bir müd dət 
əv vəl Azər bay can Si lah lı 
Qüv və lə ri nin ya ran ma sı nın 
96-cı il dö nü mü ilə bağ lı Ali 
Baş Ko man da nın iş ti ra kı ilə 
möh tə şəm hər bi tə lim ke çi-
ril di və or du mu zun qüd rə ti 
te le vi zi ya va si tə si ilə bü-
tün dün ya ya, ey ni za man da 
düş mən lə ri mi zə nü ma yiş 
olun du. Dün ya bir li yi bi lir 
ki, Azər bay can or du su çox 
güc lü tex ni ka ya, si lah-sür-
sa ta ma lik olan bir or du dur. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı   çı xış-
la rın da də fə lər lə səs lən di rib 
ki, əgər sülh yo lu ilə apa rı-
lan da nı şıq lar nə ti cə ver mə-
sə, Azər bay can hərb yo lu ilə 
tor paq la rı nı ge ri qay tar maq 
qüd rə tin də dir. Or du mu zun 
il dən-ilə güc lən di ril mə si 
üçün döv lət büd cə sin dən 
ki fa yət qə dər və sa it ay rı lır. 

Bu, öl kə Pre zi den ti, Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli ye vin 
Azər bay can or du su na gös-
tər di yi diq qət və qay ğı nın 
par laq tə za hü rü dür”. 

Mə ra sim də çı xış edən 
Bi nə qə di Ra yon Bö yük Və-
tən Mü ha ri bə si və Əmək 
Ve te ran la rı Şu ra sı nın səd ri 
Tel man Hə tə mov bil dir miş-
dir ki, Azər bay can or du su 
Cə nu bi Qaf qa zın ən güc lü 
or du su dur: “İna nı rıq ki, xid-

mə tə ye ni yo la dü şən gənc-
lər müa sir si lah və tex ni ka-
ya, ha be lə dö yüş tak ti ka sı na 
də rin dən yi yə lə nə cək, tor-
paq la rı mı zın mü da fiə sin-
də ayıq-sa yıq da ya na caq lar. 
Azər bay can or du su ən müa-
sir si lah-sur sat və tex ni ka ilə 
təc hiz olun muş dur.  Si zə sə-
da qət li və ira də li hərb çi ol-
ma ğı ar zu la yı ram”.  

Va li deyn lər adın dan çı-
xış edən Bay ram Xə li lov 
bun dan qü rur his si ke çir-

di yi ni şöy lə miş, ça ğı rış çı la-
ra Və tə nin ke şi yin də sa yıq  
da yan ma ğı töv si yə et miş dir. 
Hər bi xid mə tə yo la sa lı nan 
gənc lər Azər bay ca nın əra zi 
bü töv lü yü nü və su ve ren li yi-
ni şə rəf lə qo ru ya caq la rı na 
söz ver miş lər.

Təd bi rin bə dii his sə-
sin də xalq ar tis ti Züm rüd 
Məm mə do va nın ifa sın da 
mah nı lar din lə nil miş, ha-
be lə Azər bay can Döv lət 
Te le ra dio Ve ri liş lə ri Şir kə-
ti nin bə dii qi ra ət çi si, akt yor 
Ağa lar Bay ra mo vun ifa sın da 
və tən pər vər lik möv zu sun da 
şe ir lər səs lən di ril miş dir.

Hər bi or kest rin sə da la rı 
ilə Döv lət bay ra ğı nı öpə rək 
mü qəd dəs “Qu ra ni-Kə-
rim”in al tın dan ke çən gənc-
lər ulu ön dər Hey dər Əli-
ye vin YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın in zi ba ti bi na sı 
önün də ucal dıl mış abi də si 
önü nə gül dəs tə lə ri düz müş 
və hər bi xid mə tə yol lan mış-
lar. 

EsMİra

“Azər bay can Gənc li-
yi 2011-2015-ci il lər də” 
Döv lət Proq ra mın da  ye ni-
yet mə və gənc lə ri zə rər li 
vər diş lər dən çə kin dir mək, 
on la rın asu də vaxt la rı nın, 
yay is ti ra hət lə ri nin sə mə-
rə li təş ki li məq sə di lə bir 
sı ra la yi hə lər hə ya ta ke çi-
ri lir.  “Azər bay can doğ ma 
di ya rım dır” ad lı la yi hə də 
məhz Döv lət Proq ra mı na 

uy ğun ola raq təş kil olu nub. 
Gənc lər və İd man Na zir li yi-
nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 
la yi hə çər çi və sin də ye ni yet-
mə və gənc lər res pub li ka-
mı zın müx tə lif gu şə lə rin də 
olur, gəz mə li-gör mə li yer lə-
ri zi ya rət edir lər. 

Sö zü ge dən la yi hə çər-
çi və sin də Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə-
si tə rə fin dən iyun ayın da  
6 nə fər Qu bada, 4 nə fər 
isə Qax  ra yo nun da olub. 

Ha zır da Qax da olan 5 bi-
nə qə di li gənc 10 gün ər-
zin də is ti ra hət et mək lə 
ya na şı, əra zi də yer lə şən 
ta ri xi-mə də ni abi də lər lə 
də ya xın dan ta nış ol maq 
im ka nı əl də edə cək lər. 
Bun dan baş qa, gənc lər 
müx tə lif möv zu lar da ke çi-
ri lən mü ha zi rə lər də, müx-
tə lif id man növ lə ri üz rə və 
in tel lek tu al ya rış lar da, par-
ti lər də, gə zin ti lər də də  iş-
ti rak edə cək lər.

sİyaVuşƏMİrlİ

Hö ku mə tin fəa liy yə tin də 
şəf faf lı ğın və he sa bat lı lı ğın 
tə min edil mə si, qə rar la rın 
qə bu lu pro se sin də ic ti ma iy-
yə tin iş ti ra kı nın ge niş lən di-
ril mə si, ida rə çi lik də müa sir 
tex no lo gi ya la rın tət bi qi son 
il lər Azər bay can da hə ya ta 
ke çi ri lən döv lət si ya sə ti nin 
prio ri tet is ti qa mət lə rin dən 
bi ri nə çev ri lib. Öl kə baş çı-
sı nın 2012-ci il 5 sent yabr 
ta rix li sə rən ca mı ilə təs diq 
edil miş “Açıq Hö ku mə tin 
təş vi qi nə da ir 2012-2015-
ci il lər üçün Mil li Fəa liy yət 
Pla nı”nda da döv lət qu rum-
la rı nın fəa liy yə ti nin müa sir 
tə ləb lə rə uy ğun qu rul ma sı 
məq sə di nə xid mət edən təd-
bir lər ək si ni ta pıb. 

Mil li Fəa liy yət Pla nın da 
nə zər də tu tu lan mə sə lə lə-
rin mər hə lə lər lə re al laş dı-
rıl ma sı Bi nə qə di ra yon rəh-

bər li yi nin də diq qət mər kə-
zin də dir. Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də ro vun iş-
ti ra kı ilə sa kin lər lə ke çi ri lən 
səy yar gö rüş lər bu ba xım dan 
mü hüm əhə miy yə tə ma lik-
dir. Bu qə bil dən olan gö rüş-
lər əha li nin prob lem lə ri nin 
həl lin də mü hüm rol oy na-
maq la ya na şı, ic ti ma iy yə tin 
qə rar la rın qə bu lu pro se sin-
də iş ti ra kı na, on la rı na ra hat 
edən prob lem lə rin ope ra tiv 
su rət də ara dan qal dı rıl ma sı-
na im kan ya ra dır. 

İyu lun 11-də Bi lə cə ri bə-
lə diy yə si nin in zi ba ti bi na-
sın da təş kil olu nan növ bə ti 
“Açıq qa pı” və tən daş fo ru mu 
da müs bət nə ti cə lər lə yad-
da qal dı. Gö rüş də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də rov, 
RİH baş çı sı nın müa vin lə ri, 
Apa ra tın şö bə mü dir lə ri, hü-
quq-mü ha fi zə or qan la rı nın 

rəh bər lə ri, ha be lə qə sə bə sa-
kin lə ri iş ti rak edir di lər. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov gö rü şü aça raq bil-
dir di ki, nə in ki re gio nun, ümu-
mi lik də dün ya nın ən in ki şaf 
et miş öl kə lə rin dən bi ri nə çev-
ril mək niy yə ti ni bə yan et miş 
Azər bay can bu məq səd lə iq-
ti sa di, so si al və si ya si prio ri tet-
lə ri düz gün mü əy yən ləş di rib. 
Qeyd olun du ki, son iki il də 
öl kə baş çı sı nın tap şı rıq və töv-
si yə lə ri əsa sın da ra yon da ge-
niş miq yas lı abad lıq-qu ru cu luq 
iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib: “Ötən 
il lər də res pub li ka mız iq ti sa di 
qüd rə ti ni hər bi, so si al və mə-
də ni sa hə lər də rea li zə et mə yi 
ba ca rıb və nə ti cə lər   qü rur-
ve ri ci dir. Möh tə rəm Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
Azər bay can da dün ya ya nü mu-
nə gös tə ri lə bi lə cək bir in ki şaf 
mo de li for ma la şıb. Öl kə nin 
iq ti sa di qüd rə ti res pub li ka nın 

bü tün re gi on la rın da ol du ğu 
ki mi, Ba kı nın Bi nə qə di ra yo-
nun da da ge niş miq yas lı abad-
lıq-qu ru cu luq iş lə ri nin hə ya ta 
ke çi ril mə si nə im kan ya ra dıb. 
Öl kə baş çı sı nın ilk gün dən 
qar şı mız da mü əy yən ləş dir di yi 
tə ləb in san la rın ara sın da ol-
maq, ra yon sa kin lə ri nə la yiq li 
xid mət gös tər mək dir. Mən də 
bü tün fəa liy yə tim də məhz bu 
prin sip lə rə əməl et mə yə, gös-
tə ri lən eti ma dı doğ rult ma ğa 
ça lı şı ram”. 

Xa ləd din İs gən də rov 
həm çi nin vur ğu la dı ki, ra-
yo nun Bi lə cə ri qə sə bə sin-
də uzun il lər dən bə ri həl li ni 
göz lə yən çox say lı prob lem lər 
möv cud dur və on la rın ara-
dan qal dı rıl ma sı üçün zə ru ri 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. İc ra 
baş çı sı nın söz lə ri nə gö rə, hə-
ya ta ke çi ri lən təd bir lər Bi lə-
cə ri qə sə bə si nin tez lik lə abad 
və müa sir in zi ba ti ya şa yış va-
hid lə rin dən bi ri nə çev ri lə cə-
yi nə zə min ya ra dır. 

Gö rüş də çı xış edən qə-
sə bə sa kin lə rin dən Ca van şir 
Hü sey nov, Ya qub Ta ğı yev, Sə-
ma yə Hü sey no va və baş qa la rı 
döv lət baş çı sı nın rəh bər li yi 
al tın da öl kə də, o cüm lə dən 
Bi nə qə di ra yo nun da hə ya ta 
ke çi ri lən abad lıq-qu ru cu luq 
iş lə rin dən ra zı lıq la rı nı bil dir-
di lər və on la rı na ra hat edən 
prob lem lə rin ara dan qal dı rıl-
ma sı nı xa hiş et di lər.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov sa kin lər tə rə fin-
dən qal dı rı lan mə sə lə lə rin 
həl li ilə əla qə dar aidiy yə ti 
qu rum la rın rəh bər lə ri nə tap-
şı rıq lar ver di. 

EsMİraOrucOVa

Bi nə qə di ra yo nun da ge-
niş miq yas al mış abad lıq-
qu ru cu luq iş lə ri bu gün də 
uğur la da vam et di ri lir. Ra-
yon da hə ya ta ke çi ri lən la yi-
hə lər əha li nin uzun il lər dən 
bə ri yı ğı lıb qal mış prob lem-
lə ri nin həl li nə, so si al inf rast-
ruk tu run müa sir ləş di ril mə si-
nə im kan ya ra dıb. 

Xa tır la daq ki, abad lıq və 
qu ru cu lu ğa xid mət edən be-
lə təd bir lər dən bi ri də “Abad 
mə həl lə” la yi hə si olub. La yi-
hə çər çi və sin də hə ya ta ke çi-
ri lən təd bir lər, ye ni dən qur-
ma və ti kin ti-qu ru cu luq iş lə ri 
ra yo nun ümu mi gör kə mi ni 
son də rə cə də yi şib, mik ro ra-
yon lar da və qə sə bə lər də ye ni 
is ti ra hət park la rı, ki çik xi ya-
ban lar is ti fa də yə ve ri lib, ət-
raf əra zi lər də sə li qə-sah man 
ya ra dı lıb. Bi na la rın qar şı sın da 
sa kin lə rin is ti ra hə ti üçün otu-
ra caq lar qu raş dı rı lıb, kü çə və 
mə həl lə da xi li yol la ra as falt 
ör tü yü dö şə nib. 

Tək cə ra yo nun mər kə zi 
kü çə və pros pekt lə rin də de-
yil, Rə sul za də, Bi lə cə ri, Bi-
nə qə di, Xo cə sən, Su lu tə pə 
və 28 May qə sə bə lə rin də də 
abad lıq iş lə ri apa rı lıb, xey-

li say da park və xi ya ban lar 
sa lı nıb. Qə sə bə və mə həl lə-
da xi li yol lar as falt la nıb, əha-
li nin qaz, su, işıq prob lem lə ri 
ara dan qal dı rı lıb. Ba kı-Sum-
qa yıt yo lu nun ra yon əra zi-
sin dən ke çən his sə si nin ət-
ra fın da sa lın mış ya şıl lıq lar 
şə hə rin şi mal his sə si nə xü-
su si gö zəl lik ve rir. Ma gist ral 
yo lun hər iki ət ra fı abad laş-
dı rı lıb, yo la ya xın ev lə rin fa-
sad la rı və dam ör tük lə ri ye-
ni lə nib. Ümu mi lik də, “Abad 
mə həl lə” la yi hə si Bi nə qə di 
sa kin lə ri nin asu də vaxt la rı-
nı n sə mə rə li ke çi ril mə si nə 
şə ra it ya ra dıb.

Gə lən il pay taxt Ba kı da 
ke çi ri lə cək Av ro pa Oyun la-
rı na ha zır lıq la bağ lı Bi nə qə di 
ra yo nun da da cid di ha zır lıq 
iş lə ri nə baş la nı lıb. Xa tır la-
daq ki, ta rix də ilk də fə təş kil 
olu nan Av ro pa Oyun la rı nın 
ev sa hib li yi nin Ba kı ya hə va lə 
edil mə si öl kə mi zin tək cə Av-
ro pa da de yil, bü tün dün ya da 
bö yük nü fu za ma lik ol ma sı nın 
gös tə ri ci si dir. Ar tıq ya rış la rın 
təş kil olu na ca ğı id man sa ray-
la rı nın bir ne çə si is ti fa də yə 
ve ri lib, di gər lə rin də ta mam-
lan ma iş lə ri apa rı lır. Bu nun la 
ya na şı, 2015-ci il də res pub li-
ka mı za gə lə cək id man çı la rın, 

nü ma yən də he yət lə ri nin, 
həm çi nin tu rist lə rin ra hat lı ğı 
üçün la zı mi şə rai tin ya ra dıl-
ma sı diq qət mər kə zin də dir. 
Şüb hə siz, on min lər lə tu ris ti 
qə bul edə cək pay taxt Ba kı da 
sə li qə-sah ma nın, tə miz li yin 
qo run ma sı, bu məq sə də xid-
mət edən müx tə lif la yi hə lə-
rin hə ya ta ke çi ril mə si də ob-
yek tiv zə ru rət dən irə li gə lir. 
Bi nə qə di ra yon rəh bər li yi bu 
re al lı ğı düz gün də yər lən di rə-
rək bir müd dət əv vəl “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə si nə start 
ve rib. Av ro pa Oyun la rı ərə-
fə sin də ra yon da tə miz li yin, 
abad lı ğın, sə li qə-sah ma nın 
qo ru nub sax la nıl ma sı na xid-
mət edən la yi hə nin ic ra sı ilə 
əla qə dar Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı nın mü-
va fiq sə rən ca mı ilə Təd bir lər 
Pla nı təs diq edi lib. Hə min 
pla na uy ğun ola raq, ha zır da 
ra yon da tə miz lik iş lə ri hə ya-
ta ke çi ri lir və bu pro se sə ki-
fa yət qə dər iş çi qüv və si cəlb 
olu nub. 

Bi nə qə di ra yo nu in di tə-
miz lik iş lə ri nin apa rıl dı ğı 
ge niş mey da nı xa tır la dır. Ra-
yo nun müx tə lif əra zi lə rin də 
bu məq səd lə fa si lə siz iş lər 
hə ya ta ke çi ri lir. Bu təd bir lər, 
şüb hə siz, ra yo nun eko lo ji tə-

miz li yi nə də müs bət tə sir 
gös tə rir. Ra yo nun yüz lər lə 
sa ki ni bu nə cib ak si ya nı dəs-
tək lə yir və tə miz lik iş lə rin də 
ya xın dan iş ti ra ka ma raq gös-
tə rir. Bü tün əra zi lər be lə hər 
gün sü pü rü lür, ye rə atı lan 
tul lan tı lar yı ğış dı rı lır, ya şıl lı-
ğın qo run ma sı üçün ağac la ra 
aq ro no mik qul luq gös tə ri lir. 
Müx tə lif əra zi lər də zi bil qu-
tu la rı nın üzə rin də ya zıl mış 
“Tə miz Bi nə qə di” də ra yon 
sa kin lə ri ni ak si ya da fə al iş-
ti ra ka sövq edir. Kü çə lər də, 
park lar da, sə ki lər də tə miz li yi, 
abad lı ğı gö rən ra yon sa kin lə ri 
mə su liy yət lə ri ni dərk edir, bu 
gö zəl li yi, sə li qə-sah ma nı qo-
ru yub sax la ma ğa ça lı şır lar. 

Ra yon da hər həf tə nin 
şən bə və ba zar gün lə ri imə-
ci lik lə rin təş ki li də ənə nə 
ha lı nı alıb. Bu imə ci lik lər də 
ra yo nun müx tə lif mü əs si sə 
və təş ki lat la rı ya xın dan iş ti-
rak edir lər. Məq səd, əl bət tə 
ki, ra yo nun tə miz li yi nə yar-
dım çı ol maq dır. 

İna nı rıq ki, hə ya ta ke çi-
ri lən təd bir lər nə ti cə sin də 
Bi nə qə di ra yo nu öz sə li qə-
sah ma nı, tə miz li yi ilə gə lən 
il pay tax tı mı za təş rif bu yu ran 
min lər lə id man çı nın və tu ris-
tin diq qə ti ni cəlb edə cək dir. 

“Açıqqapı”–sivilvə
müasiridarəçilikmodeli

İctimaidəstəkkeyfiyyətə
zəmanətverir

Çağırışçıgənclərhərbi
xidmətəyolasalındı

Binəqədigənclərinin
yayistirahəti...

Fotoİlkinindir
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“tƏMİZBİNƏqƏdİ”layİHƏsİNƏstartVErİldİ

“TəmizBinəqədi”layihəsi
çərçivəsindəiməcilik

Abadlıqişləridavamedir

“Əntəmizsahibkarlıqobyekti”
müsabiqəsinəstartverildi

MƏHƏBBƏtOrucOV

İyu lun 10-da “Tə miz Bi-
nə qə di” la yi hə si çər çi və sin də 
“Ən tə miz sa hib kar lıq ob-
yek ti” mü sa bi qə si nin təq di-
ma tı ol muş dur. “Holly wo od” 
iş mər kə zin də təş kil olu nan 
təd bir də Bi nə qə di Ra yon İc-
ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
müa vi ni Vü sar  İs ma yı lov, 
RİH baş çı sı Apa ra tı nın So-
si al-iq 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, 
Bi nə qə di Ra yon Sa hib kar la rı 
İc ti mai Bir li yi nin səd ri Yu sif 
Ağa yev, ha be lə 80 nə fər sa-
hib kar iş ti rak et miş dir. 

RİH baş çı sı nın müa vi ni 
Vü sar İs ma yı lov bil dir miş dir 
ki, gə lən il Ba kı da ke çi ri lə cək 
I Av ro pa Oyun la rı na  ha zır lıq 
ərə fə sin də ra yon da abad lıq 
və qu ru cu luq iş lə ri ni in ten-
siv şə kil də da vam et dir mək, 
kü çə və mey dan lar da, park-
lar da, mə həl lə lər də tə miz li-
yi, sə li qə-sah ma nı, abad lı ğı, 
ya şıl lıq la rı qo ru maq, bu təd-
bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si nə 
ic ti ma iy yə ti də cəlb et mək 
məq sə di ilə “Tə miz Bi nə qə-
di” la yi hə si nə start ve ril miş-
dir. La yi hə nin so si al əhə miy-
yə tin dən da nı şan V.İs ma yı lov 
bu pro ses də cə miy yə tin hər 
bir üz vü nün, elə cə də sa hib-
kar la rın fə al iş ti ra kı nın va cib-
li yi ni qeyd et miş dir. 

Bil di ril miş dir ki,  Av ro-
pa Oyun la rı ərə fə sin də Bi-
nə qə di ra yo nu əra zi sin də 
gö rül mə si nə zər də tu tu lan 
iş lər lə bağ lı Təd bir lər Pla nı 
ha zır lan mış və  “Bi nə qə di” 
qə ze tin də dərc edil miş dir: 
“Gə lən il Ba kı da ilk Av ro-
pa Oyun la rı ke çi ri lə cək. Bu 
oyun la rın yük sək sə viy yə də 
təş ki li üçün Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti Meh-
ri ban xa nım Əli ye va nın rəh-
bər li yi ilə xü su si ko mis si ya 
ya ra dıl mış dır. Be lə mö tə bər 
ya rış la rın Ba kı da ke çi ril mə si 
şə hə ri mi zin ta nı dıl ma sı ba xı-
mın dan mü hüm əhə miy yə tə 
ma lik dir”. 

V.İs ma yı lov de miş dir ki, 
möh tə şəm id man bay ra mı 
ərə fə sin də pax taxt da  tə miz-
li yin və abad lı ğın qo run ma sı-
na xid mət edən “Tə miz Bi nə-
qə di” la yi hə sin də ic ti ma iy yə-
tin fə al iş ti ra kı son də rə cə 
zə ru ri dir: “İyul ayı nın 1-dən 
ra yon da “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si nə start ve ril miş və 

bu,  sa kin lər tə rə fin dən bö-
yük çoş qu ilə qar şı lan mış dır. 
İn san lar bu təd bi rə kö nül lü 
və dü şü nül müş şə kil də qo-
şu lur, tə miz lik iş lə ri nə töh fə 
ver mək is tək lə ri ni bil di rir lər. 
La yi hə nin ic ra edil di yi müd-
dət də müx tə lif təd bir lər nə-
zər də tu tul muş dur. Ra yon da 
tə miz lik iş lə ri nin ge niş lən di-
ril mə si üçün müx tə lif va si tə-
lər dən is ti fa də olu na caq, elə-
cə də maa rif ən dir mə yə ge niş 
yer ve ri lə cək”.       

RİH baş çı sı Apa ra tı nın So-
si al-iq 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 “2014-
2016-cı il lər də Ba kı şə hə ri nin 
və onun qə sə bə lə ri nin so si al-
iq ti sa di in ki şa fı na da ir Döv lət 
Proq ra mı”nın 14-cü bən din də 
eko lo ji və ziy yə tin yax şı laş dı-
rıl ma sı, məi şət tul lan tı la rı nın 
top lan ma sı, da şın ma sı və zə-
rər siz ləş di ril mə si ilə bağ lı nə-
zər də tu tul muş təd bir lə rin re-
al laş dı rıl ma sı, ha be lə I Av ro pa 
Oyun la rı ərə fə sin də ra yon da 
tə miz li yin, sə li qə-sah ma nın 
qo ru nub sax la nıl ma sı ba xı-
mın dan “Tə miz Bi nə qə di” so-
si al la yi hə si nin əhə miy yə ti ni 
önə çək miş dir. Bil di ril miş dir 
ki, la yi hə nin re al laş dı rıl ma-
sın da baş lı ca məq səd Av ro pa 
Oyun la rı na ha zır lıq döv rün də 
ra yo nun me mar lıq gör kə mi ni 
da ha da yax şı laş dır maq, qə sə-
bə və mik ro ra yon lar da, kü çə 
və mə həl lə lər də, park və xi-
ya ban lar da apa rı lan tə miz lik 
və abad lıq iş lə ri ni in ten siv və 
mü tə şək kil for ma da da vam 
et dir mək, bu iş lə rə ra yon ic-
ti ma iy yə ti ni cəlb et mək dir. 
Qeyd olun muş dur ki, “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə si nin prio ri-
tet is ti qa mət lə rin dən bi ri də 
eko lo ji du ru mun yax şı laş dı-
rıl ma sı na yö nəl dil miş təd bir-

lə rin hə ya ta ke çi ril mə si dir: 
“Se vin di ri ci hal dır ki, bu nun la 
bağ lı Təd bir lər Pla nın da özü-
nə məx sus lu ğu ilə diq qə ti cəlb 
edən və müa sir dün ya da qə-
bul olu nan me tod la ra üs tün-
lük ve ril miş dir”. 

Y.Əli yev vur ğu la mış dır 
ki, Təd bir lər Pla nı na əsa sən, 
əha li nin gö rü lən iş lər lə bağ-
lı ge niş mə lu mat lan dı rıl ma-
sı, “Ən tə miz uşaq bağ ça sı”, 
“Nü mu nə vi sə hiy yə mü əs-
si sə si”, “Ən tə miz mək təb”, 
“Ən tə miz Mən zil-Kom mu-
nal İs tis mar Sa hə si əra zi si”, 
“Ən tə miz fər di ev” və nə-
ha yət, “Ən tə miz sa hib kar lıq 
ob yek ti” ki mi mü sa bi qə lə rin 
ke çi ril mə si nə zər də tu tu lur. 
Bun dan baş qa, Təd bir lər Pla-
nın da “Po lie ti len siz gün” de-
vi zi al tın da ak si ya nın ke çi ril-
mə si, tə miz lik lə bağ lı ti ca rət, 
iaşə ob yek lə rin də, is ti ra hət 
və mə də niy yət park la rın da 
maa rif lən di ri ci təd bir lər öz 
ək si ni tap mış dır. Şö bə mü-
di ri, həm çi nin, “Tə miz Bi nə-
qə di” la yi hə si çər çi və sin də 
ke çi ri lə cək “Ən tə miz sa hib-
kar lıq ob yek ti” mü sa bi qə si 
ba rə də ət raf ı mə lu mat ver-
miş dir. Bil di ril miş dir ki, mü-
sa bi qə nin əsas məq sə di mü-
va fiq əra zi nin eko lo ji şə rai-
ti nin yax şı laş dı rıl ma sı məq-
sə di lə sa hib kar lar ara sın da 
təb li ğat və maa rif lən dir mə  
iş lə ri nin apa rıl ma sı; ra yo nun 
apa rı cı sə na ye mü əs si sə lə rin-
də, (xü su si lə də neft-kim ya 
və ma şın qa yır ma) iş şə rai ti-
nin eko lo ji, sa ni tar-gi gi ye nik 
ba xım dan mü va fiq tə ləb lə rə 
ca vab ver mə si nin tə min edil-
mə si; bu mü əs si sə lər də ça lı-
şan in san la rın sağ lam lı ğı nın 
qo run ma sı dır.  

Son ra Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı-

nın müa vi ni V.İs ma yı lo vun 
rəh bər li yi ilə mü sa bi qə nin 
mün sif ər he yə ti se çil miş dir. 
İyu lun 1-dən 31-dək da vam 
edə cək mü sa bi qə nin mün-
sif lər he yə ti nə Bi nə qə di 
RİH baş çı sı Apa ra tı nın So-
si al-iq 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 Y.Əli yev, Bi-
nə qə di Ra yon Sa hib kar la rı 
İc ti mai Bir li yi nin səd ri Yu-
sif Ağa yev, Bi nə qə di Ra yon 
Gi gi ye na və Epi de mio lo gi ya 
Mər kə zi nin di rek to ru Fə dai 
Ha cı yev da xil dir lər. Mü sa bi-
qə də iş ti rak et mək üçün iş ti-
rak çı la rın xü su si ha zır lan mış 
for ma üz rə qey diy ya tı apa rı-
lır. Hər bir id dia çı mü əs si-
sə nin hə yət ya nı sa hə si nin, 
ha be lə eks ter ye ri nin və kü-
çə his sə nin müx tə lif ra kus-
lar dan çə kil miş azı 10 ədəd 
“20x30” san ti metr öl çü də fo-
to şə kil lə ri ni həm ka ğız, həm 
də elekt ron for ma da təq dim 
et mə li dir. Mü sa bi qə də I 
yer üçün 1000 ma nat, II yer 
üçün 700 ma nat, III yer üçün 
500 ma nat məb lə ğin də mü-
ka fat mü əy yən ləş di ril miş dir. 
Mü ka fat lan dır ma mə ra si mi 
küt lə vi in for ma si ya nü ma-
yən də lə ri nin iş ti ra kı ilə tən-
tə nə li şə kil də hə ya ta ke çi ri-
lə cək dir.  

Təd bir də çı xış edən Bi-
nə qə di Ra yon Sa hib kar la rı 
İc ti mai Bir li yi nin səd ri Yu sif 
Ağa yev “Ən tə miz sa hib kar-
lıq ob yek ti” möv zu sun da ke çi-
ri lə cək mü sa bi qə ilə əla qə dar 
sa hib kar lar la ko or di na si ya işi-
nin təş ki li ba rə də ət raf ı mə-
lu mat ver miş dir.

Mü za ki rə lə rə ye kun vu-
ran ic ra ha ki miy yə ti baş çı-
sı nın müa vi ni V.İs ma yı lov 
mü sa bi qə nin iş ti rak çı la rı na 
uğur lar ar zu la mış dır.

MaİlaĞaXaNOV

 “Ba kı – 2015” ilk Av-
ro pa Oyun la rı na ha zır lıq 
məq sə di lə Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti tə rə fin dən 
hə ya ta ke çi ri lən “Tə miz Bi-
nə qə di” la yi hə si çər çi və sin-
də ge niş miq yas lı imə ci lik lər 
təş kil olu nur. 

İyu lun 12-də növ bə ti 
be lə təd bir Xə zər də ni zi sa-
hi lin də – Nov xa nı çi mər li-
yin də ke çi ril miş dir. “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə si ni hə ya ta 
ke çi rən ko mis si ya nın tə şəb-
bü sü və təş ki lat çı lı ğı ilə baş 
tu tan ak si ya da ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nin əmək daş-
la rı, ko mis si ya nın üzv lə ri, 

gənc kö nül lü lər və ic ti ma-
iy yə tin nü ma yən də lə ri iş-
ti rak et miş lər. Ümu mi lik də 
150 nə fə rin iş ti rak et di yi 
ak si ya da Bi nə qə di ra yo nu-
nun də niz ak va to ri ya sın da 
50 min kvad rat metr əra zi 

məi şət tul lan tı la rın dan tə-
miz lən miş dir. Yı ğı lan 3 to na 
ya xın tul lan tı və zi bil ra yo-
nun Mən zil Kom mu nal Tə-
sər rü fat Bir li yi nin xid mə ti 
ma şın la rı ilə Ba la xa nı po li-
qo nu na da şın mış dır.

“Tə miz Bi nə qə di” la yi-
hə si üz rə ko mis si ya nın səd-
ri, Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti baş çı sı nın bi rin ci 
müa vi ni İl qar Sü ley ma nov 
bil dir miş dir ki, iyu lun 1-dən 
start gö tür müş la yi hə nin il-

kin nə ti cə lə ri ürə ka çan dır: 
“Fə rəh lən di ri ci hal dır ki, 
əha li la yi hə ni bö yük rəğ bət lə 
qar şı la mış və gö rü lən iş lər də 
bi la va si tə iş ti rak et mə yə tə-
şəb büs gös tər miş dir. Bu gün-
kü imə ci lik ko mis si ya nın iş 
pla nı na uy ğun ola raq təş kil 
edil miş dir. Ko mis si ya üzv-
lə ri imə ci lik də kö nül lü lər lə 
bir gə ça lış maq la ya na şı, əha li 
ara sın da maa rif ən dir mə işi 
apa rır, la yi hə nin ma hiy yə ti ni 
əya ni və sa it lər və pla kat lar 
va si tə si ilə izah edir lər. Gö-
zəl baş lan ğıc əmin lik lə söy-
lə mə yə əsas ve rir ki, Av ro pa 
Oyun la rı nın tə miz və abad 
şə hər də ke çi ril mə sin də ra yo-
nu mu zun özü nə məx sus ro lu 
və ye ri ola caq dır”.   

Son ra ak si ya iş ti rak çı la rı 
çay süf rə si ət ra fın da la yi hə 
ilə bağ lı mü za ki rə lər apar-
mış, gənc lə rə asu də vaxt la-
rı nı sə mə rə li ke çir mək im-
ka nı ya ra dıl mış dır. 

“Tə miz Bi nə qə di”  so si al 
la yi hə si ilə bağ lı iş lər sü rət lə 
da vam edir.  Bu ba xım dan,  
1 say lı Sa hə İn zi ba ti Əra zi 
Dai rə si nə (Sİ ƏD) məx sus 
ya şa yış mas siv lə rin də  gö-
rü lən iş lər ürə ka can dır. 

Nü ma yən də lik dən əl də 

et di yi miz mə lu ma ta gö rə, 
ar tıq bu is ti qa mət də ge niş-
miq yas lı iş lə rə baş la nı lıb. 
8-ci mik ro ra yon əra zi sin-
də qo yul muş zi bil qu tu la rı 
ya şıl bo ya ilə rəng lə nə rək 
üzə ri nə “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si nin lo qo su ya pış dı-

rılıb. Bun dan əla və, əha li nin 
ge diş-gə li şi ilə bağ lı  təh lü-
kə siz li yin tə min olun ma sı 
məq sə di lə   mə həl lə da xi li 
yol lar da pi ya da la rın keç mə-
si üçün xət lər çə kil ib və bu 
iş lər baş qa əra zi lər də də da-
vam et di ri lir. 

Müs tə qil Azər bay ca nın 
bey nəl xalq aləm də iq ti sa di 
və si ya si möv qe lə ri ni möh-
kəm lən dir mə si, bey nəl xalq 
ma liy yə qu rum la rı nın he-
sa bat la rın da is la hat çı, si ya si 
risk lər dən kə nar, da vam lı 
in ki şa fa doğ ru irə li lə yən öl-
kə ki mi də yər lən di ril mə-
si, ha be lə dün ya nın nü fuz lu 
bey nəl xalq və re gio nal təş-
ki lat la rı nın dəs tə yi ni qa zan-
ma sı Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin rəh bər li yi ilə hə ya ta ke-
çi ri lən dü şü nül müş si ya sə tin 
mən ti qi nə ti cə si dir. 

Tə sa dü fi de yil ki, bu gün 
öl kə miz, xü su si lə də pay taxt 
Ba kı Cə nu bi Qaf qa zın ən 
in ki şaf et miş şə hə ri he sab 
olu nur. İnf rast ruk tu ru gü nü-
gün dən zən gin lə şən, yük sək 
iq ti sa di po ten sia la ma lik pay-
tax tı mız ha zır da dün ya nın 
bö yük ti ca rət, mə də niy yət 
və elm mər kəz lə rin dən bi-
ri nə çev ri lib. Bu na gö rə də 
müx tə lif təş ki lat lar bey nəl-
xalq əhə miy yət li mə də ni-
küt lə vi təd bir lə rin məhz Ba-
kı şə hə rin də ke çi ril mə si nə 
can atır lar. Bu təd bir lər öl kə-
mi zin bey nəl xalq aləm də ta-
nı dıl ma sı, mə də niy yə ti nin, 
in cə sə nə ti nin, mu si qi si nin 
təb li ği, öl kə hə qi qət lə ri nin 

dün ya ya çat dı rıl ma sı, tu riz-
min in ki şa fı ba xı mın dan mü-
hüm əhə miy yə tə ma lik dir. 

I Av ro pa Oyun la rı nın 
Ba kı da ke çi ril mə si ilə bağ-
lı qə rar da öl kə miz üçün 
əla mət dar ha di sə lər dən dir. 
Xa tır la daq ki, 2012-ci il de-
kab rın 8-də Av ro pa Olim pi-
ya Ko mi tə si nin Baş As samb-
le ya sı nın ic la sın da I Av ro pa 
Oyun la rı nın Ba kı da ke çi ril-
mə si ba rə də ta ri xi qə rar qə-
bul olu nub. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin 17 yan var 2013-cü il 
ta rix li sə rən ca mı ilə I Av ro-
pa Oyun la rı nın 2015-ci il də 
Ba kı şə hə rin də ke çi ril mə si 
üz rə Təş ki lat Ko mi tə si ya-
ra dı lıb. 

Ko mi tə yə Azər bay ca-
nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi den-
ti Meh ri ban Əli ye va sədr lik 
edir. Təş ki lat Ko mi tə si səd-
ri nin qə ra rı ilə “Ba kı-2015” 
Av ro pa Oyun la rı nın Əmə-
liy yat Ko mi tə si ya ra dı lıb və 
pro se sə ha zır lıq məq sə di lə 
ge niş miq yas lı təd bir lə rin hə-
ya ta ke çi ril mə si nə baş la nı lıb. 
Döv lət baş çı sı nın tap şı rı ğı na 
əsa sən, ha zır da pay taxt Ba-
kı da ən müa sir stan dart la ra 
ca vab ve rən id man komp-
leks lə ri in şa olu nur, möv cud 

id man ob yekt lə ri əsas lı şə-
kil də ye ni dən qu ru lur. Av ro-
pa Oyun la rı nın ke çi ri lə cə yi 
ta rix ya xın laş dıq ca, öl kə də 
ha zır lıq iş lə ri nin tem pi da ha 
da sü rət lə nir. 

Bu möh tə şəm təd bi rə in-
ten siv ha zır lıq mər hə lə sin də 
Bi nə qə di ra yo nu da uni kal 
bir tə şəb büs lə çı xış et di: Bi-
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti  baş çı sının sə rən ca mı ilə 
I Av ro pa Oyun la rı ərə fə sin-
də “Tə miz Bi nə qə di” la yi hə-
si nə start ve ril di. İlk ola raq 
məhz  Bi nə qə di ra yo nun da 
ger çək ləş di ri lən bu so si-
al la yi hə nin əsas məq sə di 
Av ro pa Oyun la rı na ha zır lıq 
döv rün də ra yo nun me mar lıq 
gör kə mi ni da ha da yax şı laş-
dır maq, qə sə bə və mik ro ra-
yon lar da tə miz lik və abad lıq 
iş lə ri ni in ten siv və mü tə şək-
kil for ma da da vam et dir mək-
dir. Bu məq səd lə ic ra ha ki-
miy yə tin də xü su si ko mis si ya 
da ya ra dı lıb.

Möh tə şəm təd bir ərə-
fə sin də be lə bir la yi hə nin 
re al laş dı rıl ma sı Ba kı şə hə ri-
nin da ha da abad laş ma sı na, 
xü su sən də Bi nə qə di ra yo-
nun da tə miz lik və abad lıq iş-
lə ri nin ge niş vü sət al ma sı na 
xid mət edir. La yi hə, həm-

çi nin, və tən daş lar ara sın da 
tə miz lik və abad lıq la bağ lı 
maa rif lən dir mə işi nin yük-
səl mə si nə im kan ve rir. “Tə-
miz Bi nə qə di” la yi hə si nin 
ke çi ril mə si nin tib bi nöq te yi 
nə zər dən də bö yük əhə miy-
yə ti var dır. 

Əl bət tə, ət raf mü hi tin 
tə miz li yi ni qo ru maq hər bir 
və tən da şın bor cu dur – ha va-
nın, su yun, tor pa ğın tə miz li-
yi nin in san la rın sağ lam lı ğı-
nın baş lı ca şər ti ol du ğu nu isə 
sə hiy yə iş çi lə ri da ha dol ğun 
şə kil də an la yır lar. Ümum-
dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı 
(ÜST) in sa nın mə nə vi, fi zi-
ki və ziy yə ti ilə ya na şı, onun 
so si al sağ lam lı ğı nı da va cib 
amil lər dən bi ri ki mi önə 
çə kir. İn san öm rü nün uzan-
ma sı, ölüm fai zi nin azal ma-
sı tək cə sə hiy yə sis te mi nin 

yax şı laş dı rıl ma sı, er kən təs-
diq lə nən di aq noz, müa sir 
müa li cə me tod la rı nın tət bi qi 
ki mi amil lər dən ası lı de yil, 
bu ba xım dan va cib mə sə lə-
lər dən bi ri də in san la rın ya-
şa dıq la rı, ca vab deh ol duq la rı 
əra zi lə ri tə miz sax la ma la rı, 
ya şıl lıq la rı qo ru ma la rı, şəx si 
gi gi ye na qay da la rı na əməl 
et mə lə ri dir. Eko lo ji cə hət-
dən tə miz ol ma yan mü hit də 
or qa nizm də bir çox ağır xəs-
tə lik lə rin ya ran ma sı na sə bəb 
olan bak te ri ya la rın, gö bə lək-
lə rin və di gər xəs tə lik tö rə-
di ci lə rin ya şa ma sı üçün əl-
ve riş li şə ra it ya ra nır. Bu isə 
in san sağ lam lı ğı üçün cid di 
təh lü kə ya ra dır.

Tə miz lik lə ya na şı, göz 
ox şa yan ya şıl lıq la rın, park la-
rın in san la ra es te tik zövq ver-
mək lə ya na şı, on la rın psi xo-

lo ji və ziy yə ti nə müs bət tə sir 
gös tər mə si el mi ədə biy yat da 
təs di qi ni tap mış dır. Bu ya-
xın lar da İn gil tə rə nin “En vi-
ron men tal Sci en ce and Tech-
no logy” jur na lın da 40 min 
ailə üzə rin də apa rı lan araş-
dır ma nın nə ti cə lə ri gös tə rir 
ki, şə hər lə rin da ha tə miz, 
ya şıl lıq lar la əha tə olun muş 
sa hə lə rin də ya şa yan şəxs-
lər də dep res si ya ya, si nir və 
psi xi po zun tu la rın müx tə lif 
for ma la rı na da ha az tə sa düf 
olu nur. Təd qi qat lar gös tə-
rir ki, kö nül lü lük prin si pi nə 
əməl olun maq la in san la rın 
bir gə kol lek tiv çi lik fəa liy yə-
ti nə cəlb edil mə si on la rın 
mə nə vi sağ lam lı ğı nı möh-
kəm lən di rir. 

Bü tün bun la rı nə zə rə 
al dıq da, “Tə miz Bi nə qə-
di” la yi hə si nin əhə miy yə ti 

və bu təq di rə la yiq ak si ya nı 
dəs tək lə mə yin va cib li yi bir 
da ha qa ba rıq üzə çı xır. “HB 
Co LTD” ola raq Bi nə qə di 
ra yo nun da yer lə şən bü tün 
sə hiy yə mü əs sə sə lə ri ni “Tə-
miz Bi nə qə di” so si al la yi hə si 
çər çı və sin də “Evi mi zi tə miz 
sax la yaq – Bi nə qə di evi miz-
dir!” ak si ya sın da fə al iş ti rak 
et mə yə ça ğı rı rıq. 

Əziz həm və tən lər, gə-
lin bu işi tək cə tə miz lik iş-
çi lə ri nin üzə ri nə at ma yaq! 
Evi mi zi – Bi nə qə di ni se vən 
hər kəs bu işə qo şul ma lı dır. 
Ra yo nu mu zu cən nə tə çe vir-
mək is tə yi rik sə, ilk növ bə-
də mən zi li mi zi, hə yə ti mi zi, 
mə həl lə mi zi və iş ye ri mi zi 
eko lo ji cə hət dən tə miz və 
abad sax la ma lı, tə biə tə qay-
ğı ilə ya naş ma lı yıq. Bir söz-
lə, har da ol ma ğı mız dan ası lı 
ol ma ya raq, hə mi şə tə miz-
li yə ria yət et mə li yik. Çün ki 
tə miz lik sağ lam lıq dır, gö-
zəl lik dir, hər kə sin mə nə vi 
zən gin li yi nin və in tel lek ti nin 
gös tə ri ci sı dir.

Na hi də Mah Mu do va,
YaP Bi nə qə di  təş ki la tı nın  

Qa dın lar Şu ra sı nın  
sədr müa vi ni, 

“hB Gü ven” Kli ni ka sı nın 
hə ki mi

Təmizlikmənəvizənginliyinvəintellektingöstəricisıdir



18 iyul  
2014 5№27 

(71)
Bakı-2015İlkaVrOpaOyuNlarıİlƏƏlaqƏdar1İyul2014-cüİltarİXİNdƏ

“tƏMİZBİNƏqƏdİ”layİHƏsİNƏstartVErİldİ

– El nur mü əl lim, öl kə mi
zin ümu mi in ki şaf stra te gi ya
sı na uy ğun ola raq son il lər Bi
nə qə di ra yo nun da da elekt ron 
xid mət lər dən is ti fa də yə ge niş 
yer ve ri lir. Elekt ron xid mət
lə rin əha li nin prob lem lə ri nin 
həl li ba xı mın dan əhə miy yə ti 
ba rə də nə de yə bi lər si ni z? 

– Fəa liy yə tin də ic ti ma iy-
yət lə əla qə lə rə, və tən daş lar-
la bir ba şa tə mas la ra üs tün lük 
ve rən, şəf af ıq və he sa bat lı lıq 
prin sip lə ri ni önə çə kən Bi nə-
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
in for ma si ya-kom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı nın ən son nai-
liy yət lə rin dən mak si mum də-
rə cə də bəh rə lən mə yə ça lı şır. 
Mə lum ol du ğu ki mi, 2013-cü il 
res pub li ka mız da “İn for ma si ya-
kom mu nu ka si ya tex no lo gi ya-
la rı ili” elan olun muş du. Ötən 
il res pub li ka mı zın, de mək olar 
ki, bü tün böl gə lə rin də elekt ron 
xid mət lə rin ge niş lən di ril mə si 
ilə bağ lı ge niş miq yas lı təd bir-
lər hə ya ta ke çi ril di. Şüb hə siz 
ki, elekt ron xid mət lər və tən-
daş la ra gös tə ri lən xid mət lə rin 
çe vik li yi ni və şəf af ı ğı nı tə min 
edir, in san la rın məm nun lu ğu-
na sə bəb olur. 

Müa sir dövr də İKT res-
pub li ka nın da vam lı və da ya-
nıq lı in ki şa fı nın tə min edil-
mə si, in tel lek tu al po ten sia lı nın 
güc lən di ril mə si, biz ne sin irə-
li lə mə si, kor rup si ya ilə mü-
ba ri zə, yox sul luq və iş siz li yin 
azal dıl ma sı, cə miy yət də şəf af-
lı ğın və de mok ra ti ya nın in ki şaf 
et di ril mə si üçün əl ve riş li va si tə 
ki mi qə bul edi lir. Döv lət ida rə-
çi li yi sa hə sin də ye ni də yər lər 
ya ra dan İKT ha zır da ic ti mai-
iq ti sa di mü na si bət lə rin va cib 
tər kib his sə si nə çev ril miş dir. 
İn ter net me dia sı nın in ki şa fı, 
in ter net də fi kir və söz azad-
lı ğı nın möv cud lu ğu, elekt ron 
qə zet və jur nal la rın, xa ri ci və 
da xi li so si al şə bə kə lə rin ge niş 
ya yıl ma sı İKT-nin cə miy yə-
tə ya rat dı ğı ye ni im kan lar dır. 
Elekt ron xid mət sa kin lə rə öz 
prob lem lə ri ni mü va fiq or qan-
la ra vax tın da çat dır maq im ka nı 
ya ra dır. Prob lem ba rə də mə lu-
ma tın əl də olun ma sı isə onun 
həl li ni tez ləş di rir.

– Və tən daş la rın elekt ron 
mü ra ci ət lə ri nə ba xıl ma sı han
sı for ma da hə ya ta ke çi ri li r? 

– İda rə çi lik də İKT-nin ge-
niş tət bi qi, elekt ron xid mət-

lə rin ge niş lən di ril mə si Bi nə-
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lə rin prio ri tet is ti qa mət-
lə rin dən dir. Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti Baş çı sı nın 
2013-cü il 27 fev ral ta rix li “Bi-
nə qə di RİH-in İn for ma si ya 
Tex no lo gi ya la rı sa hə sin də 
Stra te gi ya sı və Təd bir lər Pla-
nı nın təs diq olun ma sı haq qın-
da” əm ri nin ic ra sı ilə əla qə dar 
2014-cü ilin I rü bün də də bir 
sı ra la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lib. 
Bu təd bir lər bi la va si tə və tən-
daş la rı n ra hat lı ğı nın tə min 
edil mə si nə yö nəl miş dir. Qeyd 
et di yi miz ki mi, ra yon sa kin lə-
ri hər han sı prob lem lə əla qə-
dar mə lu ma tı elekt ron xid mət 
va si tə si lə ic ra ha ki miy yə ti nin 
Av to mat laş dı rıl mış İn for ma-
si ya Sis te mi nə (AİS) ün van-
la yır lar. Həm çi nin, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nə qə-
bul la əla qə dar mü ra ci ət edən 
və tən daş la rın qey diy ya tı da 
AİS-in qə bul men yu su va si tə-
si lə – av to mat laş dı rıl mış şə kil-
də, re al vaxt re ji min də apa rı lır. 
Qə bu la gə lən hər bir və tən daş 
elekt ron şə kil də qey diy ya ta alı-
nır və onun qə bul za ma nı qal-
dır dı ğı prob le min həl li sis tem 
va si tə si lə nə za rət də sax la nı lır. 

Xa tır lat maq is tər dim ki, 
İKT sa hə sin də gör dü yü iş lə rə 
gö rə Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti 2014-cü ilin əv və-
lin də “Con sul ting&Bu si ness” 
şir kə ti nin “İlin yer li ic ra ha ki-
miy yə ti or qa nı” no mi na si ya sı 
üz rə mü ka fa ta la yiq gö rü lüb. 
Ra yo nu muz da İKT-nin ge niş 
tət bi qi sa hə sin də təd bir lər ha-
zır da da uğur la da vam et di ri lir 
və bu sa hə də nai liy yət lə ri miz 
ye tə rin cə dir.

– Bu il fev ra lın 6da “Sa
kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə ti – 
1646”nın 1 ya şı ta mam ol du. 
Siz cə, Mü ra ci ət Xid mə ti bu 1 
il ər zin də və tən daş la rın eti ma
dı nı doğ rul da bi  lib  mi  ? 

– “SMX-1646” bir il dən 
çox dur ki, Bi nə qə di sa kin lə ri-
nin xid mə tin də dir. Bu xid mə-
tin fəa liy yə tə baş la ma sı ic ti mai 
əla qə lə rin müa sir döv rün tə-
ləb lə ri nə uy ğun laş dı rıl ma sı-
nın ba riz nü mu nə si dir. Bi nə-
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın 2012-ci il 11 de kabr 
ta rix li sə rən ca mı əsa sın da “Sa-
kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə ti – 
1646”nın (SMX) ya ra dıl ma sı 
və 2013-cü il fev ra lın 6-da ra-
yon sa kin lə ri nin is ti fa də si nə 
ve ril mə si və tən daş la rın ic ra 
struk tur la rı na mü ra ci ət im-
kan la rı nın müa sir tə ləb lər sə-
viy yə sin də qu rul ma sı na im kan 
ya ra dıb. SMX-nın ya ra dıl ma-
sın da baş lı ca məq səd və tən daş 
mü ra ci ət lə ri nin müa sir tə ləb-
lə rə uy ğun ope ra tiv ca vab lan-
dı rıl ma sı na, ic ti ma iy yət lə əla-
qə lə rin ge niş lən di ril mə si və 
in ki şaf et di ril mə si nə, sa kin lə ri 
na ra hat edən prob lem lə rin te-
le fon zən gi va si tə si ilə həl li-
nə, be lə lik lə, döv lət-və tən daş 
mü na si bət lə ri nin key fiy yət cə 
ye ni müs tə vi də in ki şa fı na na-
il ol maq idi. He sab edi rəm ki, 
“SMX-1646” Bi nə qə di sa kin lə-
ri nin eti ma dı nı doğ rul da bil di. 

Azər bay can da in ter ne tin 
sü rət li in ki şa fı nə zə rə alı na-
raq, “Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid-
mə ti – 1646”nın elekt ron say tı 
da ya ra dı lıb. Bu nun la ya na şı, 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti nin rəs mi veb say tı (www.
bi ne ge di-ih.gov.az) va si tə si ilə 
də əha li yə elekt ron xid mət lə-

rin gös tə ril mə si müm kün dür. 
Veb sayt Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 28 no-
yabr 2013-cü il ta rix li 145 nöm-
rə li əm ri nə əsa sən ya ra dı lıb və 
uğur la fəa liy yət gös tə rir. 

– Bil di yi mi zə gö rə, Bi nə
qə di də sa kin lə rin is ti fa də si nə 
elekt ronin for ma si ya köşk lə ri 
ve ri lir. Bu cür köşk lə rin is ti fa
də yə ve ril mə si han sı zə ru rət
dən irə li gə li r? 

– Azər bay can Pre zi den ti 
cə nab İl ham Əli ye vin 2011-ci 
il de kab rın 27-də “Azər bay-
can Res pub li ka sın da in san 
hü quq la rı nın mü da fiə si üz rə 
Mil li Fəa liy yət Pla nı nın təs diq 
edil mə si haq qın da” sə rən cam 
im za la yıb. 2012-2015-ci il lə ri 
əha tə edən sə rən ca mın 3.4.4. 
bən din də şəxs lə rin mü ra ci ət 
et mək im kan la rı nın ge niş lən-
di ril mə si məq sə di lə re gio nal 
elekt ron mü ra ci ət ter mi nal la-
rı nın ya ra dıl ma sı, əhalinin bu 
ter mi nal lar dan is ti fa də yə təş-
viq edil mə si öz ək si ni ta pıb. 
Həm çi nin, “Azər bay can Pre-
zi den ti nin 2012-ci il 5 sent yabr 
ta rix li sə rən ca mı ilə təs diq 
edil miş “Kor rup si ya ya qar şı 
mü ba ri zə yə da ir 2012-2015-ci 
il lər üçün Mil li Fəa liy yət Pla-
nı”nın 2.6 bən din də əri zə və 
şi ka yət lə rin elekt ron qay da da 
qə bu lu və rəs mi ca vab lan dı rıl-
ma sı işi nin tək mil ləş di ril mə si 
mə sə lə lə ri 2013-2014-cü il lə ri 
əha tə edir. Bu sə rən cam lar dan 
irə li gə lən mə sə lə lər mər kə zi 
və yer li ic ra ha ki miy yə ti or qan-
la rı tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lir. 

Öl kə baş çı sı nın bir sı ra sə-
rən cam la rın da döv lət or qan-
la rı tə rə fin dən və tən daş la ra 
elekt ron xid mət lə rin gös tə ril-
mə si prio ri tet mə sə lə ki mi önə 
çə ki lib. Ar tıq mər kə zi ic ra ha-
ki miy yə ti or qan la rı tə rə fin dən 
əha li yə 200-dən ar tıq elekt ron 
xid mət gös tə ri lir. Bi nə qə di də 
də bu iş lər ar dı cıl ola raq hə ya ta 
ke çi ril mək də dir. Elekt ron xid-
mət lə rin ge niş lən di ril mə si is-
ti qa mə tin də qə tiy yət li ad dım-
lar atan ra yon ic ra ha ki miy yə ti 
sa kin lə rin ra hat lı ğı nı tə min 
et mək üçün İKT-nin müa sir 
nai liy yət lə rin dən is ti fa də edir. 

Ha zır da Bi nə qə di ra yo-
nu əra zi sin də əha li yə xid mət 
gös tə rə cək elekt ron-in for-

ma si ya köşk lə ri qu raş dı rı lır. 
Bu köşk lər də ra yon ic ra ha-
ki miy yə ti nin fəa liy yə ti nin bir 
çox sa hə lə ri üz rə mə lu mat lar 
yer ləş di ri lə cək. Be lə de mək 
müm kün sə, bu köşk lər fəa liy-
yə tə baş la dıq dan son ra sa kin-
lə rin ra yon ic ra ha ki miy yə ti nə 
gəl mə si nə eh ti yac ol ma ya caq. 
Ra yon sa kin lə ri zə ru ri in for-
ma si ya la rı hə min köşk lər va-
si tə si lə əl də edə bi lə cək lər. 
Və tən daş lar hə min köşk lər 
va si tə si lə ic ra ha ki miy yə ti nə 
ya zı lı mü ra ci ət lər gön dər mək 
im ka nı qa za na caq lar. Bu köşk-
lə rin ra yon əra zi sin də qu rul-
ma sı sa kin lə rin vax ta qə na ət 
et mə lə ri nə im kan ya ra da caq. 

– Elekt ronin for ma si ya 
köşk lə ri han sı əra zi lər də yer
ləş di ril miş di r?

– Be lə köşk lər əha li nin 

sıx top laş dı ğı yer lər də qu raş-
dı rı lır. Əha li nin sıx top laş-
dı ğı yer lər, adə tən, alış-ve riş 
mər kəz lə ri, ica rət ob yekt lə ri, 
met ros tan si ya la rın ət ra fı sa-
yı lır. Bu ba xım dam köşk lə rin 
məhz qeyd et di yim yer lər də 
qu raş dı rıl ma sı da ha məq sə-
də uy ğun dur. Bi nə qə di ra yo-
nun da Rə sul za də qə sə bə-
sin də, Azadlıq  prospekti 157 
ün vanında yer lə şən “Fa vo rit” 
mar ket də, 8-ci mik ro ra yon, 

İ.Da daşov kü çə sin də yer lə şən 
“Bi zim mar ket” də və met ronun 
“Azad lıq prospekti”   stan si ya-
sın da qu raş dı rıl mış dır. Yaxın 
gələcəkdə Elek tron İn for-
masi ya Köşklərinin quraşdı-
rılma sı coğrafiyasının daha da 
genişləndirilərək ra yo nun bü-
tün in zi ba ti əra zi dairə lə ri ni 
əhatə edə cə yi nəzər də tu tu lur. 

– El nur mü əl lim,  bu köşk
lər də əha li  üçün zə ru ri han sı 
in for ma si ya lar yer al mış dı r? 

– Əha li köşk lər dən is ti fa də 
qay da la rı nı bil mə li dir. Elekt-
ron in for ma si ya köşk lə rin də 
ic ra ha ki miy yə ti nin qə bul qra-
fik lə ri, əri zə-mü ra ci ət for ma-
la rı, ra yon ba rə də ət raf ı mə-
lu mat (ra yo nun xə ri tə si, in ter-
net, link lər və s.) yer ləş di ri lir. 
Köşk lər va si tə si lə və tən daş lar 
ic ra ha ki miy yə ti ilə da ha sıx 

əla qə ya ra da bi lirlər. Və tən-
daş vaxt sərf et mə dən, ic ra 
ha ki miy yə ti nə gəl mə dən mü-
va fiq qu rum lar la əla qə ya ra da 
bi lə cək. Bu köşk lər də ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin sa kin lə rə 
mü ra ciə ti, bay ram təb rik lə ri 
də yer al mış dır. Ra yon əra zi-
sin də fəa liy yət gös tə rən ida rə, 
mü əs si sə və təş ki lat lar, həm çi-
nin sa hib kar lıq sub yekt lə ri öz 
rek lam la rı nı hə min köşk lər də 
yer ləş dir əcəklər. 

8-ci mik ro ra yon, Şöv-
kət Məm mə dov kü çə si, bi na 
7-də ya şa yan El mi ra Sü ley
ma no va sor ğu mu za ca vab 
ola raq “Tə miz Bi nə qə di” la-
yi hə si nin təq di rə la yiq ol du-
ğu nu bil dir di: “1 say lı Mən zil 
İs tis mar Sa hə sin də iş lə yi rəm. 
İşim lə əla qə dar hər gün əra-
zi də olu ram. İn san lar ic ra ha-
ki miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə 
hə ya ta ke çi ri lən bu la yi hə ni 
bir mə na lı dəs tək lə yir lər. On-

lar ya şa dıq la rı bi na la rın qar şı-
sı nın və gi ri şi nin tə miz  sax-
la nıl ma sın da kö nül lü şə kil də  
bi zə kö mək lik gös tə rir lər. Bu 
isə on dan xə bər ve rir ki, bu 
tə şəb büs vax tın da  atıl mış ad-

dım dır”.   
Ra yon sa ki ni Səy yad Qu

li yev bil dir di ki, ha zır da la yi-
hə nin re al laş dı rıl ma sı ilə bağ lı 
ge niş miq yas lı təd bir lə rə baş-
la nıl mış dır və əha li ara sın da  
maa rif ən dir mə iş lə ri apa rı lır: 

“Ra yon sa ki ni ki mi bu pro se sə 
kö nül lü şə kil də qo şul mu şam. 
Ar tıq 2015-ci il də Ba kı da ke-
çi ri lə cək Av ro pa Oyun la rı ilə 
bağ lı ge ri sa yım baş la nı lıb. Bu 
nü fuz lu id man bay ra mı na ha-
mı nın ha zır ol ma sı çox va cib-
dir. Oyun lar ərə fə sin də öl kə-
mi zə çox lu say da qo naq la rın 
gə li şi göz lə ni lir. On lar, tə bii 
ki, pay tax tı mız la bağ lı tə əs sü-
rat la rı nı öl kə lə rin də da nı şa-
caq lar.  Ça lış ma lı yıq ki, əc nə-
bi lə rin şə hə ri miz və öl kə miz 
ba rə də fi kir lə ri yük sək ol sun. 
Bu nun üçün, ilk növ bə də, şə-
hə ri mi zin tə miz li yi nə cid di 
ya naş ma lı yıq. Nə in ki mən zi-
li mi zi, hət ta ya şa dı ğı mız bi-
na nın hə yə ti ni və gi ri şi ni də 

tə miz sax la ma ğa borc lu yuq”. 
M.Ə.Rə sul za də qə sə bə-

si nin sa ki ni Əli Meh rə li yev 
də ra yo nun tə miz li yi nin qo-

ru nub sax la nıl ma sı ilə bağ lı 
tə şəb bü sü yük sək də yər-
lən dir di yi ni diq qə tə çat dır-
dı: “Pay tax tın müx tə lif gu-
şə lə rin də mü şa hi də olu nan 
abad lıq, tə rəq qi və yük sə liş 
ra yo nu mu zun si ma sın da da-
ha qa ba rıq gö rü nür. Ra yon-
da hə ya ta keçi ri lən çoxşa xə li 
təd bir lər hər bir Bi nə qə di 
sa ki ni ni qa ne edir.  Ra yo nu-
muz da sa kin lə ri nin ra hat, fi-
ra van ya şa yı şı nın tə min edil-
mə si ba xı mın dan  inf rastruk-
turun müx tə lif sahə lər üz rə 
ye ni ləş di ril mə si nə, kom mu-
nal xa rak ter li prob lemlərin 
həl linə xü su si diq qət lə ya-
na şı lır. Qə sə bə lə ra ra sı və 
qə sə bə da xi li yol lar da, mər-
kə zi kü çə və mə həl lə lər də, 
ya şa yış bi na la rı nın fa sad və 
dam ör tük lə rin də, park və 
mey dan lar da, həm çi nin, di-
gər inf rast ruk tur sa hə lə rin-
də ye ni lən mə, əsas lı tə mir 
iş lə ri yük sək temp lə da vam 
et di ri lir. Əha li nin qaz, su və 
işıq la tə mi na tın da möv cud 
nöq san la rın ara dan qal dı-
rıl ma sı is ti qa mə tin də cid di 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. Bu 

ayın əv və lin dən ra yon da da-
ha bir ye ni la yi hə yə – “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə si nə start 
ve ri lib. Biz la yi hə də nə zər də 
tu tu lan mə sə lə lə ri re al laş dır-
maq üçün kö nül lü ola raq bu 

pro ses də iş ti rak et mə li yik”.  
Ra yon sa ki ni Ay tac Sə

mə do va da ra yon da tə miz lik 
iş lə ri nə xü su si diq qət ye ti ril-
di yi ni bil dir di: “Bir gənc ola-
raq bu tə şəb bü sü ürək dən 
dəs tək lə yir və ona qo şu lu ram. 
İna nı ram ki, bü tün Bi nə qə-
di gənc lə ri də bu tə şəb bü sə 
qo şu la caq və ra yo nu mu zun 
tə miz li yi üçün əl lə rin dən gə-
lə ni əsir gə mə yə cək lər. Tə əs-
süf lər ol sun ki, bə zən ra yo-
nu muz da ya ra dıl mış gö zəl li yi 
qo ru maq da ma raq lı de yi lik. 
Məi şət tul lan tı la rı nı ha ra gəl-
di atır, park lar da qu raş dı rıl mış 
id man qur ğu la rı nı sı ra dan çı-

xa rı rıq. “Tə miz Bi nə qə di” la-
yi hə si biz gənc lə rin də üzə ri-
nə bö yük mə su liy yət qo yur”. 

8-ci mik ro ra yon, Azad lıq 
pros pek ti, bi na 16-da ya şa yan Na
miq Ab ba sov ra yon da tə miz lik lə 
bağ lı gö rü lən iş lə rin əhə miy yə-
ti ni diq qə tə çək di: “Son illərdə 
cənab Prezidentin rəh bər li yi ilə  
ra yon da sa lın mış ya şıl lıq lar mə-
ni xü su si lə hey ran edir. Ra yo nun 
tə miz sax la nıl ma sı məq sə di lə 
məi şət tul lan tı la rı nın vax tın da 
da şın ma sı tə min edi lir. Bu iş lər-
də sa kin lə rin iş ti ra kı nın da tə-

min edil mə si çox yax şı tə şəb büs-
dür. İn san lar ya şa dıq la rı bi na la rın 
qar şı sın da ki çik bağ ça lar sa lır lar. 
Bi na la rın gi riş lə rin də və hə yət-
lər də sə li qə-sah man hökm sü-
rür. Bü tün bun lar bir zi ya lı ki mi 
mə ni çox se vin di rir. İna nı ram ki, 
bu tə şəb bü sə di gər ra yon la rın da 
sa kin lə ri qo şu la caq”.

Bi nə qə di ra yon sa ki ni 
Za kir Qu li yev isə ha mı nı 
“Tə miz Bi nə qə di” so si al la-
yi hə sin də fə al iş ti ra ka ça ğır-
dı: “Dü şü nü rəm ki, la yi hə 
çər çi və sin də hər bir Bi nə-
qə di sa ki ni üzə ri nə dü şən 
və zi fə ni la yi qin cə ye ri nə ye-
ti rə cək. La yi hə nin şüa rın da 
de yil di yi ki mi, tə miz li yə evi-
mi zin için dən baş la ma lı yıq. 
Ça lış ma lı yıq ki, ya şa dı ğı mız 
bi na və onun hə yə ti tə miz, 
sə li qə li ol sun. İlk Av ro pa 
Oyun la rı ərə fə sin də pay tax-
tı mı zı xarici qonaqlara müa-
sir, abad, tə miz şə hər ki mi 
təq dim et mə li yik. İn san lar 
bu təd bi rə kö nül lü və dü-
şü nül müş şə kil də qo şul ma-
lı dır lar. İna nı ram ki, ya xın 
za man lar da bi nə qə di li lə rin 
baş la dı ğı tə şəb bü sə bü tün 
Ba kı sa kin lə ri qo şu la caq”. 

Evimizkimi,yaşadığımızbinanınhəyətinidə
təmizsaxlamalıyıq
Sorğumuzda iştirak edən rayon sakinləri “Təmiz Binəqədi” sosial layihəsində  
fəal iştirak edəcəklərini bildirirlər  

ElektroninformasiyaköşkləriBinəqədi
sakinlərininrahatlığınıtəminedəcək

MƏHƏBBƏtOrucOV

Gə lən il Ba kı da ke çi ril mə si plan laş dı rı lan I Av ro pa Oyun
la rı ərə fə sin də Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin tə şəb
bü sü ilə ic ra sı na baş la nıl mış “Tə miz Bi nə qə di” so si al la yi hə si 
ra yon sa kin lə ri tə rə fin dən ra zı lıq la qar şı lan mış dır.  Sa kin lər 
la yi hə ni ürək dən bə yən dik lə ri ni və bu pro ses də kö nül lü  iş ti
rak et mək niy yə tin də ol duq la rı nı bil di rir lər. Sa kin lə rin la yi hə 
ilə bağ lı fi kir lə ri ni öy rən mək məq sə di lə bu gün lər də qə ze ti
miz va si tə si lə da ha bir sor ğu ke çir dik. 

EsMİraOrucOVa

 “İn for ma si yakom mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı ili” elan 
edil miş 2013cü il də Bi nə qə di ra yo nun da bu sa hə nin in ki şa
fı is ti qa mə tin də bir sı ra uğur lu ad dım lar atı lıb. Bu nun la əla
qə dar qə sə bə və sa hə in zi ba ti əra zi dai rə lə ri əmək daş la rı na 
tre ninq lər ke çi ri lib, ev tə sər rü fa tı ki tab la rı nın Av to mat laş
dı rıl mış İn for ma si ya Sis te mi nin əra zi ida rə et mə mo dul la rı
na da xil olun ma sı pro se si nə baş la nı lıb. Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti  baş çı sının Apa ra tı ilə ra yon əra zi sin də yer lə şən 
ida rə, mü əs si sə və təş ki lat lar ara sın da elekt ron şə kil də ya zış
ma la rın apa rıl ma sı üçün hə min qu rum la ra bu sis tem dən is ti
fa də im ka nı ya ra dı lıb. Sa kin lər yer li ic ra nü ma yən də lik lə ri nə, 
əsa sən, ya şa yış ye ri və “2 nöm rə li For ma” üz rə ara yış la rın ve
ril mə si üçün mü ra ci ət edir lər. Hə min ara yış la rın və tən daş la ra 
ve ril mə si pro se du ru nun  sa də ləş di ril mə si məq sə di lə tex ni ki 
ba za ya ra dı lıb. 2013cü ilin de kabr ayın dan Bi nə qə di ra yo nun
da pi lot əra zi ola raq se çil miş 8ci və 9cu mik ro ra yon la rın sa
kin lə ri nə elekt ron xid mət lə rin gös tə ril mə si nə baş la nı lıb. 

Ra yon sa kin lə ri nə gös tə ri lən elekt ron xid mət lə rin asan
laş dı rıl ma sı və əha li nin ra hat lı ğı üçün Bi nə qə di də əha li nin 
da ha çox top laş dı ğı yer lər də elekt ron in for ma si ya köşk lə ri nin 
yer ləş di ril mə si nə zər də tu tu lur. Bu tex no lo ji ye ni lik Bi nə qə di 
sa kin lə ri nə, o cüm lə dən ra yo nun qo naq la rı na gö rü lən iş lər, 
ha be lə ic ra struk tu ru ba rə də ət raf ı mə lu mat al maq im ka nı 
ve rə cək. Elekt ronin for ma si ya köşk lə ri nin fəa liy yə ti haq qın da 
da ha də qiq mə lu mat əl də et mək üçün Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı nın Sə nəd lər lə və və tən daş la rın 
mü ra ci ət lə ri ilə iş şö bə si nin mü di ri El nur İma nov la gö rüş dük.



18 iyul  
20146 №27 

(71)

saMİrElMaNOĞlu

Əsa sı 1875-ci il də “Əkin-
çi” qə ze ti ilə qo yul muş Azər-
bay can mil li mət bua tı nın 
for ma laş ma mər hə lə lə ri 
cə miy yə tin özü nün in ki şaf 
xü su siy yət lə ri nə uy ğun mü-
rək kəb tə ka mül yo lu ke çə-
rək müa sir sə viy yə yə gə lib 
çat mış dır. Mil li de mok ra tik 
mət bua tın “Əkin çi” qə ze ti tə-
rə fin dən bə yan edil miş baş lı-
ca prin sip lə ri – maa rif əş mə, 
müa sir ləş mə, məf u rə saf ı ğı, 
ümum mil li məq səd lə rin təb-
li ği, bə şə ri də yər lə rin mil li 
ənə nə lər lə üz vi vəh də ti, da-
nı şıq di li nin ədə bi di lə ya-
xın laş dı rıl ma sı, ha di sə lə rin 
ob yek tiv işıq lan dı rıl ma sı mil li 
de mok ra tik mət bua tın gə lə-
cək in ki şa fı üçün tə məl da şı 
ro lu nu oy na mış dır. 

Azər bay can ötən əs rin 
son la rın da döv lət müs tə qil-
li yi ni bər pa et dik dən son ra 
ic ti mai hə ya tın bir çox sa hə-
lə rin də ol du ğu ki mi, mət-
bua tın in ki şa fın da da cid di 
dö nüş ya ran mış, si ya si plü ra-
liz min, söz, mə lu mat azad lı-
ğı nın tə mi ni is ti qa mə tin də 
mü hüm təd bir lər hə ya ta ke-
çi ril miş dir. Nə ti cə də müs tə-
qil res pub li ka mız bu gün söz, 
fi kir və mət bu at azad lı ğı nın 
mak si mum sə viy yə də tə mi-
na tı ba xı mın dan MDB mə-
ka nın da qa baq cıl yer lər dən 
bi ri ni tu tur. Res pub li ka da bu 
yö nüm də hə ya ta ke çi ri lən 
mü tə rəq qi is la hat lar, ilk növ-
bə də, de mo ka tik, hü qu qi və 
dün yə vi in ki şaf yo lu nu prio-
ri tet se çə rək bu yol la inam la 
irə li lə yən Azər bay can da küt-
lə vi in for ma si ya va si tə lə ri nin 
fəa liy yə ti nə ve ri lən yük sək 
qiy mə tin ifa də si sa yıl ma lı dır. 

Xa tır lat maq la zım dır ki, 
müs tə qil li yin ilk il lə rin də 
mət bua tın for ma laş ma və in-
ki şaf yo lu heç də rə van ol ma-
mış dır. 1991-ci il 18 okt yabr 
ta rix li “Azər bay can Res pub-
li ka si nin döv lət müs tə qil li yi 
haq qın da Kons ti tu si ya Ak-
tı”nda və tən daş la rın söz, fi-
kir, mət bu at azad lıq la rı təs bit 
edil sə də, müs tə qil li yin ilk 
il lə rin də mü əy yən ob yek tiv 
və sub yek tiv sə bəb lər üzün-
dən öl kə nin ye ni for ma la şan 
mət bu at or qan la rı cid di məh-
ru miy yət lər lə, çə tin lik lər lə 
üz ləş miş di lər. Hə min dövr də 
öl kə də hökm sü rən gər gin 
ic ti mai-si ya si və ziy yət, si lah lı 
dəs tə lə rə ar xa la nan müx tə lif 

si ya si qrup la rın məkr li id dia-
la rı nı ger çək ləş dir mək üçün 
qey ri-qa nu ni cəhd lər gös-
tər mə si, Er mə nis ta nın hər bi 
tə ca vü zü nün do ğur du ğu ağır 
so si al-iq ti sa di və psi xo lo ji du-
rum söz, mət bu at, mə lu mat 
azad lıq la rı nın tə min edil mə-
si nə, bu sa hə də döv lə tin və 
və tən daş la rın mə na fe lə ri nin 
qo run ma sı na cid di ma neə lər 
ya ra dır dı. 

Ulu ön dər Hey dər Əli-
ye vin 1993-cü ilin iyu nun da 
xal qın is tə yi ilə ha ki miy yə tə 
qa yı dı şın dan son ra kı dövr-
də isə Azər bay can mət bua-
tı nın in ki şa fın da ta ma mi lə 
ye ni mər hə lə baş lan mış dır. 
Hə min dövr dən res pub li ka-
da mət bu at or qan la rı nın azad 
fəa liy yə ti və in ki şa fı yo lun da 
sü ni ma neə lə rin ara dan qal dı-
rıl ma sı, qa nun ve ri ci lik ba za sı-
nın tək mil ləş di ril mə si, qə zet-
lə rin mad di-tex ni ki ba za sı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı sa hə sin də 
ar dı cıl təd bir lə rin hə ya ta ke-
çi ril mə si nə baş la nıl mış dır. 
Və tən daş cə miy yə ti qu ru cu-
lu ğu nu özü nün in ki şaf mo de li 
ki mi qə bul edən Azər bay can 
Res pub li ka sı 1993-cü il dən in-
san hü quq la rı, söz və mət bu at 
azad lı ğı nın tə min edil mə si ilə 
bağ lı bir sı ra bey nəl xalq kon-
ven si ya la ra, sa ziş lə rə qo şul-
muş dur. 1995-ci il də ümum-
xalq re fe ren du mu ilə qə bul 
edil miş Azər bay can Kons ti-
tu si ya sın da öl kə və tən daş la-
rı nın təh lü kə siz ya şa maq, söz, 
fi kir, vic dan azad lı ğı təs bit 
edil miş dir. Son 19 il də Əsas 
Qa nu nun tə ləb lə ri nə mü va-
fiq su rət də hə ya ta ke çi ril miş 
de mok ra tik-hü qu qi is la hat lar 
küt lə vi in for ma si ya va si tə lə-
ri nin və jur na list lə rin nor mal 
fəa liy yə ti nə ge niş im kan lar 
aç mış dır. 

1996-cı il no yab rın 15-də 
“Döv lət sir ri haq qın da” Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Qa-
nu nu qə bul edil dik dən son-
ra Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da 
Döv lət Sir lə ri ni Mü ha fi zə 
edən Baş İda rə nin (“Qlav-
lit”) iş me tod la rın da müs bə-
tə doğ ru cid di də yi şik lik lər 
edil miş dir. Bu na bax ma ya raq, 
öl kə də de mok ra tik ləş mə pro-
se si nin təd ri cən də rin ləş mə-
si əla və qə rar la rın qə bu lu nu 
da zə ru ri edir di. Ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin 1998-ci il 22 
iyun ta rix li “İn san hü quq la rı-
nın mü da fiə si nə da ir Döv lət 
Proq ra mı” isə və tən daş la rın 
Azər bay can Kons ti tu si ya sın-

da ək si ni tap mış söz, mət bu at, 
fi kir azadlıq la rı nın tə mi na tı na 
əl ve riş li im kan lar aç mış dır. 
Hə min Döv lət Proq ra mın dan 
az son ra Azər bay can Res pub-
li ka sı Pre zi den ti nin 1998-ci il 
6 av qust ta rix li  “Azər bay can 
Res pub li ka sın da söz, fi kir və 
mət bu at azad lı ğı nın tə min 
edil mə si sa hə sin də təd bir-
lər haq qın da” fər ma nı küt lə-
vi in for ma si ya va si tə lə ri nin 
sər bəst in ki şa fı, on la rın cə-
miy yə tin di na mik şə kil də de-
mok ra tik ləş mə si nə tə sir edən 
qüd rət li va si tə yə çev ril mə si 
yo lun da döv lət si ya sə ti nin hə-
ya ta ke çi ril mə sin də mü hüm 
ad dım ol muş dur. Fər man elə-
cə də küt lə vi in for ma si ya va-
si tə lə ri əmək daş la rı nın bey-
nəl xalq mər kəz lə rin təd qi-
qat və təh sil proq ram la rın da, 
bey nəl xalq konf rans, se mi nar 
və di gər təd bir lər də iş ti ra kı 
üçün ge niş şə ra it ya ra dıl ma sı-
nı nə zər də tu tur du. 

Hə min fər man la 1966-cı 
il 27 okt yabr ta rix də ya ra dı-
lan və Azər bay ca nın bü tün 
in for ma si ya va si tə lə ri üzə rin-
də sen zu ra fəa liy yə ti hə ya ta 
ke çi rən Na zir lər Ka bi ne ti ya-
nın da Döv lət Sir lə ri ni Mü ha-
fi zə edən Baş İda rə (“Qlav lit”) 
ləğv olun du. Fər man la, həm-
çi nin, Azər bay can Res pub li-
ka sı Pre zi den ti nin hər bi sen-
zu ra ya ra dıl ma sı haq qın da 16 
ap rel 1992-ci il ta rix li fər ma-
nı, elə cə də bü tün in for ma-
si ya ya yı mı üzə rin də nə za rət 
tət biq edil mə si ilə bağ lı 15 
ap rel 1993-cü il ta rix li sə rən-
ca mı qüv və dən düş müş he sab 
olun du. Bu qə tiy yət li ad dım 
1875-ci il də “Əkin çi” qə ze ti 
ilə əsa sı qo yu lan Azərbay-
can mil li mət bua tı nın ilk də-
fə sen zu ra dan ta ma mi lə azad 
edil mə si de mək idi. Mət bu at 
üzə rin də döv lət sen zu ra sı nın 
ləğ vi ba rə də fər man küt lə-
vi in for ma si ya va si tə lə ri nin 
sü rət li in ki şa fı na cid di tə kan 
ver mək lə ya na şı, cə miy yət 
hə ya tın da sə mə rə li ro lu nun 
ar tı rıl ma sı sa hə sin də ge niş 
döv lət proq ra mı nın əsas is ti-
qa mət lə ri ni mü əy yən ləş dir di. 

2000-ci il də Mət bu at və 
İn for ma si ya Na zir li yi nin ləğ-
vi ilə küt lə vi in for ma si ya va si-
tə lə ri nin tə sis olun ma sı sa hə-
sin də ki bə zi sü ni ən gəl lər də 
ta ma mi lə ara dan qal dı rıl mış-
dır. Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin 11 may 2002-ci 
il ta rix li “Küt lə vi in for ma si ya 
va si tə lə ri haq qın da” Azər bay-

can Res pub li ka sı Qa nu nun da 
də yi şik lik lər və əla və lər edil-
mə si ba rə də” fər ma nı ya zı lı 
me dia nın tə sis edil mə si ni və 
on dan is ti fa də im kan la rı nı 
qat-qat asan laş dır maq la, bu 
sa hə də li be ral lı ğı tam tə min 
et miş, mət bu nəşr lə rin döv lət 
qey diy ya tı ilə bağ lı ica zə sis te-
mi ni ara dan gö tür müş dür. Bu 
isə in ki şaf et miş bir sı ra Qərb 
öl kə lə ri nin mət bua ta da ir qa-
nun ve ri ci lik təc rü bə si nə əsas-
la nır. Əd liy yə Na zir li yin də 
4700-dən ar tıq KİV-in qey-
diy yat dan keç mə si də məhz 
bu li be ral laş ma nın mən ti qi 
nə ti cə si sa yı la bi lər. 

Ümum mil li li de rin əsa sı-
nı qoy du ğu mü tə rəq qi si ya-

sə ti son 11 il də uğur la da vam 
et di rən Pre zi dent İl ham Əli-
yev də res pub li ka da küt lə-
vi in for ma si ya va si tə lə ri nin 
sər bəst fəa liy yə ti nin, jur na-
list lə rin öz ira də lə ri ni azad 
şə kil də ifa də et mə si nə bü tün 
im kan la rın ya ra dıl ma sı nın 
tə rəf da rı ki mi çı xış edir. Döv-
lət baş çı sı mil li mət bua tın qa-
baq cıl döv lət lə rin mü tə rəq qi 
ənə nə lə ri nə əsas lan maq la, 
ey ni za man da xal qın ta ri xi-
mil li xü su siy yət lə ri ni qo ru-
maq la in ki şaf et mə si ni va cib 
sa yır. Azər bay can Pre zi den ti-
nin söz və mət bu at azad lı ğı na 
ne cə həs sas ya naş dı ğı nı onun 
bu fi kir lə ri bir da ha təs diq lə-
yir: “Azər bay can da apa rı lan 
si ya si is la hat la rın əsas mə na-
sı, məq sə di on dan iba rət dir 
ki, öl kə miz hər tə rəf i in ki şaf 
et sin, öl kə də ya şa yan hər bir 
və tən daş bü tün azad lıq lar dan 
is ti fa də et sin. Azər bay can da  
mət bu at azad lı ğı möv cud dur. 
Biz bu mə sə lə də çox cid di 
ad dım lar atı rıq. Söz azad lı-
ğı nın, mət bu at azad lı ğı nın 

tə min olun ma sı bi zim prio-
ri tet mə sə lə miz dir və de yə 
bi lə rəm ki, Azər bay can bu 
sa hə də bö yük uğur la ra na il 
ol muş dur”.

Hə lə 2005-ci il 21 iyul ta-
ri xin də “Azər bay can mət bu at 
iş çi lə ri nin təl tif edil mə si haq-
qın da”, “Azər bay can mət bu at 
iş çi lə ri nə fəx ri ad la rın ve ril-
mə si haq qın da”, ha be lə “Küt-
lə vi in for ma si ya va si tə lə ri nə 
ma liy yə yar dı mı gös tə ril mə si 
haq qın da” sə rən cam la rın im-
za lan ma sı jur na list lə rin əmə-
yi nə yük sək qiy mət ve ril di-
yi ni gös tər miş dir. “Əkin çi” 
qə ze ti nin 130 il lik yu bi le yi nin 
res pub li ka nın bü tün böl gə lə-
rin də yük sək sə viy yə də qeyd 

olun ma sı, jur na list lə rin fəx ri 
ad lar la mü ka fat lan dı rıl ma sı, 
bir ne çə pe şə kar jur na lis tin 
pre zi dent tə qaü dü nə la yiq 
gö rül mə si döv lə tin mət bua-
ta qay ğı sı nın ba riz tə cəs sü mü 
ki mi xa tır la nır. 

Mət bua tın mad di-tex ni ki 
və ma liy yə ba za sı nın möh kəm-
lən di ril mə si məq sə di lə 2006-cı 
il fev ra lın 8-də im za lan mış “Qə-
zetlə rin “Azər bay can” nəş riy ya-
tı na olan borc la rı nın ödə nil mə-
si ba rə də” sə rən ca ma əsa sən, 
450 min ABŞ dol la rı ci va rın da 
və sa it döv lət büd cə sin dən ödə-
nil miş dir. Xü su si qeyd et mək 
la zım dır ki, borc la rı ödə ni lən 
qə zet lər sı ra sın da müs tə qil və 
mü xa lif yön lü qə zet lər çox luq 
təş kil et miş dir. 

Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin 2008-ci il 31 
iyul ta rix li “Azər bay can Res-
pub li ka sın da küt lə vi in for-
ma si ya va si tə lə ri nə bir də fə lik 
ma liy yə yar dı mı gös tə ril mə si 
haq qın da”, elə cə də “Azər bay-
can Res pub li ka sın da küt lə vi 
in for ma si ya va si tə lə ri nin in-

ki şa fı na döv lət dəs tə yi kon-
sep si ya sı nın təs diq edil mə si 
haq qın da” sə rən cam la rı isə 
təs diq lə miş dir ki, öl kə miz də 
mət bua ta gös tə ri lən döv lət 
qay ğı sı da vam lı və sis tem li xa-
rak ter da şı yır. Ye ni  kon sep si ya 
mil li mətbua tın prob lem lə ri-
nin həl lin də key fiy yət cə ye ni 
mər hə lə nin əsa sı nı qoy muş-
dur. Mətbua ta döv lət dəs tə yi 
kon sep si ya sı nın im za lan ma sı 
döv lət or qan la rı ilə küt lə vi in-
for ma si ya va si tə lə ri ara sın da 
sə mə rə li əmək daş lıq mü na si-
bət lə ri nin in ki şaf et di ril mə si, 
küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri-
nin iq ti sa di müs tə qil li yi nin və 
jur na list lə rin pe şə kar lı ğı nın 
ar tı rıl ma sı, və tən daş cə miy-
yə ti qu ru cu lu ğun da küt lə vi 
in for ma si ya va si tə lə ri nin ro-
lu nun güc lən di ril mə si məq-
sə din dən irə li gəl miş dir. 

Azər bay can Pre zi den-
ti İl ham Əli ye vin 2010-cu il 
10 iyun ta rix li “Azər bay can 
mil li mət bua tı nın 135 il lik 
yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq-
qın da” sə rən ca mı na əsa sən, 
Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sın-
da Təd bir lər Pla nı ha zır lan-
mış, Zər dab, Yev lax, Gən cə, 
Şə ki, Lən kə ran, Xaç maz və 
Nax çı van da “Azər bay can 
mil li mət bua tı 135: ta ri xi 
nai liy yət lər və pers pek tiv-
lər” möv zu sun da konf rans lar 
ke çi ril miş, mət bu at iş çi lə ri 
mü ka fat lan dı rıl mış lar. Ümu-
mi lik də, Azər bay can mət-
bua tı nın 135 il lik yu bi le yi nin 
“Gü lüs tan” sa ra yın da yük sək 
sə viy yə də qeyd edil mə si, jur-
na lis ti ka mı zın in ki şa fın da ro-
lu ol muş qə ləm sa hib lə ri nin 
mü ka fat lan dı rıl ma sı, 40-dək 
qə ze tə və in for ma si ya agent-
li yi nə bir də fə lik yar dım la rın 
ve ril mə si, Mət bu at Şu ra sı nın 
ye ni bi na sı nın tən tə nə li açı lış 
mə ra si mi nin ke çi ril mə si, jur-
na list lə rin mən zil prob le mi-
nin həl li is ti qa mə tin də atı lan 
ad dım lar mət bua ta yük sək 
diq qət və qay ğı nın ba riz tə-
cəs sü mü dür. Xü su si vur ğu-
la maq la zım dır ki, mət bu at 
iş çi lə ri üçün döv lət he sa bı na 
ye ni mən zil lə rin in şa sı dün ya 
miq ya sın da ana lo qu ol ma yan 
bir ad dım dır. Bü tün bun lar 
Azər bay can Pre zi den ti nin 
küt lə vi in for ma si ya va si tə lə-
ri nə, jur na list əmə yi nə ver-
di yi yük sək qiy mə tin gös tə-
ri ci lə ri dir.  

Ya ran ma sı nın 139-cu il dö-
nü mü nü qeyd edən Azər bay-
can mət bua tı key fiy yət cə ye ni 

mər hə lə də sağ lam jur na lis ti ka 
də yər lə ri əsa sın da fəa liy yət 
gös tər mə li, if rat si ya si ləş mə 
me yil lə rin dən qaç ma lı, cə miy-
yət qar şı sın da so si al mə su liy-
yə ti ni unut ma ma lı dır. Mət bu-
at da mil li-mə nə vi də yər lə rə, 
döv lət çi lik ma raq la rı na hör-
mət prin si pi bü tün kon yunk tur 
ma raq lar dan ön də da yan ma lı-
dır. 2010-cu il 22 iyul ta rix də 
Mət bu at Şu ra sı nın ye ni müa-
sir bi na sın da – şu ra nın İda rə 
He yə ti nin üzv lə ri ilə gö rüş-
də döv lət baş çı sı bu və di gər 
mə sə lə lə rə xü su si to xun muş, 
mət bua tın cə miy yət də ki mis-
si ya sı nı yük sək də yər lən dir-
mək lə ya na şı, onun qar şı sın da 
du ran baş lı ca və zi fə lər dən də 
söz aç mış dır. Pre zi dent İl ham 
Əli yev ha zır kı in ki şaf mər-
hə lə sin də mət bua tın müs-
tə qil ləş mə si, ob yek tiv lik və 
tə rəf siz lik nü ma yiş et dir mə si, 
si ya si ləş mə me yil lə rin dən, 
qə rəz dən, böh tan dan uzaq ol-
ma sı, mil li-mə nə vi də yər lə rə 
hör mət lə ya naş ma sı, ümum-
mil li mə sə lə lər də və tən daş lıq 
möv qe yi nü ma yiş et dir mə si ilə 
bağ lı də yər li töv si yə lə ri ni ver-
miş dir. 

Şüb hə siz, öl kə nin iq ti sa di 
im kan la rı nın art dı ğı, de mok-
ra tik ləş mə pro se si nin keyfiy-
yət cə ye ni mər hə lə yə qə dəm 
qoy du ğu bir şə ra it də mət bua-
tın üzə ri nə dü şən və zi fə lər 
də nis bə tən fərq li ma hiy yət 
kəsb et mə yə baş la yır. Ye ni 
mər hə lə nin si ya si re al lıq la rı 
mət bua tın cə miy yət də tək cə 
ro lu nu de yil, həm də so si al 
öh də lik lə ri ni, mə su liy yə ti ni 
ar tı rır. Bu gün ic ti ma iy yət öl-
kə nin ta le yük lü mə sə lə lə ri nə 
mü na si bət də mət bu at nü ma-
yən də lə rin dən əsl və tən daş 
möv qe yi, mil li tə əs süb keş lik 
nü mu nə si tə ləb edir. Söh bət 
on dan ge dir ki, pe şə eti ka sı 
ilə ya na şı, mil li tə əs süb ke şlik, 
ta le yük lü prob lem lə rə və tən-
daş ya naş ma sı təd ri cən Azər-
bay can me dia sı nın key fiy yət 
gös tə ri ci si nə çev ril mə li dir. 

Döv lə tin mət bua ta da-
vam lı və ar dı cıl xa rak ter da-
şı yan qay ğı si ya sə ti pe şə si nə 
hör mət lə ya na şan hər bir 
vic dan lı qə ləm sa hi bin də ra-
zı lıq his si do ğu rur, onun üzə-
ri nə bö yük mə su liy yət qo yur, 
həm çi nin qar şı da ye ni və zi fə-
lər mü əy yən ləş di rir. Bu mə-
su liy yət isə ilk növ bə də jur na-
list lər tə rə fin dən pe şə eti ka sı 
nor ma la rı na ria yət olun ma sı-
nı nə zər də tu tur. 

Ra ma zan ayı ay la rın ən 
fə zi lət li si dir. Qu ra nın dün-
ya ya na zil ol ma sı bu ay da 
baş la yıb. Bu ay Al la ha ita ət 
və iba dət, yax şı lıq və eh san, 
məğ fi rət və rəh mət ayı dır. 
Ra ma zan ayın da min ay dan 
xe yir li olan Qə dir ge cə si var. 
On bir ayın sul ta nı olan Ra-
ma zan mü səl ma nın din və 
dün ya iş lə ri nin dü zəl dil mə-
si nə kö mək çi dir. Dua la rın 
da ha çox qə bul edil di yi bir 
ay dır. Ra ma za nın və bu ay-
da oruc tut ma ğın fə zi lə ti ilə 
əla qə dar çox say da hə dis lər 
var. Bun lar dan bə zi lə ri aşa-
ğı da kı lar dır:

• ay la rın ən şə rəf i si Ra
ma zan ayı, gün lə rin ən şə rəf
li si isə Cü mə gü nü dür.

• İn san lar Ra ma zan ayı
nın üs tün lük lə ri ni bil səy di lər, 
bü tün ilin Ra ma zan ayı ol ma
sı nı is tə yər di lər.

• Ra ma zan ayı si zə bə
rə kət ayı ola raq gə lib. al lah 
Təa la bu ay da si zi rəh mə ti ilə 
əha tə edər, məğ fi rət en di rər, 
səhv lə ri si lər, dua la rı qə bul 
edər. uca al lah bu ay da xe yir 
iş lər də ki ya rış la rı nı za ba xa

raq mə lək lə ri nə si zin lə if i xar 
edər. al lah üçün xe yir xah iş
lər edin. Çün ki bəd bəxt in san 
bu ay da al la hın rəh mə tin dən 
məh rum olan in san dır.

• Ra ma zan ayı gə lən də 
cən nət qa pı la rı açı lar, cə hən
nəm qa pı la rı bağ la nar, şey
tan lar da zən cir lə nər.

• Ra ma zan ge cə lə rin də 
al la ha ina na raq və mü ka fa tı
nı al lah dan göz lə yə rək iba dət 
üçün yu xu dan du ran in sa nın 
əv vəl ki gü nah la rı ba ğış la nar.

• Ra ma zan ayı nın əv və li 
rəh mət, or ta sı məğ fi rət, axı
rı cə hən nəm alo vun dan azad 
ol ma dır.

• al lah bu yu rur ki; hər 
yax şı lı ğa on mis lin dən 700 
mis li nə qə dər mü ka fat ve ri
lə cək dir. oruc bun dan müs
təs na dır. o, an caq mə nim 
üçün dür, mü ka fa tı nı da mən 
ve rə cə yəm.

• oruc tu ta nın ağız iyi al
lah qa tın da müşk iyin dən da
ha xoş dur.

• Ra ma zan ayı səbr ayı dır. 
Səb rin sa va bı da cən nət dir.

• Bu ay da oruc tu ta na if
tar ve rə nin gü nah la rı ba ğış la

nar, cə hən nəm dən azad olar. 
oruc lu nun sa va bın dan heç 
bir şey azal ma dı ğı hal da onun 
tut du ğu oru cun sa va bı qə dər 
də sa vab ya zı lar. Pey ğəm bə
ri mi zin sə ha bə lə ri so ruş du
lar: “Ey Rə su lal lah! Biz lər dən 
hər bi ri mi zin oruc tu ta na if
tar ye mə yi gü cü müz çat mır”. 
Pey ğəm bə ri miz (s.ə.v.) be lə 
bu yur du: “al lah bu sa va bı bir 
xur ma ya xud bir qur tum su 
ya da bir miq dar süd ilə if ar 
ve rən lə rə də ve rə cək dir”.

• Bu ay da dörd şe yi çox 
edin! İki si ilə Rəb bi ni zi ra zı 
edər si niz, iki si ilə də eh ti ya cı
nı zı tə min edər si niz! Rəb bi ni zi 
ra zı edə cə yi niz iki şey bun lar
dır: al lah dan baş qa tan rı ol
ma dı ğı na şə ha dət et mək və 
al lah dan ba ğış lan ma ğı nı zı is
tə mək. Eh ti ya cı nız olan lar da 
bun lar dır: al lah dan cən nə ti 
is tə mək, cə hən nəm dən ona 
sı ğın maq və oruc tu ta na su 
ver mək. Kim oruc tu ta na su 
ve rər sə, al lah (c.c.) ona mə
nim ho vu zum dan su içir də
cək dir. Bu su dan içən cən nə tə 
gi rə nə qə dər bir da ha su sa ma
ya caq dır.

sağlamolmaq 
istəyirsən–oructut

Müa sir tibb oru cu xəs tə-
lik lə rə qar şı qo ru yu cu dər-
man he sab edir. Bə zi xro ni ki 
xəs tə lik lər oruc la müa li cə 
edi lir. Hə kim lər re sept lə bir-
lik də xəs tə nin nə ye yib-içə-
cə yi ni, nə vaxt və nə qə dər 
qi da la naca ğı nı bil di rir lər; 
de mək ki, müa sir tibb xəs tə-
lik lə rin qi da lan maq la əla qə li 
ol du ğu nu qə bul edir. Pey-
ğəm bə ri mi zin “Oruc tu tun, 
sağ lam olun” hə di si ni tibb 
el mi “oruc tu tun, ra hat olun” 
şək lin də de yir.

Oruc ba ğır saq xəs tə lik-
lə ri nin dər ma nı ol du ğu ki-
mi, bə zi də ri xəs tə lik lə ri nin 
sa ğal dıl ma sı, mə də nin mü-
əy yən müd dət ər zin də is ti-
ra hət et mə sin də də əvəz siz 
müa li cə üsu lu dur. Bu na gö-
rə də bə zi öl kə lər də oruc la 
müa li cə edən xəs tə xa na lar 
in şa edi lib. Bun lar dan bi ri 
dr. Hen ri Lah ma nın Al ma-
ni ya nın Drez den şə hə rin də-
ki xəs tə xa na sı dır. Sa çı mı zı 
kəs di rə rək sağ lam sa çın çıx-
ma sı na, qan al dı ra raq ye ni 

qa nın gəl mə si nə, ağac la rın 
uzan mış bu daq la rı nı bu da-
ya raq bol məh sul ver mə si-
nə va si tə çi ol du ğu muz ki-
mi, oruc tu ta raq da sağ lam 
və gümrah bir vü cu da sa hib 
olu ruq. Çün ki oruc tu tan-
da hü cey rə lə ri mi zin böy-
rək, mə də, qa ra ci yər, şə kər 
və ürək xəs tə lik lə ri nə qar şı 
mü qa vi mə ti ar tır. Va cib olan 
Ra ma zan oru cun dan baş qa, 
na fi lə, yə ni məc bu ri ol ma-
yan oruc lar in sa nın iş, id-
man ki mi fi zi ki fəa liy yət lə-
rin də ener ji si ni ni zam la yır, 
gənc lə ri doğ ru is ti qa mə tə 
yö nəl dir, ru hun azad lı ğı nı, 
in ki şa fı nı tə min edir. Am ma 
bil mək la zım dır ki, hər kim 
sağ lam lıq üçün oruc tu tar sa, 
oru cu məq bul ol maz. Oruc 
Al la hın əm ri ol du ğu üçün 
tu tul ma lı dır. Sağ lam lı ğı ve-
rən isə Al lah dır.

Orucacqalmaqdan
ibarətdeyil

Oru cu bir ay ər zın də tək-
cə ac qal maq ki mi qə bul et-
mək çox yan lış fi kir dir. Oruc 
in sa nın ira də si ni güc lən di-

rən, pis adət lər dən tə miz-
lə yən, çir kin dav ra nış lar dan 
uzaq laş dı ran və bun la rı yax-
şı la rıy la əvəz edən əx laq tə-
li mi dir. Hz.Pey ğə bər: “Kim 
ya lan da nış ma ğı və işi ni ya-
lan la et mə yi tərk et mə sə, 
Al lah onun ye yib-iç mə si ni 
tərk et mə si nə əhə miy yət 
ver məz”, – bu yu rub. Bu hə-
dis də oru cun əsas məq sə di 
tam ola raq açıq la nıb. Oruc 
tut du ğu hal da, pis hə rə kət 
və söz lə ri tər git mə yən lə rin 
oruc la rı na Al la hın qiy mət 
ver mə yə cə yi bil di ri lir. Bu-
nun la bağ lı Hz.Pey ğəm bər 
baş qa hə di sin də bu nu da ha 
ay dın şə kil də bə yan edib: 

“Elə oruc tu tan lar var ki, on-
la rın tut duq la rı oruc dan an-
caq ac lıq və su suz luq qa lır. 
Çox ge cə iba də ti edən lər var 
ki, on la ra da bun dan sa də cə 
yu xu suz luq qa lır”.

Be lə lə ri ha lal olan dav-
ra nış lar dan oruc tut duq la rı 
üçün uzaq laş ma la rı na bax-
ma ya raq, əsas uzaq dur ma la-
rı la zım olan ha ram lar dan əl 
çək mə dik lə ri üçün iba dət-
lər dən göz lə dik lə ri ni əl də 
edə bil mə yə cək lər. Bun dan 
da ay dın olur ki, oru cun əsas 
məq sə di in sa nı pis vər diş lər-
dən uzaq laş dır maq, əx laq və 
fə zi lət sa hi bi ol ma sı nı tə min 
et mək dir.

Azərbaycandasözvəmətbuatazadlıqları
təminolunub

Ramazanayınınfəziləti
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Bi nə qə di ra yo nu əra zi-
sin də yer lə şən Azər bay can 
Döv lət Kənd Tə sər rü fa tı 
Mu ze yi uzun il lər dir ki,  fəa-
liy yət gös tə rir. Bu ra da əv-
vəl lər kənd tə sər rü fa tı və 
sə na ye-ti ca rət sa tı şı sər gi lə-
ri təş kil edil sə də, son ra lar 
sər gi də nü ma yiş edi lən eks-
po nat lar zən gin li yi nə gö rə 
bö yük ic ti mai ma ra ğa sə bəb 
ol du ğun dan, onun mu zey 
ki mi fəa liy yət gös tər mə si nə 
qə rar ve ri lib. 

Ya ran dı ğı gün dən mu-
ze yin eks po zi si ya sı və fon du 
kənd tə sər rü fa tı nın təb li ğin-
də mü hüm rol oy na yır. Eks-
po zi si ya mün tə zəm ola raq 
ye ni lə nir, res pub li ka mı zın 
kənd tə sər rü fa tı nın müa sir 
və ziy yə ti ni və ta ri xi in ki-
şa fı nı əks et di rən ye ni-ye ni 
ma te ri al lar la, eks po nat lar la 
zən gin lə şir. UNES KO-nun 
tər ki bin də ki Bey nəl xalq 
Mu zey lər Şu ra sı nın üz vü 
olan mu zey də Azər bay can 
kənd tə sər rü fa tı nın, de mək 
olar ki, bü tün sa hə lə ri öz ək-
si ni ta pıb. Eks po zi si ya sı 500 
kvad rat metr sa hə ni əha tə 
edən mər kə zin 6 za lı var. Bir 
müd dət əv vəl mu ze yin ya-
ra dıl ma sı nın 90 il li yi ge niş 
qeyd olu nub, bu nun la əla qə-
dar sil si lə təd bir lər ke çi ri lib. 
Yu bi ley mü na si bə ti lə bu ra da 
müx tə lif sər gi lər də təş kil 
olu nub. 

Ə n ə  n ə  v i  A z ə r  b ay -
can kən di, ev lər, dax ma lar, 
kənd li nin məş ğul ol du ğu 
tə sər rü fat sa hə lə ri – bay-
tar lıq, hey van dar lıq, arı çı lıq, 
mey və çi lik, ipək çi lik, çay çı-
lıq, mil li ge yim li bə ləd çi lər 

və bu ab-ha va ya rəng qa tan 
mil li Azər bay can mu si qi lə-
ri... Bü tün bun lar Azər bay-
can Döv lət Kənd Tə sər rü fa tı 
Mu ze yin də dir. Bu mə ka na 
dü şən hər kəs özü nü ta ri-
xin müx tə lif mər hə lə lə rin də 
möv cud ol muş ti pik Azər-
bay can kən din də hiss edə 
bi lər. Mu zey də res pub li ka mı-
zın ta ri xi ni və mə də niy yə ti-
ni əks et di rən 10 mi nə ya xın 
eks po nat var. Bir tə rəf də qu-
rul muş tən dir lər, əkin-bi çin 
sa hə lə ri, töv lə, baş qa bir tə-
rəf də tə bii məh sul lar la röv-
nəq lə nən sa də kənd süf rə si 
və da ha nə lər... Bu ra da in san 
san ki əs ra rən giz və sehr li bir 
alə mə dü şür. 

Mu ze yin gi ri şi ni era mız-
dan əv vəl II əs rə aid qə dim 
“İpək Yo lu”nun xə ri tə si, mu-
ze yin əmək daş la rı nın Azər-
bay ca nın dən li bit ki lə rin dən 
ha zır la dıq la rı xə ri tə si, ha be lə 
kənd tə sər rü fa tı nın ay rı-ay-
rı sa hə lə ri nə həsr olun muş 
rəsm əsər lə ri, Atəş gah mə-
bə di nin ma ke ti bə zə yir. Qə-
dim “İpək Yo lu”nun xə ri tə si 
ilə ta nış olar kən qo naq la rı 

Sol tan Ha cı bə yo vun “Kar-
van” sim fo ni ya sının sədaları 
mü şa yi ət edir. Bu mu si qi nin 
ahəngi al tın da in san xə ya lən 
ne çə əsr keç mi şə dö nür, özü-
nü  bö yük “İpək Yo lu” ilə hə-
rə kət edən də və kar va nın da 
hiss edir. 

Mu ze yin bi rin ci za lın da 
Azər bay ca nın qə dim ya şa yış 
məs kən lə rin dən olan Qo-
bus tan qa ya lıq la rı nın ma ke ti 
yer ləş di ri lib – in san, bit ki, 
hey van, yel də yir ma nı, əkin çi 
və kənd tə sər rü fa tı alət lə ri-
nin təs vir lə ri ve ri lib. Qo bus-
tan qa ya lıq la rı nın üzə rin də-
ki təs vir lər res pub li ka mız da 
kənd tə sər rü fa tı nın qə dim 
ənə nə lə rə ma lik ol du ğu nu 

təs diq lə yən əya ni fakt lar-
dır. Hə min zal da XVI II-XIX 
əsr lə rə aid dax ma da diq qə ti 
cəlb edir. Onun tax ta qa pı-
sı xü su si lə ma raq do ğu rur. 
Üzə rin də bö yük və ki çik rə-
zə olan qa pı ya hə min dövr də 
Azər bay ca nın kənd ev lə ri nin 
ək sə riy yə tin də rast gəl mək 
müm kün idi. Rə zə lə rin sə-
si nə gö rə evə gə lən qo na ğın 
qa dın və ya ki şi ol ma sı mü-

əy yən edi lər, qa pı ya ev sa hi-
bi, ya xud sa hi bə si çı xar dı. 

Dax ma nın di var la rı gil-
dən və qa mış dan ha zır la nıb, 
üs tü qa mış la ör tü lüb. Bu ra da 
XVI II-XIX əsr kənd li si nin 
sa də məi şə ti ək si ni ta pıb. 
Dax ma da ge yim və bə zək, 
ha be lə məi şət əş ya la rı, gil-
dən və tax ta dan ha zır lan mış 
qab lar, neh rə, tax ta tə rə zi, 
xur cun lar, yun sap lar dan to-
xun muş pa laz və xal ça lar, 
yun əyir mək üçün cəh rə, ki-
çik əl də yir ma nı (kir ki rə) və 
di gər qə dim kənd tə sər rü fa tı 
əş ya la rı nü ma yiş et di ri lir.

İkin ci zal da XIX əs rin 
so nu, XX əs rin əv vəl lə rin də 
kənd hə ya tı nı özün də əks 
et di rən eks po nat lar, rəsm 
əsər lə ri, ha be lə kənd tə sər-
rü fa tı mü tə xəs sis lə ri nin fo-
to şə kil lə ri nü ma yiş et di ri lir. 
Bu zal da Azər bay ca nın ta-
nın mış se lek si ya çı ali mi, gör-
kəm li ic ti mai xa dim, mil li 
mət bua tı mı zın ba ni si Hə sən 
bəy Zər da bi yə həsr olun muş 
xü su si gu şə də ya ra dı lıb. Zal-
da, həm çi nin, 1925-ci il də 
ABŞ-dan gə ti ril miş “Ford-
zon” mar ka lı trak tor haq-
qın da mə lu mat lar diq qə tə 
çat dı rı lır. 

Üçün cü eks po zi si ya za lı 
Azər bay ca nın əsas kənd tə-
sər rü fa tı sa hə lə rin dən olan 
ta xıl çı lı ğa və pam bıq çı lı ğa 
həsr edi lib. Sərginin ta xıl çı-
lıq böl mə sin də öl kə miz də 
bu sa hə nin qə dim li yi ni sü but 
edən də lil lər – Min gə çe vir 
şə hə rin də ar xeo lo ji qa zın tı-
lar za ma nı ta pı lan, era mı zın 
I əs ri nə aid buğ da də nə si-
nin nü mu nə si; 1926-cı il də 
apa rı lan ar xeo lo ji qa zın tı lar 
za ma nı Əs gə ran qa la sı ya-

xın lı ğın da – Xo ca lı qə bi ris-
tan lı ğın dan ta pı lan, e.ə. I mi-
nil li yə aid edi lən, qul pun da 
ar pa və buğ da təs vir lə ri olan 
dol ça nın şək li, qə dim kənd 
tə sər rü fa tı alət lə ri və s. sər-
gi lə nir. Azər bay can El mi-
Təd qi qat Əkin çi lik İns ti tu tu-
na aid müx tə lif mətn, rə qəm 
və fo to ma te ri al lar da bu zal da 
nü ma yiş et di ri lir.  

Ta xıl çı lıq böl mə sin də 
100-150 il bun dan əv vəl buğ-
da nı üyü düb un əl də et mək 
üçün is ti fa də olu nan, at la 
hə rə kə tə gə ti ri lən də yir man 
da şı nü ma yiş et di ri lir. Böl-
mə nin di gər his sə si Azər-
bay can da ta ri xən qiy mət li 
bit ki ki mi be cə ri lən pam bı ğa 
həsr olu nub. Bu ra da pam-
bı ğın ye tiş di ril mə sin də bö-
yük zəh mət lə ri ol muş əmək 
qəh rə man la rı na xü su si yer 
ay rı lıb. Pam bıq çı lıq üz rə 
əmək qa baq cıl la rı sı ra sın da 
Bəs ti Ba ğı ro va nın, Şa ma ma 
Hə sə no va nın, Sər dar İm rə-

li ye vin, ilk qa dın me xa ni za tor 
Se vil Qa zı ye va nın və baş qa-
la rı nın şə kil lə ri yer alıb. 

Azər bay ca nın da ğə tə yi 
ra yon la rı na xas kənd hə ya tı 
isə mu ze yin ən bö yük eks po-
zi si ya za lın da can lan dı rı lıb. 
Bu ra da kənd tə sər rü fa tı nın 
əsas sa hə lə ri nə – hey van-
dar lıq, arı çı lıq, mey və çi lik, 
üzüm çü lük, ipək çi lik, tü tün-
çü lük və çay çı lı ğa da ir ma-
raq lı gu şə lər ya ra dı lıb. 

Mu ze yin be şin ci eks po-
zi si ya za lın da Azər bay can 
xal qı nın et no su nu, məi şə ti-
ni gös tə rən eks po nat lar nü-
ma yiş olu nur. XVI II əs rin 
so nu, XIX əs rin əv vəl lə ri nə 
aid qa dın və ki şi ge yim lə-
ri, bə zək əş ya la rı, san dıq və 
di gər məi şət əş ya la rı xü su si 
ma raq do ğu rur. Bu ra da, ey-
ni za man da, hə min dövr də 
ya şa mış qa dın la rın ha zır la-
dıq la rı tik mə nü mu nə lə ri 
nü ma yiş olu nur. O döv rün 
mu si qi alət lə rin dən tü tək 

və di var dan asıl mış saz da 
zi ya rət çi lər də xoş ov qat ya-
ra dır. Bun dan baş qa, bu ra da 
hey van dar lıq la məş ğul olan 
kənd əha li si yay la ğa kö çər-
kən dü zəlt dik lə ri ala çıq la rın 
nü mu nə lə ri ilə ta nış ol maq 
müm kün dür.

Al tın cı zal da tax ta tə rə zi, 
kəf ir, mis qa zan, gül bar daq, 
tax ta ta baq lar və di gər məi-
şət əş ya la rı ilə ya na şı, mu ze-
yə ve ri lən hə diy yə lər yer ləş-
di ri lib. Bu ra da bə zi hey van la-
rın də ri lə ri, ha be lə də ri dən 
ha zır lan mış əş ya lar la, ha be lə 
qə dim əkin çi lik alət lə ri ilə 
ta nış ol maq müm kün dür. Di-
var da isə mu ze yin əmək daş-
la rı tə rə fin dən Azər bay ca nın 
mun cuq la iş lən miş xə ri tə si 
və ger bi nü ma yiş olu nur. 

Bir söz lə, Kənd Tə sər-
rü fa tı Mu ze yi Azər bay ca nın 
qə dim ta ri xi nin cı ğır da şı ki-
mi bu ra ya təş rif bu yur muş 
zi ya rət çi lə rə xoş tə əs sü rat lar 
bəxş edir. 

MƏHƏBBƏtOrucOV

Bi nə qə di ra yo nun da çox-
mər tə bə li mən zil lə rin ye ni 
ida rə et mə for ma sı na ke çi ril-
mə si nə ha zır lıq təd bir lə ri ilə 
bağ lı qə ze ti mi zin ötən say la-
rın da ət raf ı mə lu mat ver miş-
dik. Mü şa hi də lər gös tə rir ki, 
bu is ti qa mət də ge niş miq yas lı 
və sis tem li təd bir lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə si nə bax ma ya raq, 
ra yon sa kin lə ri nin bir qis mi 
qeyd olu nan ye ni lik dən xə-
bər siz dir və on la rın ara sın da 
ge niş maa rif ən dir mə iş lə ri-
nin hə ya ta ke çi ril mə si nə eh-
ti yac var. Bə zi sa kin lər isə, 
ümu miy yət lə, mən zil fon du-
nun ye ni ida rə et mə üsu lu na 
ke çi ril mə si (Mən zil Mül kiy-
yət çi lə ri Müş tə rək Cə miy-
yə ti nin ya ra dıl ma sı) təd bir-
lə ri nin sə mə rə li ola ca ğı na 
tə rəd düd lə ya na şır lar. 

Xa tır lat maq ye ri nə dü şər 
ki, hə lə 2009-cu il də qə bul 
olun muş Mən zil Mə cəl lə sin-
də öl kə də çox mən zil li bi na la-
rın ida rə edil mə si nin bir ne çə 
üsu lu nə zər də tu tu lub. Mü tə-
xəs sis lə rin fik rin cə, ən sə mə-
rə li üsul lar dan bi ri də Mən zil 
Mül kiy yət çi lə ri Müş tə rək 
Cə miy yə ti nin (MMMC) ya-
ra dıl ma sı ola bi lər. La kin mə-
cəl lə nin qə bu lun dan 5 il keç-
mə si nə bax ma ya raq, qu rum 
mən zil ida rə çi li yi sis te mi nə 
da xil ola bil mə yib. 

Prob le min həl li məq sə-
di lə aidiy yə ti döv lət qu rum-
la rı nın iş ti ra kı ilə “Mən zil 
mül kiy yət çi lə ri nin müş tə rək 
cə miy yət lə ri haq qın da qa-
nun ve ri ci li yin in ki şaf pers-
pek tiv lə ri” ad lı kon sep si ya 
ha zır la nıb. Bu nun la bağ lı pi-

lot la yi hə nin Ba kı şə hə ri üz-
rə məhz Bi nə qə di ra yo nun da 
hə ya ta ke çi ril mə si nə baş la nı-
lıb. İq ti sa diy yat və Sə na ye Na-
zir li yi nin və Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin töv si yə-
si nə əsa sən, ha zır da 1 say lı 
Sa hə İn zi ba ti Əra zi Dai rə si 
(Sİ ƏD) üz rə nü ma yən də li-
yin əra zi sin də yer lə şən çox-
mən zil li ya şa yış bi na la rın da 
mən zil fon du nun da ha sə-
mə rə li ida rə et mə üsu lu nun 
tət bi qi – Mən zil Mül kiy yət çi-
lə ri Müş tə rək Cə miy yə ti nin 
ya ra dıl ma sı is ti qa mə tin də 
mü va fiq iş lər gö rü lür. Bu təd-
bir lə rin sə mə rə li li yi ni tə min 
et mək məq sə di ilə Bi nə qə-
di RİH-in Mən zil İda rə çi li yi 
Re surs İn for ma si ya Mər kə zi 
də ya ra dı lıb. Məq səd kom-
mu nal sek tor da is la hat la rın 
sü rət lən di ril mə si, bu sa hə də 
ye ni ida rə et mə me tod la rı nın 
tət bi qi  və əha li ara sın da ge-
niş maa rif ən dir mə iş lə ri nin 
apa rıl ma sı dır. 

1 say lı Sİ ƏD-in səd ri Si-
ta rə Cab ba ro va mə sə lə ilə 
bağ lı qə ze ti mi zə açıq la ma-
sın da bil dir di ki, ha zır da 
nü ma yən də li yin əra zi sin-
də yer lə şən bir sı ra  ya şa yış 
bi na la rı nın ye ni ida rə et mə 
for ma sı na ke çi ril mə si üçün 
zə ru ri təd bir lər gö rü lür. 
Onun söz lə ri nə gö rə, nü ma-
yən də lik mən zil mül kiy yət-
çi lə ri ara sın da ge niş miq yas lı 
təb li ğat işi apa rır, sa kin lə rə 
ye ni ida rə et mə for ma sı nın 
üs tün lük lə ri izah olu nur. 
İnl di yə dək nü ma yən də li yin 
in zi ba ti əra zi sin də 3 bi na-
nın (S.S.Axun dov 4, İ.Da-
da şov 91 və 91a say lı bi na-
lar) mən zil mül kiy yət çi lə ri 

bir lə şə rək “Bi nə qə di-1” və 
“Bi nə qə di-2” (Ə.Nax çı va ni 
33a) mən zil mül kiy yət çi lə-
ri müş tə rək cə miy yət lə ri-
ni ya rat mış lar. S.Cab ba ro va 
onu da diq qə tə çat dır dı ki, 
Ə.Nax çıva ni kü çə sin də yer-
lə şən 4b say lı bi na nın mən-
zil mül kiy yət çi lə ri də be lə 
bir cə miy yə tin ya ra dıl ma sı 
(“Bi nə qə di-3”, sədr Ağa bəy 
Ab dul la yev) qə ra rı na gə lib-
lər. Hə min bi na nın mən zil 
mül kiy yət çi lə ri bu məq səd lə 
cə miy yə tin ni zam na mə si ni 
tər tib edə rək İda rə He yə ti-
nin və Təf iş Ko mis si ya sı nın 
üzv lə ri ni se çib lər. Cə miy yə-
tin qey diy yat dan ke çi ril mə si 
üçün tə ləb olu nan sə nəd lər 
isə ar tıq Əd liy yə Na zir li yi nə 
təq dim edi lib. Bun dan əla-
və, Ə.Nax çı va ni kü çə sin də 
yer lə şən 52 (“Bi nə qə di-4”, 
sədr – Fu ad Axund za də) və 
4a (“Bi nə qə di-5”, sədr Gül-
xar Rza ye va) say lı bi na la rın 
sa kin lə ri də ye ni ida rə et mə 
for ma sı ilə bağ lı ra zı lı ğa gə-
lib lər. 

Bəs mən zil fon du nun 
qeyd olu nan ye ni ida rə et mə 
üsu lu na ke çi ril mə si nin üs-
tün lük lə ri nə dən iba rət di r? 
Bu ye ni li yin ge niş tət bi qi nə 
han sı amil lər sə bəb olu r? 

Eks pert lər he sab edir lər 
ki, pro se si lən gi dən baş lı ca 
sə bəb lər dən bi ri mən zil is-
tis mar sa hə lə ri nin (MİS) hə-
lə də fəa liy yət də ol ma la rı dır. 
So vet lər döv rü nün  qa lı ğı olan 
MİS-lər ha zır da mən zil fon-
du nun ida rə edil mə sin də in-
hi sar çı möv qe lə ri ni  qo ru yub 
sax la ma ğa ça lı şır lar. Hal bu ki, 
ay rı-ay rı eks pert lər qə ze ti mi-
zə ver dik lə ri açıq la ma la rın da 

bu qu rum la rın fəa liy yə ti nin 
ye ni döv rün tə ləb lə ri ilə uz-
laş ma dı ğı nı bil di rə rək, on la-
rın ləğ vi zə ru rə ti ni önə çə-
kib lər. Bu sa hə də mü əy yən 
rəs mi möv qe lə rə də rast gəl-
mək müm kün dür. Bir qrup 
de pu tat MİS-lə rin ləğ vi ilə 
bağ lı Na zir lər Ka bi ne ti nə mü-
ra ci ət edə cək lə ri ni də bə yan 
edib lər. 

Mü tə xəs sis lə rin fik rin cə, 
mən zil mül kiy yət çi lə ri müş-
tə rək cə miy yət lə ri nin ya ra-
dıl ma sı ilə kom mu nal ida rə-
çi lik sa hə sin də bir sı ra mə sə-
lə lər öz həl li ni ta pa caq. He sab 
olu nur ki, son il lər hə ya ta 
ke çi ri lən təd bir lə rə bax ma-
ya raq, mən zil tə sər rü fa tı nın 
ida rə edil mə si sa hə sin də bir 
sı ra prob lem lər həl li ni tap-
ma mış qa lır. Ha zır da MİS-lər 
pay taxt da və res pub li ka nın 

di gər böl gə lə rin də yer lə şən 
çox mən zil li ya şa yış bi na la rı-
nın il lər dən bə ri həl li ni göz-
lə yən prob lem lə ri ni ara dan 
qal dır maq iq ti da rın da de yil-
dir. İs tis mar müd də ti ni ba şa 
vur maq da olan bu bi na la rın 
bö yük ək sə riy yə ti nin fa sad 
his sə si əv vəl ki gör kə mi ni iti-
rib, zir zə mi lə ri su ilə do lub, 
lif lə ri isə na saz və ziy yət də-
dir. He sab olu nur ki, bu və di-
gər prob lem lər mən zil mül-
kiy yət çi lə ri nin şəx si və sa it lə-
ri he sa bı na həl li ni ta pa bi lər. 

Ümu miy yət lə, mən zil 
tə sər rü fa tı müs tə qil lik il lə-
rin də cid di is la hat apa rıl ma-
yan sa hə lər dən bi ri dir. Bu 
sa hə nin in ki şa fı üçün zə ru ri 
hü qu qi ba za for ma laş dı rıl-
sa da, prak tik ba xım dan ye ni 
ida rə et mə for ma la rı na ke çid 
re al laş ma yıb. Koo pe ra tiv lər 

is tis na ol maq la, di gər bü tün 
çox mən zil li bi na lar MİS-lər 
tə rə fin dən ida rə olu nur. Hal-
bu ki döv lət büd cə sin dən hər 
il ki fa yət qə dər və sai tin ay-
rıl ma sı na bax ma ya raq, on lar 
in san la ra is tə ni lən sə viy yə də 
xid mət gös tə rə bil mir lər. Bu 
qu rum la rın və tən daş lar qar-
şı sın da he sa bat ver mə mə lə ri, 
yal nız ta be çi li yin də ki təş ki lat-
la ra for mal he sa bat ver mək lə 
ki fa yət lən mə lə ri əha li ara-
sın da tə bii ola raq mü əy yən 
su al lar do ğu rur. Ya ran mış 
və ziy yət də sa kin lər ən xır da 
prob lem lə ri də  şəx si və sa it-
lə ri he sa bı na həll et mə yə ça-
lı şır lar. 

MİS-lə rin fəa liy yə tin də 
su al do ğu ran di gər mə qam 
isə on la rın hü qu qi sta tu su ilə 
bağ lı dır – bu qu rum la rın fəa-
liy yə ti 1982-ci il dən qüv və-

yə min miş Azər bay can SSR 
Mən zil Mə cəl lə si ilə tən-
zim lə nir. 2009-cu il də qə bul 
olun muş ye ni Mən zil Mə cəl-
lə si çox mər tə bə li mən zil lə rin 
bir ne çə ida rə et mə for ma la rı-
nı nə zər də tu tur və bu sı ra ya 
MİS-lə rin fəa liy yə ti da xil 
de yil. Mə cəl lə yə əsa sən, çox-
mər tə bə li bi na lar ya mən zil 
mül kiy yət çi lə ri nin bi la va si tə 
öz lə ri, ya on la rın bir gə ya rat-
dıq la rı cə miy yət lər, ya da ida-
rəe di ci şir kət lər tə rə fin dən 
ida rə olu na bi lər. Hə lə lik bu 
3 ida rə et mə for ma sı nın heç 
bi ri təc rü bə də re al tət bi qi ni 
tap ma yıb. Odur ki, MİS-lər 
in hi sar çı möv qe yə ma lik dir-
lər və di gər ida rə et mə for-
ma la rı nı ya xı na bu rax mır lar. 

Onu da bil di rək ki, mən-
zil fon du nun ye ni ida rə et mə 
üsu lu na ke çi ril mə si bey nəl-
xalq təc rü bə yə əsas la nır. 
Araş dır ma lar za ma nı mə lum 
ol du ki, bə zi post so sia list öl-
kə lə rin də mən zil ida rə çi li yi 
ilə bağ lı is la hat la ra təx mi nən 
20 il ön cə start ve ri lib. Döv-
lə tin mən zil fon dun da yer-
lə şən, və tən daş la rın or der 
əsa sın da məs kun laş dıq la rı 
ay rı-ay rı mən zil lə rin xü su-
si mül kiy yə tə keç mə si ye ni 
mən zil mü na si bət lə ri nin tə-
şək kü lü nə sə bəb olub. Bir sı-
ra Şər qi Av ro pa öl kə lə rin də 
mül kiy yət çi lə rin çox mər tə-
bə li mən zil ida rə çi li yi for ma-
laş dır ma sı məc bu ri hü qu qi 
tə ləb dir. 

Bü tün bun lar bir da ha 
gös tə rir ki, öl kə də çox mən-
zil li bi na la rın ye ni ida rə et mə 
for ma sı na ke çi ril mə si ye ni 
döv rün tə ləb lə rin dən irə li 
gə lən ob yek tiv tə lə bat dır. 

Buradainsansankisehrlibiraləmədüşür...
Kənd Tə sər rü fa tı Mu ze yin də 10 mi nə ya xın eks po nat var

Çoxmənzillibinalarınyeniüsulla
idarəedilməsinəbaşlanılıb
Bi nə qə di ra yo nun da ya ra dı lan mən zil mül kiy yət çi lə ri müş tə rək cə miy yət lə ri nin sa yı ar tır 
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“Bö yük la yi hə lə rin ic ra sı nə ti cə sin-
də bi zim şir kət lə ri miz, de mək olar ki, 
aya ğa qal xa bil miş lər, ka pi tal, təc rü bə 
top la mış lar”.

Bu söz lə ri Pre zi dent İl ham Əli yev 
Na zir lər Ka bi ne ti nin 2014-cü ilin bi-
rin ci ya rı sı nın so si al-iq ti sa di in ki şa fı-
nın ye kun la rı na və qar şı da du ran və-
zi fə lə rə həsr olun muş ic la sın da kı gi riş 
nit qin də de miş dir.

Ar tıq yer li şir kət lə rin də Azər-
bay ca na in ves ti si ya qoy ma ğa baş la-
dıq la rı nı bil di rən döv lə ti mi zin baş çı sı 
öl kə miz də ya ra dı lan əl ve riş li sər ma-
yə mü hi ti nə to xu na raq vur ğu la mış dır: 
“Mən də on la ra bu nu töv si yə edir dim 
və ey ni za man da, Azər bay can da be lə 
bir şə ra it ya rat mı şıq ki, bu ra ya in ves-
ti si ya qoy maq ən sər fə li yol dur. İn di 
baş qa öl kə lə rə in ves ti si ya qoy maq, 
əl bət tə ki, la zım dır və biz də döv lət 
ki mi bu nu edi rik. An caq bu ra da ya şa-
yan və ça lı şan şir kət lər bu ra ya in ves-
ti si ya lar qoy sa, on lar üçün da ha yax şı 
olar. Gə lir li lik bu ra da da ha yük sək dir, 

in ves ti si ya lar döv lət tə rə fin dən qo ru-
nur”.

Pre zi dent İl ham Əli yev yer li şir kət-
lə rin TA NAP, “Şah də niz-2” la yi hə lə-
ri nin hə ya ta ke çi ril mə sin də, elə cə də 
ten der lər də iş ti ra kı nın önəm li ol du ğu-
nu bil di rə rək de miş dir: “Ora da yax şı 
tək lif ver mə li dir lər ki, qa lib gəl sin lər. 
Be lə lik lə, da ha çox ver gi ödə yə cək lər, 
da ha çox iş yer lə ri ya ra dı la caq dır. Bir 
söz lə, bi zim ener ji si ya sə ti miz bu yol la 
öl kə iq ti sa diy ya tı nın in ki şa fı na xid mət 
et mə li dir, nə in ki qa za nı lan pul la rın 
son ra inf rast ruk tur la yi hə lə ri nə yö nəl-
dil mə si ilə. Bu, tə bii ki, ola caq dır. Bu la-
yi hə lə rin ic ra sı nə ti cə sin də biz bö yük 
miq dar da və sa it əl də edə cə yik, o və-
sai ti də öl kə iq ti sa diy ya tı nın in ki şa fı na, 
so si al mə sə lə lə rin həl li nə qo ya ca ğıq”.

Döv lə ti mi zin baş çı sı, həm çi nin 
bil dir miş dir ki, kont rakt la rın ic ra sı 
nə ti cə sin də yer li şir kət lə rin fəa liy yə-
ti he sa bı na iş yer lə ri nin açıl ma sı, ye ni 
sə na ye sa hə lə ri nin ya ra dıl ma sı pro se si 
də sü rət lə ge də cək dir. 

İyu lun 15-də Ba kı Biz nes Mər kə-
zin də İq ti sa diy yat və Sə na ye Na zir li yi-
nin dəs tə yi, Azər bay can da İx ra cın və 
İn ves ti si ya la rın Təş vi qi Fon du nun təş-
ki lat çı lı ğı ilə Azər bay can-Ru si ya biz nes 
fo ru mu ke çi ri lib.

Na zir lik dən bil dir miş lər ki, təd bir də 
hər iki tə rəf dən rəs mi şəxs lər lə ya na şı, 
kim ya sə na ye si ava dan lı ğı, elekt roe ner-
ge ti ka, sə na ye, İKT və di gər sa hə lər də 

fəa liy yət gös tə rən 60-dan çox iş ada mı 
iş ti rak edib.

Fo rum çər çi və sin də Azər bay can 
və Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Tomsk vi-
la yə ti nin iq ti sa diy ya tı na, biz nes və 
in ves ti si ya im kan la rı na da ir təq di-
mat lar olub, iş adam la rı ara sın da iki-
tə rəf i gö rüş lər təş kil edi lib, şir kət lər 
ara sın da əmək daş lı ğa da ir sə nəd lər 
im za la nıb.

Ca ri ilin bi rin ci ya rı sın da pə ra kən-
də ti ca rət sub yekt lə rin də is teh lak çı la ra 
10,1 mil yard ma nat lıq və ya ötən ilin 
mü va fiq döv rü ilə mü qa yi sə də 8,9 fa iz 
çox əm təə sa tıl mış dır.

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən bil-
dir miş lər ki, is teh lak mal la rı nın 5,1 mil-
yard ma na tı nı qi da məh sul la rı, iç ki lər 
və tü tün mə mu lat la rı, 5 mil yard ma na-
tı nı qey ri-ər zaq mal la rı təş kil et miş dir.

Bu ilin al tı ayın da elekt ron pə ra kən-
də ti ca rət döv riy yə si nin həc mi ötən 
ilin yan var-iyun ay la rı na nis bə tən 15,8 

fa iz ar ta raq 1,3 mil yon ma nat təş kil et-
miş dir. Əha li re al vaxt re ji min də si fa riş 
ver dik lə ri is teh lak mal la rı nın 78,7 fai-
zi ni hü qu qi, 21,3 fai zi ni fər di sa hib kar-
la rın ti ca rət şə bə kə lə rin dən al mış dır.

Enerjisiyasətiiqtisadiyyatıninkişafına
xidmətetməlidir

Azərbaycanmədəniyyətinin
inkişafındaxüsusiyeriolan
görkəmlişəxsiyyət

Bolqarbibəri–candərmanı... Qoxuyaranısağaltmağa
köməkedir

“Parkinson”un“düşmən”idarçın

AzərbaycanınDostları
Assosasiyasıyenidən
fəaliyyətəbaşladı

Azərbaycan-Rusiyabiznesforumu

Elektronticarətinkişafyolunaqədəm
qoyur

Hü seyn Ca vi din Ev Mu-
ze yin də Hey dər Əli ye vin si-
ya si ha ki miy yə tə gəl mə si nin 
45-ci il dö nü mü nə həsr olun-
muş təd bir ke çi ril miş dir. Mu-
ze yin di rek to ru, fi lo lo gi ya üz-
rə elm lər dok to ru Gül bə niz 
Ba ba xan lı ümum mil li li der, 
gör kəm li döv lət xa di mi Hey-
dər Əli ye vin hə yat və fəa liy-
yə tin dən da nış mış, onun di gər 
sa hə lər lə ya na şı, ədə biy yat və 
mə də niy yə tə də da im diq qət 
ye tir di yi ni diq qə tə çat dır mış-
dır. Bil di ril miş dir ki, ulu ön dər 
us tad sə nət kar la rın yu bi ley lə-
ri nin ke çi ril mə si, xa ti rə lə ri nin 
əbə di ləş di ril mə si, əsər lə ri nin 
nəş ri, təd qi qi, təb li ği, dün ya 
miq ya sın da ta nı dıl ma sı, müa-
sir ədə bi pro se sin in ki şa fı ilə 
bağ lı bö yük iş lər gör müş dür. 
Heç şüb hə yox dur ki, Hey dər 
Əli ye vin se və-se və qay ğı gös-
tər di yi klas sik Azər bay can sə-
nət kar la rı içə ri sin də da hi şa ir 
və dra ma turq, bö yük fi lo sof və 
fi kir ada mı, və tən pər vər zi ya lı 

Hü seyn Ca vi din özü nə məx sus 
ye ri var dır. Ca vid sə nə ti nə hə-
lə ke çən əs rin 70-ci il lə rin dən 
ma raq gös tə rən Hey dər Əli yev 
onun adı nı Azər bay can ədə-
biy ya tı xə zi nə si ni zən gin ləş di-
rən lər sı ra sın da də fə lər lə çək-
miş dir. 80-ci il lə rin əv vəl lə rin-
dən isə ümum mil li li de ri miz 
H.Ca vid ir si nə mün tə zəm diq-
qət gös tər miş, şai rə la yiq li qiy-
mə tin ve ril mə si işi nə nə za rə ti 
bir an be lə zə if lət mə miş dir. 
1995-ci ilin iyu nun da H.Ca vi-
din məq bə rə si nin və ev-mu ze-
yi nin ya ra dıl ma sı na həsr edil-
miş mü şa vi rə də ədi bin ir si nin 
əbə di ləş di ril mə si ilə bağ lı 
pro se si in cə li yi nə qə dər təh-
lil edən Hey dər Əli yev, onun 
doğ ru dan da mə də niy yə ti miz, 
ədə biy ya tı mız, el mi miz üçün 
uni kal bir şəx siy yət ol du ğu nu 
xü su si vur ğu la mış dır.

Fi lo lo gi ya üz rə elm lər dok-
to ru, pro fes sor Gül şən Əli ye va-
Kən gər li çı xı şın da qeyd et miş-
dir ki, Hey dər Əli yev bü tün hə-
ya tı bo yu xal qı nın xoş bəxt li yi, 
Azər bay ca nın dün ya bir li yin də 
la yiq li ye ri ni tut ma sı üçün ça-
lış mış dır. Ulu ön dər bu nu hə-
ya tı nın ən baş lı ca mə na sı he sab 
et miş dir.

Son da Gül bə niz Ba ba xan lı 
“Hey dər Əli yev və Hü seyn Ca-
vid” mo noq ra fi ya sı nı iş ti rak çı-
la ra hə diy yə et miş dir. 

Bol qar bi bə ri ən fay da-
lı tə rə vəz lər dən bi ri sa yı lır. 
Onu müm kün qə dər çox ye-
mə yi məs lə hət gö rən alim lər 
bil di rir lər ki, tə rə və zin ət li 
his sə si mik roe le ment lə rin və 
fay da lı mad də lə rin tər ki bi nə 
və kom bi na si ya sı na gö rə uni-
kal dır. Bu xas sə lə ri nə gö rə bi-
bər xər çəng xəs tə lik lə rin dən 
ən yax şı qo ru yu cu va si tə dir. 
Üs tə lik, si nir sis te mi nə də 
yax şı tə sir gös tə rir.

Mət bəx də bol qar bi bə-
rin dən ge niş is ti fa də olun ma-
sı or qa niz mi stres sə da vam lı 
edir, in san da hə yə can, na ra-
hat lıq və təş viş his si nə mey li 
zə if ə dir. Bu nu tə rə və zin tər-
ki bin də “xoş bəxt lik hor mo-

nu”nun, baş qa söz lə, bi bə rin 
aro ma tik mad də lə ri nin əmə-
lə gə tir di yi en dor fin lə rin ol-
ma sı ilə izah edir lər.

Bi bər art rit və ba şağ rı sın-
da fay da lı olan kap sa it sin lər, 
yod, fos for, də mir, si li si um, 
ka li um, kal si um, nat ri um və 
s. ilə də zən gin dir.

Al ma ni ya alim lə ri nin in-
sa nın də ri sin də tap dıq la rı iy-
bil mə re sep tor la rı mü əy yən 
qo xu lar la tə ma sa gi rən za man 
hü cey rə lə ri sü rət lə bö lü mə yə 
və miq ra si ya et mə yə (ya ra və 
sıy rın tı lar məhz bu yol la sa ğa-
lır) sövq edir. Bu kəşf ba rə də 
mə lu ma tı “New Sci en tist” in-
ter net nəş ri “Jo ur nal of In ves-
ti ga ti ve Der ma to logy” jur na lı-
na is ti nad la yay mış dır.

İn sa nın bur nun da müx-
tə lif qo xu la rı mü əy yən edən 
350-dən çox re sep tor ti pi 
var dır. Da xi li or qan lar da da 
(ürək, qa ra ci yər və ba ğır saq) 
ana lo ji hü cey rə lər möv cud-
dur, la kin on la rı öy rən mək 
çə tin dir. Rur Uni ver si te ti nin 
(Bo xum) si to lo qu Hans Hat tın 
la bo ra to ri ya sın da epi der mi sin 
əsas küt lə si ni təş kil edən hü-
cey rə lə rin – ke ra ti no sid lə rin 
qo xu la ra ne cə re ak si ya ver di-
yi ni öy rən mək qə ra rı na gəl-
miş lər.

Alim lər ay dın laş dır mış lar 
ki, san da lor ət ri (aro ma te ra pi-
ya da, ətir lər də və də ri yə qul-
luq va si tə lə rin də tət biq edi lən 
sin te tik sən dəl ya ğı) OR 2AT4 
re sep to ru ilə əla qə yə gi rir. 
La kin bu ru nun iy bil mə re-
sep tor la rın dan fərq li ola raq, 
OR 2AT4 be yi nə siq nal gön-
dər mir, epi der mi sin hü cey rə-

lə ri ni bö lün mə yə və miq ra-
si ya et mə yə sövq edir. Zə də-
lən miş də ri məhz bu pro ses lər 
sa yə sin də bər pa olu nur. Sı naq 
şü şə sin də ki hü cey rə lə rin san-
da lor ilə beş gün tə mas da ol-
ma sı nə ti cə sin də bö lün mə 
sü rə ti 32 fa iz, miq ra si ya nın 
in ten siv li yi isə de mək olar, iki 
də fə art mış dır. Hal bu ki tə bii 
yağ və test dən ke çi ril miş 10 
sü ni əvəz lə yi ci dən yed di si heç 
bir tə sir gös tər mə miş dir.

Ya ra nı sa ğal dan və də ri ni 
ca van laş dı ran ətir li krem lə rin 
küt lə vi is teh sa lı na hə lə çox var. 
Də ri nin iy bil mə re sep tor la rı 
çox həs sas dır: on lar hət ta sin te-
tik yağ la rın müx tə lif mar ka la rı-
nı da fərq lən di rir. Or qa nizm də 
re sep tor la rın ge ne tik də yiş kən-
li yi nə ti cə sin də bir ada mın də-
ri si üçün fay da lı olan ətir baş-
qa bi ri si üçün zə hər li ola bi lər. 
Bu na bax ma ya raq, bu ru nun 
hü dud la rın dan kə nar da yer lə-
şən 150-200 iy bil mə re sep to ru 
tib bi eks pe ri ment lər üçün ge-
niş mey dan açır.

Raş Uni ver si te ti nəz din-
də ki tibb mər kə zi nin mü tə-
xəs sis lə ri mü əy yən et miş lər 
ki, adi dar çı nın tə ba bət üçün 
son də rə cə fay da lı xü su siy-
yət lə ri var dır. Onun tər ki bin-
də ki mad də lər in sa nın baş 
bey nin də de ge ne ra tiv pro ses-
lə ri lən gi dir. Dar çın par kin-
son xəs tə li yin dən əziy yət çə-
kən lər üçün da ha fay da lı dır.

Təd qi qat lar za ma nı mü-
əy yən olun muş dur ki, dar çın 
ye yi lən za man or qa nizm də 

nat ri um ben zo at əmə lə gə lir. 
Bu mad də baş be yi nə ra hat 
da xil ola raq si nir to xu ma sı nın 
qo run ma sı na ca vab deh olan 
zü lal la rın da ğıl ma sı pro se si ni 
ya va şı dır.

Qeyd edək ki, bu zü lal lar 
par kin so nizm za ma nı cid di 
xə sa rət alır. Eks pe ri ment la-
bo ra to ri ya si çan la rı üzə rin də 
apa rıl mış dır. Mə lum ol du ğu 
ki mi, si çan lar ilə in sa nın si nir 
sis te mi ey ni qa nun la ra ta be-
dir.

İyu lun 14-də Pa ris də Azər-
bay can mə də niy yə ti mər kə-
zin də Azər bay ca nın Dost la rı 
As so sa si ya sı nın ye ni dən fəa liy-
yə tə baş lan ma sı na həsr olu nan 
mə ra sim ke çi ril miş dir.

Azər bay ca nın Fran sa da kı 
sə fi ri El çin Əmir bə yov bu as-
so sa si ya nın Fran sa nın Azər-
bay can da ilk səf ri ol muş Jan 
Pe rən tə rə fin dən tə sis olun-
du ğu nu və dip lo ma tın uzun 
müd dət bu qu ru ma rəh bər lik 
et di yi ni bil dir miş dir. Vur ğu lan-
mış dır ki, son il lər öl kə lə ri miz 
ara sın da əmək daş lıq bü tün sa-
hə lər də in ki şaf edir və mü na-
si bət lə ri miz stra te ji tə rəf daş lıq 
sə viy yə si nə yük səl miş dir. Sə fir 
de miş dir ki, öl kə lə ri miz ar sın-
da əla qə lə rə ye ni də yər lər ver-
mək məq sə di lə Mil li As samb-
le ya nın de pu ta tı Jan-Fran sua 
Man sel as so sa si ya nın fəa liy yə-
ti nin güc lən di ril mə si tə şəb bü-
sü ilə çı xış et miş dir.

Fran sız və Azər bay can 
xalq la rı ara sın da dost luq əla-
qə lə ri nin da ha da güc lən di ril-
mə si is ti qa mə tin də hə lə çox 
iş lə rin gö rül mə si nin va cib li-
yi ni vur ğu la yan sə fir Hey dər 
Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı 
ilə Kann şə hə rin də Azər bay-
can mə də niy yə ti gün lə ri nin 
yük sək sə viy yə də ke çi ril di-
yi ni xa tır lat mış, as so sa si ya sı-
nın üzə ri nə dü şən və zi fə lə ri 

la yi qin cə ye ri nə ye ti rə cə yi nə 
və öl kə mi zi fran sız la ra da ha 
ya xın dan ta nıt maq is ti qa mə-
tin də mü hüm la yi hə lər hə ya ta 
ke çi rə cə yi nə ümid var ol du ğu-
nu bil dir miş dir.

Azər bay ca nın Dost la rı As-
so sa si ya sı nın səd ri Jan-Fran-
sua Man sel xal qı mı zın qə-
dim ta ri xi ni, zən gin mə də ni 
də yər lə ri ni fran sız la ra da ha 
ya xın dan ta nıt maq üçün bü-
tün im kan lar dan is ti fa də edə-
cək lə ri ni, Azər bay can la bağ lı 
Fran sa da təş kil olu nan müx tə-
lif təd bir lər də as so sia si ya nın 
fə al iş ti rak edə cə yi ni və əmə li 
kö mək lik gös tə rə cə yi ni diq-
qə tə çat dır mış dır. Sədr Azər-
bay can la bağ lı ke çi ri lən təd-
bir lə rin öl kə lə ri miz ara sın da 
əla qə lə rin in ki şa fı na ye ni-ye ni 
töh fə lər ver di yi ni və bu təd-
bir lə rin mü tə ma di ke çi ril-
mə si nin əhə miy yə ti ni xü su si 
qeyd et miş dir. 

Jan-Fran sua Man sel Azər-
bay ca nı fran sız la ra da ha ya-
xın dan ta nıt maq üçün on la rın 
Ba kı ya sə fər lə ri nin təş ki li nin, 
şə hər lər ara sın da qar daş laş-
ma nın va cib li yi ni diq qə tə çat-
dır mış, öl kə lə ri miz ara sın da 
əla qə lə rin ge niş lən mə si üçün 
qar şı da çox lu iş lə rin gö rü lə si 
ol du ğu nu və bu is ti qa mət də 
əl lə rin dən gə lə ni əsir gə mə yə-
cək lə ri ni bil dir miş dir.
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