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Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
və xa nı mı Meh ri ban Əli ye va 
fev ra lın 17də Ba kı da Mil li 
Gim nas ti ka Are na sın da ti
kin ti iş lə ri nin ge di şi ilə ta nış 
ol muş lar. 

Son il lər öl kə miz də id
man inf rast ruk tu ru nun ya
ra dıl ma sı is ti qa mə tin də mü
hüm təd bir lər gö rü lür, ye ni 
ob yekt lər ti ki lib is ti fa də yə 
ve ri lir. Tə sa dü fi de yil dir ki, 
Bey nəl xalq Olim pi ya Hə rə
ka tı nın fə al üzv lə rin dən olan 
Azər bay can da ti ki lən Olim
pi yaid man komp leks lə ri nin 
sa yı 40ı ötür. Möv cud id man 
ob yekt lə rin də apa rı lan ye ni
dən qur ma iş lə ri bey nəl xalq 
ya rış la rın ke çi ril mə si üçün öl
kə mi zin im kan la rı nı da ha da 
ar tı rır. Azər bay can 2015ci il
də ke çi ri lə cək bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı na ha zır la şır. İd man 
inf rast ruk tu ru nun da ha da 
güc lən di ril mə si ilə bağ lı hə
ya ta ke çi ri lən təd bir lə rin mü
hüm tər kib his sə si olan Mil li 
Gim nas ti ka Are na sın da gö rü
lən iş lər də xü su si əhə miy yə
tə ma lik dir. Tə mə li 2009cu 
ilin av qus tun da döv lə ti mi zin 
baş çı sı nın iş ti ra kı ilə qo yu lan 
are na da ti kin ti iş lə ri ar tıq ba
şa çat maq üz rə dir. 

Gənc lər və id man na zi ri 
Azad Rə hi mov are na da gö rü
lən iş lər lə bağ lı döv lə ti mi zin 
baş çı sı na mə lu mat ve rə rək 
bil dir miş dir ki, komp lek sin 
fa sa dı xü su si for ma da iş lən
miş dir. Bu ra da ma raq lı il lü
mi na si ya ele ment lə ri ni təq
dim edən ek ran lar qu raş dı
rıl mış dır. Əsa sən gim nas ti ka 
ya rış la rı üçün nə zər də tu tu
lan are na nın əhə miy yə ti ni ar
tı ran mü hüm amil lər dən bi ri 

də bu ra nın di gər id man təd
bir lə ri nin və ya rış la rı nın ke
çi ril mə si üçün uy ğun laş dı rıl
ma sı dır. Ya rış la rın miq ya sın
dan ası lı ola raq, are na nın əsas 
his sə sin də otu ra caq yer lə ri nin 
sa yı nı 5 min dən 9 min 600ə 
qə dər ar tır maq müm kün dür. 
Dün ya stan dart la rı na uy ğun 
in şa olu nan komp leks də mət
bu at mər kə zi, ilk tib bi yar dım 
mən tə qə si, xo re oq ra fi ya, tre
na jor zal la rı, do pinq nə za rə ti, 
in zi ba ti otaq lar, ma ğa za lar, ka
fe lər və di gər yar dım çı sa hə
lər yer lə şir. Av ro pa da ən yax şı 
gim nas ti ka komp leks lə rin dən 
bi ri ola caq bu id man qur ğu
sun da otel də ya ra dıl mış dır. 

Döv lət baş çı sı na mə lu mat 
ve ril miş dir ki, Mil li Gim nas
ti ka Are na sın da bu ilin iyu
nun da bə dii gim nas ti ka üz rə 
Av ro pa çem pio na tı nın ke çi
ril mə si nə zər də tu tu lur. Bun
dan əla və, 2015ci il də bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı çər çi və sin
də 6 gim nas ti ka fən ni üz rə 
ya rış la rın, 2019cu il də isə 
bə dii gim nas ti ka üz rə 2020
ci il Olim pia da sı na li sen zi ya 
xa rak ter li dün ya çem pio na tı
nın bu ra da ke çi ril mə si plan
laş dı rı lır.

Son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev və xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va ay rı ca in şa edil miş 
məşq za lın da ya ra dı lan şə ra

it lə ta nış ol muş lar. Döv lə ti mi
zin baş çı sı və xa nı mı bu ra da 
gim nast la rın məşq pro se si ni 
iz lə miş lər. Məşq za lın da id
man çı lar üçün hər cür şə ra it 
ya ra dıl mış dır. 

Qeyd edil miş dir ki, Av
ro pa Gim nas ti ka İt ti fa qı nın 
pre zi den ti də are na da ya ra
dı lan şə rai ti yük sək qiy mət
lən dir miş dir. Zal da ən son 
gim nas ti ka ava dan lı ğı qu raş
dı rıl mış dır. Hə min ava dan lıq 
Av ro pa Gim nas ti ka İt ti fa qı nın 
və Azər bay can Gim nas ti ka 
Fe de ra si ya sı nın töv si yə lə ri nə 
əsa sən yer ləş di ril miş dir. Ha
zır da bu ra da bə dii gim nas ti
ka və ki şi lər ara sın da id man 

gim nas ti ka sı, ba tut, ak ro ba
ti ka, tamb linq üz rə yığ ma 
ko man da lar məşq edir lər. 
Are na da, ey ni za man da, Bey
nəl xalq Gim nas ti ka Fe de ra
si ya sı nın təş kil et di yi məşq çi 
kurs la rı ke çi ri lir. Son iki ay da 
tə limməşq ha zır lı ğı nı Tür ki
yə dən, Qa za xıs tan dan, Lat vi
ya dan, Mek si ka dan və Ma ca
rıs tan dan olan qa dın gim nast
lar keç miş lər. Ka na da, Çe xi ya, 
Yu na nıs tan və Fin lan di ya dan 
da qa dın gim nast la rın ya xın 
za man lar da Ba kı ya gə li şi göz
lə ni lir. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı na və 
xa nı mı na mil li komandanın 
for ma sı təq dim olun muş dur. 

Avropanın ən möhtəşəm  
idman arenalarından biri
BirinciAvropaOyunlarınahazırlıqprosesiuğurlahəyatakeçirilir
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ABŞın Yu ta şta tı nın qa
nun ve ri ci lik or qa nının hər 
iki pa la ta sı tə rə fin dən Azər
bay can xal qı nın və Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin ta ri xi nai liy
yət lə ri ni təq dir edən rəs mi 
bə yan na mə qə bul edi lib.

Azər bay ca nın ABŞda kı 
sə fir li yin dən ANS PRESSə 
ve ri lən mə lu ma ta gö rə, bə
yan na mə sə nə din həm mü
əl lif ə rin dən olan se na tor Cin 
De vis tə rə fin dən öl kə mi zin 
ABŞda kı sə fi ri Elin Sü ley
ma no va təq dim edi lib. Sə fir 
E.Sü ley ma nov öz növ bə sin
də hər iki pa la ta mən sub la
rı na, elə cə də bəyan na mə nin 
həm mü əl lif lə ri nə də rin tə
şək kü rü nü bil di rib, bu sə nə
din ştat la öl kə miz ara sın da 
mü na si bət lə rin gə lə cək də 
in ki şaf et di ril mə si üçün möh

kəm zə min ola ca ğı na əmin li
yi ni ifa də edib.

Se na tor Cin De vis Azər
bay ca nın re gi on da ABŞın 
stra te ji tə rəf da şı ol du ğu nu 
bil di rib, gənc döv lət ol ma sı na 
bax ma ya raq, öl kə mi zin ta ri xi 
döv lət çi lik ənə nə lə ri nə ma
lik ol du ğu nu qeyd edib. Da ha 
son ra o, Azər bay can la bağ lı 
təə ssürat la rı nı bö lü şüb.

Bə yan na mə təq dim edil
dik dən son ra azər bay can lı 
dip lo mat Konq re sin Nü ma
yən də lər Pa la ta sın da çı xış 
üçün də vət edi lib. Çı xı şı za
ma nı o, öl kə mi zin müs tə qil li
yi ni əl də et dik dən in di ki döv
rə qə dər həm da xi li, həm də 
xa ri ci si ya sət də əhə miy yət li 
uğur lar əl də et di yi ni söy lə yib, 
Azər bay ca nın ame ri ka lı hərb
çi lər lə çi yinçi yi nə dün ya nın 

müx tə lif yer lə rin də bey nəl
xalq sül hün və əminaman lı
ğın bər qə rar edil mə sin də iş ti
rak et di yi ni vur ğu la yıb.

Qeyd edək ki, sö zü ge dən 
bə yan na mə də So vet İt ti fa qı
nın da ğıl ma sı ilə müs tə qil
li yi ni əl də edən öl kə mi zin 

türk dün ya sı və mü səl man 
Şər qin də ilk de mok ra tik döv
lət çi lik ənə nə lə ri nə ma lik 
olan döv lət ol du ğu gös tə ri lir, 
ha be lə Azər bay ca nın qa dın
la rın seç ki hü qu qu nu ta nı yan 
ilk döv lət lər dən ol du ğu qeyd 
edi lir. Bə yan na mə də xü su si lə 

vur ğu la nır ki, ABŞ və Azər
bay can de mok ra ti ya, in san 
hü quq la rı və uni ver sal azad
lıq lar la bağ lı ey ni də yər lə ri 
bö lü şür lər.

Yu ta Şta tı nın qa nun ve ri
ci lik or qa nının hər iki pa la
ta sı tə rə fin dən qə bul edi lən 
Bə yan na mə Se nat Pre zi den ti 
Vayn Ni der hau zer, Nü ma
yən də lər Pa la ta sı nın Spi ke ri 
Re be ka Lok hart, Se na tor Cin 
De vis və Konq res men Lin 
He min qu ey tə rə fin dən im
za la nıb.

Xatırladaq ki, se na tor 
Cin De vis və Konq res men 
Lin He min qu ey 2013cü ilin 
may ayın da Ba kı da ke çi ril miş 
ABŞAzər bay can Fo ru mu za
ma nı ABŞ nü ma yən də he yə
ti nin tər ki bin də öl kə miz də 
sə fər də olub lar. 

Azərbaycan insan hüquları və 
demokratik dəyərlərə həmişə sadiqdir
ABŞ-daölkəmizləbağlırəsmisənədqəbuledilib

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev fev ra lın 18də öl kə
mi zə sə fə rə gəl miş Mo na
ko Knya zı II Al bert ilə gö
rüş müş dür.

Azər bay ca na ilk də
fə sə fər et di yi ni vur ğu
la yan II Al bert Pre zi dent 
İl ham Əli yev ilə müx tə lif 
vaxt lar da ke çir di yi gö rüş
lə ri ni məm nun luq la xa
tır la mış dır. 2015ci il də 
öl kə miz də ke çi ri lə cək ilk 
Av ro pa Oyun la rı nın önə
mi ni qeyd edən Mo na ko 
Knya zı bu bö yük id man 
təd bi ri nin uğur la təş kil 
olu na ca ğı na əmin li yi ni 
ifa də et miş dir. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Mo na ko Knya zı II Al ber tin 
öl kə mi zə sə fə ri nin Azər bay
can ilə ya xın dan ta nış ol maq 
üçün yax şı für sət ya rat dı ğı nı 
de miş dir. 2015ci il də Azər
bay can da ke çi ri lə cək ilk Av
ro pa Oyun la rı na to xu nan 
Pre zi dent İl ham Əli yev az 
vaxt qal ma sı na bax ma ya raq, 
bu id man təd bi ri nə ha zır lıq 
pro ses lə ri nin uğur la hə ya ta 
ke çi ril di yi ni vur ğu la mış dır. 

Gö rüş də Azər bay can 
ilə Mo na ko ara sın da iki
tə rəf li əla qə lə rin müx tə
lif sa hə lər də in ki şaf et di
ril mə si nə da ir mə sə lə lər 
ət ra fın da fi kir mü ba di lə si 
apa rıl mış dır.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev fev ra lın 19da Ru
si ya Fe de ra si ya sı İn qu şe ti
ya Res pub li ka sı nın keç miş 
Pre zi den ti Rus lan Auşe vi 
qə bul et miş dir.

Rus lan Auşe vin öl kə
mi zin və xal qı mı zın bö yük 
dos tu ol du ğu nu vur ğu la
yan döv lə ti mi zin baş çı sı 
onun re gi on da sül hün və 
təh lü kə siz li yin möh kəm
lən di ril mə sin də fə al iş ti
rak et di yi ni, Azər bay can 
Res pub li ka sı ilə Ru si ya 
Fe de ra si ya sı, o cüm lə dən 
Şi ma li Qaf qaz res pub li
ka la rı ara sın da ənə nə vi 
dost luq mü na si bət lə ri nin 
in ki şaf et di ri l  mə sin də 
bö yük rol oy na dı ğı nı yük
sək də yər lən dir miş dir. 
Pre zi dent İlham Əli yev 
Azər bay can Res pub li ka
sı və Ru si ya Fe de ra si ya sı 
xalq la rı ara sın da əla qə
lə rin möh kəm lən di ril

mə si, re gi on da sül hün və 
əminaman lı ğın bər qə rar 
ol ma sı sa hə sin də xid mət
lə ri nə gö rə Rus lan Auşe
vin Azər bay ca nın yük sək 
döv lət mü ka fat la rın dan 
olan “Dost luq” or de ni ilə 
təl tif olun du ğu nu bil dir
miş və or de ni ona təq dim 
et miş dir. 

Ru si ya Fe de ra si ya sı İn
qu şe ti ya Res pub li ka sı nın 
keç miş Pre zi den ti Rus lan 
Auşev ona Azər bay ca nın 
yük sək döv lət mü ka fat la
rın dan olan “Dost luq” or
de ni nin təq dim olun ma
sın dan bö yük qü rur his si 
ke çir di yi ni de miş dir. O, 
xal qı mı zın ümum mil li li
de ri Hey dər Əli ye vin xa
ti rə si ni bö yük eh ti ram la 
yad et miş dir. Rus lan Auşev 
ötən dövr ər zin də Azər
bay can da ge dən sü rət li in
ki şaf pro ses lə ri nin də on da 
də rin tə əs sü rat ya rat dı ğı nı 
bil dir miş dir.

Azər bay can Pre zi den ti  
Mo na ko Knya zı ilə  
gö rüş müş dür

Rus lan Auşe v  
«Dost luq» or de ni ilə  
təl tif edil miş dir 
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Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit sepre zi den ti Ley la Əli ye
va nın tə şəb bü sü ilə fəa liy yət 
gös tə rən IDEA – Ət raf Mü
hi tin Mü ha fi zə si üz rə Bey
nəl xalq Dia loq Kam pa ni ya sı 
çər çi və sin də fev ra lın 17də 
Mal ta nın pay tax tı Va let ta da 
“Yer kü rə si uşaq la rın gö zü 
ilə” de vi zi al tın da sər gi açı lıb.

Pre zi dent sa ra yın da ke çi
ri lən təd bir də Hey dər Əli yev 
Fon du nun vit sepre zi den ti, 
IDEA İc ti mai Bir li yi nin rəh
bə ri Ley la Əli ye va, Mal ta nın 
Pre zi den ti Corc Abe la, Baş 
na zi ri Co zef Mus ka tın xa nı
mı Mi şel Mus kat, təh sil na zi
ri Eva rist Bar to lo, bu öl kə nin 
döv lət və hö ku mət rəs mi
lə ri, ət raf mü hit lə bağ lı bir 
sı ra qu rum la rın rəh bər lə ri, 
ali təh sil ocaq la rı nın təm sil
çi lə ri, Azər bay ca nın İta li ya
da və Mal ta da kı sə fi ri Va qif 
Sa dı qov və baş qa la rı iş ti rak 
edib lər. 

Ley la Əli ye va nın tə şəb
bü sü, dün ya şöh rət li fo toq raf 
Re za De qa ti nin dəs tə yi ilə 
2012ci il də baş tu tan “Yer 
kü rə si uşaq la rın gö zü ilə” ad
lı bey nəl xalq uşaq mü sa bi qə si 
so si al və ət raf mü hit möv zu
sun da şə kil lə rin di li ilə uşaq
la rı mə lu mat lan dı ran ilk bey
nəl xalq la yi hə he sab olu nur. 
Hə min ilin sent yab rın da elan 
olun muş, “Mən tə biə ti se vi
rəm” və “Mən çirk lən mə dən 
qor xu ram” de viz lə ri al tın da 
ke çi ri lən mü sa bi qə də dün ya
nın 90 öl kə sin dən 1200dən 
çox uşaq və gənc iş ti rak edib. 

Bey nəl xalq fo to mü sa bi qə yə 4 
min dən çox fo to şə kil təq dim 
edi lib. Mü sa bi qə nin qa lib lə ri 
Re za De qa ti nin sədr lik et di
yi, “Reu ters”, “Pol ka” jur na lı, 
“Na tio nal Ge og rap hic”, “As so
cia ted Press” və fo to sa hə sin
də ta nın mış di gər qu rum la rın 
nü ma yən də lə rin dən iba rət 
mün sif lər he yə ti tə rə fin dən 
mü əy yən edi lib.

Mü sa bi qə nin nə ti cə lə ri
nin elan olun ma sı məq sə di lə 
2013cü ilin ma yın da Ba kı da 
“Yer kü rə si uşaq la rın gö zü 
ilə” fes ti va lı ke çi ri lib. Va let ta
da təş kil olu nan sər gi də məhz 
hə min mü sa bi qə də se çil miş 
100 ən yax şı şə kil nü ma yiş 
olu nur. 

“Yer kü rə si uşaq la rın gö
zü ilə” sər gi si nin təş ki lat çı la rı 
IDEA İc ti mai Bir li yi və fo toq
raf Re za De qa ti nin tə sis et di yi 
AİNA Dün ya qey rihö ku mət 
təş ki la tı dır. 2012ci ilin okt

yab rın da Mosk va da ke çi ril miş 
sər gi nin bu ya xın lar da İs veç
rə nin Ce nev rə şə hə rin də də 
təş ki li plan laş dı rı lır. 

Təd bir də çı xış edən “Yer 
kü rə si uşaq la rın gö zü ilə” la
yi hə si nin nü ma yən də si, Mal
ta nın məş hur fo toq ra fı Çarls 
Mif sud sər gi nin əhə miy yə
tin dən da nış ıb.

Son ra Ley la Əli ye va çı
xış edə rək özü nə məx sus ta
ri xə ma lik bu gö zəl öl kə də 
ol maq dan məm nun lu ğu nu 
bil dir ib: “Bu gün biz bu ra ya 
IDEA – Ət raf Mü hi tin Mü
ha fi zə si üz rə Bey nəl xalq Dia
loq Kam pa ni ya sı və dün ya nın 
apa rı cı fo toq raf a rın dan bi ri 
olan Re za De qa ti tə rə fin dən 
əsa sı qo yu lan “Yer kü rə si 
uşaq la rın gö zü ilə” de vi zi al
tın da hə ya ta ke çi ri lən bey
nəl xalq la yi hə ni təq dim et
mək üçün top laş mı şıq. Sər gi 
90dan çox öl kə dən min lər lə 

uşa ğa öz is te dad la rı nı nü ma
yiş et dir mə yə və ət raf mü hi
tə, tə biə tə olan ma raq la rı nı 
gös tər mə yə im kan ya ra dır. 
Nü ma yiş olu nan şə kil lə rin 
fərq li cə hə ti on dan iba rət dir 
ki, on lar tək cə tə biə tin gö zəl
lik lə ri ni de yil, ey ni za man da, 
pla ne ti mi zin üz ləş di yi təh lü
kə və da ğın tı la rı əks et di rir. 
Bu, uşaq la rın yer kü rə sin də 
baş ve rən lə ri an la ma sı və 
hiss et mə si üçün yax şı təc rü
bə dir. Sər gi bir da ha gös tə rir 
ki, dün ya nın müx tə lif böl gə
lə rin dən olan in san lar pla ne
ti mi zi qo ru maq məq sə di lə 
bir ara ya gə lir. 

Azər bay can çox zən gin 
bio müx tə lif i yə ma lik dir. Öl
kə miz də ət raf mü hi tə da ir 
əsas lı proq ram möv cud dur. 
Proq ra ma uy ğun ola raq ət raf 
mü hi tə da ir bir çox tə şəb büs
lər hə ya ta ke çi ril miş, mü hüm 
nai liy yət lər əl də edil miş dir. 

Bu gün Azər bay can qon şu 
döv lət lər ara sın da dia lo qun 
qu rul ma sın da bi la va si tə iş
ti rak edən və bu işə töh fə 
ve rən öl kə dir. Fəxr lə de yə 
bi lə rəm ki, Azər bay can bu 
gün ət raf mü hit üz rə tə şəb
büs lə rin hə ya ta ke çi ril mə si 
is ti qa mə tin də re gi on da li der
dir. Çox şa dam ki, IDEA İc ti
mai Bir li yi bu tə şəb büs lə rə öz 
töh fə si ni ver mək də dir.

Ümid edi rəm ki, sər gi pla
ne ti mi zin qo run ma sın da iş ti
rak et mək is tə yən in san la rın 
sa yı nı ar tı ra caq dır. Azər bay
ca nın coğ ra fi ba xım dan Mal
ta dan uzaq da yer ləş mə si nə 
bax ma ya raq, öl kə lə ri miz ara
sın da qar şı lıq lı hör mət, an laş
ma və ina ma əsas la nan yax şı 
əla qə lər möv cud dur. Ta ri xən 
hər iki öl kə Av ro pa ilə dün
ya nın di gər böl gə lə ri ara sın da 
kör pü ro lu nu oy na mış dır”. 

Da ha son ra fo toq raf Re za 
De qa ti, sə fir Va qif Sa dı qov, 
Mal ta nın təh sil na zi ri Eva rist 
Bar to lo, Mal ta Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti Corc Abe la 
çı xış edib lər. Pre zi dent Corc 
Abe la in san la rın ət raf mü
hit də baş ve rən lə rə bi ga nə 
ya naş dıq la rı nı, bu ba xım dan 
pla ne ti miz də cə rə yan edən 
ha di sə lə rə uşaq la rın gö zü ilə 
bax ma ğın son də rə cə ma raq
lı ol du ğu nu de yib. Mal ta nın 
döv lət baş çı sı sər gi nin onun 
öl kə sin də ke çi ril mə si tə şəb
bü sü nə gö rə Ley la Əli ye va ya 
min nət dar lı ğı nı bil dir ib.

Sər gi fev ra lın 28dək da
vam edə cək. 

Fev ra lın 13də Ba kı da 
Azər bay can Mil li Kon ser va to
ri ya sı nın ye ni in zi ba titəd ris  
komp lek si nin açı lı şı ol muş
dur. Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
və xa nı mı Meh ri ban Əli ye va 
mə ra sim də iş ti rak et miş lər.  
Döv lə ti mi zin baş çı sı bi na nın 
rəm zi açı lı şı nı bil di rən len ti 
kəs miş dir. 

Xal qı mı zın ümum mil li 
li de ri Hey dər Əli ye vin 2000
ci il də im za la dı ğı fər man la 
ya ra nan Azər bay can Mil li 
Kon ser va to ri ya sı müs tə qil
lik döv rün də fəa liy yə tə baş
la yan ilk ali mək təb lər dən 
bi ri dir. Mil li Kon ser va to ri ya 
mil li mə də niy yə tin öy rə nil
mə si, təd ri si və ix ti sas laş ma sı 
ki mi mə sə lə lə rin öl kə mi zin 
ic ti maimə də ni hə ya tın
da ak tu al lıq kəsb et di yi bir 
vaxt da mey da na gəl di. Elə 
hə min dövr də mu ğam, mil li 
alət ifa çı lı ğı üz rə ali təh sil li 
kadr la ra, mu ğam la rın nə zə ri 
təd qi qi nə və tət bi qi nə ye ni 
ya naş ma zə ru rə ti nin or ta ya 
çıx ma sı Mil li Kon ser va to ri ya 
ide ya sı ilə vəh dət təş kil et di. 
Ulu ön də rin 2001ci il 10 av
qust ta rix li “Azər bay can Mil li 
Kon ser va to ri ya sı nın mad di
tex ni ki ba za sı nın ya ra dıl ma sı 
haq qın da” sə rən ca mı ilə Ba kı 
Mu si qi Kol le ci və res pub li ka 
İn cə sə nət Gim na zi ya sı Mil li 
Kon ser va to ri ya nın tər ki bi nə 
da xil edil di. Be lə lik lə, ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
təh si lin və mə də niy yə tin in
ki şa fı na gös tər di yi qay ğı ye ni 
ta ri xi dövr də xal qı mı za da ha 
bir təh sil oca ğı nı – Mil li Kon
ser va to ri ya nı bəxş et di. 

Son ra kı dövr də Mil li Kon
ser va to ri ya nın fəa liy yə ti döv
lə ti mi zin baş çı sı İl ham Əli
ye vin diq qə tin dən kə nar da 
qal ma dı. 2006cı il dən Mil li 
Kon ser va to ri ya nın ye ni in zi
ba titəd ris komp lek si nin ti
kin ti si nə baş lan dı. 2012ci il
də Pre zi dent İl ham Əli yev bu 
təh sil oca ğı nın in şa sı ilə bağ lı 
əla və təd bir lər haq qın da Sə
rən cam im za la dı və mü va fiq 
ma liy yə və sai ti ay rıl dı. Bü tün 
bun lar da on dan irə li gəl di 

ki, döv lə ti mi zin baş çı sı öl kə
də mə də niy yə tin in ki şa fı na 
xü su si diq qət lə ya na şır. Son 
il lər də bu sa hə nin tə rəq qi si 
is ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ri
lən təd bir lər mü hüm uğur
lar la mü şa yi ət olu nur. Bü tün 
öl kə miq ya sın da mə də niy
yət ocaq la rı ye ni dən qu ru lur, 
qə dim ta ri xi abi də lə ri mi zə 
ye ni hə yat ve ri lir, mə də niy
yət xa dim lə ri nin, bu sa hə də 
ça lı şan la rın so si al və ziy yə ti
nin yax şı laş dı rıl ma sı ilə bağ lı 
əhə miy yət li ad dım lar atı lır. 
Azər bay can Pre zi den ti nin 
rəh bər li yi ilə hə ya ta ke çi ri
lən bu iş lə rə Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti Meh ri
ban Əli ye va da öz la yi hə lə ri 
ilə dəs tək ve rir. Azər bay can 
mə də niy yə ti nin dün ya miq
ya sın da təb li ği, mil li mu ğam 
sə nə ti nin ya şa dıl ma sı ilə bağ
lı gö rü lən iş lər in di öl kə mi zin 
bey nəl xalq imi ci nin for ma laş
ma sın da mü hüm rol oy na yır. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı na 
mə lu mat ve rən Azər bay can 
Mil li Kon ser va to ri ya sı nın 
rek to ru, xalq ar tis ti Sə ya vuş 
Kə ri mi bil dir miş dir ki, bi na
da təd ri sin yük sək sə viy yə
də apa rıl ma sı üçün hər cür 
şə ra it ya ra dıl mış dır. Bu ra da 
xal qı mı zın ümum mil li li de ri 
Hey dər Əli ye vin və Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin Azər bay can da 
mə də niy yə tin in ki şa fı ilə bağ
lı hə ya ta ke çir dik lə ri iş lə ri əks 
et di rən mu zey ya ra dıl mış dır. 
Mu zey də həm ulu ön də rin, 
həm də döv lə ti mi zin baş çı
sı nın müx tə lif mə də niy yət 
təd bir lə rin də iş ti ra kın dan və 
in cə sə nət xa dim lə ri ilə gö rüş
lə rin dən çə kil miş fo to şə kil lə
rə ge niş yer ve ril miş dir. 

Mil li Kon ser va to ri ya nın 
ki tab xa na sı da zə ru ri ədə biy
yat la təc hiz olu na raq tə lə bə
lə rin is ti fa də si nə ve ril miş dir. 
La zı mi ava dan lıq la tə min 
edi lən si nif otaq la rın da təd ris 
pro se si nin yük sək sə viy yə də 
apa rıl ma sı üçün hər cür şə
ra it ya ra dıl mış dır. Tə lə bə lə
rin ix ti ya rın da ola caq id man 
za lın da da müx tə lif ya rış la rın 
ke çi ril mə si üçün hər cür im
kan var dır. 

Son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev və xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va Mil li Kon ser va to ri ya
nın mü əl lim he yə ti, gör kəm li 
mə də niy yət xa dim lə ri ilə gö
rüş müş lər. 

Mə ra sim iş ti rak çı la rı nı sa
lam la yan Pre zi dent İl ham Əli
yev de miş dir: 

– Bu gün çox gö zəl bir 
gün dür, əla mət dar bir gün dür. 
Ba kı da Azər bay can Mil li Kon
ser va to ri ya sı nın ye ni bi na sı 
açı lır. Bu mü na si bət lə si zin 
ha mı nı zı ürək dən təb rik edi
rəm. Ar tıq kon ser va to ri ya nın 
da öz gö zəl bi na sı var dır. Mə
nə in di gös tər di lər əv vəl ki və
ziy yə ti ne cə idi. Əl bət tə ki, in
di ki və ziy yət lə onu mü qa yi sə 
et mək müm kün de yil dir. Bu 
şə ra it ən yük sək sə viy yə də
dir. Gö zəl si nif otaq la rı, kon
sert sa lon la rı, id man komp
lek si də var dır. Mə nə de di lər 
ki, bu ra da səs yaz ma stu di ya sı, 
mu ğam klu bu var dır. Yə ni bü
tün şə ra it var və əmi nəm ki, 
bun dan son ra kon ser va to ri ya
nın fəa liy yə ti da ha da uğur lu 
ola caq dır. Çün ki da ha da çox 
tə lə bə qə bul et mək üçün im
kan ola caq dır. Mən cə, bu ra da 
tə lə bə lə rin sa yı nı bəl kə də iki 
də fə ar tır maq olar. An caq əl
bət tə ki, bu ra da se çim düz gün 

apa rıl ma lı dır. Bu nu da siz ha
mı dan yax şı bi lir si niz.

Bü töv lük də Azər bay
can da son il lər də ti kil miş ali 
mək təb lə rin sə viy yə si bax bu 
cür dür. Or ta mək təb lər, ali 
mək təb lər tə mir olu nur, ti
ki lir və bu, ar tıq Azər bay can 
stan dart la rı dır. Bu gün öl kə
miz də ge dən qu ru cu luq iş lə ri 
bu sa hə yə də öz tə si ri ni gös
tər miş dir. Bi zim ti ki lən, tə mir 
edi lən bü tün ali mək təb lə ri
miz gö zəl sə viy yə də dir. Əl
bət tə ki, bu ra da təd ris pro se si 
də yük sək sə viy yə də təş kil 
edil mə li dir. Mən bu na şüb hə 
et mi rəm. Bir hal da ki, si zin 
ki mi məş hur sə nət adam la rı 
kon ser va to ri ya nın fəa liy yə ti
nə öz dəs tə yi ni zi ve rir si niz, 
əmi nəm, bu ra da oxu yan tə lə
bə lər gə lə cək də si zin ye ri ni zi 
tu ta caq lar. Bu na eh ti yac var
dır. Çün ki Azər bay can mu si qi 
sə nə ti çox zən gin dir, dün ya 
miq ya sın da ta nı nır və bi zim 
mu si qi sə nə ti mi zin əsa sı mil
li mu si qi miz dir. Mil li mu si qi 
Azər bay can xal qı nın is te da dı
nı gös tə rir, nə qə dər is te dad lı 
xalq ol du ğu mu zu dün ya ya nü
ma yiş et di rir. Mil li ənə nə lə ri
mi zin qo run ma sı üçün mil li 
mu si qi mi zin çox bö yük ye ri 
var dır. Mil li mu si qi mi zi ifa

çı lar, sə nət kar lar, bəs tə kar lar 
ya şa dır lar. Ona gö rə əmi nəm 
ki, bun dan son ra da bu gö zəl 
ənə nə lər da vam edə cək dir. 

Nə zə rə al ma lı yıq ki, 
gənc lə rin mil li mu si qi yə çox 
bö yük ma ra ğı var dır. Öl kə
miz də ke çi ri lən mü sa bi qə lər, 
fes ti val lar bu ma ra ğı da ha da 
ar tı rır. Can lı efir də gös tə ri
lən mu ğam fes ti val la rı, mu
ğam mü sa bi qə lə ri ca van la rı 
da, gənc lə ri də bu is ti qa mə tə 
sövq edir. Bi zim bö yük bəs tə
kar la rı mı zın da ya ra dı cı lı ğın
da mil li mu si qi mi zin sə da la rı 
eşi di lir və bö yük klas sik əsər
lə ri miz də mil li mu si qi zə mi
nin də ya ra dı lıb dır. 

Biz də ve te ran ifa çı la ra da 
diq qət gös tə ri lir. Bi zim da hi 
bəs tə kar la rı mı zın xa ti rə si bö
yük hör mət lə qo ru nur. Ba kı
da Üze yir Ha cı bəy li nin, Müs
lüm Ma qo ma ye vin, son il lər
də Fik rət Əmi ro vun, Bül bü
lün, Qa ra Qa ra ye vin abi də lə ri 
ucal dıl mış dır. Bu, döv lə tin və 
xal qın da hi bəs tə kar la rı mı zın, 
ifa çı la rı mı zın xa ti rə si nə olan 
hör mə tin əla mə ti dir. 

Bü töv lük də Azər bay ca nın 
mu si qi hə ya tı çox zən gin dir, 
çox say lı təd bir lər – fes ti val
lar, bey nəl xalq mu ğam mü
sa bi qə lə ri məhz Azər bay can

da ke çi ri lir. Bu, bir da ha onu 
gös tə rir ki, mu ğa mın və tə ni 
Azər bay can dır. Ar tıq bu mü
sa bi qə də iş ti rak edən lər də 
bu nu eti raf edir lər. Bu, çox 
va cib dir, çün ki biz ilk növ bə
də ça lış ma lı yıq ki, bu na dir 
sə nə ti miz da im ya şa sın, di
gər tə rəf dən dün ya da bu nu 
bil sin. Çün ki mu ğam sə nə ti 
ümum dün ya mu si qi sə nə ti
nin zir və si dir və Ba kı da ti
kil miş Bey nəl xalq Mu ğam 
Mər kə zi, Azər bay can da ke
çi ri lən mu ğam mü sa bi qə lə ri, 
Qə bə lə mu si qi fes ti va lı, di gər 
fes ti val lar bi zim mu si qi hə ya
tı mı zı da ha da zən gin ləş di rir 
və Azər bay ca nı bu böl gə nin 
mə də niy yət mər kə zi nə çe vi
rir. Bu gün sirr de yil ki, Azər
bay can böl gə nin iq ti sa di və 
si ya si mər kə zi dir. Ar tıq bu, 
re al lıq dır və ey ni za man da, 
Azər bay can hu ma ni tar sa hə
də, mə də niy yət sa hə sin də 
öz li der lik ro lu nu nü ma yiş 
et di rir. Öl kə miz də ke çi ri lən 
bey nəl xalq hu ma ni tar fo rum
lar, mu si qi fes ti val la rı diq qə ti 
cəlb edir və bi zə im kan ve rir 
ki, özü mü zü dün ya da da ha da 
dol ğun şə kil də təm sil edək. 

Ey ni za man da, baş qa sa
hə lər də də ifa çı la rı mız bö yük 
uğur lar qa za nır lar. “Euro vi si on” 

mah nı mü sa bi qə sin də Azər
bay can ifa çı la rı qı sa müd dət 
ər zin də bi rin ci ye ri tut muş lar. 
Bey nəl xalq caz fes ti val la rın da 
ifa çı la rı mız ən qa baq cıl yer
lər də dir. Mil li mu si qi ilə bağ lı 
ke çi ri lən mü sa bi qə lər də də biz 
ön yer lər də yik. Bu, nə yi gös tə
ri r? Onu gös tə rir ki, xal qı mız 
is te dad lı xalq dır. Çox şa dam ki, 
mil li mu si qi miz di gər sa hə lə rə 
də – klas sik mu si qi yə, est ra da 
mu si qi si nə də müs bət tə sir 
gös tə rir. Xü su si lə in di dün
ya da qlo bal laş ma pro se si ge
dir və bu pro ses is təris tə məz 
müx tə lif sa hə lə ri əha tə edir. 
Son za man lar qlo bal laş ma nın 
da ha çox mən fi cə hət lə ri haq
qın da dis kus si ya lar ge dir, bu da 
tə bii dir. Çün ki bu pro ses is tər
is tə məz mil li əsas la rı bir növ 
sar sı dır. Ona gö rə biz elə et mə
li yik ki, gənc nə sil mil li ruh da 
bö yü sün, və tən pər vər, Və tə nə 
sa diq ol sun, Və tən üçün iş lə
sin, ça lış sın. Bu nu et mək üçün 
güc lü və tən pər vər lik his si və 
mil li ruh la zım dır. Mil li ru hun 
da tə mə lin də mil li ənə nə lər, 
mu si qi, ədə biy yat, ana di li da
ya nır. Ona gö rə bu sa hə ümu
miy yət lə, öl kə mi zin gə lə cək 
in ki şa fı üçün çox önəm li dir.

Biz ha mı mız ça lış ma lı yıq 
ki, mil li mu si qi miz ya şa sın, in
ki şaf et sin, zən gin ləş sin. Si zin 
ki mi ifa çı lar bu gün mil li mu
si qi mi zi tə rən nüm edir si niz, 
qo ru yur su nuz, gənc lə rə də yol 
gös tə rir si niz. Bax, te le vi zi ya da 
yüz min lər lə ta ma şa çı mu ğam 
mü sa bi qə lə ri ni seyr edir, həm 
gənc ifa çı la rın ifa sı nı din lə yir, 
mə nim üçün də ma raq lı dır. 
əl bət tə ki, ey ni za man da, si zin 
təh li li niz ma raq lı dır. Çün ki o 
təh lil də bil mə di yi miz mə qam
lar üzə çı xır və bir növ ha mı
mız üçün bir dərs ke çi ri lir. 

Ona gö rə si zin bu sa hə də
ki fəa liy yə ti ni zi mən bir da ha 
qeyd et mək is tə yi rəm. Si zə 
bö yük hör mə tim var dır. Əmi
nəm ki, siz bun dan son ra da 
bu gö zəl şə ra it də gənc lə rə öz 
təc rü bə ni zi çat dı ra caq sı nız. 

Təd bi rin so nun da Pre zi
dent İl ham Əli ye və mil li mu
si qi alət lə ri miz olan tar və ka
man ça hə diy yə olun muş dur. 

Fev ra lın 14də “ÜNS” 
Ya ra dı cı lıq Səh nə si nin təş
ki lat çı lı ğı ilə ta nın mış ital
yan akt ri sa sı Klau di ya Kar
di na le ilə gö rüş ke çi ri lib.

Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va, 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit sepre zi den ti Ley la Əli ye
va və Ar zu Əli ye va gö rüş də 
iş ti rak edib lər.

Gö rüş Klau di ya Kar di

na le nin məş hur film lər də 
ya rat dı ğı rol lar dan fraq ment
lə rin nü ma yi şi ilə baş layıb. 
Ki no re jis sor Ayaz Sa la ye vin 
ta ma şa çı la ra akt ri sa nın hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı haq da mə lu
mat ver mə sin dən son ra gö rüş 
Klau dia Kar di na le ilə mü sa hi
bə for ma sın da da vam e dib.

Ge cə də akt ri sa nın ən 
çox sev di yi mah nı lar ifa 
edil ib.

Yer kü rə si uşaq la rın gö zü ilə...
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hesabat

Azər bay can Res pub li ka sı nın  
Pre zi den ti Za ti-Ali lə ri

İl ham Hey dər oğ lu Əli ye və
MÜRACİƏT

BakışəhəriBinəqədiRİHbaşçısının2013-cü
ildəkifəaliyyətinədairhesabatınahəsr 
olunmuş14fevral2014-cüiltarixli 
Şuraiclasındaqəbuledilmişdir

Bi nə qə di ra yo nu 2013-cü ili uğur lu 
nə ti cə lər lə ba şa vur muş dur 

Fev ra lın 20də 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 öl kə miz
də rəs mi sə fər də olan Bol
qa rıs ta nın Baş na zi ri Pla men 
Ore şars ki ilə gö rü şüb.

Gö rüş də iki öl kə ara sın
da mə də niy yət sa hə sin də 
əla qə lə rin in ki şa fı, Ba kı da 
və So fi ya da qar şı lıq lı mə də
niy yət gün lə ri nin ke çi ril mə
si, Bol qa rıs tan pay tax tın da 
müa sir in cə sə nət sər gi lə
ri nin təş ki li, So fi ya da dost
luq par kı nın ya ra dıl ma sı, 
Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
Bol qa rıs tan mu si qi çi lə ri nin 

kon sert lə ri nin ke çi ril mə si, 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
təş kil et di yi klas sik mu si qi 
fes ti val la rın da Bol qa rıs tan 
tə rə fi nin iş ti ra kı nın tə min 
olun ma sı ilə bağ lı fi kir mü
ba di lə si apa rı lıb.

Söh bət za ma nı Hey dər 
Əli yev Fon du nun fəa liy yə
ti nin bey nəl xalq miq yas da 
bö yük ma raq la qar şı lan dı ğı, 
2015ci il də Ba kı da ke çi ri lə
cək ilk Av ro pa Oyun la rı nın 
Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri 
Meh ri ban Əli ye va nın rəh
bər li yi ilə re al laş dı rı lan təd
bir lə rin məm nun luq do ğur
du ğu vur ğu la nıb.

Möh tə rəm cə nab  
Pre zi dent!
Biz – Ba kı şə hə ri Bi nə

qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti baş çı sı nın 2013cü il də ki 
fəa liy yə ti ba rə də he sa ba tı na 
həsr olun muş ge niş Şu ra ic
la sı nın iş ti rak çı la rı bö yük 
qü rur və if i xar his si ilə qeyd 
edi rik ki, Siz – çağ daş dün ya
mı zın nü fuz lu si ya sət çi lə rin
dən bi ri ki mi əsa sı ümum
mil li li der Hey dər Əli yev 
tə rə fin dən qo yu lan in ki şaf 
stra te gi ya sı nı müa sir ta ri xi 
şə rai tə uy ğun ola raq, ya ra dı
cı lıq la və uğur la da vam et di
rə rək res pub li ka mı zın bö yük 
uğur la ra im za at ma sı na na il 
ol mu su nuz.

 Bun la rın nə ti cə si dir ki, 
ötən ilin okt yab rın da ke çi
ril miş pre zi dent seç ki lə rin də 
se çi ci lə rin müt ləq ək sə riy
yə ti Si zi dəs tək lə yə rək növ
bə ti beş il də də öz ta le yi ni 
Si zə eti bar et miş dir.

Ümum mil li li de ri miz 
Hey dər Əli ye vin əsa sı nı 
qoy du ğu nef stra te gi ya sı nın 
tən tə nə si, XXI əs rin mü qa
vi lə si he sab edi lən ”Şah də
niz2”, TA NAP və TAP ki mi 
iri miq yas lı la yi hə lə rin ic ra
sı na baş la nıl ma sı, Azər bay
ca nın bü töv lük də Av ro pa nın 
ener ji təh lü kə siz li yin də mü
hüm rol oy na ma sı, qey rinef 
sek to ru nun in ki şa fı, Ba kı şə
hə ri və onun qə sə bə lə ri nin, 
re gi on la rın so si aliq ti sa di in
ki şa fı, so si al yö nüm lü iq ti sa di 
si ya sət, hə ya tı mı zın bü tün 
sa hə lə ri ni əha tə edən kök lü 
və uğur lu də yi şik lik lər, di gər 
çox say lı yer li və bey nəl xalq 
əhə miy yət li iq ti sa di la yi hə
lə rin və proq ram la rın ic ra sı, 
Dün ya İq ti sa di Fo ru mu nun 
he sa ba tı na gö rə öl kə mi zin 
39cu pil lə də qə rar laş ma sı, 
xa ri ci si ya sət də əl də edi lən 
uğur lar, 2015ci il də I Av
ro pa Olim pi ya Oyun la rı nın 
Azər bay can da ke çi ril mə si
nə qə rar ve ril mə si, öl kə nin 
mü da fiə qüd rə ti nin art ma sı, 
Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin 
həl li ilə əla qə dar qə ti möv
qe de yi lən lə rin əya ni sü bu
tu dur.

 
Möh tə rəm cə nab  
Pre zi dent!
Bi nə qə di Ra yon İc ra 

Ha ki miy yə ti 2013cü il də 
ra yon da fəa liy yət gös tə rən 
qu rum lar la bir lik də Si zin 
tə rə fi niz dən mü əy yən ləş di
ri lən stra te ji xət tə uy ğun ola
raq,  qar şı mı za qoy du ğu nuz 
və zi fə lə ri hə ya ta ke çir mə yə 
ça lış mış dır.

Si zin tap şı rıq və töv si yə
lə ri ni zə uy ğun ola raq, Ba kı
Sum qa yıt şo se si is ti qa mə tin
də və Bi lə cə ri eni şin də yo
lun hər iki tə rə fi bo yu land
şaf me mar lıq ele ment lə ri ilə 
zən gin olan ya şıl laş dır ma 
və ye ni dən qur ma iş lə ri ba

şa çat dı rıl mış dır və ha zır da 
Ba kıŞa ma xı yo lu bo yu ya
şıl laş dır ma və ye ni dən qur
ma iş lə ri da vam et di ri lir. 
Əha li nin asu də vax tı nın və 
is ti ra hə ti nin yük sək sə viy
yə də təş ki li məq sə di lə ye ni 
müa sir mə həl lə lər sa lın ma sı 
is ti qa mə tin də gö rü lən iş lər 
7ci və 9cu mik ro ra yon lar
da, Bi lə cə ri qə sə bə sin də da
vam et di ri lir.

Ötən il ra yo nu muz da 
Hey dər Əli yev adı na Mə
də niy yət və  İs ti ra hət Par
kı nın,Ye ni Azər bay can Par
ti ya sı nın ra yon təş ki la tı nın 
in zi ba ti bi na sı nın, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti
nin bi na sı nı ın, Azər bay can 
Res pub li ka sı Baş Pro ku ro ru 
ya nın da Kor rup si ya ya qar şı 
mü ba ri zə ida rə si üçün in zi
ba ti bi na nın, əsas lı tə mir dən 
son ra 135 və 248 say lı mək
təb lə rin is ti fa də yə ve ril mə si 
2013cü ilin yad da qa lan ha
di sə lə rin dən ol muş və bu 
ob yekt lə rin açı lı şın da şəx sən 
iş ti rak et mi si niz.

Ha zır da ra yon da met
ro nun “De po” və “Av to vağ
zal” stan si ya la rı, aka de mik 
Z.Bün ya dov pros pek tin də 
mü rək kəb yol ötü rü cü sü 
və di gər ob yekt lər də in şa at 
iş lə ri sü rət lə da vam et di ri
lir. “Ba kı şə hə ri nin və onun 
qə sə bə lə ri nin so si aliq ti sa di 
in ki şa fı na da ir Döv lət Proq
ra mı” çər çi və sin də on lar ca 
ob yekt in şa olu nur, ra yo
nun bü tün in zi ba ti əra zi sin
də abad lıqqu ru cu luq iş lə ri  
apa rı lır. 

 “Elekt ron hö ku mət” qu
ru cu lu ğu çər çi və sin də ra yon 
ic ra ha ki miy yə tin də “Sa
kin lə rin mü ra ci ət xid mə ti
1646”nin elekt ron say tı və 
möv cud av to mat laş dı rıl mış 
in for ma si ya sis te min də alt
mo dul lar ya ra dıl mış, ara yış
la rın ve ril mə si üz rə elekt ron 
xid mət lər gös tə ril mə yə baş
lan mış dır.

Na zir lər Ka bi ne ti nin 
2013cü ilin so si aliq ti sa
di in ki şa fı nın ye kun la rı na 
həsr olun muş ic la sın da Si
zin proq ram xa rak ter li çı
xı şı nız da qar şı ya qoy du ğu
nuz və zi fə lər ra yon əha li si 
tə rə fin dən bö yük rəğ bət lə 
qar şı lan mış və bi zim əsas 
fəa liy yət is ti qa mə ti mi zi mü
əy yən ləş dir miş dir.

Möh tə rəm cə nab  
Pre zi dent!
İca zə ve rin, Si zi əmin 

edək ki, bü tün bi nə qə di li lər 
bun dan son ra da Si zin rəh
bər li yi niz al tın da öl kə mi zin 
tə rəq qi si və xal qı mı zın ri fah 
ha lı nın da ha da yax şı laş dı
rıl ma sı na mi nə gər gin fəa
liy yə ti niz də Si zə yar dım çı 
ol ma ğa ça lı şa caq və bu yol da 
bü tün səy və ba ca rı ğı nı sə
fər bər edə cək dir.

Fev ra lın 14-də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə tin-
də 2013-cü ilin ye kun la rı na 
həsr olun muş he sa bat yı ğın-
ca ğı ke çi ril miş dir. İc las da 
Mil li Məc li sin de pu tat la rı 
– Ha cı Ma dər Mu sa yev, Ra-
fa el Cəb ra yı lov, Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti Ad-
mi nist ra si ya sı nın Re gio nal 
ida rə et mə və yer li özü nüi-
da rə et mə or qan la rı ilə iş 
şö bə si nin mə sul əmək da şı 
Ta ğı Ta ğı yev, Ba kı Şə hər 
İc ra Ha ki miy yə ti nin Əra zi 
ida rə et mə və yer li özü nüi-
da rə et mə şö bə si nin mə sul 
əmək da şı Ra miz Qu li yev, 
Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti ya nın da Küt lə vi 
İn for ma si ya Va si tə lə ri nin 
İn ki şa fı na Döv lət Dəs tə yi 
Fon du nun ic ra çı di rek to-
ru (KİVDF) Vü qar Sə fər li, 
Azər bay can Mət bu at Şu ra-
sı nın səd ri Əf a tun Ama şov, 
ra yon da fəa liy yət gös tə rən 
ida rə və mü əs si sə lə rin rəh-
bər lə ri, ra yon ic ti ma iy yə ti-
nin nü ma yən də lə ri zi ya lı lar 
iş ti rak et miş lər.

Təd bir iş ti rak çı la rı əv
vəl cə YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın in zi ba ti bi na sı nın 
önün də ümu mil li li der Hey
dər Əli ye vin abi də si önü nə 
gül dəs tə lə ri düz müş lər He sa
bat yı ğın ca ğı Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin 2013cü il ər zin də 
ra yo na sə fər lə ri ni, ha be lə he
sa bat döv rün də hə ya ta ke çi
ri lən abad lıqqu ru cu luq iş lə
ri ni, re al laş dı rı lan iri miq yas lı 
la yi hə lə ri əks et di rən fil min 
nü ma yi şi ilə baş lan mış dır.

He sa bat yı ğın ca ğı nı gi riş 
sö zü ilə açan Bi nə qə di Ra yon 
İc ra  Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də rov Azər
bay ca nın 2013cü il də bü tün 
sa hə lər də mü hüm  nai liy
yət lə rə im za at dı ğı nı, öl kə də 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri nin 
ge niş vü sət al dı ğı nı, əha li nin 
ri fah ha lı nı nı yük səl di yi ni 
diq qə tə çat dır mış dır. Bil di
ril miş dir ki, Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin öl kə də abad lıqqu
ru cu luq iş lə ri nin ge niş lən
di ril mə si ilə bağ lı ver di yi 
tap şı rıq lar və töv si yə lə rin ic
ra sı ötən il Bi nə qə di RİHin 
fəa liy yə tin də də  prio ri tet is
ti qa mət lər dən ol muş, «2011
2013cü il lər də Ba kı şə hə ri
nin və onun qə sə bə lə ri nin 
so si aliq ti sa di in ki şa fı na da ir 
Döv lət Proq ra mı”na uy ğun 
ola raq ra yon da əhə miy yət li 
təd bir lər hə ya ta ke çi ril miş dir. 

Öl kə də yü rü dü lən si ya
sə tin Bi nə qə di ra yon sa kin
lə ri tə rə fin dən də tam dəs
tək lən di yi ni diq qə tə çat dı ran 
Xa ləd din İs gən də rov bu nun 
əya ni tə za hü rü ki mi 2013
cü ilin 9 okt yabr seç ki lə ri nin 
ra yon əha li si nin yük sək mü
tə şək kil li yi və fə al lı ğı şə rai
tin də keç di yi ni bil dir miş dir: 
«Seç ki gü nü bi nə qə di li lər 
seç ki mən tə qə lə ri nə gə lə rək 
yek dil lik lə pre zi dent li yə na
mi zəd cə nab İl ham Əli ye və 
səs ver miş lər. Ra yon da hə
ya ta ke çi ri lən ge niş mi qi yas lı 
təb li ğat iş lə ri nin nə ti cə si dir 
ki, 10 say lı  Bi nə qə di seç ki 
dai rə si se çi ci fə al lı ğı na gö rə 
res pub li ka da II yer də qə rar
laş mış dır». 

Xa ləd din İs gən də rov ötən 
il Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
Bi nə qə diyə et di yi sə fər lə ri 
öl kə baş çı sı nın yük sək diq qət 
və qay ğı sı ki mi də yər lən dir
miş dir: «2013cü il ər zin də 

öl kə baş çı sı 4 də fə Bi nə qə di 
ra yo nun da ol muş, müx tə lif 
ob yekt lə rin açı lı şın da iş ti rak 
et miş, sa kin lər lə gö rüş müş
dür. Bu sə fər lər za ma nı möh
tə rəm Pre zi den tin ver di yi 
tap şı rıq və töv si yə lər gə lə cək  
iş lə ri mi zi da ha key fiy yət li və 
sə mə rə li, müa sir döv rün tə
ləb lə ri nə uy ğun qur maq is ti
qa mə tin də  bi zə əla və sti mul 
ver miş dir”. İc ra ha ki miy yə ti
nin baş çı sı vur ğu la mış dır ki, 
öl kə baş çı sı nın mü va fiq gös
tə riş lə rin dən irə li gə lə rək 
ra yon da və tən daş la rın əri zə 
və mü ra ci ət lə ri nə ba xıl ma
sı nın da ha müa sir, çe vik me
xa nizm lə ri nin tət bi qi xü su si 
diq qət mər kə zin də ol muş
dur. Bil di ril miş dir ki, Ba kı 
ra yon la rı üz rə ilk də fə Bi nə
qə di də ya ra dıl mış  «Sa kin lə
rin Mü ra ci ət Xid mə ti 1646» 
qı sa müd dət də uğur lu fəa liy
yə ti ilə sa kin lə rin də rin inam 
və eti ma dı nı qa zan mış dır. 
Qeyd olun muş dur ki, ötən il 
ra yo nun aidiy yə ti qu rum la rı 
ilə bir gə sa kin lə rin üz ləş di
yi prob lem lə rin həl li is ti qa
mə tin də sis tem li və ar dı cıl iş 
apa rıl mış dır. İc ra ha ki miy yə
ti nin baş çı sı bun dan son ra da 
sa kin lə rə gö rü lən iş lər ba rə
də ob yek tiv və dol ğun mə lu
mat la rın çat dı rıl ma sı nı, on la
rın prob lem lə ri nə diq qət lə 
ya na şıl ma sı nı sə la hiy yət li 
qu rum lar qar şı sın da mü hüm 
və zi fə lər dən bi ri ki mi qeyd 
etmişdir.

He sa bat mə ru zə si ilə çı
xış edən Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə tinin baş çı sı bil
dir miş dir ki, il ər zin də ra yo
nun bü tün qə sə bə və ya şa yış 
mas siv lə rin də, mik ro ra yon
lar da ge niş miq yas lı abad lıq 
və qu ru cu luq iş lə ri gö rül müş, 
iri həcm li inf rast ruk tur la yi
hə lər ger çək ləş di ril miş dir: 
«Ötən dövr öl kə miz üçün çox 
uğur lu ol muş dur. Döv lə ti mi
zin  baş çı sı cə nab İl ham Əli
ye vin qeyd et di yi ki mi, son on 
il də dün ya da iq ti sa di cə hət
dən Azər bay can qə dər in ki
şaf edən ikin ci öl kə yox dur. 
Bu müd dət də iq ti sa diy ya tı
mız 3 də fə dən çox art mış dır. 
Azər bay can da iş siz lik və yox
sul lu ğun sə viy yə si ha zır da 5 
fa iz dən bir qə dər çox dur və 
biz bu gös tə ri ci yə gö rə hət ta 
in ki şaf et miş bir sı ra öl kə lə
ri qa baq la yı rıq. Döv lə ti mi zin 
iq ti sa di uğur la rı dün ya nın 
apa rı cı iq ti sa dima liy yə qu
rum la rı tə rə fin dən də təq dir 
edi lir. Bü tün bun la rın tə mə

lin də, şüb hə siz, ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin dü şü nül müş 
si ya sə ti da ya nır. Cə mi 20 il dir 
ki, ba zar iq ti sa diy ya tı prin
sip lə ri əsa sın da ya şa yan bir 
öl kə üçün bun lar ta ri xi nai
liy yət dir. Ötən il, həm çi nin, 
res pub li ka mız da bö yük la yi
hə lər ic ra edil miş, Azər bay
ca nın bey nəl xalq nü fu zu art
mış, apa rı lan is la hat lar da ha 
da də rin ləş miş dir. Dün ya da 
iq ti sa di böh ran la rın də rin ləş
di yi vaxt da Azər bay can da heç 
bir so si al proq ram ya rım çıq 
qal ma mış dır. Bu nun əsas sə
bə bi iq ti sa di müs tə qil li yi miz, 
iq ti sa di gü cü müz dür».

 Mə ru zə də bil di ril miş
dir ki, 2013cü il də Bi nə qə di 
ra yo nun da res pub li ka əhə
miy yət li mü hüm la yi hə lər 
hə ya ta ke çi ril miş və bir sı ra 
nai liy yət lər əl də edil miş dir. 
He sa bat ilin də ra yon iq ti sa
diy ya tı di na mik in ki şaf et miş, 
sə na ye sa hə sin də 2012ci 
ilin mü va fiq döv rü nə nis bə
tən 7,4, nəq liy yat sek to run
da 35, ra bi tə sek to run da 12, 
iaşə sek to run da 5 fa iz ar tım 
mü şa hi də olun muş dur. Bu 
müd dət də sə na ye mü əs si
sə lə rin də iş çi lə rin sa yı 151, 
nəq liy yat mü əs si sə lə rin də 
757, ra bi tə mü əs si sə lə rin də 
59 nə fər art mış dır. Sə na ye 
mü əs si sə lə ri üz rə or ta ay lıq 
əmək haq qın da 9,1, nəq liy
yat mü əs si sə lə rin də 18,7, ra
bi tə mü əs si sə lə rin də isə 3,8 
ar tım mü şa hi də olun muş dur. 
Ra yon da ti kin tiqu raş dır
ma təş ki lat la rı nın öz güc lə ri 
ilə ye ri nə ye tir dik lə ri pod
rat iş lə ri 2012ci ilin mü va
fiq döv rü nə nis bə tən 59 fa iz 
art mış dır. Ti kin ti də iş çi lə rin 
or ta sa yı 5 min 273 nə fər ol
muş dur və bu da 2012ci ilin 
mü va fiq döv rü nə nis bə tən 
37,1 fa iz çox dur. İs teh lak ba
za rın da di na mik in ki şaf mü
şa hi də edil miş, pə ra kən də 
ti ca rət şə bə kə sin dən ra yon 
əha li si nə 1 mil yard 28 mil
yon ma nat lıq is teh lak mal
la rı sa tıl mış dır. Pə ra kən də 
ti ca rət şə bə kə si nin əm təə 
döv riy yə si nin 95,7 fai zi qey
ridöv lət sek to ru nun pa yı na 
düş müş dür. Əha li yə gös tə ri
lən pul lu xid mət lə rin həc mi 
əv vəl ki ilin mü va fiq döv rü nə 
nis bə tən 30,8 fa iz ar ta raq 409 
mil yon 854 min ma nat təş kil 
et miş, pul lu xid mət lə rin 85,3 
fai zi qey ridöv lət sek to ru nun 
pa yı na düş müş dür. 2013cü 
il də ra yo nun so si al və iq ti
sa di sa hə lə rin də muzd la iş

lə yən lə rin əmək haq qı məb
lə ği nin or ta ay lıq no mi nal 
gös tə ri ci si 366,7 ma nat təş kil 
et miş dir.

He sa bat ilin də Bi nə qə di 
ra yo nu üz rə iş çi lə rin or ta sa
yı 43 min 733 nə fər ol muş dur  
və bu da 2012ci ilə nis bə tən 
5,9 fa iz çox dur. 2014cü il yan
va rın 1i və ziy yə ti nə Bi nə
qə di ra yo nu üz rə məş ğul luq 
xid mə tin də iş siz lik sta tu su na 
ma lik olan 1910 nə fər dən 129 
nə fə ri iş siz li yə gö rə müa vi nət 
al mış dır. İş siz li yə gö rə müa vi
nət alan la ra he sab lan mış or ta 
ay lıq məb ləğ 285,4 ma nat təş
kil et miş dir.

Ötən dövr də Bi nə qə di də 
əha li nin məş ğul lu ğu nun tə
mi ni məq sə di lə bir sı ra təd
bir lər ke çi ril miş dir. Səy yar 
əmək bir ja la rı, “Şa gird lə rin 
pe şə se çi mi nə düz gün is ti qa
mət lən di ril mə si” möv zu sun
da se mi nar, «Kar ye ra da ilk 
ad dım» möv zu sun da   konf
rans və bu qə bil dən di gər 
təd bir lər hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Əmək bir ja sın da işax ta ran 
və tən daş la ra Bi nə qə di ra yo
nu əra zi sin də möv cud olan 
825 boş iş yer lə ri haq qın da, 
ey ni za man da pe şə yö nü mü 
və pe şə kurs la rı ba rə də mə
lu mat lar ve ril miş, maa rif ən
di ri ci buk let lər pay lan mış dır. 
25 nə fər pe şə kurs la rı na is ti
qa mət lən di ril miş, 32 nə fə rə 
işə dü zəl mə si üçün gön də riş 
ve ril miş dir. Kvo ta üz rə ay rı
ay rı mü əs si sə lər də müx tə lif 
pe şə lər və ix ti sas lar üz rə 48 
nə fər iş lə tə min edil miş dir. 
On lar dan 13 nə fə ri əlil, 35 
nə fə ri qaç qın və məc bu ri 
köç kün dür. So si al mü da fiə yə 
xü su si eh ti ya cı olan 35 nə fər 
məc bu ri köç kün isə müx tə lif 
sa hə lər də mü na sib iş lə tə min 
olun muş dur.

 Əha li nin so si al tə mi na tı
nın yax şı laş dı rıl ma sı məq sə
di ilə 2013cü il də 18 min 130 
ailə yə və ya 4352 nə fər ailə 
üz vü nə ün van lı döv lət so si
al yar dı mı tə yin edil miş dir. 
2014cü il yan var ayı nın 1i 
və ziy yə ti nə 3672 ailə ün van lı 
so si al yar dım al mış dır. 

 Mə ru zə də bil di ril di yi nə 
gö rə, 2014cü il yan var ayı
nın 1i və ziy yə ti nə Bi nə qə di 
ra yo nun da dai mi qey diy yat da 
olan əha li nin sa yı 254,5 min 
nə fər ol muş dur. Ra yo nun 
əra zi si 0,17 min kvad rat metr, 
əha li nin sıx lı ğı 1 kvad rat metr 
üçün 1496 nə fər təş kil et miş
dir. Ra yon da M.Ə.Rə sul za də, 
Bi lə cə ri, Bi nə qə di, Xo cə sən, 

“28 May” qə sə bə lə ri, 1  və 2 
say lı sa hə in zi ba ti əra zi dai rə
lə ri möv cud dur.

He sa bat ilin də kü çə və yol 
kə nar la rın da mən şə yi mə lum 
ol ma yan ər zaq məh sul la rı nın 
sa tı şı nın qar şı sı nın alın ma sı 
üçün Bi nə qə di RİH Gi gi ye na 
və Epi de mio lo gi ya Mər kə zi
nin və aidiy yə ti struk tur la rın 
əmək daş la rı ilə mü tə ma di 
reyd lər təş kil et miş, qa nun suz 
pə ra kən də ti ca rət fəa liy yə ti, 
ey ni za man da gi gi ye nik nor
ma la ra ca vab ver mə yən iaşə 
xid mət lə ri nin qar şı sı nın alın
ma sı is ti qa mə tin də təd bir lər 
hə ya ta ke çir miş dir. Apa rıl mış 
mo ni to rinq lər za ma nı aş kar 
olun muş sa ni targi gi ye nik 
nöq san lar ba rə sin də aidiy yə
ti or qan la ra rəs mi mə lu mat
lar gön də ril miş, 132 ob yek tin 
fəa liy yə ti nin da yan dı rıl ma sı 
haq qın da qə rar çı xa rıl mış dır. 

Mə ru zə də vur ğu lan mış
dır ki, son il lər yer li sa hib
kar la rın öl kə iq ti sa diy ya tı na 
sər ma yə qo yu lu şu nu təş viq 
et mək üçün konk ret proq
ram lar ic ra olun muş və zə
ru ri ma liy yə re surs la rı cəlb 
edil miş dir. Hə min re surs lar 
iq ti sa diy ya tın re al sek to ru na 
yö nəl mək lə ye ni iş yer lə ri
nin açıl ma sı na, id xal dan ası
lı lı ğın azal dıl ma sı na im kan 
ya rat mış dır. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin bi la va si tə rəh bər li
yi al tın da hə ya ta ke çi ri lən bu 
təd bir lər Bi nə qə di ra yo nun da 
da uğur lu nə ti cə lər ver mək
də dir. 2013cü il də ra yon da 
448 hü qu qi şəxs sa hib kar lıq 
fəa liy yə ti ilə məş ğul ol maq 
üçün qey diy yat dan keç miş dir 
ki, bu da 2012ci il lə mü qa yi
sə də 30 fa iz çox dur.

2013cü il də so si aliq ti sa
di in ki şa fa xid mət edən döv
lət proq ram la rı nın ic ra sı nə
ti cə sin də pay tax tın  kənd və 
qə sə bə lə rin də əha li nin elekt
rik, su, qaz, nəq liy yat,  yol və 
di gər sa hə lər də möv cud olan 
prob lem lə ri həl li ni tap mış dır. 
2011ci il də təs diq edil miş 
mü va fiq Döv lət Proq ra mın da 
və ona əla və lər də Bi nə qə di 
ra yo nu üz rə  103 təd bir nə
zər də tu tul muş dur. On lar dan 
53ü tam ic ra olun muş, 24
nün ic ra sı da vam et di ri lir. 26 
bənd üz rə 15 təd bi rin ic ra sı 
növ bə ti Döv lət Proq ra mı na 
sa lın mış, di gər bənd lər üz
rə təd bir lə rin isə gə lə cək də 
mü va fiq in ves ti si ya la yi hə lə ri 
çər çi və sin də re al laş dı rıl ma sı 
nə zər də tu tul muş dur. 

Davamı səh. 4-də

Azərbaycanla Bolqarıstan arasında 
mədəni əlaqələr inkişaf edir
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Əvvəli səh. 3-də

Qeyd edil miş dir ki, he
sa bat ilin də Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin Bi nə qə di ra yo nu
na 4 də fə sə fər et mə si ra yon 
rəh bər li yi qar şı sın da da ha 
bö yük öh də lik lər qoy muş
dur. Ötən il ap re lin 22də 
öl kə baş çı sı nın im za la dı ğı 
sə rən ca ma əsa sən, mü va fiq 
döv lət proq ra mın da nə zər də 
tu tul muş təd bir lə rin ic ra sı
nın sü rət lən di ril mə si ilə əla
qə dar Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nə Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
eh ti yat fon dun dan iki  mil yon 
ma nat məb lə ğin də və sa it ay
rıl mış dır.

He sa bat döv rün də ra yon
da mə həl lə da xi li əra zi lər də 
qa nun suz ola raq zəbt edil miş 
sa hə lə rin ye rin də ic ti mai zo
na lar, mə həl lə da xi li park lar 
sa lın mış, uşaq mey dan ça la rı 
qu raş dı rıl mış, söh bət gah lar 
in şa edil miş dir. Ra yo nun 28 
May qə sə bə sin də   abad lıq 
iş lə ri nə baş la nıl mış, ha be lə 
Bi nə qə di qə sə bə si Mər kə zi 
Mə də niy yət evi nin ye ni dən 
qu rul ma sı la yi hə si nin tər ti
ba tı iş lə ri ta mam la na raq tə
mirbər pa iş lə ri nə baş la nıl
mış dır. .  

2013cü il də 9cu mik
ro ra yon əra zi sin də yer lə şən 
məs ci din in şa sı da vam et di
ril miş, hə min əra zi də ki yo
lun ge niş lən di ril mə si məq
sə di lə il kin mər hə lə iş lə ri
nə baş la nıl mış dır. İl ər zin də 
mik ro ra yon lar da öz ba şı na 
yer ləş di ril miş qa raj lar gö
tü rü lə rək ye rin də müa sir 
me mar lıqes te tik tə ləb lə rə 
uy ğun nü mu nə vi mə həl lə
lər ya ra dıl mış, hə min əra zi
lər də abad laş dır ma və ya şıl

laş dır ma iş lə ri apa rıl mış dır. 
Mik ro ra yon la rın əra zi sin də 
abad mə həl lə lər ya ra dıl mış, 
16 ədəd ki çik park sa lın mış, 
ye ni işıq di rək lə ri qu raş dı rıl
mış dır. Bü tün bun lar la ya na şı, 
mik ro ra yon la rın əra zi sin də 
su və ka na li za si ya xət lə rin
də ca ri tə mir iş lə ri apa rıl mış, 
104 bi na nın zir zə mi si tə mir 
edil miş dir. Ötən il Bi nə qə di 
Qazis tis mar sa hə si nin pod
rat çı təş ki lat la rı  tə rə fin dən 

ra yon əha li si nin qaz təc hi za
tı nın yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa
mə tin də bir sı ra mü hüm iş lər 
gö rül müş dür. Əha li nin elekt
rik ener ji si ilə təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
ye ni komp leks trans for ma tor 
mən tə qə lə ri və müa sir tip li 
elekt ron say ğac lar qu raş dı rıl
mış dır. 

 He sa bat ilin də əha li nin 
is ti lik təc hi za tı nın yax şı laş
dı rıl ma sı is ti qa mə tin də də 
təd bir lər hə ya ta ke çi ril miş
dir. Ra yon əra zi sin də müx
tə lif ün van lar da 3492 metr 
ye ni is ti lik xət lə ri çə kil miş, 
da yaq lar bər pa edil miş, 7 
ədəd müa sir tip li qa zan xa na 
ti kil miş dir. Bu, 88 ya şa yış bi
na sı nın is ti lik lə tə min olun
ma sı na im kan ya ra da caq dır. 
Da ha 2 ədəd qa zan xa na nın 
ya xın gə lə cək də mo dern
ləş di ril mə si nə zər də tu tul
muş dur. Bu sa hə də möv cud 
prob lem lə rin həl li bun dan 
son ra da diq qət mər kə zin də 
sax la nı la caq dır. 

Binəqədi Rayon İcra Ha
ki miy yə ti nin başçısı Xa ləd
din İsgəndərov mə ru zə sin
də qeyd et miş dir ki, ötən il 
res pub li ka da ilk də fə ola raq 
Bi nə qə di ra yo nun da 1 say lı 
Sİ ƏDdə Mən zil Mül kiy yət
çi lə ri Müş tə rək Bir li yi ya ra
dı lıb. Ha zır da 2 say lı Sİ ƏD 
əra zi sin də ye ni ida rə et mə 
üsu lu na ke çid is ti qa mə tin də 
sis te ma tik iş ge dir. Ye ni ida rə
et mə for ma la rı ilə bağ lı ra yon 
sa kin lə ri nin maa rif lən di ril
mə si məq sə di lə Azər bay can 
Res pub li ka sı İq ti sa diy yat və 
Sə na ye Na zir li yi nin, Ener ge
ti ka Na zir li yi nin, ha be lə bir 
sı ra qey rihö ku mət təş ki
lat la rı nın dəs tə yi ilə Mən zil 
İda rə çi li yi Re surs İn for ma

si ya Mər kə zi ya ra dıl mış dır. 
Hə min  mər kəz 9cu mik
ro ra yon da – H.Ba ba şov kü
çə sin də səy yar ofis lə tə min 
edil miş dir.  

2013cü il də ra yon sa
kin lə ri nin mü ra ci ət lə ri nə 
və prob lem lə ri nə də xü su si 
diq qət ye ti ril miş dir. Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın mü tə ma di ola raq 
və tən daş lar la bir ba şa, o cüm
lə dən yer lər də səy yar qə bul

la rı təş kil edil miş, sa kin lə rin  
mü ra ci ət lə ri, irad və tək lif
lə ri diq qət lə öy rə ni lə rək on
la rın ic ra sı üçün “Təd bir lər 
Pla nı” təs diq olun muş, aidiy
yə ti qu rum la ra gön də ri lə rək 
ic ra sı nə za rət də sax la nıl mış
dır.

Ötən il və tən daş lar dan 
ümu mi lik də 5958 mü ra ci ət 
da xil ol muş dur və bu, 2012
ci il lə mü qa yi sə də 1577 va hid 
və ya 36 fa iz çox dur. Mü ra ci
ət lə rin 4774ü əri zə, 1177
si şi ka yət ol muş, şi ka yət lər 
2012ci il lə mü qa yi sə də 379 
va hid və ya 24,5 fa iz azal mış
dır. Şi ka yət lə rin azal ma sı ra
yon sa kin lə ri nin il lər dən bə ri 
yı ğı lıb qal mış so si al prob lem
lə ri nin həl li is ti qa mə tin də 
hə ya ta ke çi ri lən tə xi rə sa lın
maz təd bir lər lə izah edi lir.   

2013cü il də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş
çı sı Apa ra tın da 5012  və tən
daş, o cüm lə dən RİH baş çı sı 
tə rə fin dən 412 və tən daş qə
bul edil miş və on la rın mü
ra ci ət lə ri nin müs bət həl li 
is ti qa mə tin də qa nu na uy ğun 
təd bir lər gö rül müş dür. Ötən 
il 24 Şu ra ic la sı ke çi ril miş və 
49 mə sə lə mü za ki rə yə çı xa
rıl mış dır. Mü za ki rə olu nan 
mə sə lə lər lə bağ lı RİH tə rə
fin dən möv cud nöq san və 
ça tış maz lıq la rın ara dan qal
dı rıl ma sı is ti qa mə tin də mü
va fiq iş lər gö rü lür.

Qeyd olun muş dur ki, he
sa bat döv rün də Azər bay can
da ic ti maisi ya si pro ses lər də 
müs bət is ti qa mət də get miş, 
res pub li ka mız pre zi dent seç
ki lə ri ni ən yük sək şə kil də 
təş kil et mək lə növ bə ti  de
mok ra ti ya im ta ha nın dan 
uğur la çıx mış dır. Bi nə qə di 
ra yo nu nun sa kin lə ri də bu 

seç ki lər də əmə li fəa liy yə tə 
və re al nə ti cə lə rə səs ver
miş lər. 2013cü il də Azər bay
can da ke çi ril miş çox say lı bey
nəl xalq təd bir lər, fo rum lar, 
konf rans lar res pub li ka mı zı 
dün ya ya to le rant lıq mə ka nı, 
dö züm lü lük, mul ti kul tu ra
lizm mər kə zi ki mi təq dim 
et miş dir.  

He sa bat döv rün də mil
limə nə vi də yər lə ri mi zin, 
adətənə nə lə ri mi zin qo ru

nub sax lan ma sı, in ki şa fı və 
təb li ği is ti qa mə tin də mü va
fiq iş lər gö rül müş, əla mət
dar gün lər qeyd edil miş dir. 
Bun dan baş qa, ra yon da fəa
liy yət gös tə rən ic ti mai təş ki
lat lar, si ya si par ti ya lar və di ni 
qu rum lar la, təh sil, sə hiy yə, 
mə də niy yət mü əs si sə lə ri ilə 
qar şı lıq lı mü na si bət lə rin qu
rul ma sı, on la rın fəa liy yə ti nin 

ko or di na si ya sı ra yon ic ra ha
ki miy yə ti nin fəa liy yə ti nin 
prio ri tet is ti qa mət lə rin dən 
ol muş dur.

Mə ru zə də bil di ril miş dir 
ki, Bi nə qə di ra yo nun da 16 
si ya si par ti ya nın ra yon təş
ki la tı nın qey də alın ma sı na 
bax ma ya raq, on lar dan heç də 
ha mı sı fəa liy yət gös tər mir. 
Bə zi si ya si par ti ya lar möv cud 
ol sa lar da, on lar məh dud say
da so si al ba za ya ma lik dir lər. 
Ra yon ic ra ha ki miy yə ti 14 
min dən ar tıq üz vü özün də 
bir ləş di rən Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı ilə bir gə ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin zən gin 
ir si nin öy rə nil mə si və təb li
ği, əha li ara sın da ideo lo ji işin 
güc lən di ril mə si is ti qa mə tin
də təd bir lər hə ya ta ke çir miş
dir. Bu məq səd lə «Ümum
mil li li der Hey dər Əli yev və 
azər bay can çı lıq ideo lo gi ya sı”, 
“Gənc nəs lin for ma laş ma
sın da Hey dər Əli yev şəx siy
yə ti nin ro lu”, «Azər bay can 
sə nin lə dir – sən siz de yil», 
“Hey dər Əli ye vin azər bay
can çı lıq məf u rə si və döv lət
çi lik”, “Mən fəxr edi rəm ki, 
azər bay can lı yam” və s. möv
zu lar da «də yir mi ma sa»lar, 
konf rans və top lan tı lar təş kil 
edil miş dir.

He sa bat döv rün də küt lə
vi in for ma si ya va si tə lə ri ilə 
sıx mü na si bət lər qu rul muş, 
müx tə lif təd bir lə rin, ra yon da 
hə ya ta ke çi ri lən abad lıqqu
ru cu luq iş lə ri nin işıq lan dı rı
la raq ic ti ma iy yə tə çat dı rıl ma
sı tə min edil miş dir.  Ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin rəs mi 
in ter net say tın da yer ləş di ril
miş mə lu mat lar da mü tə ma di 

ola raq ye ni lən miş dir.
“Azər bay can Res pub li

ka sın da döv lət di li haq qın
da” Azər bay can Res pub li ka sı 
Qa nu nu na əsa sən, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra  Ha ki miy yə ti  baş
çı sı tə rə fin dən ida rə, təş ki lat, 
xid mət sa hə lə rin də rek lam 
və elan lar da yal nız döv lət 
di li nin iş lə nil mə si ni tə min 
et mək məq sə di lə 2013cü il 
11 iyul ta rix də mü va fiq əmr 
im za lan mış dır. Bu məq səd lə  
xü su si ko mis si ya lar ya ra dı la
raq mo ni to rinq lər ke çi ril miş, 
nə ti cə də  352 qü sur lu hal aş
kar olun muş, 246 rek lam löv
hə si ləğv edil miş dir. 

Bi nə qə di ra yon mək təb
lə ri nin mə zun la rı, hə mi şə 
ol du ğu ki mi, 20122013cü 
təd ris ilin də də ali mək təb
lə rə qə bul im ta han la rın da 
yük sək nə ti cə lər əl də et miş
lər. Mə zun lar dan 72 nə fə ri 
600dən çox bal top la mış dır. 
Bun dan baş qa, Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
mü va fiq sə rən ca mı ilə Bi nə
qə di ra yo nu nun 8 təh sil iş çi
si “Ən yax şı mü əl lim” fəx ri 
adı na la yiq gö rül müş dür. Son 
sta tis ti ka ya gö rə, 73 nə fər Bi
nə qə di gən ci dün ya nın nü
fuz lu ali mək təb lə rin də təh
sil alır.

Qeyd edil miş dir ki, 2014
cü il də gənc lər lə iş sa hə sin
də fəa liy yət da ha da ge niş
lən di ri lə cək dir. Öl kə də əsa sı 
ümu mil li li der Hey dər Əli yev 
tə rə fin dən qo yul muş gənc lər 
si ya sə ti nin son 10 il də uğur la 
da vam et di ril mə si nə ti cə sin
də ha zır da döv lət qul lu ğu na 
işə qə bul olu nan la rın 81 fai
zi ni gənc lər təş kil edir. Gənc
lə rin pe şə kar və in tel lek tu al 
sə viy yə də, tor pa ğa, Və tə nə 
bağ lı lığı, yük sək in sa ni  key
fiy yət lər ru hun da tər bi yə si 
üçün ötən dövr ər zin də RİH 
tə rə fin dən ke çi ril miş 117 
təd bir də 25 min 620 nə fər 
gənc iş ti rak et miş dir.

He sa bat döv rün də qa
nun suz ti ki li lə rin, tor paq la rı 
zəb tet mə hal la rı nın qar şı sı
nın alın ma sı məq sə di lə Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fin dən məh kə mə lər də 
26 şəx sə qar şı id dia qal dı rıl
mış və qa nun suz ti kin ti lə rin 
da yan dı rıl ma sı ba rə də 26 iş 
üz rə qə rar qə bul edil miş dir. 
Bu nun la əla qə dar və zi fə li 
şəxs lə rin hə rə kət və hə rə
kət siz li yi, ha be lə kor rup si ya 
id dia sı ilə 46 şi ka yət ol muş
dur. Apa rıl mış araş dır ma nın 
nə ti cə si ola raq, 19 hal üz rə 
və tən daş la ra hü quq və və zi
fə lə ri izah edil mək lə, on la rın 
qə rəz li şi ka yət et dik lə ri bil
di ril miş, 27 hal üz rə şi ka yət
lər də gös tə ri lən lər təs di qi ni 
tap ma mış dır. Ey ni za man da, 
və tən daş la rın mən zilməi
şət prob lem lə ri ilə əla qə dar 
190 mü ra ciə ti araş dı rıl mış, 
92 mü ra ci ət üz rə qa nun ve ri
ci li yin tə ləb lə ri izah edil miş, 
98 ailə nin mən zil növ bə si nə 
gö tü rül mə si ba rə də sə rən

cam ve ril miş dir. 
 Mə ru zə də bil di ril miş dir 

ki, “İKT ili” çər çi və sin də Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti baş çı sı nın əm ri ilə təs diq 
olin muş Təd bir lər Pla nı nın 
ic ra sı ilə əla qə dar Av to mat
laş dı rıl mış İn for ma si ya Sis te
min də  (AİS) tək mil ləş dir mə 
la yi hə lə ri nin, altmo dul la rın 
ha zır lan ma sı tap şı rı ğı ve ril
miş dir. He sa bat döv rü nün 
so nu na dək 69 min 152 ev tə
sər rü fa tın dan 50 min 187si 
elekt ron ba za ya iş lə nil miş dir 
və bu is ti qa mət də iş lər da
vam et di ri lir.  Ra yo nun so si
aliq ti sa di hə ya tı ilə bağ lı bü
tün mə sə lə lər ba rə də dai mi 
in for ma si ya mən bə yi nə ma
lik ol maq məq sə di lə “ope ra
tiv mə lu mat lar” altmen yu su 
ya ra dıl mış dır. Bun dan baş qa, 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı 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 ya zış ma la
rın apa rıl ma sı üçün hə min 
qu rum la ra AİSdən is ti fa də 
im ka nı ya ra dıl mış dır. 

Apa rı lan təh lil lər və mü
şa hi də lər za ma nı mü əy yən 
edil miş dir ki, 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. 
Bu re al lıq nə zə rə alı na raq, 
və tən daş la ra mü va fiq ara yış
la rın ve ril mə si məq sə di lə tex
ni ki ba za ya ra dıl mış, 2013cü 
ilin de kabr ayın dan Bi nə qə di 
ra yo nu nun pi lot əra zi ola raq 
se çil miş Rə sul za də qə sə bə
sin də, ha be lə 8ci və 9cu 
mik ro ra yon la rın əra zi lə rin də 
sa kin lə rə elekt ron xid mət lə
rin gös tə ril mə si nə baş la nıl
mış dır. Ya xın gə lə cək də bu 
xid mət lə rin coğ ra fi ya sı nın 
da ha da ge niş lən di ril mə si və 
ra yo nun bü tün əra zi si ni əha
tə et mə si nə zər də tu tu lur.

Bi nə qə di RİH baş çı sı
nın 2012ci il 11 de kabr 249 
nöm rə li sə rən ca mı əsa sın da 
«Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə
ti – 1646»nın (SMX –1646) 
ya ra dıl ma sı na baş la nıl mış, 
2013cü il 6 fev ra lın da ye ni 
xid mət sa kin lə rin is ti fa də si
nə ve ril miş dir. Ötən ilin so
nu na dək SMX üz rə xid mət 
sə viy yə si 97,2 fa iz, ic ra sə viy
yə si 96,9 fa iz təş kil et miş dir. 
Azər bay can da in ter net xid
mət lə ri nin ge niş ya yı la raq 
cə miy yət hə ya tı na də rin dən 
nü fuz et di yi, öl kə əha li si nin 
70 fai zin dən ço xu nun in ter
net is ti fa də çi si ol du ğu nə zə rə 
alı na raq, ye ni xid mə tin elekt
ron say tı da ya ra dıl mış dır. 
SMXnın fəa liy yə ti və İKT 
sa hə sin də gö rü lən mü hüm 
iş lə rə gö rə, Bi nə qə di RİH 
“İlin yer li ic ra ha ki miy yə ti” 
no mi na si ya sı üz rə mü ka fa ta 
la yiq gö rül müş dür. 

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti cə nab İl ham 
Əli ye vin Na zir lər Ka bi ne ti
nin 2013cü ilin so si aliq ti sa

di in ki şa fı nın ye kun la rı na və 
2014cü il də qar şı da du ran 
və zi fə lə rə həsr olun muş ic la
sın da ver di yi tap şı rıq və töv
si yə lə rin ic ra sı ilə əla qə dar 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı tə rə fin dən 
təs diq edil miş qra fi kə uy ğun 
ola raq, RİH  baş çı sı Apa ra tı
nın və zi fə li şəxs lə ri nin ra yon 
əra zi sin də fəa liy yət gös tə rən 
ida rə, mü əs si sə və təş ki lat
la rın kol lek tiv lə ri ilə ke çir
dik lə ri gö rüş lər za ma nı aşa
ğı da kı bir sı ra nöq san və ça
tış maz lıq lar aş kar edil miş dir: 

 – ida rə, mü əs si sə və təş
ki lat la rın yer ləş dik lə ri in zi ba
ti bi na la rın gi riş his sə lə rin də 
rəh bər və zi fə li şəxs lə rin qə
bul gün lə ri nin və sa at la rı nın 
qra fi ki yer ləş di ril mə miş dir;

– və tən daş la rın la zı mi in
for ma si ya əl də et mə lə ri üçün 
mə lu mat löv hə lə ri qu raş dı
rıl ma mış dır;

– ida rə, mü əs si sə və təş
ki lat lar da və tən daş la rı qar şı
la ya raq on la ra iza hat ve rən, 
aidiy yə ti üz rə yö nəl dən növ
bət çi lər ol ma mış dır;

– in zi ba ti bi na la rın həm 
fa sad la rı, həm də da xi li his
sə lə ri tə mir olun ma mış, iş
çi lə rin nor mal və sə mə rə li 
fəa liy yə ti üçün la zı mi şə ra it 

ya ra dıl ma mış dır;  
– iş çi lər tə rə fin dən is

ti fa də olu nan kom pü ter və 
tex ni ki ava dan lıq lar müa sir 
stan dart lar sə viy yə sin də ol
ma mış dır;

– əmək daş la rın öz lə ri ni 
təq dim et mə lə ri və su bar di
na si ya qay da la rı nı göz lə mə
lə ri qə na ət bəxş sə viy yə də 
ol ma mış dır;

– əmək daş lar tə rə fin dən 
və tən daş la rın qə bu lu və on
la ra mü va fiq xid mət gös tə ril
mə si la zı mi sə viy yə də təş kil 
edil mə miş dir.

Gə lə cək də tək rar lan ma
ma sı üçün qeyd olu nan nöq
san lar ida rə və mü əs si sə lə rin 
kol lek tiv lə rin də ge niş mü za
ki rə edil miş, qı sa müd dət də 
ara dan qal dı rıl ma sı, nə ti cə
lə ri ba rə də ic ra ha ki miy yə
ti nin mə lu mat lan dı rıl ma sı 
tap şı rı ğı ve ril miş dir.

Azər bay can Res pub li ka
sı Pre zi den ti nin 2012ci il 6 
iyun ta rix li fər ma nı ilə təs
diq edil miş «Yer li ic ra ha ki
miy yət lə ri haq qın da Əsas
na mə»nin mü va fiq bən di nə 
uy ğun ola raq, təh sil mü əs
si sə lə rin də, xü su si lə or ta 
mək təb lər də apa rıl mış mü
şa hi də lər za ma nı mək təb 
ye mək xa na la rın da bir sı ra 
uy ğun suz luq la rın ol ma sı 
mü əy yən edil miş dir. Ba xış 
za ma nı mə lum ol muş dur ki, 
ye mək xa na lar da qi da lar şa
gird lə rin sa yı ilə uy ğun luq 
təş kil et mir, qiy mət lər ba zar 
qiy mət lə rin dən yük sək dir, 
ye mək xa na nın sa tı cı sı əmək 
mü qa vi lə si və sağ lam lıq haq
qın da ara yı şı ol ma dan fəa liy
yət gös tə rir. 

Davamı səh. 5-də

Bi nə qə di ra yo nu 2013-cü ili uğur lu  
nə ti cə lər lə ba şa vur muş dur 
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Bi nə qə di ra yo nu 2013-cü ili uğur lu  
nə ti cə lər lə ba şa vur muş dur 
Əvvəli səh. 4-də

Mə ru zə də ya xın gə lə
cək də həl li va cib mə sə lə lə rə 
də to xu nul muş dur. Bil di ril
miş dir ki, əv vəl lər Azər bay
can Res pub li ka sı Döv lət Nef 
Şir kə ti nin ba lan sın da ol muş 
Məm məd Əmin Rə sul za də 
qə sə bə sin də ki çox mər tə bə li 
ya şa yış ev lə ri nin qız dı rıl ma
sı üçün is ti lik sis tem lə ri nin 
bər pa sı na; Dər nə gül ya şa yış 
sa hə sin də yer lə şən qə za lı ya
taq xa na bi na la rın da məs kun
laş mış 1000ə ya xın məc bu ri 
köç kü nün his səhis sə kö çü
rül mə si nə; nef lə çirk lən miş 
tor paq la rın tə miz lən mə si və 
re kul ti va si ya sı na; at mos fe ri 
çirk lən di rən köh nəl miş tex
no lo gi ya lar dan is ti fa də edən 
mü əs si sə lə rin mo dern ləş di
ril mə si nə; Bi lə cə ri qə sə bə
sin də əv vəl lər də mir yo lu nun 
ba lan sın da ol muş çox mər tə
bə li ya şa yış bi na la rı nın gi riş
lə ri nin, dam ör tük lə ri nin, zir
zə mi lə rin də ki su, ka na li za si ya 
və is ti lik xət lə ri nin tə mi ri nə; 
çox mən zil li ya şa yış bi na la rın
da lift tə sər rü fa tı nın ca ri və 
əsas lı tə mi ri, ye ni ləş di ril mə si 
və müa sir ləş di ril mə si nə; qə
sə bə və mə həl lə da xi li yol la rın 
as falt lan ma sı və işıq lan dı rıl
ma sı na, şi mal is ti qa mə tin dən 
Ba kı şə hə ri nə da xil olan iri
ton naj lı yük ma şın la rı nın cə
nub is ti qa mə ti nə – Lök ba tan 
tə rə fə ke çi di ni tə min et mək lə 
tı xac la rın ya ran ma sı nın qar

şı sı nın alın ma sı na; ra yo nun 
qə sə bə lə rin də su təc hi za tı
nın və ka na li za si ya şə bə kə si
nin yax şı laş dı rıl ma sı na; yüz il 
bun dan əv vəl məs kun laş mış 
(2005ci il də qə sə bə lə ri əha
tə edən mə dən əra zi lə ri sa ziş 
əsa sın da iş lən mə yə ve ri lər
kən, ya şa yış mən tə qə lə ri nin 

tor paq la rı nın əsas his sə si də 
sa ziş əra zi si nə da xil edil miş 
və bu nun la bağ lı ha zır da çox
say lı prob lem lər ya ran mış
dır) əha li yə məx sus ev lə rin 
sə nəd ləş di ri lə rək qey diy ya ta 
alın ma sı na; ye ni in şa edil miş 
hün dür mər tə bə li ya şa yış bi
na la rı nın is tis ma ra qə bu lu na 

və bu ra da ya şa yan və tən daş
la rın mən zil lə ri nin sə nəd ləş
di ri lə rək qey diy ya ta alın ma
sı na; ra yo nun kənd və qə sə
bə lə rin də müx tə lif vaxt lar da 
in şa edil miş, la kin sə nəd ləş
di ril mə miş fər di ya şa yış ev
lə ri nin sə nəd ləş di ril mə si nə 
ba xıl ma sı na; Ba kı şə hə ri nin 

əra zi sin də fəa liy yət gös tə
rən bə lə diy yə lə rə məx sus 
tor paq la ra mül kiy yə ti təs diq 
edən sə nəd lə rin ve ril mə si nə 
eh ti yac var dır.  Bil di ril miş dir 
ki, qar şı da du ran və zi fə lə rin 
ye ri nə ye ti ril mə si məq sə di ilə 
ha zır lan mış “20142016cı il
lər də Ba kı şə hə ri nin və onun 
qə sə bə lə ri nin so si aliq ti sa di 
in ki şa fı na da ir Döv lət Proq ra
mı”nda əha li ni na ra hat edən 
bu və di gər prob lem lə rin həl
li nə zər də tu tul muş dur.  

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı çı xı şı nın 
so nun da qeyd et miş dir ki, 
Azər bay can döv lə ti dün ya da 
ba lans laş dı rıl mış xa ri ci si ya
sə ti, qə tiy yət li sö zü və möv
qe yi ilə ta nı nır: «Ar tıq bey
nəl xalq əmək daş lıq sa hə sin
də əl də et di yi miz sə mi miy yət 
və eti mad si ya si ka te qo ri ya ya 
çev ril miş dir. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin söz lə ri ilə ifa də et
sək, «Sö zü mü zün im za mız 
qə dər qüv və si var». 22 il dir 
ki, müs tə qil öl kə nin və tən
daş la ri ki mi ya şa yı rıq. Dün
ya da ya şa nan böh ran la ra bax
ma ya raq, Azər bay can uğur la 
in ki şaf edir, inam la irə li yə 
doğ ru ge dir. Unut ma ma lı yıq 
ki, uni kal la yi hə lə rin ço xu 
hə lə de büt mər hə lə sin də dir. 
XXI əsr də ye ni Azər bay ca nın 
me ma rı ro lun da çı xış edən 
cə nab Pre zi den tin baş la dı ğı 
bö yük iş lə rin mən ti qi son lu ğa 
çat dı rıl ma sı na vaxt la zım dır.

Öl kə mi zin qar şı sın da əsas 

prio ri tet mə sə lə əra zi bü töv
lü yü mü zün bər pa sı dır. Bu 
stra te ji hə dəf mü əy yən vaxt 
apar sa be lə, bü tün cə miy yət, 
xü su si lə gənc nə sil bu mü
qəd dəs amal la ya şa ma lı dır. 
Azər bay can xal qı öz ta le yi nin 
sa hi bi dir və heç vaxt ta rix də 
bu qə dər güc lü ol ma mış dır. 

Qar şı da bi zi da ha da güc
lə nən Azər bay can göz lə yir. 
2014cü il də Bi nə qə di ra yo nu
nun hər bir sa ki ni döv lət baş çı
sı nın rəh bər li yi al tın da qa za nı
lan uğur la rı öz hə ya tın da da ha 
qa ba rıq hiss edə cək, ha ki miy
yə tin yük sə liş və tə rəq qi kur
su nu dəs tək lə yə cək dir».

Rayon icra haki miy yə ti  
baş çı sı nın hesa bat mə ru zə
sin dən sonra RİH başçısının  
müavini Aygün Əliyeva və 
Ba kı Pe da qo ji Kadr la rın İx ti
sa sar tır ma və Ye ni dən ha zır
lan ma sı İns ti tu tu nun rek to ru 
Asəf Za ma nov çıxış etmişlər. 

Pre zi dent Ad mi nist ra si
ya sı nın Re gio nal ida rə et mə 
və yer li özü nüi da rə et mə or
qan la rı ilə iş şö bə si nin  mə sul 
əmək da şı Ta ğı Ta ğı yev çı xı
şın da Bi nə qə di də gö rü lən iş
lə ri yük sək qiy mət lən dir miş, 
əha li nin şi ka yət və mü ra ci ət
lə ri nə xü su si diq qət lə ya na
şıl dı ğı nı de miş dir: «Ra yon ic
ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xal
lə din İs gən də rov «Sa kin lə rin 
Mü ra ci ət Xid mə ti1646»nın 
Ba kı ra yon la rı ara sın da ilk 
də fə Bi nə qə di də ya ra dıl dı ğı
nı de di. Am ma mən de yi rəm 

ki, bu xid mət nö vü Azər bay
can da möv cud olan bü tün 
ra yon lar içə ri sin də ilk də fə 
Bi nə qə di də ya ra dı lıb. Bu xid
mət sa kin lə rin şi ka yət lə ri nin 
ope ra tiv həl lin də əhə miy
yət li rol oy na yır. Qa za nıl mış 
bu uğur la ra gö rə bü tün bi nə
qə di li lə ri təb rik edir, ra yon 
rəh bər li yi nə gə lə cək işin də 
uğur lar ar zu la yı ram». 

Təd bir də çı xış edən Azər
bay can Re sub li ka sı Pre zi den ti 
ya nın da Küt lə vi İn for ma si
ya Va si tə lə ri nin İn ki şa fı na 
Döv lət Dəs tə yi Fon du nun 
ic ra çı di rek to ru Vü qar Sə fər
li Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə öl kə miz də bü
tün sa hə lər də əl də olun muş 
uğur lar dan da nış mış, Bi nə
qə di ra yo nu nun son il lər də 
sü rət li in ki şaf yo lu keç di yi ni 
vur ğu la mış dır.  

Son ra ic la sın qə rar la yi
hə si oxun muş və öl kə  Pre zi
den ti nə mü ra ci ət qə bul olun
muş dur.

Təd bir də me dia ilə sıx 
əmək daş lı ğı na gö rə Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də ro
va KİVDFnin xü su si mü ka
fa tı təq dim edil miş dir. Son da 
KİVDF və Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ril miş 
«Bi nə qə di ra yo nu nun so si al
iq ti sa di in ki şa fı” möv zu sun da 
fər di jur na list ya zı la rı mü sa bi
qə si nin qa lib lə ri mü ka fat lan
dı rıl mış dır. 

ESMİRAORUCOVA

Fev ra lın 19da Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın in zi ba ti bi
na sın da Ailə, Qa dın və Uşaq 
Prob lem lə ri üz rə Döv lət Ko
mi tə si (AQUPDK) və Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yət nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Yaş lı 
nəs lin təc rü bə sin dən fay da la
naq” möv zu sun da təd bir ke çi
ril di. Təd bir də AQUPDKnın 
sədr müa vi ni Ay nur So fi ye va, 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni 
Ay gün Əli ye va, RİH baş çı sı 
Apa ra tı nın İc ti maisi ya si və 
hu ma ni tar mə sə lə lər şö bə
si nin mü di ri Aqil Ey va zov, 
Bi nə qə di ra yon Qey diy yat şö
bə si nin rəi si Ta vat İs ma yı lo va, 
psi xo loq Na rınc Rüs tə mo va, 
din xa di mi Mu sa İb ra hi mov, 
ra yon əra zi sin də fəa liy yət 
gös tə rən təş ki lat la rın, elə cə 
də yaş lı və gənc nəs lin nüma
yən də lə ri iş ti rak edir dilər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
Ay gün Əli ye va iş ti rak çı la rı 
sa lam la dıq dan son ra ailə si
ya sə ti nin dəs tək lən mə si, mil
limə nə vi və ümum bə şə ri də
yər lə rin qo ru nub sax la nı la raq 
gə lə cək nə sil lə rə ötü rül mə si, 
ye ni yet mə  lə rin yaş lı la ra hör
mət, ki çik lə rə qay ğı ru hun da 
tər bi yə olun ma sı, gənc lə rin 
ailə hə ya tı na ha zır lı ğı is ti qa
mə tin də apa rı lan maa rif ən di
ri ci kam pa ni ya la rın əhə miy
yə tin dən söh bət aç dı. Hər bir 
xal qın in ki şa fın da, öz döv lət
çi li yi ni, mil limə nə vi də yər
lə ri ni qo ru yub sax la ma sın da 
ailə ins ti tu tu nun mü hüm ye ri 
ol du ğu nu de yən RİH baş çı sı
nın müa vi ni ta ri xən  öl kə miz
də ailə nin yük sək mə də ni 
də yər lə rin qo ru yu cu su, ge
ne fon du mu zun da şı yı cı sı ki
mi mü hüm ro lun dan da nış dı. 
Bu sa hə də döv lət tə rə fin dən 
gös tə ri lən diq qət və qay ğı dan 
bəhs edən Ay gün Əli ye va ailə 
də yər lə ri ni qo ru maq və onu 
möh kəm tə məl lər üzə rin də 
for ma laş dır maq ba xı mın dan 

yaş lı nəs lin əl də et di yi so si al 
təc rü bə dən gənc lə rin fay da
lan ma sı nın va cib li yi ni vur ğu
la dı. O, res pub li ka mız da so
si al sa hə də döv lət si ya sə ti nin 
prio ri tet is ti qa mət lə rin dən 
bi ri nin məhz ailə si ya sə ti ol
du ğu nu deyərək bil dir di ki, 
öl kə miz də ailə si ya sə ti nin 
for ma laş dı rıl ma sı mə sə lə lə
ri nə bö yük önəm ve ri lir, bu 
sa hə də möv cud prob lem lə rin 
həl li is ti qa mə tin də ar dı cıl və 
məq səd yön lü iş lər gö rü lür, 
prob lem lə rin nor ma tivhü
qu qi tən zim lən mə si prio ri tet 
və zi fə ki mi gö tü rü lür. 

AQUPDKnın sədr müa
vini Ay nur So fi yeva çı xı şın da 
yaş lı və gənc nə sil ara sın da 
dia lo qun va cib li yi ni vur ğu
la ya raq qlo bal la şan dün ya da 
mil li də yər lə rin da ha çox qo
run ma sı na eh ti yac ol du ğu nu 
diq qə tə çat dır dı. Sədr müa vi ni 
ailə də yər lə rin dən, ailə da xi li 
və nə sil lə ra ra sı mü na si bət lər
də yaş lı nəs lə eh ti ram, hör mət 
hiss lə ri, uşaq la ra  sev gi və diq
qə tin va cib li yi is ti qa mə tin də 
ko mi tə nin gör dü yü iş lər ba

rə sin də ət raf ı mə lu mat ver di. 
“Yaş lı nəs lin təc rü bə sin dən 
fay da la naq” möv zu sun da təd
bir lə rin bun dan əv vəl Ya sa mal, 
Nə si mi, Nə ri ma nov, Ni za mi, 
Xə tai, Sa bun çu və Pi ral la hı da 
ke çi ril di yi ni bil di rən Ay nur 
So fi ye va bu də fə ki təd bi rin 
təş ki lin də gös tər di yi dəs tə yə 
gö rə Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də ro va min nət dar lı ğı nı 
bil dir di. 

Qeyd olun du ki, Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi den
ti İl ham Əli ye vin rəh bər li yi 
ilə öl kə miz də uğur la hə ya ta 
ke çi ri lən so si aliq ti sa di si ya
sə t ailə lə rin ri fa hı nın yax şı
laş dı rıl ma sı na, so si al mü da
fiə si nin güc lən di ril mə si nə, 
gənc lə rin və tən pər vər ruh da 
ye tiş mə si nə və ge no fon du
mu zun möh kəm lən mə si nə 
xid mət edir.

Ta vat İs ma yı lo va “Möh
kəm və da vam lı ailə nin qu
rul ma sın da hü qu qi maa rif
lən dir mə nin əhə miy yə ti”, 
Na rınc Rüs tə mo va “Sağ lam 
hə yat tər zi, qar şı lıq lı hör mət 

və eh ti ram fi zi ki və psi xo lo
ji ba xım dan sağ lam ailə nin 
tə mi nat çı sı dır”, Mu sa İb ra hi
mov isə “Ailə mü na si bət lə rin
də mil limə nə vi də yər lə rin 
qo ru nub sax lan ma sı, ailə də 
sülh və dö züm lü lük mə də
niy yə ti nin təb li ği” möv zu sun
da da nış dı lar.

 54 il lik bir gə hə yat la rın
dan da nı şan Dün ya ma lı və 
Hə ma yıl Və li yev lər ailə nin 
qo ru nub sax lan ma sın da yaş lı 
nəs lin təc rü bə si nin va cib ol
du ğu nu diq qə tə çat dır dı lar, 
gənc ailə lə rə də yər li töv si yə
lər ver di lər.

Gənc ailə – Va sif və Rə
va nə Ab dul la yev lə r isə mil li
mə nə vi də yər lə rin sax lan ma
sı is ti qa mə tin də be lə təd bir
lə rin bö yük  əhə miy yət kəsb 
et di yi ni bil dir di lər.

Son ra möv zu üz rə fi kir 
mü ba di lə si apa rıl dı, tək lif ər 
ve ril di. 

Təd bi rin so nun da Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti tə rə fin dən uzu nö mür lü və 
gənc ailə lə rə hə diy yə lər təq
dim olun du.

MAİlAĞAXANOV

Azərbaycan Pre zi denti 
İl ham Əli ye vin sə hiy yə sa
hə sin də mü əy yən et di yi 
proq ram la rı n baş lı ca is ti qa
mət lə ri tibb mü əs si sə lə ri
nin tə mir və bər pa sı, on la
rın ən müa sir ava dan lıq lar la 
təc hiz olun ma sı, və tən daş
la rın pul suz dər man va si tə
lə ri və pre pa rat lar la tə mi na
tı nın və müa li cə si nin da ha 
dol ğun təş ki li dir. 

Ölkə başçısının 2014cü 
il fev ra lın 17dən ma yın 
1dək bü tün öl kə və tən daş
la rı nın pul suz tib bi müa yi
nə dən ke çi ril mə si ba rə də 
tap şı rı ğı nın ic ra sı na Bi nə
qə di ra yo nun da da uğur la 
baş la nı lıb. Müa yi nə lə rin ilk 
gü nün də ra yon əra zi sin də 
fəa liy yət gös tə rən 25dən 
çox  tib bi  mü əs si sə yə xey
li say da və tən daş mü ra ci ət 
edə rək döv lə ti mi zin baş
çı sı nın tap şı rı ğı ilə hə ya ta 
ke çi ri lən müa yi nə lər dən 
ya rar lan mış dır. Sa kin lər 
hə kim lər tə rə fin dən hər
tə rəf i müa yi nə olun muş, o 

cümlədən ult ra səs müa yi
nə lə rin dən keç miş lər. Xəs
tə liyi aş kar la nan in san lar 
mü va fiq müa li cə pro se si nə 
cəlb olun muş lar.

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə tin də ölkə Pre
zi den tinin tap şı rı ğı nın ic
ra sı ilə bağ lı təd bir lər pla nı 
ha zır lan mış, ko mis si ya və 
iş çi qru p ya ra dıl mış dır. Ra
yon da olan bü tün sə hiy yə 
mü əs si sə lə ri müa yi nə lə rin 
apa rıl ma sı üçün tam ha zır 
və ziy yət də dir. Döv lə ti mi
zin baş çı sı nın tap şı rı ğı na 
əsa sən, müa yi nə lə rin apa
rıl ma sı əha li nin sağ lam lı ğı
nın qo run ma sı na, xəs tə lik
lə rin er kən aş kar lan ma sı na 
xid mət edir. Bü tün bun lar  
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
xal qı mı zın sağ lam lı ğı na 
gös tər di yi diq qət və qay ğı
nın ba riz nü mu nə si dir.

Bi nə qə di ra yo nu 10 say
lı şə hər po lik li ni ka sı nın baş 
hə ki mi Aşu ra Şi ri no va bi
zim lə söh bə tin də bil dir di 
ki, döv lət po lik li ni ka la rın da 
tib bi müa yi nə pul suz hə ya ta 
ke çi ri lir. Cə nab Pre zi den tin 

mü va fiq tap şı rı ğı na əsa sən 
və tən daş la rın ic ba ri tib
bi müa yi nə dən ke çi ril mə si 
ilə bağ lı biz də də bu iş lə rə 
baş la nı lıb. Artıq dü nən dən 
baş la ya raq po lik li ni kanın 
qey di yya tın da olan sa kin
lər dən 31 nə fər pul suz ic ba
ri müa yi nə dən ke çib. Ey ni 
za man da, növ bə li lik sis te mi 
əsa sın da ida rə və təş ki lat la
rın əmək daş la rı da müa yi nə 
olu nur lar.  Aş ka ra çı xa rı lan 
xəs tə lik lər üz rə müa li cə 
kurs la rı tə yin edi lir.

Ra yo nun Bi lə cə ri qə
sə bə sin də ki 15 saylı şə hər 
po lik li ni ka sı nın baş hə ki mi 
Ra uf Sa dı xov isə de di ki, 2 
gün ər zin də 150yə ya xın 
və tən daş pul suz müa yi nə
dən ke çib. Bu pro ses may 
ayı nın 1nə ki mi da vam 
edə cək.

Bi nə qə di qə sə bə sin də 
yer lə şən 35 saylı şə hər  po
lik li ni ka sın da da bu gün lər 
qə lə bə lik dir. Qı sa müd dət
də 300 nə fə rə ya xın ra yon 
sa ki ni müa yi nədən keçib. 

7ci mik ro ra yondakı 25 
saylı şə hər po lik li ni ka sı na 

mü ra ci ət edən Bi nə
qə di qə sə bə sa ki ni Ta
ma ra Xə li lo va bil dir di 
ki, be lə bir ak si ya nın 
təş kil olun ma sı bir da
ha sü but edir ki, döv
lə ti mi zin baş çı sı hər 
bir Azər bay can və tən
da şı nı sağ lam gör mək 
is tə yir.

Müa yi nə olun muş 
di gər ra yon sa ki ni – 
Cə mi lə Cə fə ro va  da 
döv lə ti mi zin baş çı
sı nın bu xe yir xah tə
şəb bü sün dən ol duq ca 
ra zı qal dı ğı nı de di. O, 
və tən daş la ra pul suz 
müa yi nə olun maq 
im ka nı ya radıl dı ğı 
üçün min nət dar lı ğı
nı bil dir di: “54 ya şım 
var, in di yəcən bil mə
mi şəm ki, “zob”um 
var. İn di aydın oldu ki, 
təcili müa li cə olun ma
lı yam”. 

Nəsillərdən nəsillərə...
“Yaşlınəslintəcrübəsindənfaydalanaq”
mövzusundatədbir

Əha li nin küt lə vi tib bi  
müa yi nə si nə baş la nıl dı
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Xocalı soyqırımı
1992ci il. Fev ral ayı nın 

25dən 26sı na ke çən ge cə. 
Sa za ğın qı lınc ki mi kəs di
yi şax ta lı qış ge cə si. O ge cə 
qış yu xu su na get miş tə biə tin 
səs siz li yi ana la rın fər ya dı, ix
ti yar qo ca la rın na lə si, mə sum 
kör pə lə rin ürək dağ la yan 
hıç qır tı sı ilə po zul du. Hə
min ayaz lışax ta lı qış ge cə si 
er mə ni ter ror dəs tə lə ri və 
on la ra hər bi dəs tək ve rən
lə rin ağ la sığ maz vəh şə ti ilə 
qan yad da şı mı za həkk olun
du. O ge cə nin sə hə ri bö yük
lüki çik li Xo ca lı sa kin lə ri nin 
fər ya dı ilə açıl dı. Dün ya in
san lıq əley hi nə ye ni bir ci na
yə tin şa hi di ol du. Hər kəsin  
bu lud ki mi do lubbo şa lan 
göz lə rin də bir su al oxu nur
du: “Gö rə sən bə dən lə ri gül
lə ya ra sın dan közköz olan bu 
dinc in san la rın – qa dın la rın, 
qo ca la rın, mə sum kör pə lə rin 
təq si ri nə idi”. Yal nız er mə ni 
dü şün cə si nə, daş nak mən
ti qi nə gö rə qət lia ma mə ruz 
qa lan bu in san la rın “bö yük 
gü nah”ı var dı: on lar azər bay
can lı idi lər.

Hə min ge cə er mə ni ter
ror bir ləş mə lə ri keç miş so vet 
or du su nun 366cı mo toa tı cı 
ala yı nın dəs tə yi ilə Xo ca lı ya 
ge niş miq yas lı hü cu ma keç di
lər. Qo ca, qa dın, xəs tə, kör
pə de mə dən qar şı larına çı xan 
hər kə si aman sız ca sı na qət lə 
ye tir di lər. Tö rə di lən qır ğın 
adi hər bi ci na yət de yil di, bu, 
bü töv bir mil lə tə, xal qa qar

şı əv vəl cə dən dü şü nül müş, 
cid di plan laş dı rıl mış və də
qiq ye ri nə ye ti ril miş soy qı rı
mı ak tı idi. Ən müa sir si lah
lar la təc hiz olun muş, pe şə kar 
hərb çi lər dən iba rət böl mə
lə rin kö mə yi ilə hü cu ma ke
çən daş nak la rın məq sə di yal
nız şə hə ri iş ğal et mək de yil, 
onun azər bay can lı əha li si ni 
məhv et mək idi. Nə ti cə də 
613 nə fər, o cüm lə dən 63 
uşaq, 106 qa dın iş gən cə ilə 
öl dü rül dü, 8 ailə bü tün lük
lə məhv edil di və 487 nə fər 
şi kəst ol du. 1275 sa kin – qo
ca lar, uşaq lar, qa dın lar gi rov 
gö tü rül dü, on lar dan 150 nə
fə rin, o cüm lə dən 68 qa dı nın 
və 26 uşa ğın ta le yi bu gü nə
dək mə lum de yil .

Qəl bin də türk mən şə li 
in san la ra düş mən çi li yi, dü
şün cə sin də sər səm “bö yük 
Er mə nis tan” və “mi at sum” 
xül ya la rı nı da şı yan, ar xa sın da 
isə ha va dar la rı nın dəs tə yi ni 
hiss edən er mə ni qəsb kar la rı
nın et di yi bu vəh şi lik nə bi rin
ci idi, nə də so nun cu... Əzə li 
Azər bay can tor paq la rı na kö
çü rül dük lə ri son iki əsr dən 

bə ri za manza man  “türk yox
dur sa, onun tor paq prob le mi 
də yox dur” şüa rı ilə xal qı mı za 
qar şı çox say lı mad dimə nə vi 
ter ror ha di sə lə ri  tö rət di lər. 
Er mə ni lə rin azər bay can lı la ra 
qar şı apar dıq la rı sis tem li qan
lı ak si ya la rın xro no lo gi ya sı bu 
gün hər bir bə şər öv la dı na, 
haqqəda lə ti bey nəl xalq hü
quq nor ma la rı çər çi və sin də 
mü da fiə et mək is tə yən bü tün 
qu rum la ra məlum dur.

Qan lı ola ya öl kə miz
də hü qu qisi ya si qiy mə tin 
ve ril mə si ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin adı ilə bağ
lı dır. 1994cü il də ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü 
ilə Azər bay can par la men ti 26 
fev ra lı «Xo ca lı soy qı rı mı gü
nü» ki mi qə bul et miş, in san
lı ğa utanc gə ti rən bu aman sız 
qət li amın bey nəl xalq alə mə 
çat dı rıl ma sı is ti qa mə tin
də əmə li iş lər gö rül müş dür. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı cə nab 
İl ham Əli ye vin bir ba şa tə
şəb bü sü və dəs tə yi ilə Xo ca lı 
hə qi qət lə ri nin dün ya ic ti ma
iy yə ti nə çat dı rıl ma sı da ha da 
in ten siv xa rak ter al mış dır.

Ümu miy yət lə, soy qı rı mı 
ger çək lik lə ri nin bey nəl xalq 
aləm də təb li ği ha mı mı zın 
üzə ri nə dü şən mə su liy yət
dir. Bu mə na da, Xo ca lı soy qı
rı mı nın dün yada ta nı dıl ma sı 
və er mə ni van da liz mi nin 
if şa sı is ti qa mə tin də Hey dər 
Əli yev Fon du nun vit sepre zi
den ti Ley la Əli ye va nın gör dü
yü iş lər mil li tə əs süb keş li yin 
və və tən daş lıq möv qe yi nin 
tə cəs sü mü ki mi  hər bir azər
bay can lı ya ör nək ol ma lı dır. 
Ley la xa nı mın tə şəb bü sü ilə 
ke çi ri lən “Xo ca lı ya əda lət” 
kam pa ni ya sı çər çi və sin də bu 
qət lia mın mil li mən su biy
yə ti nə gö rə azər bay can lı la ra 
qar şı er mə ni lər tə rə fin dən 
tö rə dil miş soy qı rı mı ki mi 
bey nəl xalq aləm də ta nın ma
sı is ti qa mə tin də məq səd yön
lü iş lər gö rül mək də dir. Be lə 
təd bir lə rin nə ti cə si ol a raq, 
ar tıq bir sı ra öl kə lə rin par la
ment lə ri, həm çi nin bey nəl
xalq təş ki lat lar tə rə fin dən 
Xo ca lı fa ciə si soy qı rımı ki mi 
ta nın mış dır.

İn san lıq əley hi nə yö nəl
miş bu ci na yət bir döv lə tin, 

di gər öl kə nin və tən daş la rı na 
qar şı məhz döv lət sə viy yə
sin də tö rə di lmiş qət li am dır. 
Tə əs süf ki, özü nü “əda lət, 
hu ma nizm və de mok ra ti ya 
car çı sı” ki mi təq dim edən 
su per güc lər nə dən sə ya xın 
ta rix də baş ve rən, bu gün 

də can lı şa hid lə ri nin ya şa dı
ğı ha di sə yə iki li stan dart lar la 
ya na şır, öz lə ri ni gör  məz li yə 
vu rur lar. Əvə zin də isə “ge
no sid” an la yı şı nı si ya si ter
mi nə çe vi rir, yüz il əv vəl ki, 
xa rak te ri si ya si məkr üzə
rin də qu ru lan ha di sə lər dən 

ma ni pul ya si ya va si tə si ki mi 
ya rar la nır, be lə lik lə, ta ri xi 
təd qi qat lar la de yil, si ya si mü
za ki rə lər lə “soy qı rı mı” id dia
sı qal dı rır lar. 

Bu mə qam da ma raq lı su al 
ya ra nır. Gö rə sən, Xo ca lı soy
qı rı mı nın təş ki lat çı və ic ra
çı la rı, elə cə də dinc, əli ya lın 
in san la ra, kö mək siz qo ca la ra, 
qa dın la ra, mə sum kör pə lə rə 
qar şı çox say lı qır ğın lar tö rə
dən, bu az mış ki mi öz “qəh
rə man lıq ları” ilə fəxr edən 
əli qan lı sarqs yan la rın, ko
çar yan la rın əməl lə ri nə göz 
yu man la rın “əda lət tə rə zi si” 
han sı me yar lar la iş lə yi r?! Bir 
də kim zə ma nət ve rə bi lər 
ki, bu gün bi zim üz ləş di yi miz 
er mə ni vəh şi li yi sa bah baş qa 
mil lət lər dən yan ke çə cək di r?! 
Axı sağ lam mən tiq lə dü şü nən 
hər kə sə mə lum dur ki, bir 
top lum ba rə sin də yü rü dü lən 
yan lış mü la hi zə gə lə cək də 
bü tün bə şə riy yət üçün real 
təh lü kə  mən bə yi dir. 

Müd rik lə rin be lə bir de
yi mi var: “Az ğın dəs tək lən
dik cə, da ha da az ğın la şar”. 
Unut ma ma lı yıq ki, Xo ca lı 
şə hid lə ri nin sər gər dan ruh
la rı nın ha ra yı özü nü in san 
ad lan dı ran hər bir bə şər öv
la dın dan əda lət göz lə yir.

Rüs təm RA MA ZA NOV,
Binəqədi RİH başçısı 

Aparatının İctimai-siyasi 
və humanitar məsələlər 

şöbəsinin baş məsləhətçisi

MƏHƏBBƏTORUCOV

Müsahibimiz 22 il əv vəl 
er mə ni ter ror çu la rı tə rə fin-
dən Xo ca lı şə hə rin də tö rə-
di lən dəh şət li qır ğı nı öz göz-
lə ri ilə gö rən, er mə ni vəh şi-
li yi nin can lı şa hid lə rin dən 
bi ri, 8-ci mik ro ra yon sa ki ni, 
Bi nə qə di ra yon Mü ha ri bə, 
Əmək, Si lah lı Qüv və lər və 
Hü quq Mü ha fi zə Or qan la rı 
Ve te ran la rı Şu ra sı nın səd ri, 
tə qa üd də olan po lis pol kov-
ni ki Tel man Hə tə movdur .  

Ru si ya Fe de ra si ya sı nın 
Ki rov vi la yə tin də za bit ki
mi  hər bi  xid mə tə baş la yan, 
1970ci il də SSRİ Da xi li İş
lər Na zir li yi nin Dzer jins ki 
adı na hər bi mək tə bi ni, da ha 
son ra  Le ninq rad şə hə rin də
ki ali hər bi mək tə bi bi ti rən, 
uzun il lər Ru si ya nın müx tə lif 
şə hər lə rin də za bit ki mi xid
mət edən T.Hə tə mov  ta le
nın hök mü ilə 1989cu il də  
SSRİ DİNnin Ba kı da yer lə
şən hər bi his sə si nə xid mə
tə gön də ri lib. Ar tıq hə min 
il lər Azər bay can da bö yük 
bir gər gin lik hökm sü rür dü. 
Er mə ni lər Dağ lıq Qa ra ba ğı 
il haq et mək üçün əsas sız id
dia lar la çı xış edir di lər. Xan
kən di də mi tinq lər, Azər bay
canın Kons ti tu si ya qu ru lu şu 
əley hi nə çı xış lar sən gi mək 
bil mir di. Si lah lan mış er mə
ni lər da vam lı ola raq  mü da
fiə siz Azər bay can kənd lə ri nə 
bas qın lar edir, dinc sa kin lə ri 
öl dü rür, adam la rı gi rov gö
tü rür dü lər. Bir söz lə, Qa ra
bağ da baş qal dır mış er mə ni 
mil lət çi lə ri azər bay can lıları  
sı xış dır ma ğa baş la mış dı lar. 
Öl kə rəh bər li yi isə  azər bay
can lı əha li nin  təh lü kə siz li yi
ni qo ru maq əvə zi nə ca ma at
da olan ov tü fəng lə ri ni be lə 
yı ğış dır mış dı lar. Əha li yo lu
nu az mış si lah lı er mə ni lə rə 
daş və də yə nək lə mü qa vi mət 
gös tər mək də idi. 

Və ziy yə tin çı xıl maz lı ğı nı 
gö rən Azər bay ca nın o vaxt kı 
da xi li iş lər na zi ri Mə həm
məd Əsə dov və baş pro ku
ro r İs mət Qa yı bo vun tə şəb
bü sü ilə Ağ dam şə hə rin də 
300 nə fər dən iba rət xü su si 
mi lis ba tal yo nu ya ra dıl mış dı. 

Azər bay can DİNin SSRİ 
DİN qar şı sın da qal dır dı ğı  
və sa tət əsa sın da Tel man 
Hə tə mov hə min ba tal yo
na ko man dir tə yin edil
miş di. 

O il lə ri xa tır la yan 
Tel man mü  əl lim de yir: 
“1990cı ilin no yab rın da 
do ğu lub bo yaba şa çat dı
ğım Ağ da ma – cəb hə böl
gə si nə yol lan dım. Hə min 
il ha va dar la rı nın kö mə yi 
ilə yax şı si lah lan mış er
mə ni hər bi bir ləş mə lə ri 
in ten siv ola raq  Dağ lıq 
Qa ra bağ la həm sər həd 
olan  Azər bay can kənd lə ri ni 
atə şə tu tur du lar. Əha li cid di 
na ra hat lıq ke çi rir di. Ölən lər 
var dı. Get dik cə er mə ni lər ya
şa yan ya şa yış mən tə qə lə ri nə 
ya xın olan kənd lə ri mi zə ge
dişgə liş çə tin lə şir di. Hər an 
er mə ni si lah lı la rı kənd lə ri
mi zə hü cum edib dinc əha li
ni məhv edə bi lər di lər. Odur 
ki, fəa liy yə tə baş la dı ğım ilk 
gün dən Ağ da mın er mə ni lər
lə qon şu kənd lə rin də mi lis 
post la rı ya rat ma ğa baş la dım. 
Hə min post lar da da ya nan  
əmək daş la rı mız de mək olar 
ki, ge çəgün düz qor xu bil mə
dən əha li nin təh lü kə siz li yi ni 
qo ru yur du. Ey ni za man da  
er mə ni kənd lə ri nin əha tə
sin də olan Ümid li, Kə rəm li, 
Me şə li, Qa ra dağ lı kən lə rin də 
də post lar ya rat mış dıq. Azər
bay can lı la rın məs kun laş dı ğı 
bu kənd lə rə yal nız ver tol
yot lar la get mək müm kün idi. 
Mi lis post la rı ilə an caq ra bi tə 
va si tə si ilə əla qə sax la nı lır dı 
və hər 10 gün dən bir post lar 
də yiş di ri lir di. 

Əs gə ran la Xan kən di ara
sın da yer lə şən Xo ca lı  mü
hüm stra te ji əhə miy yə tə 
ma lik idi. Bu da  er mə ni lə ri 
həd siz na ra hat edir di. On lar  
bü tün im kan la rın dan is ti fa də 
edə rək Xo ca lı nı sus dur maq  
is tə yir di lər. Hət ta bu məq
səd lə Xan kən di də yer lə şən 
366cı alayın gü cün dən də is
ti fa də olu nur du. Bu nun la be
lə, qəh rə man xo ca lı la rın mü
qa vi mə ti ni qı ra bil mir di lər. 

1992ci ilin ilk ayın dan 
baş la ya raq Xo ca lı da və ziy yət 
daha da ağır laş ma ğa baş la dı. 

Hə min vaxt Xo ca lı nın ya xın
lı ğın da kı bü tün azər bay can lı 
kənd lə ri, de mək olar ki, iş
ğal olun muş du. “Ra tsi ya lar
da” ge dən  da nı şıq lar dan  və 
ya yı lan söh bət lər dən hiss 
olu nur du ki, ya xın gün lər də  
er mə ni lər Xo ca lı ya hü cum 
edə cək.  Və ziy yə tin çə tin li
yi nə gö rə fev ral ayı nın ikin
ci ya rı sın dan Xo ca lı ya ge diş
gə liş da yan dı rıl dı. Arası ra 
bu şə hə rə uçan ver tol yot la
rın da uçuş la rı kə sil di. Əha li 
isə Azər bay can  rəh bər li yi
nə mü ra ci ət edə rək kö mək 
is tə yir di. On lar da nı şıq lar da 
ar tıq şə hər də  ər za ğın və 
si lahsur sa tın tü kən di yi ni 
bil di rir di lər. Hə min vaxt lar 
Ağ dam da fəa liy yət gös tə rən 
bir ne çə ba tal yon ko man di ri 
xo ca lı la ra əl uzat maq, əha li
ni göz lə nən təh lü kə dən xi
las et mək üçün  xü su si əmə
liy yat ha zır la maq qə ra rı na 
gəl di. Məq sə di miz  Əs gə ran 
yo lu nu açıb  xo ca lı lar la bir
ləş mək idi. Açı ğı nı de yim 
ki, Azər bay ca nın o vaxt kı 
rəh bər li yi xo ca lı la rı ta le yin 
ümi di nə bu rax mış dı. 

Fev ra lın 19da ba tal yon 
ko man di ri, Mil li Qəh rə man 
Fred Asif (Asif Mə hər rə mov), 
Mil li Qəh rə man Al lah ver di 
Ba ğı rov və mən Ağ dam  ra
yon mi lis şö bə si nin rəi si İs lah 
Pa şa ye vin ka bi ne ti nə top la şıb 
ya ran mış və ziy yə ti mü za ki rə 
et dik. Mü şa vi rə də pre zi dent 
Apa ra tı nın nü ma yən də si, 
Ağ dam ra yon par ti ya ko mi
tə si nin bi rin ci ka ti bi Səy yaf 
Ver di yev və di gər rəs mi şəxs
lər iş ti rak edir di lər. İc las da 

qə ra ra alın dı ki, hü cum 
fev ra lın 20si sə hər sa at 
6ya tə yin edil sin. Mü şa
vi rə dən son ra  Al lah ver
di Ba ğı rov, Fred Asif  və 
mən ay rı ca  top lan tı ke çi
rə rək qar şı mı za qo yu lan 
tap şı rı ğı bir da ha də qiq
ləş dir dik. Ko man dir lik 
et di yi miz ba tal yon la rın 
şəx si he yə ti de mək olar 
ki, hü cu ma tam ha zır 
və ziy yət də idi. Əs gər lər  
ara sın da yük sək əh val
ru hiy yə hökm sü rür dü. 
Am ma hə min ge cə sa at 
4 ra də lə rin də  xə bər gəl

di ki, hü cum tə xi rə sa lı nıb və  
növ bə ti gü nə ke çi ri lib. Ya ran
mış bir gün lük fa si lə dən is ti
fa də edə rək  əmə liy ya ta da
ha yax şı ha zır laş dıq. Sə hə ri si 
ax şam ye ni dən  ra yon mi lis 
rəi si nin  ka bi ne ti nə top laş
dıq. Ge cə sa at 11də baş la nan 
mü şa vi rə də da xi li qo şun la rın 
ko man da nı Fəh min Ha cı yev  
də iş ti rak edir di. Mü şa vi rə nin 
qız ğın ye rin də  ra bi tə çi qız 
Fəh mi nin pre zi dent apa ra tı
na ça ğ rıl dı ğı nı bil dir di və o, 
dər hal mü şa vi rə ni tərk edə
rək Ağ dam da kı qə rar ga hı na 
get di. Təx mi nən ya rım sa at
dan son ra qa yı dan F.Ha cı yev 
bil dir di ki, heç bir əmə liy yat 
ol ma ya caq. Onun bu söz lə ri
ni mü şa vi rə iş ti rak çı la rı  cid di 
eti raz la qar şı la dı lar və hət ta 
o, təh qir olu nub hə də lən di. 
F.Ha cı yev bil dir  di ki, bu iş də 
onun gü na hı yox dur, Ba kı dan 
hü cu ma ica zə ver mə yib lər. 
Onun de di yi nə gö rə, hü cum 
rəh bər lik tə rə fin dən qey ri
mü əy yən vax ta ke çi ri lib. Bu 
ic las dan 34 gün son ra Xo ca lı 
ha di sə si baş ver di. 

Fev ra lın 25də ge cə sa at
la rın da post la ra baş çə kən
dən son ra bir qə dər din cəl
mək üçün evə gəl dim. Sə hər 
sa at təx mi nən 4 ra də lə ri idi. 
Bir dən güc lü  “qrad” sə si hər 
tə rə fi bü rü dü. Bax dım ki, 40 
lü lə li ar til le ri ya qur ğu sun
dan  Əs gə ran is ti qa mə ti nə 
atəş açı lır. Dərhal mi lis şö
bə si nə gəl dim. Mə lum ol du 
ki, ge cə sa at la rın da er mə
ni hər bi bir ləş mə lə ri 366cı 
ala yın kö mək li yi ilə Xo ca lı ya 
hü cum edib. Şö bə də olar kən 

bi zə Ba kı dan gös tə riş gəl di. 
Əmr də bil di ri lir di ki, mü ha
si rə dən çı xıb Ağ da ma doğ ru 
gə lən xo ca lı la rı er mə ni lər 
tə qib edə rək qı rır lar, on la rı 
xi las et mək la zım dır. Tə ci li 
qə ra ra alın dı ki, mi lis ba tal
yo nu, Fred Asi fin, Al lah ver di 
Ba ğı ro vun və Ya qub Rza ye
vin ba tal yon la rı Ağ da mın 
Şel li kən din dən Qa ra qa ya 
de yi lən is ti qa mət də  Əs gə
ra na doğ ru hü cum et sin lər. 
Onu de yim ki, bu əmə liy
yat nə ti cə sin də xey li er mə ni 
məhv edildi və qa çıb  can la
rı nı er mə ni lər dən qur tar mış 
bir çox in sa nı ölüm dən xi las 
edə bil dik. Hə min  dö yüş
lər də Ya qub Rza ye vin oğ lu 
Can po lad və Şel li də hör mət 
sa hi bi olan Fa zil Və li ye vin 
oğ lu, də fə lər lə dö yüş lər
də qəh rə man lıq gös tər miş 
Xos rov şə hid ol du lar. Tək cə 
mi lis ba tal yo nu tə rə fin dən 
hə min gün 50dən çox xi las 
edil miş Xo ca lı sa ki ni Ağ da
ma gə ti ril di. Bu nun la ya na şı, 
xo ca lı la rın xi las edil mə sin
də Ağ da mın Ab dalGü lab lı 
kən di nin sa kin lə ri də bö yük 
qəh rə man lıq gös tər di lər. 
Bi zim əs gər lə rin kö mək li
yi ilə me şə lə rə ge dən kənd 
sa kin lə ri qar lı ha va da qa lan 
xo ca lı la rı xi las edə rək ev lə
ri nə gə tir miş di lər. Açı ğını 
de yim ki, hə min gün lər heç 
vaxt ya dım dan çıx mır. Er mə
ni əlin dən qur tu l muş in san
la rın fər ya dı bu gün də qu
laq la rım da dır. Hə min gün lər 
Ağ dam ra yon par ti ya ko mi
tə si nin və məs ci din qar şı sı na 
top laş mış in san la rı övun dur
maq üçün söz ta pa bil mir dik. 
Biz yal nız  er mə ni lər tə rə
fin dən gi rov gö tü rül müş in
san la rı tez bir za man da xi las 
et mə yə ça lı şır dıq. Öl kə nin o 
vaxt kı  rəh bər li yi nin sə riş
tə siz li yi üzün dən xo ca lı la rın 
ha ra yı na vax tın da ye ti şə bil
mə di yi mi zi bu gün də özü
mə ba ğış la ya bil mi rəm. Son
da onu da  de yim ki, Xo ca lı 
fa ciə si tək cə xo ca lı la rın yox, 
bü tün Azər bay can xal qı nın 
dər di, kədəri dir. An caq qə
ti əmi nəm ki, gün gə lə cək, 
tor paq la rı mı zı iş ğal dan azad 
edə cə yik”.

MAİl

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti və Bi nə qə di 
ra yon Gənc lər və id man 
ida rə si nin bir gə təş ki lat
çı lı ğı ilə or ta ümum təh sil 
mək təb lə ri nin şa gird lə ri 
ara sın da 26 Fev ral – Xo ca lı 
Soy qı rı mı nın iyir mi ikin ci 
il dö nü mü nə həsr olun muş 
“Xo ca lı – qan yad da şı mız” 
ad lı rəsm və əl iş lə rin dən 

iba rət mü sa bi qə ke çi ri lir.
Mək təb li lə rin rəsm və 

əl iş lə ri “fa ce bo ok” so si al 
şə bə kə sin də top la dıq la rı 
səs fai zi nə gö rə qiy mət
lən di ri lə cək. Bir qa lib isə 
mün sif lər he yə ti tə rə fin
dən mü əy yən ləş di ri lə cək.

Qa lib lər dip lom və hə
diy yə lər lə mü ka fat lan dı rı
la caq. Di gər iş ti rak çı la ra isə 
fəx ri fər man və hə vəs lən
di ri ci mü ka fat lar ve ri lə cək.

Tür ki yə nin Egey böl
gə sin də ki Uşak şə hə rin də 
Xo ca lı soy qı rı mı qur ban la
rı nın xa ti rə si nə ucal dıl mış 
abi də nin açı lış mə ra si mi 
ke çi ril miş dir. 

Mə ra sim də əv vəl cə 
Tür ki yə nin və Azər bay ca
nın döv lət himn lə ri səs
lən miş, Xo ca lı soy qı rı mı 
qur ban la rı nın xa ti rə si bir 
də qi qə lik sü kut la yad edil
miş dir. Uşak müf i si Xo ca lı 
qur ban la rı nın ru hu na dua
lar oxu muş dur. 

Mə ra si mi açan Uşak bə
lə diy yə si nin səd ri Əli Ər
do ğan bil dir miş dir ki, onun 
rəh bər lik et di yi bə lə diy yə 
məc li si Xo ca lı soy qı rı mı 
qur ban la rı nın xa ti rə si nə 
abi də ucal dıl ma sı haq qın
da qə rar qə bul et miş və şə
hə rin ən gör kəm li ye rin də 
möh tə şəm hey kəl qo yul
muş dur. O vur ğu la mış dır 
ki, Xo ca lı qət lia mı Tür ki
yə nin də fa ciə si dir və türk 
xal qı azər bay can lı qar daş

la rı nın se vin ci ni pay laş dı ğı 
ki mi, kə də ri ni də bö lü şür. 

Azər bay ca nın İs tan bul
da kı baş kon su lu Hə sən 
Zey na lov çı xı şın da de miş
dir ki, bu möh tə şəm abi də 
ulu ön dər lə ri miz Mus ta fa 
Ka mal Ata tür kün və Hey
dər Əli ye vin kə lam la rı na 
uy ğun ola raq, se vin ci ni və 
kə də ri ni pay la şan, bir mil
lət, iki döv lət olan Tür ki yə 
və Azər bay ca nın həm rəy li
yi nin da ha bir rəm zi dir. 

Azər bay can Res pub li
ka sı Pre zi den ti Ad mi nist ra
si ya sı nın ic ti maisi ya si mə
sə lə lər şö bə si mü di ri nin 
müa vi ni Ərəs tun Meh di
yev mə ra sim iş ti rak çı la rı na 
Xo ca lı soy qı rı mı haq qın da 
ət raf lı mə lu mat ver miş
dir. Ərəs tun Meh di yev bu 
möh tə şəm abi də nin ucal
dıl ma sı na gö rə Azər bay can 
xal qı və döv lə ti adın dan 
Tür ki yə xal qı na, Uşak bə
lə diy yə si nə tə şək kü rü nü 
bil dir miş dir. 

Gün gə lə cək, tor paq la rı mı zı  
iş ğal dan azad edə cə yik
İstefadaolanpolkovnikinşahidliyi

Sər gər dan  
ruh la rın ha ra yı

Xo ca lı soy qı rı mı  
uşaqların gözü ilə...

Türkiyədə Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsinə ucaldılmış 
abidənin açılışı olmuşdur
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Bu mə qa lə mə ulu ön də
rin söz lə ri ilə baş la maq is tə
yi rəm: «Hər bir xal qın mil
li li yi ni, mə nə vi də yər lə ri ni 
ya şa dan, in ki şaf et di rən onun 
di li dir. Mən keç miş də də de
mi şəm və bu gün də de yi rəm, 
şəx sən ar zum on dan iba rət dir 
ki, hər bir azər bay can lı çox dil 
bil sin. An caq bi rin ci növ bə də 
öz ana di li ni – döv lət di li ni 
yax şı bil sin. Bi zim çox gö zəl, 
zən gin və ca zi bə dar di li miz 
var».

Mə nim ana di lim! Bu, o 
dil dir ki, ana la rı mız bi zə be
şik ba şın da hə ya tın ən hə zin 
sim fo ni ya sı olan lay la nı bu 
dil də de miş dir. Bu, o dil dir ki, 
Fü zu li eş qi, Nə si mi üs yan kar
lı ğı, Vur ğun şi rin li yi, Üze yir 
dün ya sı bu dil də ifa də olun
muş, za manza man qa nı mı za, 
ca nı mı za hop muş dur. Ana di
li mü qəd dəs sər və ti miz, ana
mı zın di li dir. Ana di li öm rü
mü zə mə na ve rən, onu gö zəl
ləş di rən, in sa nı öz keç mi şi nə 
bağ la yan, gə lə cə yə səs lə yən 
mə nə vi xə zi nə dir. Ana di li
miz bi zim soykö kü müz, mə
nə vi əx la qı mız dır. 

Ümu miy yət lə, «dil» üç 
hərf dən iba rət olan kəl mə
dir. Bi rin ci hərf mə nə viy yat 
ad lı da xi li dün ya, ikin ci hərf 
içi miz dən xa ric də ki dün ya, 
üçün cü hərf isə bu iki dün
ya ara sın da kı kör pü dür. Dil 
hər ölən lə öl mə sə də, hər 
do ğu lan la ye ni dən dün ya ya 
gə lir. Pla ne ti mi zin ilk mil lət
lə rin dən olan la tın lar bu gün 

ol ma sa lar da, dil lə ri  ya şa
maq da dır. Dil siz in san su suz 
səh ra ya bən zə yir. İn san hə lə 
kör pə ikən di lin va si tə si lə ana 
lay la sın dan doğ ma lı ğı du yur, 
hiss edir, eşit di yi na ğıl lar da kı 
hər sö zün, hər ifa də nin mə
na sı nı dərk edir. 

Mə nim ana di lim! Bu dil 
mə ni dün ya ya gə ti rən ana nın 
di li dir. Üzə rin də boy atıb bö
yü dü yüm Və tə ni min di li dir. 
Dil haq qın da gör kəm li rus ya
zı çı sı və pe da qo qu K.Uşins ki 
de miş dir: «Bir mil lə tin, xal
qın va rı nı, döv lə ti ni əlin dən 
al san, o mil lət öl məz, ya şa yar. 
An caq ana di li ni əlin dən al
san, hə min mil lət məhv olar, 
on dan əsərəla mət qal maz».

Azər bay can di li həm qüd
rət li və gö zəl, həm də mə na lı, 
şi rin dir. Bu dil ən də rin fi kir
lə ri ən in cə ça lar la rı na dək 
ay dın  şə kil də ifa də et mək 
qüd rə ti nə ma lik dir. Dil za
man keç dik cə ya in ki şaf edib 
zən gin lə şir, ya da baş qa dil lə
rin tə si ri nə mə ruz qa lıb yo xa 

çı xır. Onu ya şa dan, in ki şaf 
et di rən onun mən sub ol du
ğu xalq dır. Azər bay can di li 
dün ya nın ən zən gin dil lə ri 
sı ra sın da dır. 

Azər bay can di li xal qı mı
zın var lı ğı dır. Min il dən ar
tıq dır ki, şa ir lər bu dil də şe ir 

ya zır, ya zı çı lar də yər li əsər lər 
qə lə mə alır, mu si qi çi lər gö zəl 
sə nət əsər lə ri ya ra dır lar. Hər 
bir xal qın öz di li var, mə nim 
də. Azər bay can di li bu gün 9 
mil yon luq Azər bay can Res
pub li ka sı nın de yil, Şi mal dan 
Cə nu ba, Şərq dən Qər bə dək 
dün ya nın 70ə qə dər öl kə
sin də ya şa yıbya ra dan 50 mil
yon luq xal qın di li dir. Müx tə lif 
öl kə lə rin sa kin lə ri ol ma la rı na 
bax ma ya raq, han sı öl kə də ya
şa ma la rın dan ası lı ol ma ya raq, 
azər bay can lı lar birbi ri lə ri ni 
sər bəst an la yır lar. 

Fran sız ya zı çı sı Alek sandr 
Dü ma ya zır dı: «Av ro pa da 
fran sız di li ne cə əhə miy yət
li dir sə, Qaf qaz da da Azər
bay can di li o cür əhə miy yət

li dir». 
Ümum mil li li der Hey dər 

Əli ye vin ana di li mi zin in ki şa
fın da əvə zo lun maz xid mət lə
ri ol muş dur. Ulu ön dər de yir
di: «Hər bir Azər bay can və
tən da şı, hər bir azər bay can lı 
öz ana di li ni, Azər bay can di
li ni, döv lət di li ni mü kəm məl 
bil mə li dir».

2001ci il də la tın qra fi ka lı 
Azər bay can əlif a sı na ke çi din 
ba şa çat ma sı di li mi zin in ki şa
fın da ulu ön dər Hey dər Əli
ye vin gös tər di yi mi sil siz xid
mət lə r dən dir. Ümum mil li li
de rin 2001ci ilin 9 av qus tun 
da im za la dı ğı «Azər bay can 
əlif ba sı və Azər bay can di li 
gü nü nün tə sis edil mə si haq
qın da» fər ma na əsa sən, hər il 
1 av qust öl kə miz də Azər bay
can əlif a sı və di li gü nü ki mi 
qeyd olu nur. 

Azər bay can di li bi zim var
lı ğı mız, sər və ti miz dir. Onun 
saf ı ğı və mü qəd dəs li yi ni qo
ru maq hər bir azər bay can lı
nın mü qəd dəs bor cu dur. Mən 
Azər bay can Res pub li ka sın da 
ya şa yıb Azər bay can di lin də 
da nış ma ğım la fəxr edi rəm. 

Fi kir lə ri mi bö yük sər kər
də və şa ir, ana di li mi zin in ki
şa fın da və döv lət di li nə çev
ril mə sin də mi sil siz xid mə ti 
olan Şah İs ma yıl Xə tai nin 
söz lə ri ilə bi tir mək is tər dim: 
«Ey türk oğul la rı, Və tə nin 
bir ovuc tor pa ğı nı dün ya nın 
vardöv lə ti nə, di li mi zin bir 
sö zü nü ləlcə va hi ra ta də yiş
mə yin!»

ESMİRAORUCOVA

Bu gün Azər bay can 
gənc lə ri ic ti maisi ya si, so
si almə də ni və di gər sa hə
lər ində fə al iş ti rak edir lər. 
Gənc lər lə iş sa hə sin də gö
rü lən təd bir lər Azər bay can 
gənc li yi nin in ki şa fı na tə kan 
ver miş, on la rın cə miy yət də 
öz lə ri ni təs diq et mə sin də 
bö yük rol oy na mış dır. Res
pub li ka mız da fəa liy yət gös
tə rən gənc lər təş ki lat la rı, 
ic ti mai bir lik lər öl kə miz də 
və tən daş cə miy yə ti nin qu
rul ma sı na öz töh fə lə ri ni ve
rir lər. Gənc nəs lin mə nə vi
ideo lo ji tər bi yə si nə, on la rın 
sağ lam lı ğı nın qo run ma sı na 
da xü su si qay ğı ilə ya na şı lır. 
Müa sir Azər bay can da bü tün 
sa hə lər üz rə qa za nı lan nai
liy yət lər də gənc lə rin xü su si 
pa yı var. 

Öl kə mi zin ic ti maisi ya si 
hə ya tın da həl le di ci rol oy na
yan Ye ni Azər bay can Par ti
ya sı nın  rəh bər li yi gənc lə rin 
si ya si fə al lı ğı nın ar tı rıl ma sı, 
on la rın asu də vaxt la rı nın 
sə mə rə li təş ki li, bey nəl xalq 
əla qə lə rin ge niş lən di ril mə
si, ümu miy yət lə ay rıay rı 
sa hə lər üz rə müx tə lif la yi
hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə
si nə xü su si diq qət ye ti rir. 
2007ci il dən ke çi ri lən yay 
və qış li der lik mək təb lə ri 
də bu la yi hə lər sı ra sın da dır. 
La yi hə nin təş ki lin də əsas 
məq səd Azər bay can əra zi
sin də ya şa yan gənc lə rin bi
ribi ri ni da ha ya xın dan ta nı
ma sı, on lar ara sın da sə mi mi 
mü na si bət lə rin ya ra dıl ma sı, 
bü tün sa hə lər də di na mik 
in ki şaf a bağ lı düz gün mə
lu mat la rın çat dı rıl ma sı, gə
lə cək də müx tə lif sa hə lər də 
ça lı şa caq gənc lər də li der lik 
ki mi mü hüm xü su siy yət lə
rin for ma laş ma sı nı tə min 
et mək dir.

Fev ra lın 10dan start ve
ri lən  “Qış mək tə bi” Oğuz 
ra yo nun da ke çi ri lib. 100ə 

ya xın fə al gən cin iş ti rak et
di yi təd bi rə YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın gənc lə
ri də qa tı lıb lar. İş ti rak çı lar 
ko man da la ra bö lü nüb və 
müx tə lif möv zu lar da fi kir 
mü ba di lə si apa rı lıb, gənc
lə rin bi lik lə ri nin ar tı rıl ma sı  
is ti qa mə tin də çı xış lar edilib. 
Bu ra da, həm çi nin, “Ni kah 
mü qa vi lə lə ri nin bağ lan ma
sı və ailə mə cəl lə si” möv
zu sun da se mi nar ke çi ri lib. 
Se mi na rın mo de ra to ru Bi
nə qə di təm sil çi si Za ur Qu
li yev olub. İc las da ailə nin 
möh kəm lən di ril mə si, qa dın 
və uşaq hü quq la rı nın mü da
fiə si is ti qa mə tin də bir sı ra 
hü qu qi is la hat la rın apa rıl dı
ğı bil di ri lib. Qeyd olu nub ki, 
hər bir döv lə tin və mil lə tin 
in ki şa fı, gü cü onun ailə ins
ti tut la rı nın möh kəm lən di
ril mə si ilə öl çü lür. Bi nə qə
di li fə al gənc Şə fi qə Ab ba so
va “Qış mək tə bi”nin xü su si 
dip lo mu na la yiq gö rü lüb.

“Qış mək tə bi” la yi hə sin
də iş ti rak edən bi nə qə di li 
gənc lə rin tə əs sü rat la rı:

Şə fi qə Ab ba so va:
– Ye niA zər bay can Par

ti ya sı Gənc lər Bir li yi nin ya
rat dı ğı “Qış mək tə bi” bi zə 
bil mə di yi miz bir çox bi lik lə
ri qa zan dır dı və da xi li miz də 
olan giz li li der lik po ten sia lı
nı üzə çı xar dı. Bi zə ko man
da şək lin də iş lə mək, dost 
qa zan maq, ən əsa sı cə miy
yət də özü mü zü li der ki mi 
apar maq aşı lan dı. Ke çi ri lən 
tə lim lər əhə miy yət li ol du. 
“Qış mək tə bi”ndə heç vaxt 
unut ma ya ca ğı mız gö zəl an
lar ya şa dıq. Bu mək tə bin 
təş ki lin də əziy yət çə kən 
hər bir kə sə Bi nə qə di gənc
lə ri adın dan min nət dar lı ğı
mı bil di ri rəm.

Ni lu fər Yu nu so va:
– Yay və qış mək təb lə ri 

asu də vax tın sə mə rə li ke çi
ril mə si, bu sa hə də möv cud 
po ten sia lın da ha da art ma
sı na şə ra it ya ra dır. Tə lim 

müd də ti ər zin də bir çox 
la yi hə lər, təd bir lər ke çi
ril di. Bu la yi hə nin müs bət 
cə hət lə rin dən bi ri də böl
gə lər də ya şa yan gənc lə rlə 
pay taxt gənc lə ri ara sın da 
əla qə lə rin güc lən di ril mə si 
idi. İna nı ram ki, YAP ət ra
fın da bir lə şən gənc lər gə
lə cək də çox bö yük uğur la ra 
im za ata caq lar. Bü tün bun lar 
Azər bay can Pre zi den ti İl
ham Əli ye vin gənc lə rə gös
tər di yi eti mad dan irə li gə lir.

Nə si mi Meh di yev:
– “Qış mək tə bi”nə  qa

tı lan gənc lər öz in te llek tu
al sə viy yə si nə gü və nən lər 
idi. Oğuz da ke çir di yi miz 
beş  gün ər zin də  müx tə lif 
tə lim lər də iş ti rak et dik və 
ye ni mə lu mat lar top la dıq, 
in tel lek tu al sə viy yə li oyun
lar ke çir dik. Bu mək təb 
gənc li der lə rin üzə çı xa rıl
ma sı, on la rın  po ten sia lı nın 
aş kar lan ma sı və müx tə lif 
təc rü bə lər qa za nıl ma sın da 
mü hüm rol oy na yır. 

Za ur Qu li yev:
–  İlk də fə idi ki, be lə 

təd bir də iş ti rak edir dim. 
Gənc lər öz nü mu nə vi və 
fə al dav ra nış la rı, in tel lek
tu al bi lik lə ri və li der lik 
ba ca rıq la rı ilə la yi hə də 
mü tə ma di  iş ti rak edir lər.  
Mək tə bin ilk gü nü “Ni kah 
mü qa vi lə si” möv zu sun da 
tə lim keç dim. Tə li min mü
kəm məl şə kil də baş tut
ma sı, in tel lek tu al oyun da 
iş ti rak et di yim ko man da 
ilə bir lik də qa lib ol ma ğı
mız, ye niye ni dost luq lar 
və əla qə lər, qrup rəh bər
lə ri miz tə rə fin dən yük sək 
qiy mət lən di ri lə rək fəx ri 
fər man la təl tif olun ma ğım 
mə ni çox se vin dir di.

Səl cuq Mü zəf ər li:
– Ka pi tan ol du ğu ma gö

rə, in tel lek tu al oyun da mə
su liy yə tim bi rəbeş art mış
dı. Bi zim ko man da mız bi
rin ci ye ri tut du. Bu, mə nim 
üçün iki qat se vinc ol du.

Bi nə qə di də yer lə şən 
248 say lı tam or ta mək təb də 
XXVI spar ta kia da nın proq
ra mı na da xil olan bas ket bol 
üz rə qız lar ara sın da ra yon 
bi rin ci li yi keç ri lib. Hər bi
rin də 12 nə fər ol maq la 16 
ko man da nın iş ti rak et di yi 
ya rış da 244 say lı mək tə bin 
ko man da sı bi rin ci olub. 248 
say lı mək tə bin bas ket bol
çu la rı ikin ci, 314 say lı mək
tə bin qız la rı isə üçün cü pil
lə də qə rar la şıb. Fərq lə nən 

ko man da lar ra yon gənc lər 
və id man ida rə si nin dip lom 

və hə diy yə lə ri ilə mü ka fat
lan dı rı lıb lar.

Azər bay ca na da xil olan 
bey nəl xalq in ter net tra fi
ki nin mak si mal həc mi 100 
Gbp/sni aş mış dır. 

Ra bi tə və İn for ma si ya 
Tex no lo gi ya la rı Na zir li yi
nin mət bu at xid mə tin dən 
Azər TAca bil dir miş lər ki, 
Azər bay ca nın il kin in ter net 
pro vay de ri “Del ta Te le com” 

şir kə ti nin sta tis ti ka sı na gö
rə, öl kə yə da xil olan bey
nəl xalq in ter net tra fi ki nin 
həc mi nin ar tı mı mü şa hi də 
olun muş dur.

Öl kə yə da xil olan in ter
net tra fi kin mak si mal həc mi 
son bir ay ər zin də 5,7 fa iz 
ar ta raq 104 Gbp/s təş kil et
miş dir. Bu, Azər bay ca na ca

ri il üçün da xil olan in ter net 
tra fi ki nin həc mi nin ən yük
sək həd di dir.

Ötən ilin ey ni döv rü 
ilə mü qa yi sə də bu gös tə
ri ci 31 fa iz art mış dır. Or ta 
he sab la, ha zır da öl kə yə da
xil olan in ter net tra fi ki nin 
həc mi 7580 Gbp/s təş kil 
edir.

MAİlAĞAXANOV

Azərbaycanda və tən daş
la rı n ri fa hı nın nə zə rə çar
pan də rə cə də yük səl dil mə si, 
əha li nin bü tün tə bə qə lə ri nin 
hə yat sə viy yə si nin yax şı laş dı
rıl ma sı, on la rın so si al mü da
fiə si nin güc lən di ril mə si məq
sə di lə qə bul edil miş qə rar la
rın re al laş dı rıl ma sı məq sə di 
ilə gö rül müş zə ru ri təd bir lər 
Döv lət So si al Mü da fiə Fon du
nun və onun yer li şö bə lə ri nin 
işin də də öz ək si ni ta pıb.  

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə öl kə miz də da
vam et di ri lən sü rət li is la hat
lar so si al mü da fiə sis te mi nin 
də in ki şa fi na ge niş im kan lar 
ya ra dıb.

Döv lət So si al Mü da fiə 
Fon du (DSMF) Bi nə qə di ra
yon  şö bə si əv vəl ki il lər lə mü
qayi sə də 2013cü il də bü tün  
gös tə ri ci lər üz rə irə li lə yi şə 
na il olub. DSMF ra yon şö bə
sin dən al dı ğı mız mə lu mat da 
bil di ri lir ki, şö bə üz rə 33892 
pen si ya çı ya xid mət gös tə ri
lir. Bun lar dan 22131 nə fə ri
ni ya şa gö rə, 8471 nə fə ri ni 

əlil li yə gö rə, 3290 nə fə ri ni 
isə ailə baş çı sı nı itir mə yə gö
rə pen si ya alan lar təş kil edir. 
2013cü ilin yan var ayın da 
öl kə baş çı sı nın «Əmək pen
si ya la rı nın sı ğor ta his sə si nin 
in deks ləş di ril mə si haq qın da» 
sə rən ca mı nın ic ra sı ilə bağlı 
pen si ya la rın sı ğor ta his sə si 
1,1% in deks ləş di ri lə rək ye ni 
məb ləğ də pen si ya çı la ra ödə
ni lib. Bu, ra yon üz rə 30792 
pen si ya çı ya şa mil edi lib. Şö
bə üz rə 55 nə fər Bö yük Və
tən mü ha ri bə si iş ti rak çı sı nın 
hər birinə 700 ma nat ol maq la 
38500 ma nat, 473 nə fər hərb
çi ailə si nin dul ar vad la rı na 
və II Dün ya mü ha ri bə si il lə
rin də ar xa cəb hə də fə da kar 
əmə yə gö rə or den və me dal

lar la təl tif olun muş şəxs lə rin 
hər bi ri nə 300 ma nat ol maq la 
141900  ma nat bir də fə lik yar
dım ödə ni lib.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
əmək pen si ya la rı nın  ba za his
sə si nin 17,6 fa iz ar tı rıl ma sı na 
da ir av qust ayın da im za la dı
ğı  sə rən cam sent yabr ayın
da ic ra olu nub. Bu ar tım dan 
Bi nə qə di ra yo nu üz rə 30350 
pen si ya çı ya rar la nıb. 2013cü 
il  ər zin də Bi nə qə di ra yo nu 
üz rə pen si ya çı la ra ödə ni lən  
pen si ya məb lə ği 71,5 mil yon 
ma nat, or ta pen si ya məb lə ği 
190,1 ma nat olub.

Mə lu mat da bil di rilir ki, 
2013cü il ər zin də sa hib kar
lar dan top lan mış məc bu ri 
döv lət so si al sı ğor ta haq qı 

2641.8 min  ma nat təş kil edib 
ki, bu da əv vəl ki ilin mü va fiq 
döv rü ilə   mü qa yi sə də 651,8 
min ma nat və ya 32,7% çox
dur. Sa hib kar lar tə rə fin dən 
iş çi lə rə he sab lan mış əmək
haq qı 38,6% ar ta raq dövr  ər
zin də 6444,4  min ma nat təş
kil edib. Fi zi ki şəxs lər tə rə fin
dən rəs mi ləş di ril miş iş çi lə rin 
sa yı əv vəl ki il lə mü qa yi sə də 
1228 nə fər ar ta raq 4254 nə
fər olub. 

DSMFnin Bi nə qə di ra
yon şö bə si üz rə 2013cü il də 
1325 nə fər və tən da şa   fər di 
uçot kar tı  ha zır lan ıb.  Ötən il 
şö bə yə və tən daş lar dan 5608   
mü ra ci ət da xil olub. Bun lar
dan 5421i tam, 72si qis mən 
həll olu nub, 65 mü ra ci ət üz
rə mü va fiq iza hat ve ri lib, 21i 
əsas sız sa yı lıb, 27 mü ra ci ət 
aidiy yə ti üz rə gön də ri lib. Hə
min dövr də şö bə yə da xil olan 
26 şi ka yət ər izə sin dən 24ü 
pen si ya, 2si məc bu ri dov lət 
so si al sı ğor ta mə sə lə lə ri ilə 
bağ lı olub. Bu şi ka yət lər dən 
15i üz rə mü va fiq iza hat ve
ri lib, 1i qis mən həll olu nub, 
10u əsas sız sa yı lıb.

Fev ra lın 19da Tə lə bə 
Qə bu lu üz rə Döv lət Ko
mis si ya sı (TQDK) Bi nə qə
di ra yo nun da yer lə şən 276 
nöm rə li or ta mək təb də 
2013cü il üçün ali təh sil 
mü əs si sə lə ri nə qə bul im
ta han la rı nın el mista tis tik 
təh li li nə həsr olun muş zo
na mü şa vi rə si ke çir miş dir. 

Ko mis si ya nın əmək daş
la rı nın, təh sil iş çi lə ri nin, 
döv lət və qey rihö ku mət 
təş ki lat la rı nü ma yən də lə ri
nin iş ti rak et dik lə ri təd bir də 

TQDKnın səd ri Mə ley kə 
Ab bas za də möv zu ət ra fın da 
çı xış et miş dir.

Zo na mü şa vi rə sin də 
Təh sil Na zir li yi nin, Ba kı şə
hə ri üz rə Təh sil İda rə si nin, 
Sum qa yıt, Şu şa, Zən gi lan və 
Qu bad lı ra yon la rı nın təh
sil şö bə lə ri nin rəh bər lə ri, 
elə cə də Bi nə qə di, Nə ri ma
nov, Nə si mi, Ni za mi, Qa ra
dağ,  Xə zər, Sa bun çu, Sə ba
il, Su ra xa nı, Xə tai, Ya sa mal, 
Ab şe ron ra yon la rı nın or ta 
ümum təh sil mü əs si sə lə ri

nin di rek tor la rı iş ti rak etmiş
lər. Mü şa vi rə də adı çə ki lən 
ra yon la rın or ta mək təb mə

zun la rı nın qə bul im ta han la
rın da gös tər dik lə ri nə ti cə lər 
ge niş mü za ki rə olu nmuşdur. 

Ana di li mi zi se vək, sev di rək...

Pen si ya çı lara yüksək səviyyəli 
xid mət gös tə rilir

Bi nə qə di Ra yon Gənc lər və İd-
man İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə or ta 
ümum təh sil mək təb lə ri nin şa gird lə ri 
ara sın da 21 Fev ral – Bey nəl xalq Ana 
Di li Gü nü mü na si bə ti lə “Ana di li mi zi 
se vək, sev di rək” möv zu sun da ən yax-
şı mə qa lə mü sa bi qə si ke çi ri lib. Mü sa-
bi qə nin ke çi ril mə sin də əsas məq səd 
bö yü mək də olan gənc nəs lin nü ma-

yən də lə ri nə ana di li nə sev gi və hör-
mət hiss lə ri nin aşı lan ma sı, is te dad lı 
şa gird lə rin mə qa lə yaz maq sa hə sin də 
öz ya ra dı cı lıq la rı nı nü ma yiş et dir mə-
lə ri üçün əl ve riş li şə rai tin ya ra dıl ma-
sı dır.

205 say lı tam or ta mək tə bin XI si-
nif şa gir di Ay şən Qu lu za də nin yaz dı-
ğı in şa mü sa bi qə yə elekt ron for ma da 

təq dim olun muş 36 mə qa lə ara sın-
da  I ye rə la yiq gö rü lüb. 301 nöm rə li 
mək tə bin X si nif şa gir di Ay sel Əsə do-
va və 99 say lı mək tə bin XI si nif şa gir-
di Sə riy yə Rə hi mo va isə II-III yer lə ri 
tu tub lar. 

Mü sa bi qə də I ye rə la yiq gö rül müş 
Ay şən Qu lu za də nin məqaləsini oxu cu-
la rı mı za təq dim edi rik.  

Binəqədili gənc lər  
“Qış mək tə bi”ndə

Bi nə qə di ra yo nun da zo na mü şa vi rə si

Basketbolçu qızların yarışı

Beynəlxalq internet trafikinin həcmində  
artım müşahidə olunmuşdur

 müsabiqə
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son səhifə

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin  

Sakinlərin  
Müraciət Xidməti

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

ELAN

“BİNƏqƏdİ”qƏzETİNƏ2014-cüİlüçüN 
ABUNƏkAMpANİYASIdAVAMEdİR

Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında 
“Binəqədi” qəzetinin illik abunə haqqı (çatdırılma 
xərcləri daxil olmaqla) 20 manat 80 qəpik təşkil 
edir. Qəzetimizə abunə yazılmaq üçün abunə 
haqqını redaksiyamızın aşağıda göstərilən bank 
hesabına köçürməyiniz xahiş olunur.

VÖEN:1002874841; H/h:AZ42ATAZ01200150450000140060; “Atabank”ASC
VÖEN:9900006651; M/h:AZ50NABZ01350100000000032944; SWIFT ATAZAZ22

 iqtisadiyyat  xaricixəbərlər

Ötən il Cə nu bi Qaf qaz Bo ru Kə mə
ri (CQBK) ilə bağ lı əmə liy yat iş lə ri nə 
50 mil yon ABŞ dol la rı, əsas lı xərc lə rə 
isə 250 mil yon dol lar sərf olun muş dur. 

“BpAzər bay can” şir kə tin dən bil
dir miş lər ki, 2014cü il üçün əmə liy
yat xərc lə ri nin 50 mil yon dol lar ola ca ğı 
göz lə ni lir. Əsas lı xərc lər isə CQBKnın 
ge niş lən di ril mə si üz rə iş lə rə baş lan
ma sı ilə əla qə dar 1 mil yard 250 mil yon 
dol la ra dək ar ta caq dır.

Ötən il ər zin də CQBKnın gün də
lik or ta ötü rü cü lük gü cü 13,4 mil yon 

kub metr qaz və ya gün də 81 min 600 
ba rel nef ek vi va len ti ol muş dur.

Cə nu bi Qaf qaz Bo ru Kə mə ri şir
kə ti nin sər ma yə dar la rı bun lar dır: bp 
– 28,8 fa iz, Azər bay can Res pub li ka sı 
Döv lət Nef Şir kə ti – 16,7 fa iz, “Sta toyl” 
– 15,5 fa iz, “LU Koyl” – 10 fa iz, Nİ KO – 
10 fa iz, “To tal” – 10 fa iz, TPAO – 9 fa iz. 

CQBKnın iki ope ra to ru var – bp 
şir kə ti CQBK ob yekt lə ri nin ti kin ti si və 
is tis ma rı üz rə mə sul tex ni ki ope ra tor, 
“Sta toyl” şir kə ti isə biz nes ic ra sı üz rə 
mə sul kom mer si ya ope ra to ru dur. 

Ca ri ilin yan var ayın da Azər bay can 
sə na ye si nin tə sər rü fat sub yekt lə ri tə
rə fin dən 2,8 mil yard ma nat lıq məh sul 
is teh sal olun muş və xid mət lər gös tə ril
miş dir. 

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən bil
dir miş lər ki, emal böl mə sin də is teh sa
lın həc mi sə na ye nin ümu mi məh su lu

nun 19,7 fai zi ni təş kil et miş, ti kin ti ma
te ri al la rı nın is teh sa lın da da ha çox ar tım 
mü şa hi də edil miş dir.

Ümu mi sə na ye is teh sa lı nın 93,9 
fai zi mal la rın (əm təə lə rin), 6,1 fai zi isə 
sə na ye xa rak ter li xid mət lə rin pa yı na 
düş müş, məh su lun 81,9 fai zi özəl böl
mə də is teh sal olun muş dur.

2014cü ilin yan var ayın da Azər
bay can da 4,4 mil yard ma nat lıq və ya 
ötən ilin ey ni döv rü ilə mü qa yi sə də 0,8 
fa iz çox ümu mi da xi li məh sul (ÜDM) 
is teh sal edil miş, ÜDMin əha li nin hər 
nə fə ri nə dü şən həc mi 465,6 ma nat və 
ya 593,6 ABŞ dol la rı təş kil et miş dir. 

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən 
Azər TAca bil dir miş lər ki, iq ti sa diy ya
tın qey rinef sa hə lə rin də ya ra dıl mış 
əla və də yə rin həc mi əv vəl ki ilin ey ni 
döv rü nə nis bə tən 7,7 fa iz ar ta raq 2,3 
mil yard ma nat və ya ÜDMin 53,8 fai zi 
qə dər ol muş dur. Ümu mi da xi li məh
su lun mü va fiq ola raq 46,2 fai zi nefqaz 

is teh sa lı və ema lı sa hə lə ri nin pa yı na 
düş müş və 6 fa iz azal mış dır. 

Yan var ayın da ÜDMin 50,1 fai
zi sə na ye də, 2,5 fai zi kənd tə sər rü fa tı, 
me şə tə sər rü fa tı və ba lıq çı lıq da, 7,8 fai
zi ti kin ti də, 7,8 fai zi ti ca rət və nəq liy
yat va si tə lə ri nin tə mi ri üz rə xid mət lər 
sa hə sin də, ha be lə 5,6 fai zi nəq liy yat və 
an bar tə sər rü fa tın da, 2,1 fai zi tu rist lə
rin yer ləş di ril mə si və ic ti mai iaşə, 1,8 
fai zi in for ma si ya və ra bi tə xid mət lə rin
də, 15,6 fai zi so si al və di gər xid mət lər 
sa hə sin də is teh sal olun muş dur. Məh
su la və id xa la xa lis ver gi lər ÜDMin 
6,7 fai zi ni təş kil et miş dir.

Su ri ya da hö ku mət qüv
və lə ri mü xa lif lə rin Qa la mon 
əya lə ti və Hə ləb şə hə rin də
ki möv qe lə ri ni ye ni dən ha va 
zər bə lə ri nə mə ruz qo yublar. 
Ha va hü cum la rı nə ti cə sin də 
bir çox ya şa yış və iaşə ob yek ti 
yer ləyek san olub. Ölən və ya
ra lılar ba rə də də qiq mə lu mat 
ve ril mir. Tə rəf ər ara sın da ən 
gər gin qar şı dur ma lar Homs, 
Ha ma və Da raa da qey də alı nıb.

 ABŞın döv lət ka ti bi 
Con Ker ri İn do ne zi ya sə fə
ri ni ba şa vu ra raq Bir ləş miş 
Ərəb Əmir lik lə ri nə gə lib. O, 
ƏbuDa bi də öl kə rəs mi lə ri 
ilə gö rü şü za ma nı Su ri ya ilə 
bağ lı son ha di sə lə ri, xü su si lə 
də hu ma ni tar böh ra nı, hö ku
mə tin Ce nev rə da nı şıq la rın da 
konst ruk tiv şə kil də iş ti ra ka 
ha zır ol ma ma sı nı mü za ki rə 
edib.

Fran sa da PİP şir kə ti nin 
is teh sa lı olan si nə imp lant la
rı tax dır mış 30 min qa dın dan 
17 mi ni nin imp lant la rı çı xa rı
lıb. Bu açıq la ma nı Fran sa nın 

Dər man və tibb məh sul
la rı Agent li yi ya yıb. Bə
ya nat da qeyd edi lir ki, 13 
min qa dı nın imp lant la rı 
pro fi lak tik məq səd lə çı xa
rı lıb. Sö kü lən imp lant la rın 
təx mi nən ya rı sı key fiy yət
siz olub. 3 min pa si yent də 
ar zuo lun maz nə ti cə,  74 
qa dın da isə süd və zi xər

çən gi aş kar edi lib.
Qeyd edək ki, sö zü ge dən 

mə sə lə ilə bağlı Mar sel məh
kə mə sin də araşdırmalara 
baş la nılıb. 

Fev ra lın 17də Av ro pa nın 
bir çox öl kə lə rin də, o cüm
lə dən Fran sa da ya yım la nan 
“Ar te“ te le vi zi ya ka na lın da 
Azər bay can aşıq mu si qi si nə 
həsr olu nan “Azər bay can tru
ba du ru” ad lı ve ri liş ya yım lan
mış dır. 

Ve ri liş də Azər bay can şi
fa hi xalq ya ra dı cı lı ğı nın ba
riz nü mu nə si olan aşıq sə nə
ti nin Fran sa da or ta əsr lər də 
ge niş ya yı lan tru ba dur la rın 
ifa la rı na bən zər li yi, aşıq lar 
ki mi tru ba dur la rın da öl kə
nin bü tün böl gə lə ri ni gə zə
rək mu si qi və mah nı lar ifa 
et dik lə ri diq qə tə çat dı rıl
mış dır.

Proq ram da, həm çi nin, 
aşıq mu si qi si nin öl kə mi zin 
bü tün böl gə lə rin də ge niş ya
yıl ma sın dan, bir çox məc lis
lər də, xü su si lə toy mə ra sim
lə rin də ifa edil mə sin dən, bu 
sə nət lə ki şi lər lə ya na şı, qa
dın la rın da məş ğul ol ma sın
dan ge niş söh bət açıl mış dır. 

Əsa sən Azər bay ca nın Gə
də bəy ra yo nun da bo yaba şa 
ça tan gənc sa zən də Ne mət 
Qa sım lı nın ifa çı lıq sə nə tin
dən bəhs edən ve ri liş də saz 
mu si qi si nin da ha çox ra yon 
və kənd lər də ifa olun du ğu, 
Ki çik Qaf qaz sı ra dağ la rı nın 
qər bin də yer lə şən böl gə lər
də saz sə nə ti nin ge niş ya yıl dı
ğı qeyd edil miş dir. Həm çi nin 
öl kə mi zin cə nu bun da, Xə zər 
də ni zi nin sa hi lin də yer lə şən 

Lən kə ran toy la rın da da saz 
ha va la rı na üs tün lük ve ril di yi 
diq qə tə çat dı rıl mış dır. 

Ve ri liş də dün yə vi və to
le rant bir öl kə ki mi ta nı nan 
Azər bay can da et nik qrup la
rın, o cüm lə dən ta lış la rın di
ni nin, di li nin, mə də niy yə ti
nin və in cə sə nə ti nin in ki şa fı
na xü su si qay ğı gös tə ril mə sin
dən, Le ri kin uzu nö mür lü lər 
di ya rı ki mi ta nın ma sın dan da 
söh bət açıl mış, konk ret fakt lar 
diq qə tə çat dı rıl mış dır. 

Qeyd olun muş dur ki, 
pay taxt Ba kı nın mər kə zin də 
“Azad qa dın” abi də si nin ucal
dıl ma sı tə sa dü fi ol ma mış dır. 
Mü səl man öl kə lə ri nin qa dın
la rı heç də Azər bay can da kı 
ki mi azad və müs tə qil de yil
lər. 

Fran sa ta ma şa çı la rı na 
Ba kı nın neft və qaz ya taq
la rı ilə zən gin olan Xə zər 
də ni zi nin sa hi lin də yer ləş
di yi, öl kə nin əsas iq ti sa di 
mər kə zi ol du ğu, son il lər 
pay tax tı mız da müa sir üs
lub da, dün ya nın heç bir ye
rin də bən zə ri ol ma yan ye ni 
müa sir bi na la rın ti kil di yi və 
pay tax tın si ma sı nın getge
də ta ma mi lə də yi şil di yi ba
rə də mə lu mat ve ril miş dir.

Ve ri liş də Cə nu bi Qaf qaz 
re gio nun da li der döv lə tə çev
ri lən Azər bay ca nın get dik cə 
müa sir ləş di yi və Av ro pa ya 
in teq ra si ya et di yi xa tır la dıl
mış dır.

“IBM” şir kə ti nin mü
hən dis lə ri “Wat son” su per
kom pü te ri nə psi xoa na li zin 
əsas la rı nı öy rə də rək onu 
ye ni sa hə də tət biq et mə yə 
baş la mış lar.

“Twit ter” və “Fa ce bo
ok” şə bə kə lə rin də ki ya zı la rı 
təh lil edən kompü ter in sa nın 
şəx siy yət ti pi ni mü əy yən ləş
di rə və hət ta onun hə ya tın da 
han sı ha di sə lə rin baş ve rə cə
yi ni əv vəl cə dən söy lə yə bi
lir.

Bu hal da komp ü te rin so
si al şə bə kə lər də ki ak ka un tun 
ün va nı nı bil mə yə eh ti yac qal
mır. Kompü ter is ti fa də çi nin 

mü əy yən şir kə tə təq dim et
di yi mə lu mat la ra əsas la na raq 
onu müs tə qil şə kil də aş kar 
edir. “IBM Wat son”un gə lə
cə yi “gör mək” qa bi liy yə tin
dən mar ke to loq lar ya rar la na 
bi lər lər. Mə sə lən, in san öz 
sta tu su nu “ev li”yə də yiş sə, bir 
il dən son ra sis tem ona uşaq 
üçün məh sul və xid mət lə ri 
rek lam et mə yə baş la ya caq dır.

“IBM” mü tə xəs sis lə ri sis
te min ha zır lan ma sı na dörd 
il dən çox vaxt sərf et miş lər. 
Su per komp ü ter sa ni yə də 
təx mi nən 80 tril yon əmə liy
ya tı (te raf ops) ye ri nə ye tir
mə yə qa dir dir.

Al ma ni ya kans le ri An ge
la Mer kel Yu na nıs ta na üçün cü 
ma liy yə yar dı mı nın ay rıl ma sı
nı is tis na edib. O, ma liy yə na
zi ri Volf qanq Şoyb le nin may da 
Av ro pa Par la men ti nə ke çi ri lə
cək seç ki lə rə dək Yu na nıs ta na 
ye ni xi las pa ke ti nin ay rıl ma sı 
tək li fi nə qar şı çı xıb. “Der Spie
gel” nəş ri nin yaz dı ğı na gö rə, 

Şoyb le he sab edir ki, əla və yar
dım ay rıl ma sa, ra di kal lar Yu na
nıs tan da kı seç ki lər də üs tün lük 
əl də edə cək. Bu isə hö ku mət 
böh ra nı ilə nə ti cə lə nək.

Av ro pa İt ti fa qı nın iq ti sa di 
mə sə lə lər üz rə ko mis sa rı Ol li 
Ren də seç ki lər dən əv vəl Yu
na nıs ta na əla və ma liy yə yar
dı mı ay rıl ma sı na qar şı çı xıb.

İlin əv və lin dən Yu na nıs
tan da H1N1 qrip vi ru sun dan 
ölən lə rin sa yı 40a ça tıb. On
lar dan iki si az yaş lı dır. Ümu mi
lik də, bu müd dət ər zin də 145 
nə fər adı çə ki lən qrip vi ru su

na yo lu xub. Ha zır da 59 nə fər 
xəs tə xa na la rın rea ni ma si ya 
şö bə lə rin də müa li cə olu nur.

Ötən il sö zü ge dən vi rus 
49 nə fə rin hə ya tı na son qoy
muş du.

Əl ve riş siz ha va Ya po ni ya
da av to mo bil is teh sa lı na mən
fi tə sir edib. To yo ta, Hon da və 
Su zu ki şir kət lə ri 9 za vod da is
teh sa lı da yan dı rıb. Bu na sə bəb 
təc hi zat çı la rın qar fır tı na sı na 
gö rə de tal la rı vax tın da çat dı ra 

bil mə mə si dir. Ey ni za man da 
ha zır av to mo bil lə rin si fa riş çi
lə rə gön də ril mə si də lən gi yib.

Qeyd edək ki, öl kə də qar 
fır tı na sı nə ti cə sin də ar tıq 20 
nə fər hə lak olub, 1700 nə fər 
xə sa rət alıb.

Əsas lı xərc lərə ayrılan vəsaitin  
həcmi ar tı rı lır

Ti kin ti ma te ri al la rı nın is teh sa lın da  
ar tım qeydə alınıb

ÜDM-də qey ri-neft sek to ru nun pa yı  
53,8 fai zə çat ıb

Su ri ya mə sə lə si  mü za ki rə olunub

Ağır xəstəliklərə səbəb olan 
si nə imp lan tları

Fransa televiziyası Azərbaycan 
haqqında geniş veriliş yayımlayıb

“Falçı” superkompüter 

Mer kel Yu na nıs ta na əlavə yar dı m 
ay rıl ma sı na qar şı çı xıb

Yu na nıs tan da qripdən  
ölən lə rin sa yı artır

Fırtına av to mo bil is teh sa lı na da 
ciddi zərbə vurub

Azər bay can Res pub li ka sı Qa ra bağ Mü ha ri bə si Ve te ran la
rı və Əlil lə ri Cə miy yə ti və «Şə hid ailə lə ri» İc ti mai Bir li yi nin 
Bi nə qə di ra yon şö bə si tə rə fin dən Za ur Yu sif oğ lu Xə li lo vun 
adına ve ril miş əlil lik ki tab ça sı itdiyi üçün eti bar sız sa yı lır.

 elan

 mədəniyyət  maraqlı

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin kol lek ti vi 298 say lı 
kör pə lər evi-uşaq bağ ça sı nın mü di ri 

MuradovaNüşabəAbdullaqızının
və fa tın dan kə dər lən di yi ni bil di rir və mər hu mun ailə si nə də-
rin hüzn lə baş sağ lı ğı ve rir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN


