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Ma yın 19da pay tax tın Bi
nə qə di ra yo nu, Azad lıq pros
pek ti 200/36 ün van da yer lə
şən çox mər tə bə li ya şa yış bi
na sın da yan ğın baş ve rib.

Ma yın 20də sə hər Azər
bay can Res pub li ka sı nın Pre
zi den ti İl ham Əli yev ha di sə 
ye rin də olub.

Döv lə ti mi zin baş çı sı bi
na ya ba xış za ma nı ha di sə nin 
sə bəb lə ri nin araş dı rıl ma sı və 
nə ti cə lə ri nin ara dan qal dı rıl
ma sı ilə bağ lı tə xi rə sa lın maz 
təd bir lə rin gö rül mə si, ha di sə 
vax tı zə rər çə kən lə rə və hə lak 
olan la rın ailə üzv lə ri nə yar
dım la rın gös tə ril mə si və di gər 
mə sə lə lər lə əla qə dar Döv lət 
Ko mis si ya sı nın üzv lə ri nə ye
rin də cə tap şı rıq la rı nı ve rib.

Hə min gün baş ve rən 
yan ğın la əla qə dar ya ra dı lan 

Döv lət Ko mis si ya sı nın Azər
bay can Pre zi den ti nin rəh bər
li yi ilə ilk ic la sı ke çi ri lib.

İc las da çı xış edən Azər
bay can Pre zi den ti İl ham 
ƏLİ YEV de yib:

– Dü nən Bi nə qə di ra yo
nu nun əra zi sin də yer lə şən 
çox mər tə bə li ya şa yış bi na
sın da baş ver miş yan ğın nə ti
cə sin də 15 nə fər hə lak ol muş, 
on lar la in san ya ra lan mış dır.

Hə lak olan la rın ailə lə ri
nə, on la rın ya xın la rı na, qo
hum la rı na bir da ha baş sağ lı
ğı ve ri rəm. Tək lif edi rəm ki, 
hə lak olan la rın xa ti rə si bir 
də qi qə lik sü kut la yad edil sin 
(ha di sə qur ban la rı nın xa ti rə
si bir də qi qə lik sü kut la yad 
olu nub). Al lah rəh mət elə sin.

Mə nə ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, ha zır da xəs tə xa na lar da 

20yə ya xın in san var. On la rın 
müa li cə si tə min edi lir. Sə hiy
yə Na zir li yi hər şe yi edir ki, 
on lar tez lik lə sa ğa lıb evə qa
yıt sın lar.

Qeyd et mə li yəm ki, ha di
sə za ma nı bi zim bü tün döv lət 
qu rum la rı mız çox bö yük fə
da kar lıq gös tər miş lər. Sə hiy
yə iş çi lə ri, tə ci li tib bi yar dım 
iş çi lə ri, xi la se di ci lər, po lis 
əmək daş la rı bö yük pe şə kar lıq 
və fə da kar lıq, qəh rə man lıq 
gös tər miş lər. On lar la in san 
bi na dan təx liy yə edil di, xi las 
olun du. Bu xi la set mə əmə liy
yat la rın da iş ti rak et miş bü tün 
in san la ra də rin min nət dar lı
ğı mı bil dir mək is tə yi rəm.

Ha di sə ilə bağ lı dü nən 
mə nim Sə rən ca mım la Döv
lət Ko mis si ya sı ya ra dıl mış dır. 
Bu gün biz Ko mis si ya nın bi

rin ci ic la sı nı ke çi ri rik. Ko mis
si ya nın bi rin ci ic la sı na şəx sən 
mən özüm rəh bər lik edi rəm.

Ko mis si ya bü tün mə sə
lə lə ri araş dı rıb rəy ver mə
li dir. İlk növ bə də, yan ğı nın 
nə ti cə lə ri araş dı rıl ma lı dır. 
Hü quq mü ha fi  zə or qan la rı na 
gös tə riş ve ril miş dir. On lar bu 
iş lər lə məş ğul dur lar. Dü nən 
ci na yət işi açıl mış dır. Ci na yət 
tö rət miş in san lar mə su liy yə tə 
cəlb olun ma lı dır lar.

Ha zır da ko mis si ya iş lə yir. 
Əsas mə sə lə on dan iba rət
dir ki, zə rər çək miş in san la
ra qay ğı, diq qət gös tə ril sin. 
On lar in di mü vəq qə ti ola raq 
mən zil şə rai ti ilə tə min edi
lir lər. Gös tə riş ve ril miş dir ki, 
on la rın mü vəq qə ti məs kun
laş ma sı ilə bağ lı bü tün mü va
fi q təd bir lər gö rül sün. On la ra 

mad di kö mək də gös tə ri lib dir 
ki, bi na tə mir olu na na dək on
lar mü vəq qə ti ola raq ki ra yə
də qal sın lar. Bu mə sə lə lər öz 
həl li ni ta pır.

Ey ni za man da, əl bət tə ki, 
yan ğı nın sə bəb lə ri cid di şə
kil də araş dı rıl ma lı dır. Qeyd 
et di yim ki mi, hü quq mü ha
fi zə or qan la rı ar tıq işə baş
la mış lar. Bi na nın tə mi ri ilə 
məş ğul olan şir kə tin rəh bər
lə ri sax la nı lıb və mə sə lə cid di 
araş dı rıl ma lı dır.

Bu, bi rin ci ha di sə de yil. 
Bun dan bir qə dər əv vəl Xə
tai ra yo nun da da ox şar ha di sə 
baş ver miş dir. Xoş bəxt lik dən 
ora da heç kim hə lak ol ma
mış dır. An caq o mə sə lə də 
cid di araş dı rıl ma lı dır. Onu da 
qeyd et mə li yəm ki, Xə tai ra
yo nun da kı ya şa yış bi na sın da 

baş ver miş yan ğı nın nə ti cə si 
ilə bağ lı araş dır ma lar apa rı lır. 
Qeyd et mə li yəm ki, o bi na nın 
tə mi ri ilə məş ğul olan şir kət 
baş qa şir kət idi.

Yə ni, bu, onu gös tə rir ki, 
hər iki ha di sə də bi na nın tə
mi ri ilə məş ğul olan şir kət
lər bö yük mə su liy yət siz lik 
gös tər miş lər. İn di əl bət tə 
ki, hü quq mü ha fi zə or qan
la rı bu mə sə lə ni araş dı ra
caq. Hə lə ki, bir şey de mək 
is tə mi rəm. Am ma il kin ver
si ya on dan iba rət dir ki, tə
mir də is ti fa də olu nan üz lük 
ma te ri al la rı key fiy yət siz idi 
və oda da vam lı ma te ri al lar 
de yil di. Mən Ba kı da apa rı
lan tə mir lə bağ lı də fə lər
lə mə sə lə qal dır dım ki, ilk 
növ bə də, tə mir key fiy yət lə 
apa rıl ma lı dır və təh lü kə li 

mad də lər dən is ti fa də olun
ma ma lı dır.

Mü va fi q döv lət qu rum la
rı nın nü ma yən də lə ri mə ni də 
də fə lər lə inan dı rır dı lar ki, is ti
fa də olu nan bü tün ma te ri al lar 
key fi y yət li dir və oda da vam lı
dır. An caq ha di sə onu gös tə rir 
ki, bu, ya lan mə lu mat dır. Bu 
mə sə lə də araş dı rıl ma lı dır ki, 
bu bi na la rın tə mi rin də is ti fa
də olu nan ma te ri al lar ha ra da 
is teh sal edi lib, və ya ha ra dan 
id xal olu nub! On la ra kim ser
ti fi  kat ve ri b? Han sı eks per ti za
dan ke çi b? Əgər eks per ti za dan 
ke çib sə, o rə yi kim ve ri b? Əgər 
eks per ti za dan keç mə yib sə, de
mə li, bu bi na lar qa nun suz şə
kil də tə mir olu nub. Yə ni, bü
tün bu mə sə lə lər cid di şə kil də 
araş dı rıl ma lı dır.

Ardı səh. 3-də

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 
ma yın 17də BMTnin Si vi li
za si ya lar Al yan sı üz rə ali nü
ma yən də si Nas sir Ab du la ziz 
AlNas se ri qə bul edib lər.

Nas sir Ab du la ziz Al
Nas ser öl kə mi zə sə fə rin dən 
ötən dövr ər zin də Ba kı da 
ge dən yük sək in ki şaf pro ses
lə ri nin on da də rin tə əs sü rat 
ya rat dı ğı nı de yib. Qo naq 
qeyd edib ki, Pre zi dent İlham 
Əli ye vin uzaq gö rən si ya sə
ti nə ti cə sin də Azər bay can 
bö yük uğur lar əl də edib və 
Ba kı da ke çi ri lə cək bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı mü hüm 
əhə miy yət da şı yır. Üçün cü 
Ümum dün ya Mə də niy yət
lə ra ra sı Dia loq Fo ru mu nun 
önə min dən da nı şan Nas sir 
Ab du la ziz AlNas ser təm sil 
et di yi qu ru mun Fo ru mun 
eti bar lı tə rəf da şı ol ma sın dan 
məm nun lu ğu nu vur ğu la yıb. 

O, öl kə miz də mil lət lər, din
lər, mə də niy yət lə ra ra sı dia
lo qun və qar şı lıq lı an laş ma 
si ya sə ti nin da vam et di ril mə
si işi ni yük sək də yər lən di rib, 
“Ba kı pro se si”nə ver di yi töh
fə yə gö rə Pre zi dent İl ham 
Əli ye və min nət dar lıq edib. 

BMTnin Si vi li za si ya lar 
Al yan s ı üz rə ali nü ma yən
də si Nas sir Ab du la ziz Al
Nas se rin fi kir lə ri nə ra zı lı
ğı nı bil di rən döv lə ti mi zin 
baş çı sı öl kə miz də ke çi ri lən 
di gər bey nəl xalq təd bir lər 
ki mi, 2016cı il də Ba kı da 
BMTnin Si vi li za si ya lar Al
yan sı nın Qlo bal Fo ru mu nun 
da yük sək sə viy yə də təş kil 
olu na ca ğı na əmin li yi ni ifa
də edib.

Gö rüş də gə lən il Ba kı da 
ke çi ri lə cək BMTnin Si vi li
za si ya lar Al yan sı nın Qlo bal 
Fo ru mu na ha zır lıq pro se si 
ilə bağ lı mə sə lə lər ət ra fın da 
da fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

BMT-ninQlobal
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Ma yın 18də Ba kı da “Mə
də niy yə ti or taq təh lü kə siz lik 
na mi nə pay la şaq” möv zu sun
da III Ümum dün ya Mə də niy
yət lə ra ra sı Dia loq Fo ru mu öz 
işi nə baş la yıb. 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 Fo ru mun açı lış 
mə ra si min də iş ti rak edib lər.

Döv  lə  t i  mi  z in  baş  ç ı 
sı mə ra sim də nitq söy lə yib: 
“Azər bay can si vi li za si ya la rın, 
mə də niy yət lə rin və din lə
rin kə siş mə sin də yer lə şir. 
Biz Av ro pa və Asi ya ara sın
da yer lə şi rik. Əl bət tə ki, bu 
coğ ra fi  yer ləş mə Azər bay ca
nın mə də ni müx tə lif li yin də 
öz ro lu nu oy na mış dır. Əsr lər 
bo yu bü tün mə də niy yət lər, 
din lər və et nik qrup la rın nü
ma yən də lə ri Azər bay can da 
sülh və lə ya qət şə rai tin də bir 
ailə ki mi ya şa mış lar. Biz fəxr 
edi rik ki, bu müs bət me yil
lər müs tə qil lik il lə rin də da ha 
da güc lən miş dir. Bi zim ta ri xi 

abi də lə rə nə zər sal maq ye
tər ki, Azər bay ca nın mə də ni 
müx tə lif  i yi ay dın gö rün sün.

Biz ta ri xi və mə də ni ir si
miz lə fəxr edi rik. Dün ya nın 
ən qə dim məs cid lə rin dən 
olan, 743cü il də in şa edil miş 
məs cid Azər bay ca nın qə dim 
Şa ma xı şə hə rin də yer lə şir. 
Dün ya nın ən qə dim kil sə lə

rin dən bi ri – Qaf qaz al ban la
rı nın kil sə si Azər bay ca nın di
gər qə dim Şə ki şə hə ri ya xın
lı ğın da dır. Pra vos lav və ka to lik 
kil sə lər, si na qoq lar, atəş pə
rəst lər mə bə di bi zim mə də ni 
ir si mi zin tər kib his sə si dir və 
biz bu nun la fəxr edi rik.

Bu gün Azər bay can da bü
tün din lə rin və et nik qrup la

rın nü ma yən də lə ri ya şa yır və 
öl kə mi zin uğur lu in ki şa fı na 
öz töh fə lə ri ni ve rir lər. Dü şü
nü rəm ki, bu, bi zim ən bö yük 
sər vət lə ri miz dən dir. Biz bun
dan qü rur du yu ruq və mul ti
kul tu ria lizm də yər lə ri nin, 
sülh, əmək daş lıq və qar şı
lıq lı an laş ma nın təş vi qi üçün 
müx tə lif bey nəl xalq təd bir lər 

ke çi ri rik. He sab edi rəm ki, 
müs bət me yil lə rin güc lən
mə si üçün dün ya da be lə təd
bir lə rə, açıq mü za ki rə lə rə və 
fi  kir mü ba di lə si nə eh ti yac var.

Tə əs süf lər ol sun ki, bu 
gün dün ya nın müx tə lif yer
lə rin də baş ve rən lər də rin 
na ra hat lıq do ğu rur. Biz mən
fi  is ti qa mət də cə rə yan edən 
me yil lə rin şa hi di olu ruq. Bu 
sə bəb dən öl kə lə ri, si vi li za
si ya la rı və din lə ri da ha da 
ya xın laş dır maq üçün han sı 
iş lə rin gö rül mə li ol du ğu nu 
açıq və sə mi mi mü za ki rə et
mə li yik. Gər gin li yin və nif
rə tin azal dıl ma sı bey nəl xalq 
gün də min ən mü hüm mə sə
lə lə rin dən dir. Bi zim öl kə də 
mul ti kul tu ra lizm ənə nə lə
ri hər za man güc lü olub və 
Bey nəl xalq Mul ti kul tu ra lizm 
Mər kə zi nin ya ra dıl ma sı bu 
də yər lə rin təş vi qi is ti qa mə
tin də hö ku mə ti mi zin at dı ğı 
da ha bir ad dım idi.

Ardı səh. 2-də

PrezidentİlhamƏliyevBinəqədidəyanğın
başverənbinanınyerləşdiyiərazidəolub
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Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev ma yın 21də Ba kı 
Sər gi Mər kə zin də “World 
Fo od Azer bai jan2015” XXI 
Azər bay can Bey nəl xalq qi
da sə na ye si və “Cas pi an 
Ag ro2015” IX Azər bay can 
Bey nəl xalq kənd tə sər rü fa tı 
sər gi lə ri ilə ta nış olub.

Döv lə ti mi zin baş çı sı
na mə lu mat ve ril ib ki, hər 
il ke çi ri lən “World Fo od 
Azer bai jan” sər gi sin də həm 
öl kə mi zin, həm də dün ya 
ər zaq ba za rı nın apa rı cı qi
da məh sul la rı is teh sal çı la rı, 
dist ri bü ter lə ri və təc hi zat çı
la rı iş ti rak edir lər. Bu il sər
gi də iş ti rak edən şir kət lə rin 
sa yı 250dən çox dur. Sər gi
də Be la rus, Bol qa rıs tan, Al
ma ni ya, Hin dis tan, İta li ya, 
İs pa ni ya, Qa za xıs tan, Ko re
ya Res pub li ka sı, Lit va, Ni
der land Kral lı ğı, Pol şa, Ru si
ya, Ser bi ya, Tür ki yə, Uk ray
na, Fran sa, Çe xi ya və di gər 
öl kə lə rin şir kət lə ri təm sil 
olu nur. Avst ra li ya, Ar gen ti
na, Be la rus və Lit va isə sər
gi yə mil li eks po zi si ya lar la 
qa tı lıb lar. Sər gi nin ənə nə vi 
böl mə lə rin də ba lıq, mal, 
qo yun, quş əti, kon serv

ləş di ril miş süd məh sul la rı, 
baq qa liy yə və qən na dı mə
mu lat la rı, so yu du cu sis tem
lər, iç ki lər və bir çox di gər 
məh sul lar təq dim olu nur. 
“World Fo od Azer bai jan”da 
çö rək bi şir mə mü əs si sə lə ri 
üçün ava dan lıq və qab laş
dır ma lə va zi ma tı da nü ma
yiş et di ri lir.

“Cas pi an Ag ro 2015” sər
gi si ilə ta nış lıq za ma nı ölkə 
baş çı sı na bil di ril ib ki, bu ra da 
Al ma ni ya, Yu na nıs tan, İta li
ya, İs pa ni ya, Ko re ya Res pub
li ka sı, Ni der land Kral lı ğı, Ru
si ya, ABŞ, Tür ki yə, Uk ray na, 
Fran sa və di gər öl kə lər dən 
kənd tə sər rü fa tı məh sul la rı 
və ava dan lıq la rı nın is teh sal
çı la rı və dist ri bü ter lə ri iş ti rak 
edir lər. Sər gi yə ŞriLan ka və 
İorda ni ya şir kət lə ri ilk də
fə qa tı lıb lar. “Cas pi an Ag ro 
2015”də Azər bay ca nın kənd 
tə sər rü fa tı ba za rı na çıx maq 
üçün ilk ad dım la rı nı atan bir 
çox ye ni şir kət iş ti rak edir. 
Ənə nə vi ola raq, Azər bay
ca nın re gi on la rın dan gə lən 
sa hib kar və fer mer lə rin ən 
ye ni ava dan lıq və tex ni ka ilə 
ta nış ol ma la rı üçün “Cas pi an 
Ag ro” sər gi sin də in fo tur lar 
təş kil edi lə cək. 

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev ma yın 21də Be la rus 
Res pub li ka sı Baş na zi ri nin 
müa vi ni Vla di mir Se maş
ko nun baş çı lıq et di yi nü ma
yən də he yə ti ni qə bul edib.

Baş na zi rin müa vi ni 
Vla di mir Se maş ko Be la
rus Pre zi den ti Alek sandr 
Lu ka şen ko nun sa lam la rı nı 
döv lə ti mi zin baş çı sı na çat
dı rıb. O, öl kə mi zə sə fə rin
dən ötən qı sa dövr ər zin də 
Azər bay can da ge dən sü rət
li in ki şaf pro ses lə ri nin on da 
də rin tə əs sü rat ya rat dı ğı nı 
de yib. Vla di mir Se maş ko 
Azər bay ca nın dün ya da ilk 
də fə ke çi ri lə cək bi rin ci Av
ro pa Oyun la rı na ha zır lıq 
pro ses lə ri nin ma raq la iz lə
nil di yi ni vur ğu la yıb.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
öl kə miz də bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı na ha zır lıq iş lə ri
nin qı sa vaxt ər zin də, cə
mi iki ilə ba şa çat dı rıl dı ğı nı 
qeyd edə rək bu Oyun la rın 
ke çi ril mə si üçün ən müa

sir id man ob yekt lə ri nin və 
inf rast ruk tu run ya ra dıl dı ğı
nı bil di rib.

Gö rüş də XXI Azər bay
can Bey nəl xalq qi da sə
na ye si və IX Azər bay can 
Bey nəl xalq kənd tə sər
rü fa tı sər gi lə ri nin yük sək 
sə viy yə də təş kil olun du ğu 
vur ğu lan dı, bu təd bi rə ma
ra ğın il dənilə art dı ğı qeyd 
olu nub.

Söh bət za ma nı Azər
bay can ilə Be la rus ara sın da 
iki tə rəf li mü na si bət lə rin 
müx tə lif sa hə lər də uğur la 
in ki şaf et di yi vur ğu la nıb, 
kənd tə sər rü fa tı, sə na ye, 
ma şın qa yır ma və di gər sa
hə lər də əmək daş lı ğı mı zın 
da ha da ge niş lən di ril mə si 
ilə bağ lı mə sə lə lər ət ra fın
da fi kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Pre zi dent Alek sandr Lu ka
şen ko nun sa lam la rı na gö
rə min nət dar lı ğı nı bil di rib, 
onun da sa lam la rı nı Be la rus 
döv lə ti nin baş çı sı na çat dır
ma ğı xa hiş edib.

Dövlətbaşçısı 
beynəlxalqsərgilərin
açılışındaiştirakedib

İkitərəfli 
münasibətlər 
uğurlainkişafedir

ÜmumdünyaMədəniyyətlərarası 
DialoqForumu
Əvvəli səh. 1-də

Mul ti kul tu ra liz min al ter
na ti vi yox dur. He sab edi rəm 
ki, si ya sət çi lə rin, ic ti mai xa
dim lə rin, bey nəl xalq tə si sat
la rın, qey rihö ku mət təş ki lat
la rı nın və me dia nın bu mə sə
lə də mə su liy yə ti art maq da
dır. Bil di yi mə gö rə, Fo ru mun 
möv zu la rın dan bi ri məhz ic
ti mai xa dim lər və si ya sət çi lə
rin mə su liy yə ti nə həsr edi lib. 
Biz bə zi hal lar da gö rü rük ki, 
di ni nif rət sü ni şə kil də ya ra
dı lır. Bə zən dün ya nın müx
tə lif yer lə rin də et nik və di ni 
zə min də zo ra kı lı ğın şa hi di 
olu ruq və o za man si ya sət çi
lə rin və və ziy yə tə tə sir edə 
bi lən in san la rın mə su liy yə ti 
ar tır. Dü şü nü rəm ki, bu sə
bəb dən mul ti kul tu ra lizm də
yər lə ri ni bir gə səy lər lə təş viq 
et mə li yik. Bi li rəm ki, bu nun
la bağ lı müx tə lif fi kir lər və 
bə zən də pes si mist ide ya lar 
var. La kin mul ti kul tu ra liz min 
müs bət nü mu nə lə ri də var və 
Azər bay can on lar dan bi ri dir. 
He sab edi rəm ki, mul ti kul
tu ra liz mi gə lə cə yi ol ma yan 
məf um ki mi təq dim et mək 
təh lü kə li dir, ək si nə səy lə ri
mi zi da yan dır saq, dün ya da 
və ziy yət da ha da pis lə şə cək. 
Bu sə bəb dən ar tıq dün ya da 
mul ti kul tu ra lizm məz kəz
lə rin dən bi ri ola raq ta nı nan 
Azər bay can ki mi öl kə lə rin 
nü mu nə si yax şı gös tə ri ci dir 
ki, mul ti kul tu ra lizm ya şa yır 
və biz müs bət me yil lə ri sti
mul laş dır ma lı yıq. Bu nun al
ter na ti vi nə di r? Təc ri do lun
ma, ay rıseç ki lik, kse no fo bi ya, 
is la mo fo bi ya, an ti se mi tizm ki
mi təh lü kə li amil lər dir ki, on
lar ar tıq bə şə riy yət ta ri xin də 
si vi li za si ya la rın və xalq la rın 
fə la kə ti nə sə bəb olub.

Mə də ni müx tə lif lik və 
mə də niy yət lə ra ra sı dia lo qun 
təş vi qi nin ən va cib ele ment
lə rin dən bi ri əl bət tə ki, təh

sil dir. Biz təh si lə bö yük diq qət 
ye ti ri rik və fəxr edi rik ki, Azər
bay can da sa vad lı lıq 100 fai zə 
bə ra bər dir. Təh sil gə lə cə yin, 
in ki şa fın yo lu dur. Elə in ki şaf 
et miş öl kə lər var ki, on lar tə
rəq qi ni tə bii sər vət lər lə de yil, 
təh sil, elm və tex no lo gi ya la rın 
in ki şa fı sa yə sin də tə min edib
lər. Ey ni za man da, təh sil ekst
re miz mə, ra di ka liz mə, fun da
men ta liz mə, ter ror çu lu ğa qar şı 
tə mi nat dır. Bu, müa sir hə ya tın 
təh lü kə li ele ment lə ri nə qar şı 
sı ğor ta dır. Bil di yi mə gö rə, bu 
möv zu ət ra fın da mü za ki rə lər 
Fo ru mun diq qət mər kə zin
də ola caq və he sab edi rəm ki, 
Azər bay ca nın təc rü bə si də 
ma raq do ğu ra caq. Çün ki biz 
də bu gün təh sil sis te mi mi zi 
trans for ma si ya edi rik və onu 
bey nəl xalq stan dart la ra çat dı
rı rıq.

Biz məm nu nuq ki, gənc 
nə sil azər bay can lı lar hə yat da 
öz la yiq li yer lə ri ni tut maq və 
öl kə nin po ten sia lı nı güc lən
dir mək üçün da ha çox öy
rən mək, qa bi liy yət lə ri ni ar
tır maq ar zu sun da dır lar. Ey ni 
za man da, biz fəxr edi rik ki, 
gənc nə sil və tən pər vər dir. 
Və tən pər vər lik in san la rın öl
kə si ni sev mə si de mək dir. Ha

be lə bu, döv lət lər və xalq lar 
ara sın da bir li yi güc lən di rən 
amil dir. Biz hər za man he sab 
edi rik ki, öl kə yə, xal qa, di
nə olan hör mət di gər lə ri nin 
ənə nə lə ri nə və də yər lə ri nə 
hör mət dən baş la yır. Yal nız bu 
yol la uğu ra na il ol maq müm
kün dür.

Müs tə qil Azər bay can nis
bə tən gənc döv lət dir, yal nız 
24 il dir ki, müs tə qil dir. La kin 
bu il lər is la hat, trans for ma si ya, 
in ki şaf il lə ri olub. Biz döv lə ti
mi zi qur maq für sə ti əl də et dik. 
Biz ənə nə lər və mə də niy yət 
öl kə si yik. Siz Ba kı nın abi də
lə ri ni gö rür sü nüz. Öl kə mi zin 
di gər yer lə ri nə sə ya hət et sə niz 
xal qı mı zın me mar lıq, ta ri xi və 
di ni abi də lə ri ni gö rər si niz. Bu 
da bi zim mə də ni ir si mi zin bir 
his sə si dir. An caq müs tə qil öl kə 
ki mi biz gən cik və biz döv lə
ti mi zi, si ya si sis te mi mi zi qur
ma lı idik. He sab edi rəm, qı sa 
bir za man da bi zim öl kə mi zin 
təc rü bə si onu nü ma yiş et di rib 
ki, in ki şa fa, tə rəq qi yə sa diq
lik, cə miy yə tin dəs tə yi var sa, 
trans for ma si ya uğur lu ola bi lər.

Məq səd lə ri mi zə na il ol
maq və in ki şaf et miş döv lə
tə çev ril mək üçün gö rü lə cək 
iş lə ri miz çox dur. Hal bu ki 

Da vos İq ti sa di Fo ru mu nun 
qiy mət lən dir mə si nə əsa sən 
iq ti sa diy ya tın rə qa bət qa bi li
yət li li yi nə gö rə Azər bay can 
dün ya da 38ci yer də dir. Bu na 
isə tə bii sər vət lər he sa bı na 
yox, is la hat lar he sa bı na na il 
olu nub. Bu nun la ya na şı, biz 
xalq la rı da ha da ya xın laş dı
ran müx tə lif la yi hə lə rin tə
şəb büs ka rı yıq. Bun lar ener ji, 
iq ti sa diy yat, si ya si əla qə lər 
sa hə lə ri nə, ha be lə hu ma ni tar 
sek to ra aiddir. Biz hər il Ba kı
da Bey nəl xalq Hu ma ni tar Fo
rum, Dün ya Di ni Li der lə ri nin 
Zir və Gö rü şü nü təş kil edi rik. 
Bu gün kü Fo rum da ar tıq 
üçün cü də fə dir təş kil edi lir.

Üç həf ə dən, yə ni, bir ay
dan da az vaxt dan son ra Azər
bay can ilk Av ro pa Oyun la rı na 
ev sa hib li yi edə cək. 2012ci 
ilin so nun da qə bul edil miş 
qə rar çox müd rik qə rar idi. 
Həc mi nə gö rə Yay Olim pi ya 
Oyun la rı na bə ra bər oyun la
rın 2 il ya rım müd dət də təş
kil edil mə si bö yük ça ğı rış idi. 
Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si nin 
dün ya da ilk Av ro pa Oyun la rı
nın mü səl man əha li yə ma lik 
Azər bay can da ke çi ril mə si ilə 
bağ lı qə ra rı son il lər qə bul 
edil miş ən müd rik qə rar lar

dan bi ri dir. Biz 6000 Av ro pa 
id man çı sı nı bir ara ya gə ti rə
cə yik. Ar tıq ha zır lıq pro se si
nin ye kun mər hə lə sin də yik. 
Bu, yal nız bö yük id man təd bi
ri de yil, həm də dost luq və tə
rəf daş lıq təd bi ri ola caq. Bi zim 
üçün isə bu, tə bii ki, öl kə mi zi 
və qo naq pər vər li yi mi zi nü
ma yiş et dir mək ba xı mın dan 
yax şı für sət ola caq. İki il dən 
son ra isə biz İs lam Həm rəy li yi 
Oyun la rı nı ke çi rə cə yik. Yə ni, 
iki il ər zin də ey ni öl kə də, ey
ni şə hər də həm Av ro pa, həm 
də İs lam Həm rəy li yi Oyun la rı 
ke çi ri lə cək. He sab edi rəm ki, 
iki il ər zin də hər iki oyu nun 
ey ni öl kə də təş kil edil mə si 
Av ro pa id man ta ri xin də na dir 
hal ola caq.

2008ci il də də “Ba kı pro
se si” bi zim tə şəb bü sü müz lə 
baş la mış dır. Bi zim tə şəb bü
sü müz idi ki, Av ro pa Şu ra sı
nın mə də niy yət na zir lə ri nin 
ic la sı na İs lam Əmək daş lıq 
Təş ki la tı nın na zir lə ri də vət 
edil sin. Bu, ilk be lə hal idi. 
Çün ki Azər bay can hər iki təş
ki la ta üzv olan az say lı öl kə lər
dən dir. Da ha son ra – 2009cu 
il də İs lam Əmək daş lıq Təş ki
la tı mə də niy yət na zir lə ri nin 
ic la sı na Av ro pa Şu ra sı mə də
niy yət na zir lə ri də vət edil di. 
Bun lar bi zim tə şəb büs lə ri miz 
idi və ar tıq bu na “Ba kı pro se
si” adı ve ri lib.

Bu gün mə də niy yət lə
ra ra sı və si vi li za si ya la ra ra sı 
dia loq, mul ti kul tu ra liz mə aid 
mə sə lə lər “Ba kı pro se si”nə 
da xil dir. Biz səy lə ri mi zi da
vam et di rə cə yik və 100dən 
ar tıq döv lət dən olan nü
ma yən də lə rin Ba kı ya sə fər 
edə rək bu mü hüm mə sə lə
lə ri mü za ki rə et mə si biz də 
məq səd lə ri mi zə na il ol maq la 
bağ lı ruh yük sək li yi ya ra dır. 
Biz dost luq, sülh, tə rəf daş lıq 
və mə də ni müx tə lif ik mə sə
lə lə ri nə töh fə mi zi ver mə yə 
ca lı şa ca ğıq”.

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
ma yın 19da Ba kı Olim pi ya 
Sta dio nu ət ra fın da in şa olu
nan yolnəq liy yat inf rast
ruk tu ru nun açı lı şın da iş ti rak 
edib.

Döv lət baş çı sı əv vəl cə Ba
kı Olim pi ya Sta dio nu ət ra fın
da apa rı lan abad lıq iş lə ri ilə 
ta nış olub.

Olim pi ya Sta dio nu ət ra
fın da 82 min kvad rat metr lik 
əra zi də ge niş ya şıl lıq sa hə si 
sa lı nıb. 68 min ta ma şa çı tu
tum lu sta dio na Olim pi ya nor
ma tiv lə ri nə əsa sən in san la rın 
da ha çox pi ya da və ic ti mai 
nəq liy yat la gəl mə si nə zər də 
tu tu lub ki, bu nun üçün də 
əra zi də 3 min 100 yer lik av

to mo bil par kı in şa edi lib. Bu 
nə həng id man qur ğu su müa
sir ar xi tek tu ra üs lu bu, xü su si 
gö zəl li yi ilə se çi lir və şə hə ri
miz də hə ya ta ke çi ri lən qu ru
cu luq iş lə ri nə bir töh fə dir.

Pre zi dent İl ham Əli ye və 
mə lu mat ve ri lib ki, Hə sən 
Əli yev kü çə sin dən Zi ya Bün
ya dov pros pek ti nə pa ra lel 
ola raq met ro nun “Ko roğ lu” 
stan si ya sı na qə dər ye ni av to
mo bil yo lu nun in şa sı nın bi
rin ci his sə si la yi hə yə uy ğun 
ola raq tam ba şa çat dı rı lıb. İn
şa sı “Az virt” MMC tə rə fin dən 
apa rı lan yo lun bi rin ci his sə si 
əsa sən Ba kı Olim pi ya Sta dio
nu ət ra fın da kı əra zi yə dü şür. 
Bu ra da iş lər yük sək sə viy yə
də hə ya ta ke çi ri lib. Çə ki lən 

yo lun ümu mi uzun lu ğu bir 
ki lo metr dir və onun hə rə kət 
his sə si 26 zo laq lı dır. Yol bo
yun ca 2 kör pü in şa olu nub. 
Bi rin ci kör pü nün uzun lu ğu 

205, ikin ci kör pü nün uzun lu
ğu isə 162 metr dir.

Azər bay can Pre zi den ti 
yo lun rəm zi açı lı şı nı bil di rən 
len ti kə sib. Döv lət baş çı sı əra

zi də pi ya da lar üçün nə zər də 
tu tu lan yol ilə də ta nış olub. 
Bil di ri lib ki, əra zi də uzun lu
ğu 900 met rə, eni isə 30 met
rə ya xın olan pi ya da yo lu in şa 
edi lib, yol üzə rin də iki tu nel 
ti ki lib. Yo lun qa pa lı his sə si nin 
uzun lu ğu 92, açıq his sə si nin 
uzun lu ğu 691 metr dir. Pi ya
da lar üçün nə zər də tu tu lan 
yol da 115 metr uzun lu ğun da 
komp lek sə da xil olan üçün cü 
kör pü də in şa olu nub. Tu nel
dən ke çən yol lar Ba kı Olim
pi ya Sta dio nu ilə Olim pi ya 
şə hər ci yi ni bir ləş di rir. Ya rış
la rı iz lə mək üçün av to bus lar la 
əra zi yə gə lən ta ma şa çı lar bu 
pi ya da yo lu ilə Ba kı Olim pi
ya Sta dio nu na ra hat hə rə kət 
edə cək lər.

Yol-nəqliyyatinfrastrukturuyenilənir

Ma yın 18də 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 İs lam 
Əmək daş lıq Təş ki la tı nın 
baş ka ti bi İyad bin Amin 
Mə də ni ilə gö rü şüb lər.

Gö rüş də Azər bay can ilə 
İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı 
ara sın da əla qə lə rin uğur la 
in ki şaf et di yi bil di ri lib, müx
tə lif sa hə lər də hə ya ta ke çi
ri lən bir gə la yi hə lə rin önə
mi qeyd olu nub. Pre zi dent 
İlham Əli yev bu ilin ap re lin
də Səu diy yə Ərə bis ta nı na 
rəs mi sə fə ri nin uğur la keç
di yi ni və müx tə lif sa hə lər
də əmək daş lıq əla qə lə ri nin 

da ha da in ki şaf et di ril mə si 
ba xı mın dan sə mə rə li ol du
ğu nu diq qə tə çat dı rıb.

İyad bin Amin Mə də ni 
pay tax tı mız da hə ya ta ke çi
ri lən ge niş miq yas lı abad lıq 
iş lə ri nin, in ki şaf pro ses lə
ri nin on da də rin tə əs sü rat 
ya rat dı ğı nı de yib. Ar tıq 
Ba kı da üçün cü də fə ke çi
ri lən Ümum dün ya Mə də
niy yət lə ra ra sı Dia loq Fo
ru mu nun əhə miy yə tin dən 
da nı şan qo naq bu təd bi rin 
müx tə lif fi kir lə rin din lə
nil mə si və on la rın tət bi qi 
ba xı mın dan mü hüm əhə
miy yət kəsb et di yi ni bil
di rib.

 Ma yın 18də 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 
ISES COnun baş di rek to ru 
Əb dü lə ziz bin Os man əl
Tu veyc ri ilə gö rü şüb lər.

Gö rüş də Azər bay can la 
ISES CO ara sın da əmək daş
lı ğın ha zır kı sə viy yə sin dən 
məm nun luq ifa də edi lib, 
Ba kı da ke çi ri lən III Ümum
dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı 
Dia loq Fo ru mu nun xalq lar 
və mə də niy yət lə ra ra sı dia
lo qun in ki şa fı ba xı mın dan 
əhə miy yə ti yük sək qiy mət
lən di ri lib. Ba kı nın ar tıq mü
hüm mə sə lə lə rin mü za ki rə 
olun du ğu mö tə bər bey nəl
xalq təd bir lə rə ev sa hib li yi 

edən mə ka na çev ril mə si nin 
əhə miy yə ti vur ğu la nıb, Er
mə nis tanAzər bay can, Dağ
lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nin 
Azər bay ca nın əra zi bü töv
lü yü çər çi və sin də həl li nin 

va cib li yi bil di ri lib.
Söh bət za ma nı Azər

bay can ilə ISES CO ara sın da 
əmək daş lı ğın pers pek tiv lə ri 
ət ra fın da fi kir mü ba di lə si 
apa rıl dı.

Əlaqələrin 
genişlənəcəyinə
əminlikifadəolunub

Əməkdaşlığınperspektivləri 
müzakirəedilib
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PrezidentİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
DövlətKomissiyasınınilkiclasıkeçirilib
Əvvəli səh. 1-də

Dü nən ar tıq mü va fiq gös
tə riş lər ve ri lib. Mə nə ve ri lən 
mə lu mat lar hə lə ki, mə ni 
qa ne et mir. Çün ki gö rü rəm 
ki, bu ra da bə zi qu rum lar bu 
mə su liy yə ti birbi ri nin üs tü
nə at maq is tə yir lər. Ona gö rə 
hü quq mü ha fi zə or qan la rı, ilk 
növ bə də, pro ku ror luq mə sə
lə ni cid di araş dır ma lı dır və 
konk ret nə ti cə ha sil edil mə li
dir ki, gü nah kar lar kim lər dir.

Bir da ha de mək is tə yi
rəm, il kin ver si ya on dan iba
rət dir ki, key fiy yət siz ma te ri
al lar dan is ti fa də olu nub. An
caq bu ma te ri al lar dan ar tıq 
ne çə il dir ki, Ba kı da is ti fa də 
olu nur və bu na ox şar ha di sə
lər baş ver mə yib. Mə nə ve
ri lən bə zi mə lu mat la ra gö rə, 
il kin mər hə lə də is ti fa də edi
lən ma te ri al la rın key fiy yə ti 
yük sək olub. An caq son ra kı 
mər hə lə də ar tıq bu ma te ri
al la rın tər ki bin də təh lü kə li 
mad də lər aş kar olu nub. Əgər 
bu, be lə dir sə, on da bu ba rə də 
də rəs mi rəy bil di ril mə li dir 
və bu iş lər də, gü nah sız və
tən daş la rın ölü mün də təq si ri 
olan bü tün qu rum lar, bü tün 
in san lar cə za lan dı rı la caq. Cə
za da çox cid di ola caq. Çün ki 
gü nah sız in san lar hə lak olub. 
On la rın heç bir gü na hı yox 
idi.

Bir da ha de mək is tə yi
rəm ki, xi la se di ci lər, sə hiy yə 
iş çi lə ri, po lis əmək daş la rı çox 
fə al və qəh rə man ca sı na ça
lış mış lar. Əgər be lə ol ma sa 
idi, qur ban la rın sa yı da ha da 
çox ola bi lər di. An caq, ey ni 
za man da, in san lar hə lak olub 
və əl bət tə ki, bu, bü tün xal qı
mı zı sar sı dıb.

Onu da qeyd et mə li yəm 
ki, ha zır da Ba kı şə hə rin də 
ox şar üz lük ma te ri al la rı ilə 
üz lən miş bi na lar ki fa yət qə
dər çox dur. Bə zi mə lu mat
la ra gö rə, 200dən çox dur. 
Ar tıq dü nən dən, Ba kı Şə hər 
İc ra Ha ki miy yə ti nə, Föv qə la
də Hal lar Na zir li yi nə gös tə
riş ver mi şəm ki, bu na ox şar 
ma te ri al lar la üz lən miş bü tün 
bi na lar da dər hal eks per ti za 
ke çi ril sin, o ma te ri al la rın tər
ki bi də qiq öy rə nil sin və əgər 
hər han sı bir təh lü kə var sa, 
tez lik lə bu üz lük ma te ri al la rı 
sö kül sün və be lə lik lə, heç bir 
təh lü kə ol ma sın.

An caq qeyd et mə li yəm 
ki, bu iş lər bun dan əv vəl gö
rül mə li idi. Əgər bü tün iş lər 
düz gün şə kil də qu rul sa idi, 
bu ha di sə baş ver məz di. Bir 
da ha de mək is tə yi rəm ki, in
di mə nə müx tə lif mə lu mat
lar gə lir və bə zi hal lar da bu 
mə lu mat lar zid diy yət təş kil 
edir. Ona gö rə bu ra da ay
dın lıq ol ma lı dır. Azər bay can 
və tən daş la rı bil mə li dir lər ki, 
gü nah kar lar kim lər dir və bu 
ha di sə yə gö rə kim lər mə su
liy yət da şı ya caq.

Bir da ha qeyd et mək is tə
yi rəm ki, ha zır da bi rin ci də
rə cə li mə sə lə yan ğı na mə ruz 
qal mış evin sa kin lə ri nin yer
ləş di ril mə si dir. On la ra döv
lət tə rə fin dən mad di yar dım 
gös tə ri lə cək. Dü nən im za
la dı ğım Sə rən cam da bu da 
nə zər də tu tu lur. Na zir lər Ka
bi ne ti nə gös tə riş ve ril miş dir 
ki, on la ra gös tə ri lə cək mad di 
dəs tə yin həc mi qı sa müd dət 
ər zin də mü əy yən edil sin.

Ey ni za man da, yan ğı na 
mə ruz qal mış bi na döv lət he
sa bı na tez lik lə tə mir edil mə
li dir. Bü tün mən zil lər döv lət 
he sa bı na tə mir olun ma lı dır. 
İn san la ra la zı mi əş ya lar ve
ri lə cək, me bel alı na caq. Yə
ni, bü tün bun la rı döv lət öz 
üzə ri nə gö tü rür. Bu, bir da ha 
Azər bay can döv lə ti nin öz və
tən daş la rı na olan qay ğı sı nın 
tə za hü rü dür.

Bi na tez lik lə tə mir olun
ma lı dır. Çün ki in san lar bi na

ya qa yıt ma lı dır lar. Əl bət tə ki, 
bi na nın yan ğın dan son ra da
ya nıq lı lı ğı mü əy yən edil mə
li dir və bü tün bu iş lər mak
si mum qı sa müd dət ər zin də 
gö rül mə li dir.

Bir da ha qeyd et mə li yəm 
ki, bu, bi rin ci hal de yil. Əs
lin də bi rin ci yan ğın baş ve
rən dən son ra bu təd bir lər 
gö rül mə li idi. Mən mü va fiq 
gös tə riş lər ver miş dim. Çün
ki Xə tai ra yo nun da kı bi rin ci 
bi na da çox qı sa bir müd dət 
ər zin də alov la nıb yan mış dı. 
Bu də fə də ox şar ha di sə baş 
ver miş dir. Bax ma ya raq ki, xi
la se di ci lər, yan ğın sön dü rən 
ma şın lar, tə ci li tib bi yar dım 
bri qa da la rı dər hal ha di sə ye
ri nə gəl miş lər, gö rün tü lər 
var, an caq bi na çox qı sa müd
dət ər zin də yan mış dır.

Hər kəs nə ti cə çı xar ma
lı dır. Hər bir döv lət mə mu ru 
öz mə su liy yə ti ni dərk et mə li
dir. Bir da ha qeyd et mə li yəm 
ki, heç kim cə za sız qal ma ya
caq. Gü nah kar in san lar döv lət 
tə rə fin dən cə za lan dı rı la caq 
və əda lət bər pa edi lə cək dir.


Son ra Ko mis si ya nın səd

ri Abid ŞƏ Rİ FOV ha di sə ilə 
bağ lı mə lu mat ve rə rək de yib:

– Cə nab Pre zi dent, dü
nən ver di yi niz tap şı rı ğa uy
ğun ola raq ko mis si ya ha di sə 
ye rin də araş dır ma apa rıb. Si
zin tap şı rı ğı nız la ilk növ bə də, 
in san la rın yer ləş di ril mə si ilə 
məş ğul ol duq. Ba kı Şə hər İc
ra Ha ki miy yə ti və ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti ilə bir lik də dü
nən gün ər zin də bu mə sə lə ni 
həll et dik. Ha mı yer ləş di ri lib. 
Si zə mə ru zə edi rəm ki, əla və 
ola raq Sər həd Qo şun la rın
dan 10 üço taq lı mən zil eh ti
ya tı mız var. Həm çi nin Əmək 
və Əha li nin So si al Mü da fiə si 
Na zir li yi nin Bu zov na da 36 
mən zil li pan sio na tı var, la zım 
gə lər sə sa kin lə ri ora da da 
yer ləş di rə bi lə rik.

Dün ya sı nı də yi şən in
san la rın dəfn mə sə lə si ilə 
əla qə dar Si zin tap şı rı ğı nı za 
uy ğun ola raq şə hər ic ra ha ki
miy yə ti tə rə fin dən yer lər də 
qə rar gah lar ya ra dı lıb, la zı mi 
təd bir lər gö rü lüb. Rəh mə tə 
ge dən lə rin nə şi ya xın la rı nın 
və doğ ma la rı nın is tə dik lə ri 
mə zar lıq lar da dəfn edi lib. Bu 
mə sə lə bu gün öz həl li ni ta
pıb. Si zin tap şı rı ğı nı za uy ğun 
ola raq bü tün xərc lər döv lət 
he sa bı na çə ki lir.

Xəs tə xa na lar da müa li cə 
alan lar Sə hiy yə Na zir li yi nin 
cid di nə za rə ti al tın da dır. Sə
hiy yə Na zir li yi nin rəh bər iş
çi lə rin dən müa li cə ocaq la rın
da növ bə lər təş kil edi lib ki, 
heç bir prob lem ya ran ma sın.

Ko mis si ya iki gün ər zin də 
bi na nın du ru mu ilə əla qə dar 
araş dır ma apa ra caq və də qiq 
nə ti cə lər ba rə də Si zə mə ru
zə edə cə yik ki, gə lə cək də nə 
et mək olar.

Ey ni za man da, cə nab Pre
zi dent, tək lif edi rik ki, yan ğı na 
qar şı təd bir lər çər çi və sin də 
şə hər də bu qə bil dən olan bi
na la rın fa sad işıq lan dı rıl ma sı 
da yan dı rıl sın. Siz de di niz ki, 
şə hər də 200dən çox bu cür 
bi na var. Biz Si zin tap şı rı ğı
nı za uy ğun ola raq də qiq ləş
dir mə li yik ki, bu bi na la rın ən 
təh lü kə li lə ri han sı lar dır. Tək
lif edi rəm ki, Ba kı Şə hər İc ra 
Ha ki miy yə ti nin, Föv qə la də 
Hal lar, Da xi li İş lər na zir lik lə
ri nin, “Azə ri şıq” Səhm dar Cə
miy yə ti nin və di gər əla qə dar 
qu rum la rın mü tə xəs sis lə ri ilə 
bir lik də evin sa hib lə ri nin iş ti
ra kı ilə bi na lar da yox la ma lar 
apa raq. Əgər ra zı lıq olar sa, 
bi na la rın fa sad la rı nın üz lü yü
nü Av ro pa Oyun la rı na qə dər 
sök mə yə baş la ma yaq. Yə ni, 
araş dır ma apa raq, və ziy yə ti 
öy rə nək ki, nə et mə li yi k?!

Pre zi dent İl ham ƏLİ
YEV: Bu nun Av ro pa Oyun la

rı na heç bir aidiy yə ti yox dur.
Abid ŞƏ Rİ FOV: Mən işin 

həc mi nə gö rə de yi rəm, cə
nab Pre zi dent. Əl bət tə, Si zin 
ra zı lı ğı nız ol du ğu təq dir də. 
Söh bət çox mər tə bə li bi na la
rın fa sad üz lük lə ri nin 2025 
gün ər zin də sö kü lüb bər pa 
edil mə sin dən ge dir. Əl bət
tə, Siz ne cə de sə niz o cür də 
edə cə yik.

Pre zi dent İl ham ƏLİ
YEV: Sö küb bər pa et mə mək 
də olar. Bi lir si niz, in di Av ro pa 
Oyun la rı, baş qa təd bir lər bu 
fa ciə qar şı sın da he çə bə ra
bər dir.

Abid ŞƏ Rİ FOV: Bə li, heç 
nə dir.

Pre zi dent İl ham ƏLİ
YEV: Heç nə dir. Ona gö rə, 
ilk növ bə də, bir da ha de mək 
is tə yi rəm, bü tün bu na ox şar 
ma te ri al lar la üz lən miş bi na
lar dan dər hal nü mu nə gö tü
rül mə li dir. Hər bir bi na dan. 
O ma te ri al lar təh lil edil mə li
dir, əgər ora da təh lü kə var sa, 
oda da vam lı de yil sə, dər hal 
bü tün bi na la rın üz lük lə ri sö
kül mə li dir. Dər hal! Bu nu tez 
bir za man da et mək olar. Bir 
həf tə, mak si mum iki həf tə 
ər zin də bü tün bi na la rın fa
sad üz lük lə ri sö kül mə li dir, 
Oyun lar dan son ra tə mir olu
nar. Əsas mə sə lə bu dur. Yə ni, 
biz bu ra da heç bir baş qa ami li 
nə zə rə al ma ma lı yıq.

Sə hiy yə na zi ri Oq tay Şİ
RƏ Lİ YEV mə lu mat ve rə rək 
de di:

– Cə nab Pre zi dent, dü
nən 56 ada ma tib bi yar dım 
gös tə ri lib, on la rın bir qis mi
nə yer lər də tə ci li tib bi yar
dım gös tə ri lib, 41 nə fər isə 
xəs tə xa na lar da yer ləş di ri lib. 
On lar dan 26 nə fə ri nə la zı mi 
xid mət edi lə rək, ax şam bu ra
xı lıb. Ha zır da xəs tə xa na lar da 
14 xəs tə var. On la rın və ziy yə
ti ka fi dir, yə ni, ara la rın da çox 
ağır xəs tə yox dur. On dörd 
nə fər ha di sə ye rin də dün
ya sı nı də yi şib. 68 ya şın da bir 
qa dın isə ge cə xəs tə xa na da 
və fat edib.

Pre zi dent İl ham ƏLİ
YEV: Ba kı Şə hər İc ra Ha ki
miy yə ti, mən dü nən gös tə riş 
ver mi şəm, sa kin lə rin bü tün 
prob lem lə ri həll edil mə li dir, 
mad di tə mi nat, yer ləş mə, 
dəfn mə ra si mi – hər şey təş
kil edil mə li dir.

Ba kı Şə hər İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Ha cı
ba la ABU TA LI BOV mə lu
mat ve rə rək de yib: – Si zin 
gös tə ri şi ni zə əsa sən ora da 
olan zə rər çək miş sa kin lər lə 
birbir gö rüş düm, ha mı sı na 
yer lər gös tə ril di, av to bus lar 
da ha zır idi. Tək lif et dik ki, 
kim ha ra da is tə yir sə yer lə
şə bi lər. Ço xu qo hum la rı nın 
evi nə köç mək is tə di, biz eti
raz et mə dik. Am ma de dik ki, 
kim ha ra da ya şa ya caq sa, bi na 
əgər doğ ru dan da sağ lam bi
na dır sa və tə mir olu na caq sa, 
tə mir olu na na qə dər on la ra 

ki ra yə haq qı ve ri lə cək. İkin
ci si, on la ra de yil di ki, bu ra da 
mən zil lə rin ha mı sı ya nıb sa 
on la rın ha mı sı döv lət tə rə fin
dən tə mir olu na caq, həm də 
me bel lər lə tə min edi lə cək. 
On lar ra zı lıq la rı nı bil dir di lər.

Möh tə rəm Pre zi dent, ha
di sə za ma nı 14 nə fər hə lak 
ol muş du. Ax şam bir nə fər də 
dün ya sı nı də yi şib – 15 nə fər. 
Qu ba ya, Sa bi ra ba da, Lök ba
ta na apa rı lan lar da var. Bu 
iş lə rin ha mı sı nı döv lət tə rə
fin dən həll et dik. Dəfn mə
ra sim lə ri ilə bağ lı bü tün iş lər 
döv lət tə rə fin dən gö rül dü.

Pre zi dent İl ham ƏLİ
YEV: Bir da ha de yi rəm ki, 
Na zir lər Ka bi ne ti həm hə lak 
olan la rın ailə lə ri nə, həm də 
ya ra la nan la ra ve ri lə cək mad
di kö mə yin həc mi ni tez lik lə 
mü əy yən et sin. Tək lif ver sin 
ki, bu ra da yu ban ma ol ma sın, 
bu iş lər çox vaxt apar ma sın. O 
vax ta qə dər şə hər ic ra ha ki
miy yə ti qa lan bü tün mə sə lə
lə ri öz üzə ri nə gö tü rür.

Ha cı ba la ABU TA LI BOV: 
Baş üs tə.

Abid ŞƏ Rİ FOV: Yə qin 
ki, ailə nin tər ki bin dən, evin 
sa hə sin dən ası lı ola raq ailə
ba şı na 3035 min ma nat ver
mək tək lif olu nur.

Pre zi dent İl ham ƏLİ
YEV: Bu ra da mə sə lə be lə 
ol ma lı dır. Bi rin ci si, hə lak 
olan la rın ailə lə ri nə mad
di tə mi nat ve ril mə li dir. Bu, 
evin, mən zi lin sa hə si nə gö rə 
ol ma ma lı dır. İkin ci si, mən
zil lə rin tə mi ri döv lət tə rə
fin dən apa rıl ma lı dır. Üçün
cü sü, ya ra la nan la ra döv lət 
tə rə fin dən mad di tə mi nat 
ve ril mə li dir, onun məb lə ği 
mü əy yən edil mə li dir. Yan mış 
bü tün mən zil lə rin ev əş ya la rı 
– me bel dən tut muş qabqa
ca ğa qə dər döv lət tə rə fin dən 
yük sək sə viy yə də tə min edil
mə li dir. Bü tün si ya hı lar yə qin 
ki, var. Ey ni za man da, ev lər də 
in san la rın sə nəd lə ri də ya nıb. 
O da bər pa edil mə li dir. Yə ni, 
Da xi li İş lər Na zir li yi, “ASAN 
xid mət”, di gər mü va fiq qu
rum lar tez lik lə bü tün sə nəd
lə ri bər pa et mə li dir lər.

Abid ŞƏ Rİ FOV: Sə nəd
lər lə əla qə dar gös tə riş ve ri
lib. Uşaq la rın təh si li, at tes tat 
al ma la rı və s. ilə bağ lı bu gün 
ye rin də araş dır ma apa rı lıb ki, 
heç bir prob lem ya ran ma sın. 
Mən de di yim 3035 min ma
nat, sa də cə, yar dım dır.

Pre zi dent İl ham ƏLİ
YEV: Siz tək lif ve rin. Tez lik lə 
mən mü va fiq Sə rən cam im
za la ya ca ğam.

Föv qə la də hal lar na zi ri 
Kə ma ləd din HEY DƏ ROV 
mə lu mat ve rə rək de yib:

– Cə nab Pre zi dent, dü nən 
sa at 10.57də bi zə mə lu mat 
da xil ol muş dur. Əmə liy yat 
16:27də ba şa çat mış dır. Bu
ra ya həm 150 nə fər dən çox 
can lı qüv və və həm də 40 
tex ni ka cəlb olun muş dur. Bi

na dan 27 nə fər təx liy yə edil
miş dir. 37 nə fər xi las olun
muş dur. 14 cə səd çı xa rıl mış
dır. Tə əs süf lər ol sun ki, bir 
nə fər də ge cə xəs tə xa na da 
və fat et miş dir.

Cə nab Pre zi dent, Xə tai 
ra yo nun da baş ver miş ha di
sə za ma nı mə nə ver di yi niz 
tap şı rıq dan son ra biz bu ma
te ri al la üz lən miş bü tün bi na
la rı, – ona qə dər də əli miz də 
mə lu mat lar var idi, – araş dır
mı şıq. Bə zi yer lər də, de mək 
olar ki, şə hə rin bir çox ye rin
də vax tın az lı ğı nı nə zə rə ala
raq, biz növ bət çi lik qur mu
şuq. Ge cəgün düz– 24 sa at lıq 
həm bi zim Mül ki Mü da fiə 
Qo şun la rı nın, Xü su si Risk li 
Xi la set mə Xid mə ti nin, həm 
də Döv lət Yan ğın Nə za rə ti 
Xid mə ti nin əmək daş la rı nın 
və yan ğın sön dü rən lə rin iş ti
ra kı ilə təx mi nən 150 bi na nı 
mü ha fi zə et mi şik. Siz rə va 
bi lir si niz sə, biz növ bət çi li yi,– 
bu qə bil dən olan 263 bi na var, 
– on la rın fa sad la rı nın üz lü yü 
sö kül mə miş dən qa baq tə min 
edək və bü tün yan ğın sön dü
rən ma şın la rı bir də qi qə lik 
mə sa fə lər də yer ləş di rək. Bu 
yol la biz Si zin tap şı rı ğı nı zı qı
sa müd dət də ic ra edə bi lə rik.

Pre zi dent İl ham ƏLİ
YEV: Baş pro ku ror, mə lu mat 
ve rin. Nə iş gör mü sü nü z?

Baş pro ku ror Za kir QA
RA LOV: Möh tə rəm cə nab 
Pre zi dent, Si zin gös tə ri şi ni zə 
əsa sən dər hal is tin taqəmə
liy yat qru pu ha di sə ye ri nə 
çı xıb. Baş ver miş bu ağır fa
ciə nin sə bəb lə ri nin araş dı rıl
ma sı üçün is tin taqəmə liy yat 
qru pu na Mil li Təh lü kə siz lik, 
Föv qə la də Hal lar, Da xi li İş lər 
na zir lik lə ri nin və Baş Pro ku
ror lu ğun ix ti sas lı mü tə xəs sis
lə ri cəlb edi lib lər.

Möh tə rəm cə nab Pre zi
dent, ilk növ bə də mü əy yən 
edi lib ki, üz lük lə ri “Glo bal 
Const ruc ti on” şir kə ti qu raş
dı rır, is teh sa lı ilə isə “Glo bal 
Sto ne” şir kə ti məş ğul olur. 
Bu nun da sa hi bi və fak ti ki 
rəh bə ri ha zır da şüb hə li şəxs 
qis min də sax la nıl mış Mir yu
sif Mah mu dov ad lı şəxs dir. 
O, bu iş lə rə 2010cu il də baş
la yıb. Ona ilk uy ğun luq ser
ti fi ka tı 2010cu il də ve ri lib. 
Ser ti fi ka tı S.Ə.Da da şov adı na 
El miTəd qi qat və La yi hə
Konst ruk tor İn şa at Ma te ri al
la rı İns ti tu tu ve rib. Bu ser ti
fi kat lar hər il ye ni dən ve ri lib. 
Yə ni, bun lar bi ril lik olub dur. 
Bu sə nəd lər, ey ni za man da, 
Stan dart laş dır ma Ko mi tə si nə 
və Sə hiy yə Na zir li yi nə təq
dim olu nub. Sə nəd lə ri mə
sul əmək daş lar im za la yıb lar. 
Araş dı rı lan sə nəd lər də gös
tə ri lir ki, müx tə lif təd qi qat lar 
da apa rı lıb. Bi la va si tə ya zı lıb 
ki, in şa at sek to run da bi na və 
ti ki li lə rin üz lən mə sin də is ti
fa də edi lə bi lər.

Pre zi dent İl ham ƏLİ
YEV: Bəs oda da vam lı lı ğı nı 

kim mü əy yən edi r?
Za kir QA RA LOV: Oda

da vam lı lı ğı nı da söz süz ki, 
bun lar mü əy yən edir.

Pre zi dent İl ham ƏLİ
YEV: Yox, Sə hiy yə Na zir li yi 
onu edə bil məz.

Kə ma ləd din HEY DƏ
ROV: Onu bi zim Döv lət 
Yan ğın Nə za rə ti Xid mə ti nin 
la bo ra to ri ya sı və yan ğın nə za
rə ti böl mə si ve rib. Ora da da 
bu nun sə nəd lə ri var. On la rın 
tək lif et dik lə ri ser ti fi kat lar da, 
bi zim on la ra ver di yi miz rəy
lər də ya zı lıb ki, bun lar çə tin 
ya nan ma te ri al lar dır. Bu za
vod il kin ola raq işə baş la yar
kən on lar ma te ri al la ra xü su si 
mad də qa tır dı lar və Ru si ya
dan, Tür ki yə dən bü tün ser
ti fi kat lar da o tər kib lə gə lib. 
Am ma son ra dan is teh sal za
ma nı ma te ri al la ra bu mad də 
qa tıl ma yıb.

Cə nab Pre zi dent, bü tün 
bu iş lə ri apa ran si fa riş çi təş ki
lat la ra, ic ra ha ki miy yət lə ri nə 
mək tub lar da də fə lər lə de yi lib 
ki, bun lar eks per ti za sız və heç 
bir mü ra ci ət siz olub. Tə əs süf 
ki, heç bir ca vab alın ma yıb. 
Bir də fə de yil, də fə lər lə mək
tub gön də ri lib, konk ret bi na
lar gös tə ri lib.

Za kir QA RA LOV: Ya lan 
ya zıl sa da, bu ra da konk ret 
ica zə ve ri lir ki, üz lük ma te ria
lı ki mi is ti fa də olun sun. Müx
tə lif yer lə rə mək tub lar var.

Cə nab Pre zi dent, ümu
miy yət lə, hə min şir kət lə ic ra 
ha ki miy yə ti ara sın da bu iş lə
rin gö rül mə si ilə bağ lı mü qa
vi lə bağ lan ma yıb.

Pre zi dent İl ham ƏLİ
YEV: Mü qa vi lə siz ne cə iş gö
rü lü b?

Za kir QA RA LOV: Mü
qa vi lə siz 14 bi na nın üz lən
mə si hə ya ta ke çi ri lib. Yə ni, 
bu iş lə rə baş la maz dan əv vəl 
hər bi na üz rə la yi hə lən dir
mə apa rıl ma lı dır. La yi hə
lən dir mə Föv qə la də Hal lar 
Na zir li yi nə təq dim olun
ma lı dır. La yi hə lən di ril mə yə 
ra zı lıq ve ri lən dən son ra bu 
iş lər da vam et di ril mə li dir. 
Ey ni za man da, bu ra da il kin 
ba xış dan mü əy yən edi lib ki, 
yə ni, tək cə bu ma te ri al lar is
ti fa də olun ma ma lı dır. Bun
la rın ara sın da, ey ni za man
da, izol ya si ya ma te ri al la rı 
da qo yul ma lı dır. İzol ya si ya 
ma te ri al la rı ol ma dı ğı na gö rə 
də ha va nın tam iş lə mə si baş 
ver miş dir.

Cə nab Pre zi dent, bu şir
kət tə rə fin dən gö rül müş iş
lər üz rə əla və da ha iki ha di sə 
olub. Bir ha di sə 2012ci ilin 
de kabr ayın da Sum qa yıt şə
hə rin də olub. Düz dür, ora da 
tə lə fat ol ma yıb. Bi rin ci siq nal 
o vaxt olub ki, bu ma te ri al lar 
key fiy yət siz dir. İkin ci ha di sə 
2015ci il fev ra lın 27də baş 
ve rib. Bu, Xə zər ra yo nu nun 
Bu zov na qə sə bə sin də, Ra sif 
Nə ri ma nov kü çə si, 26 ün va
nın da olub. Ora da da bu ma

te ri al ya nıb. Yə ni, Xə tai ra
yo nu na qə dər biz də ar tıq iki 
siq nal var idi ki, bu ma te ri al
lar key fiy yət siz dir və bun la rın 
is ti fa də si tam ya rar sız dır.

Şir kə tin rəh bə ri nin ifa
də si nə gö rə, qat qı ma te ri al
la rı Tür ki yə dən alı nıb. Gu ya 
Hol lan di ya nın məh su lu olan 
bir şir kə tin ma te ri al la rı dır. 
Biz dü nən ax ta rış ke çir dik. 
Şir kə tin bü tün sə nəd lə ri ni 
gö tür mü şük və Əd liy yə Na
zir li yi nin Eks per ti za İns ti tu
tu nun, ey ni za man da, Elm lər 
Aka de mi ya sı nın Kim ya İns
ti tu tu nun da mü tə xəs sis lə
ri ni cəlb et mi şik ki, bu ra da 
han sı kim yə vi ma te ri al la rın 
möv cud lu ğu araş dı rıl sın. İl
kin əmə liy yat mə lu mat la
rı na gö rə, han sı sa məh lu lu 
qat mır lar. Bü tün hal lar da ən 
baş lı sa mə su liy yət siz lik bu 
iş lə rin qey rirəs mi apa rıl ma
sı dır. Ona gö rə, biz in di ic ra 
ha ki miy yə tin də də gü nah kar 
şəxs lə ri mü əy yən ləş di ri rik, 
on la rın haq qın da da təd bir
lər gö rü lə cək.

İs tin taqəmə liy yat qru
pu tə rə fin dən ar tıq 100dən 
çox şa hid din di ri lib. Müx tə lif 
məh kə mə eks per ti za sı, həm
çi nin yan ğıntex ni ki, təh lü kə
siz liktex ni ki və fi zi kikim yə
vi eks per ti za lar tə yin edi lib. 
Bu rəy lə ri al maq üçün söz süz 
ki, vaxt la zım dır. An caq ey ni 
za man da, Mil li Təh lü kə siz lik 
Na zir li yi ilə bir lik də bi na nın 
qəs dən, ki min sə tə rə fin dən 
yan dı rıl ma sı fər ziy yə lə ri də 
araş dı rı lır. Si zi tam əmin edi
rik ki, bü tün gü nah kar şəxs
lə rin qı sa za man da mü əy yən
ləş di ril mə si və mə su liy yə tə 
cəlb edil mə si tə min olu na caq.

Pre zi dent İl ham ƏLİ
YEV: Əl bət tə, bü tün ver si ya
lar təh lil edil mə li dir. Bir da ha 
de mək is tə yi rəm ki, is tin taq 
tə zə baş la yır. İs tin ta qın nə
ti cə lə ri, əl bət tə, həm mə nə, 
həm də ki, Azər bay can ic ti
ma iy yə ti nə təq dim edi lə cək. 
Qar şı ya bü tün və zi fə lər qo
yu lub, mə sə lə cid di araş dı rı
la caq. Bir da ha de mək is tə yi
rəm ki, ilk növ bə də, ha zır da 
xəs tə xa na lar da müa li cə alan 
ya ra lı in san la ra qay ğı, diq
qət gös tə ri lir, gös tə ril mə li dir. 
Qa lan bü tün mə sə lə lər də öz 
həl li ni tap ma lı dır. Bü tün gü
nah kar şəxs lər mə su liy yə tə 
cəlb edi lə cək və on la rı çox 
cid di cə za göz lə yir. Be lə ha
di sə lə rin gə lə cək də tək rar
lan ma ma sı üçün tə ləb edi rəm 
ki, mə nə konk ret tək lif lər 
pa ke ti təq dim edil sin. Çün ki 
gö rü rəm ki, bu sa hə də cid di 
tən zim lə mə sis te mi yox dur. 
Bu tən zim lə mə mə sə lə lə ri 
qa nun ve ri ci lik də, qay da lar
da təs bit edi lir, an caq hə yat
da bu na ria yət olun mur. Bi
na lar tə mir edi lir, mü qa vi lə 
bağ lan mır. Bu, ümu miy yət lə 
qə bu le dil məz dir. Ya xud da 
ser ti fi kat ve ri lir ki, bir mad
də yə ora da han sı sa qat qı lar 
əla və edil sin, oda da vam lı lıq 
art sın, ya da yük sək sə viy
yə də ol sun. Am ma on dan 
son ra, yə ni, ti kin ti, is teh sa lat 
za ma nı o qat qı əla və edil mir 
və be lə lik lə, key fiy yət iti ri
lir. Ona gö rə, is ti fa də edi lən 
bü tün ti kin ti ma te ri al la rı na 
hər bir mər hə lə də cid di nə
za rət olun ma lı dır. Bir də nə 
də ol sun bi na ol ma ma lı dır 
ki, ora da mü qa vi lə siz han
sı sa iş gö rü lür, ya xud da bu
nun eks per ti za sı yox dur. Əgər 
eks per ti za var sa və eks per ti za 
hə qi qə tə uy ğun de yil sə, o za
man o eks per ti za rə yi ni ve rən 
in san lar da mə su liy yə tə cəlb 
edil mə li dir. Ona gö rə, bu ra da 
hü quq mü ha fi zə or qan la rı nın 
çox ge niş fəa liy yə ti nə zər də 
tu tu lur ki, biz bu mə sə lə yə, 
bu hərcmərc li yə bir də fə lik 
son qo yaq. Çün ki bu, bi zə ya
raş maz.

Ardı səh. 4-də
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Azər bay can da bu qə
dər iş lər gö rü lür, bu qə dər 
abad lıqqu ru cu luq, tə mir
bər pa iş lə ri gö rü lür. Bü tün 
iş lər ən yük sək key fiy yət lə 
gö rül mə li dir. Mə nim bi rin
ci tə lə bim bun dan iba rət dir 
– təh lü kə siz lik və key fiy yət. 
An caq hə yat da biz onu gö
rü rük ki, bu qay da lar po zu
lur, qa nun suz ev lər ti ki lir. 
İn di Ba kı da, Azər bay can da 
nə qə dər qa nun suz ev lər ti
ki li r?! Mən so ru şan da san ki 
heç ki min xə bə ri yox dur. 
Yer li ic ra baş çı la rı nın, şə
hər ic ra baş çı la rı nın xə bə ri 
yox dur, heç ki min xə bə ri 
yox dur. Bu ya xın lar da is ti
fa də yə ve ri lən ye ni id man 
ob yekt lə ri ilə ta nış olar kən 
gör düm ki, vax tı lə ulu ön
dər Hey dər Əli ye vin şəx si 
iş ti ra kı ilə sa lın mış “Dost
luq” par kı nın bir his sə si ni 
ye nə də zəbt edir lər. Mən 
təx mi nən 78 il bun dan əv
vəl ora ya get miş dim. Gör
müş düm ki, ora da “Dost luq” 
par kın da kı ağac la rı qı rır lar, 
vil la lar ti ki lir. Ha cı ba la Abu
ta lı bo va gös tə riş ver dim ki, 
ge din ay dın laş dı rın, bü tün 
ti ki lən bi na lar qa nun suz
dur. De dim ki, ge din da ğı
dın on la rı. Qoy, bu bi na la rı 
ti kən lə rə dərs ol sun. O gün 
gə lib, gö rü rəm ki, ye nə də 
düz “Dost luq” par kı nın ya
nın da, ya mac da vil la lar ti
ki lir. De dim öy rə nin bu nu 
kim lər ti ki r? Heç bir adam 
çıx ma dı. De dim ki, ge din 
bir vil la nı sö kün, gö rək kim 
çı xa caq bu nun ar xa sın dan. 
Heç kim çıx ma dı. De dim 
be lə dir sə, əgər heç ki mə 
məx sus de yil sə, bun la rı sö
küb, da ğı dın, baş qa la rı na da 
dərs ol sun. Ge dir lər qa nun
suz yol lar la özəl ləş di rir lər, 
zəbt edir lər, ha sar la yır lar. 
Bu ra da elə is ti nad di var la rı 
ti ki lib ki, bəl kə də o di var la
rın in şa sı na bir ne çə mil yon 
ma nat sərf olu nub.

Bu qə dər öz ba şı na lıq 
ol maz. Mən də fə lər lə de
mi şəm ki, qay daqa nun 
ol ma lı dır. İlk növ bə də, bü
tün və zi fə li şəxs lər nü mu
nə gös tər mə li dir lər. Yer lər 
zəbt edi lir, qa nun suz ti kin
ti lər apa rı lır. On dan son ra 
ge dib bu nu qa nun suz yol la 
sə nəd ləş di rir lər.

Yük sək gər gin lik li xət
lə rin al tın da nə qə dər bi
na lar ti ki lib. İn san lar bəl kə 
də bu nu ba şa düş mür ki, bu, 
on la rın öz lə ri üçün nə qə
dər bö yük təh lü kə li dir. An
caq o ica zə ni kim ve ri b? Elə 
bil ki, öz ba şı na ti kib lər. Axı 
biz ha mı mız Azər bay can
da ya şa yı rıq. Əgər yer li ic ra 
or qan la rı, bə lə diy yə ica zə 
ver mə sə, öz ba şı na kim nə 
edə bi lə r? Bə lə diy yə bir 
növ ne cə de yər lər, ic ra baş
çı la rı nın fi lia lı na çev ri lib. 
Bə lə diy yə nin öz sə la hiy yə
ti var. İn di mən o fəa liy yə ti 
gör mü rəm. Bü tün böl gə
lər də, kənd lər də, şə hər
lər də iş lər döv lət büd cə si 
he sa bı na gö rü lür. Bə lə diy
yə bir kənd yo lu nu ti  kib  mi  ? 
Hal bu ki bu, bi la va si tə onun 
işi dir. Bü tün kənd yol la rı nı 
döv lət büd cə si he sa bı na, ya 
da Pre zi den tin eh ti yat fon

du nun he sa bı na biz ti ki rik. 
Bə lə diy yə, sa də cə ola raq, 
bir mö hür ida rə si dir, yə ni, 
qa nun suz əməl lə rə ştamp 
qo yur. Bu mə sə lə də pro
ku ror luq tə rə fin dən araş dı
rıl ma lı dır, bu na son qo yul
ma lı dır.

So ru şu ram bu qa nun
suz bi na lar ha ra dan mey
da na gə li b? Heç kim bil mir. 
Bu, müm kün de yil. Bu da, 
ne cə de yər lər, mən bə dən 
qay naq la nan ha di sə dir. Qa
nun suz lu ğa, öz ba şı na lı ğa 
son qo yul ma lı dır.

Ona gö rə, gə lə cək də 
be lə bəd bəxt ha di sə lə rin 
tək rar lan ma ma sı üçün, 
ko mis si ya üzv lə ri, mə nə 
konk ret tək lif ve rin. Bir ba
la ca bi na da ica zə siz ti ki lə 
bil məz. Bun dan son ra əgər 
bu, ola caq sa nə in ki iş dən 
çı xa ra ca ğam, on lar ci na yət 
mə su liy yə ti nə də cəlb edi
lə cək lər. İn di Azər bay can 
ic ti ma iy yə ti gö rür ki, öl kə
də to xu nul maz in san yox
dur. Ci na yət tö rə dib sə, və
zi fə dən ası lı ol ma ya raq mə
su liy yə tə cəlb edil mə li dir.

Mən də fə lər lə de mi
şəm ki, və zi fə li şəxs lər öz
lə ri ni nor mal apar sın lar, 
in san lar la ün siy yət qur sun
lar, in san la rı in cit mə sin lər. 
On lar öz lə ri, ailə üzv lə ri 
qa nu nu poz ma sın lar. Də
fə lər lə de mi şəm, am ma 
nə gö rü rəm, ye nə də mə
nim gös tə riş lə ri mi ic ra et
mə yən lər var və nə ti cə nə 
olu r? On lar öz lə ri bəd bəxt 
olur lar. Azər bay can ic ti ma
iy yə ti hər şe yi bi lir. Heç kim 
qa nun dan kə nar da qa la bil
məz. Bir nə fər də to xu nul
maz de yil. Bax, son vaxt lar 
bir ne çə iş ada mı bö yük po
zun tu lar la bağ lı mə su liy yə
tə cəlb edi lib. Vaxt gə lə cək 
ic ti ma iy yət bu mə sə lə lər lə 
bağ lı mə lu mat lan dı rı la caq. 
Nə yə görə? Ona gö rə ki, öz 
mə su liy yət lə ri ni dərk et
mə miş lər, döv lət əm la kı nı 
ta la mış lar, döv lət və sai ti ni 
oğur la mış lar.

Və zi fə li şəxs lə rin ailə 
üzv lə ri ci na yət tö rə dir lər. 
On dan son ra mə su liy yət
dən ya yın maq is tə yir lər. 
Əf sus lar ol sun, be lə lə ri nə 
hi ma yə dar lıq edən döv lət 
mə mur la rı da var ki, on la rı 
mə su liy yət dən ya yın dır
maq üçün min cür əməl
lər dən çı xır lar. Mən de
mi şəm, bu ra da otu ran lar 
mə nim möv qe yi mi bi lir lər. 
Bir adam da mə su liy yət
dən qa ça bil məz, xü su si
lə döv lət mə mu ru. Bö yük 
və zi fə sa hi bi mə su liy yət li 
ol ma lı dır. Biz hü qu qi döv
lət də ya şa yı rıq. Ci na yət 
tö rət mi sən sə get cə za sı nı 
çək, vəs sa lam. Ona gö rə, 
bir da ha de mək is tə yi rəm 
ki, bu ha di sə ilə bağ lı konk
ret tək lif ər ve ril mə li dir. Bu 
gün bü tün döv lət mə mur
la rı na, bü tün döv lət qu
rum la rın da ça lı şan la ra bir 
da ha xə bər dar lıq edi rəm 
ki, hər kəs qa nu na əməl 
et mə li dir, heç kim mə su liy
yət dən qa ça bil mə yə cək. O 
cüm lə dən, bax, bu bəd bəxt 
ha di sə nin sə bəb kar la rı da 
müt ləq mə su liy yə tə cəlb 
edi lə cək lər. Əda lət bər pa 
olu na caq dır.

Prezident
İlhamƏliyevin
rəhbərliyi
iləDövlət
Komissiyasının
ilkiclası 
keçirilib

Ma yın 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 1 nöm rə li 
Ba kı Kli ni ki Tib bi Mər kə zi nə 
gə lə rək Bi nə qə di ra yo nun
da kı çox mər tə bə li ya şa yış 
bi na sın da baş ver miş yan ğın 
nə ti cə sin də xə sa rət alan la rın 
və ziy yə ti ilə ma raq la nıb.

Sə hiy yə na zi ri Oq tay Şi
rə li yev Azər bay ca nın bi rin
ci xa nı mı na bu ra da müa li cə 
alan la rın səh hə ti ba rə də mə
lu mat ve rib. Bil di ri lib ki, ma
yın 19da pay tax tın Bi nə qə di 
ra yo nun da baş ve rən yan ğın 
za ma nı ümu mi lik də 56 nə fər 
tib bi yar dım üçün mü ra ci ət 
edib. On lar dan 15nə ye rin
də cə tib bi yar dım gös tə ri lib, 
41 nə fər isə xəs tə xa na la ra 
yer ləş di ri lib. Xəs tə xa na la
ra yer ləş di ri lən lər dən 26sı 
ma yın 19da bu ra xı lıb. Bir 

nə fər isə hə kim lə rin sə yi
nə bax ma ya raq, dü nən ge cə 
dün ya sı nı də yi şib. Be lə lik lə, 
yan ğın za ma nı ölən lə rin sa yı 
15ə ça tıb. Ha zır da 14 nə fə
rin xəs tə xa na lar da müa li cə si 

da vam et di ri lir. 1 nöm rə li Ba
kı Kli ni ki Tib bi Mər kə zi nin 
tok si ko lo gi ya şö bə sin də isə 
12 xəs tə müa li cə alır. Xə sa rət 
alan lar dan üçü uşaq dır. On
lar üç, dörd və al tı yaş la rın

da dır lar. Mə lu mat ve ri lib ki, 
ha zır da xəs tə lə rin və ziy yə ti 
or ta ağır dır və hə yat la rı üçün 
təh lü kə yox dur.

Yan ğın za ma nı xə sa rət 
alan lar döv lə ti mi zin baş çı sı 

İl ham Əli ye və, bi rin ci xa nım 
Meh ri ban Əli ye va ya on la ra 
gös tər dik lə ri diq qət və qay ğı
ya gö rə min nət dar lıq la rı nı bil
di rib lər. Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va yan
ğın za ma nı xə sa rət alan lar la 
söh bət edib. Bil di rib ki, on la
rın müa li cə si nin yük sək sə
viy yə də apa rıl ma sı və ya nan 
bi na nın sa kin lə ri nə də yən 
mad di zi ya nın ödə nil mə si 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin bir
ba şa nə za rə tin də dir. Yan ğın 
za ma nı dün ya sı nı də yi şən lə
rin ailə lə ri nə baş sağ lı ğı ve rən 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı 
de yib ki, ha di sə nin sə bəb kar
la rı cə za la rı nı ala caq lar.

Meh ri ban Əli ye va xəs tə
lə rə şə fa di lə yib, on la rın sağ
lam lıq la rı nın bər pa olun ma sı 
işi nin da ha yük sək sə viy yə də 
apa rıl ma sı üçün tap şı rıq la rı nı 
ve rib.

MəhəbbətOrucOv

Ma yın 19da Bi nə qə
di ra yo nu Azad lıq pros pek ti 
200/36 say lı ya şa yış bi na sın
da baş ver miş dəh şət li yan
ğın öl kə me dia sın da ge niş 
mü za ki rə ob yek ti nə çev ri lib. 
Bü töv lük də bi na nı çən gi nə 
alan yan ğın za ma nı bu ra da kı 
bü tün mən zil lə rə cid di zi
yan də yib. Yan ğın baş ve rən 
an dan Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa
ləd din İs gən də rov və RİH 
baş çı sı Apa ra tı nın əmək daş
la rı, da xi li iş lər na zi ri Ra mil 
Usu bov, baş pro ku ror Za
kir Qa ra lov, baş pro ku ro run 
müa vi ni Rüs təm Usu bov, 
Föv qə la də Hal lar Na zir li
yi nin rəh bər şəxs lə ri, hü
quqmü ha fi zə or qan la rı nın 
və di gər güc struk tur la rı nın 
təm sil çi lə ri ha di sə ye rin də 
olub lar. 

Ha di sə baş ver di yi əra
zi ra yon ic ra ha ki miy yə ti və 
aidiy yə ti qu rum lar tə rə fin
dən tam nə za rə tə gö tü rü lüb, 
bi na nın sön dü rül mə si nə və 
sa kin lə rin eva kua si ya sı na 
baş la nı lıb. Əra zi də təh lü kə
siz lik çəm bə ri ya ra dı lıb və 
ha di sə ye ri nə  yan ğın sön
dü rən lər cəlb edi lib. Föv
qə la də Hal lar Na zir li yi nin 
tex ni ka sı ilə ya na şı, yan ğı nın 
sön dü rül mə si nə Bi nə qə
di ra yon Mən zil Kom mu nal 
Tə sər rü fa tı Bir li yi nin tex ni
ka sı da cəlb edi lib.  Xə sa rət 
alan lar tə ci li tib bi yar dım 
əmək daş la rı nın kö mə yi ilə 
dər hal xəs tə xa na la ra yer ləş
di ri lib lər. Baş ver miş güc lü 
yan ğı nın sön dü rül mə sin də 
FHNin ver tol yot la rın dan da 
is ti fa də edi lib.

Nə ha yət, ope ra tiv şə kil
də hə ya ta ke çi ri lən iş lər nə
ti cə sin də gü nor ta sa at la rın da  
alo vu tam sön dür mək müm
kün olub. Hə min gün ax şam 
sa at la rın da isə  Pre zi dent 

Ad mi nist ra si ya sı rəh bə ri nin 
müa vi ni Zey nal Nağ də li yev 
və  föv qə la də hal lar na zi ri 
Kə ma ləd din Hey də rov ha di
sə ye ri nə baş çə kib lər. Yan
ğı nın fə sad la rı ba rə də tər tib 
edil miş akt lar təq dim olu nub 
və ha di sə ilə bağ lı Bi nə qə di 
Ra yon Po lis İda rə si nin 5ci 
po lis böl mə sin də xü su si qə
rar ga hın fəa liy yə tə baş la dı ğı, 
onun işi nə ra yon ic ra ha ki
miy yə ti nin mə sul əmək daş
la rı nın cəlb olun du ğu bil di
ri lib.

Bi nə qə di rayonunda ya
ra dıl mış qərar gah dan ve ri lən 
mə lu ma ta gö rə, ye ni ya ra dıl
mış Döv lət Ko mis si ya sı ma
yın 19dan eti ba rən yan ğın
dan zə rər çək miş in san la ra 
də yən zi ya nın araş dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də iş lə rə baş la yıb. 
Bil di ri lib ki, öl kə Pre zi den ti
nin tap şı rı ğı ilə ra yon əra zi
sin də ya ra dı lan qə rar gah da 
sut ka ər zin də da yan ma dan 
iş ge dir. Yan ğın dan zə rər çə

kən və tən daş lar qə rar gah da 
qey diy ya ta dü şüb lər və Pre
zi den tin tap şı rı ğı na əsa sən 
hər ailə yə il kin və sa it ödə
ni lib. Ey ni za man da, dün ya
sı nı də yi şən in san lar la bağ lı 
da təd bir lər gö rü lüb. Cə nab 
Pre zi den tin tap şı rı ğı na əsa
sən, yas mə ra sim lə ri nin bü
tün xər ci ni döv lət öz üzə ri
nə gö tü rüb. Qeyd olu nub ki, 
is tər Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin nü ma yən
də lə ri, is tər bə lə diy yə sədr
lə ri, is tər sə də Ba kı Şə hər 
İc ra Ha ki miy yə ti nin və Döv
lət Ko mis si ya sı nın mü va fiq 
qu rum la rın dan olan nü ma
yən də lər mün tə zəm şə kil də 
əra zi lə rə baş çə kir, yas mə
ra sim lə rin də olur, yan ğın dan 
zə rər çək miş və tən daş la rın 
prob lem lə ri ilə ya xın dan ma
raq la nır lar. 

Ha di sə ye rin də olan Bi
nə qə di Ra yon Po lis İda rə
si nin rəi si Na miq İs ma yı lov 
əmək da şı mız la söh bə tin də 

bil di rib ki, ha zır da bi na nın 
içə ri sin də yox la ma apa rı lır. 
Bi na da sö kün tü iş lə ri apa
rıl dı ğın dan təh lü kə siz lik 
ba xı mın dan bü tün sa kin lər 
yan ğın la əla qə dar ya ra dıl mış 
qə rar ga ha gön də ri lir lər: “Ra
yon rəh bər li yi nin kö mək li yi 
ilə və tən daş la rın mü əy yən 
olu nan yer lər də yer ləş di ril
mə si tə min edi lib. Sa kin lər 
ki ra yə mən zil lər də və Sər
həd Qo şun la rı nın Bil gəh qə
sə bə sin də ki pan sio nat la rın
da yer ləş di ri lib. Ha di sə ilə 
bağ lı ya ra dıl mış qə rar gah da 
bü tün mə sə lə lər mü za ki rə 
olu nur və sa kin lə rə ope ra tiv 
mə lu mat ve ri lir”.

Qeyd edək ki, yan mış 
bi na nın sa kin lə ri üçün mü
vəq qə ti ola raq ay rıl mış yer
lər dən bi ri də Əmək və 
Əha li nin So si al Mü da fiə si 
Na zir li yi nin Bil gəh qə sə bə
sin də ki Mü ha ri bə və əmək 
əlil lə ri pan sio na tı dır. Əmək 
və əha li nin so si al mü da fiə

si na zi ri Sə lim Müs lü mov 
ma yın 20də pan sio nat da 
ola raq, ya nan bi na nın sa kin
lə rin dən bir his sə si nin mü
vəq qə ti yer ləş di ril mə si üçün 
nə zər də tu tu lan otaq lar və 
ko tec lər də ki şə ra it lə ta nış 
olub. Zə rər çə kən lə rin bu ra
da yer ləş di ril mə si və la zı mi 
xid mət lər lə tə min olun ma
la rı üçün mü va fiq təd bir lər 
gö rü lüb, otaq lar la zı mi məi
şət ava dan lıq la rı ilə tə min 
olu nub.

Sə hiy  yə Na zir l i  yi  nin 
mət bu at xid mə tin dən əl də 
et di yi miz mə lu ma ta gö rə, 
Azad lıq pros pek tin də ki 16 
mər tə bə li ya şa yış bi na sın
da baş ver miş yan ğın la əla
qə dar 50 nə fər ya ra lı tə ci li 
tib bi yar dım ma şın la rı ilə 
müx tə lif xəs tə xa na la ra yer
ləş di ri lib. Əv vəl cə dən tam 
ha zır və ziy yə tə gə ti ril miş 
xəs tə xa na lar da ya ra lı la ra ən 
yük sək sə viy yə də bü tün la
zı mi tib bi yar dım gös tə ri lib. 
Ha zır da xə sa rət  alan la rın 
ək sə riy yə ti 1 say lı Kli ni
ki Tib bi Mər kə zin Tok si
ko lo gi ya şö bə sin də tok si ki 
zə hər lən mə di aq no zu ilə 
müa li cə olu nur. Di gər ya ra
lı lar El mi Təd qi qat Trav mo
to lo gi ya və Or to pe di ya İns
ti tu tu na, 6 say lı Ba kı Şə hər 
Xəs tə xa na sı na yer ləş di ri lib. 
10 nə fə rə isə Ba kı şə hə ri 
Tə ci li və Tə xi rə sa lın maz 
Tib bi Yar dı mın əmək daş la rı 
tə rə fin dən ye rin də cə yar
dım gös tə ri lib.

Mə lu mat da həm çi nin 
bil di ri lib ki, Sə hiy yə Na zir
li yi nin və zi fə li şəxs lə ri ya
ra lı la rın və ziy yə ti ilə şəx sən 
ta nış ola raq la zı mi gös tə riş lər 
ve rir lər. Yan ğın baş la nan an
dan ha di sə ye rin də 30 ədəd 
tə ci li və tə xi rə sa lın maz tib bi 
yar dım bri qa da sı ça lı şıb. Al
dı ğı mız son mə lu ma ta gö rə, 
xəs tə xa na lar da olan ya ra lı la
rın hə ya ti təh lü kə si yox dur.

MehribanƏliyevayanğın 
nəticəsindəxəsarətalanların 
vəziyyətiiləmaraqlanıb

Yanğınınnəticələriaradan
qaldırılır
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Xə bər ve ril di yi ki mi, Bi
nə qə di ra yo nu Azad lıq pros
pek ti 200/36 say lı çox mər
tə bə li ya şa yış bi na sın da baş 
ve rən yan ğın za ma nı xey li 
sa kin müx tə lif də rə cə li  bə
dən xə sa rət lə ri alıb. Rəs mi 
mə lu mat la ra gö rə, baş ver miş 
ha di sə ilə əla qə dar 56 nə fər 
sa kin tib bi yar dım üçün mü
ra ci ət edib. On lar dan 15nə 
ye rin də cə tib bi yar dım gös tə
ri lib, 41 nə fər müx tə lif xəs tə
xa na la ra yer ləş di ri lib. 

Ba kı şə hə ri Tə ci li və Tə
xi rə sa lın maz Tibb Yar dım 
Stan si ya sı nın əmək daş la rın
dan əl də et di yi miz mə lu ma ta 
əsa sən, yan ğın za ma nı ya ra
la nan la rın  ək sə riy yə ti tok si
ki zə hər lən mə di aq no zu ilə 1 
say lı Kli ni ki Tib bi Mər kə zin 
Tok si ko lo gi ya şö bə si nə gə ti
ri lib. Ha zır da ora da müa li cə 
alan sa kin lə rin və ziy yə ti sa
bit dir və hə yat la rı üçün təh
lü kə yox dur. 

Ya ra lı la rın və ziy yə ti ilə ye
rin də cə ta nış ol maq üçün Kli
ni ki Tibb Mər kə zin  Tok si ko lo
gi ya şö bə si nə get dik. Şö bə nin 
hə ki mi Al maz xa nım Ba ğı ro va 
bi zim lə söh bə tin də baş ver miş 
yan ğın nə ti cə sin də şö bə yə  
tüs tü dən zə hər lən mə di aq no
zu ilə 34 nə fə rin gə ti ril di yi ni 

bil dir di: “Ma yın 20də hə min 
bi na da ya şa yan da ha bir sa kin 
tok si ki zə hər lən mə di aq no zu 
ilə şö bə yə qə bul olu nub. Xəs
tə xa na ya yer ləş di ri lən lər dən 
bir ne cə si ötən gün il kin tib bi 
yar dım al dıq dan son ra evə bu
ra xı lıb. Xə sa rət alan lar dan 3ü 
üç, dörd və al tı yaş la rın da dır. 
Ha zır da şö bə də müa li cə alan 
xəs tə lə rin ək sə riy yə ti nin və
ziy yə ti sa bit ola raq qa lır və cid
di hə kim nə za rə tin də dir lər”. 

A.Ba ğı ro va nın söz lə ri nə 
gö rə, ha di sə za ma nı xə sa rət 

ala raq xəs tə xa na ya yer ləş di ri
lən sa kin lə rə döv lət qu rum la
rı və di gər təş ki lat lar tə rə fin
dən xü su si diq qət gös tə ri lir: 
“Ma yın 20də Azər bay ca nın 
bi rin ci xa nı mı xəs tə xa na da 
müa li cə alan sa kin lə rə baş 
çə kib. Gün ər zin də sə hiy yə 
na zi ri nin müa vin lə ri da im 
ya ra lı la rın və ziy yə ti ilə şəx
sən ta nış olub, la zı mi gös tə
riş lə ri ni ve rib lər. Onu da əla
və edim ki, Bi nə qə di ra yon 
rəh bər li yi hər gün xəs tə lə rin 
və ziy yə ti ilə ma raq la nır”.

Xəs tə xa na da olar kən yan
ğın za ma nı xə sa rət al mış Rə
hi mə Ələk bə ro va ilə  söh bət 
et dik. Onun söz lə ri nə gö rə, 
ma yın 19da zə hər lən mə di
aq no zu ilə huş suz və ziy yət
də xəs tə xa na ya yer ləş di ri lib: 
“Hə kim lə rin cid di səy lə ri 
nə ti cə sin də in di özü mü yax
şı hiss edi rəm. Bi zə gös tə ri
lən diq qət və qay ğı ya gö rə 
döv lət baş çı sı İl ham Əli ye və, 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı 
Meh ri ban Əli ye va ya min nət
dar lı ğı mı bil di ri rəm”. 

Sö zü ge dən bi na nın 7ci 
mər tə bə sin də ya şa dı ğı nı de
yən Sə da qət Al lah ver di ye va 
bi zim lə söh bə tin də ha di sə nin 
bir an da baş ver di yi ni  bil di rib. 
Ha zır da və ziy yə ti nin nis bə
tən yax şı ol du ğu nu söy lə yən 
S.Al lah ver di ye va hə kim lə rin 
gös tər di yi qay ğı dan ra zı lıq
la da nı şıb. O, öl kə nin bi rin ci 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va nın, 

mil lət və kil lə ri nin, zi ya lı la rın 
da vam lı ola raq on la ra baş çək
dik lə ri ni diq qə tə çat dı rıb. 

Xəs tə xa na da müa li cə alan 
bi na sa kin lə ri – Şah naz Bə ni

ye va və Ni gar Yah ya ye va da 
bi zim lə söh bət lə rin də səh
hət lə ri nin get dik cə yax şı laş
dı ğı nı  vur ğu la yıb lar.

Əmək daş la rı mız, həm çi
nin, ya nan bi na nın sa kin lə
ri nin mü vəq qə ti ya şa yış ye ri 
ilə tə min olun ma la rı, ha be lə 
zə rər çək miş sa kin lə rin çə tin
lik lə ri nin ara dan qal dı rıl ma sı, 
on la rı na ra hat edən su al la rın 

ca vab lan dı rıl ma sı məq sə di
lə Bi nə qə di RİH tə rə fin dən 
ya ra dıl mış  qə rar ga hın fəa liy
yə ti ilə də ma raq la nıb lar. 8ci 
mik ro ra yon, S.S.Axun dov kü

çə sin də yer lə şən qə rar ga ha 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti baş çı
sı nın 1ci müa vi ni İl qar Sü ley
ma nov rəh bər lik edir.

Qə rar gah dan bil di ril di yi
nə gö rə, zə rər çə kən sa kin lər 
on la rı na ra hat edən mə sə lə
lər lə bağ lı gün ər zin də bu
ra ya mü ra ci ət edə bi lər lər: 
“Qə rar gah sə hər sa at 8dən 
ge cə sa at la rı na ki mi fəa liy yət 

gös tə rir. Yan ğın za ma nı zə rər 
çək miş 57 ailə dən 26sı ki ra
yə ev lər lə tə min olu nub, on
la ra ki ra yə haq qı ödə ni lib, 10 
ailə isə ev ax ta rı şın da dır”. 

Yanğınzamanıxəsarətalanlarqayğıilə
əhatəolunublar

Azər bay can Res pub li
ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin 
2003cü il 2 iyun ta rix li 74 
nöm rə li qə ra rı ilə təs diq 
edil miş “Döv lət büd cə si nin 
Eh ti yat Fon du nun və sai tin
dən is ti fa də Qay da la rı”nın 
4cü his sə si nə əsa sən Ba kı 
Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin 
Azər bay can Res pub li ka sı
nın Ma liy yə Na zir li yi ilə 
ra zı laş dı rıl mış tək li fi ni nə
zə rə ala raq: 

1. Azər bay can Res pub
li ka sı Pre zi den ti nin 2015
ci il 19 may ta rix li 1229 
nöm rə li Sə rən ca mı nın 2ci 
his sə si nin ic ra sı ilə əla qə
dar Ba kı şə hə ri, Bi nə qə di 
ra yo nu, Azad lıq pros pek ti, 
200/36 ün va nın da yer lə şən 
çox mər tə bə li ya şa yış bi
na sın da baş ver miş yan ğın 
ha di sə si nə ti cə sin də hə lak 
ol muş 15 sa ki nin hər bi ri
nin ailə si nə 15.000,0, (on 
beş min) ma nat, bi na sa ki ni 
olan 56 ailə nin hər bi ri nə 
yan ğın nə ti cə sin də zə rər 
dəy miş əm la kı na gö rə il
kin ola raq 20.000,0 (iyir mi 
min) ma nat məb lə ğin də 
döv lət və sai ti he sa bı na bir
də fə lik mad di yar dım mü
əy yən edil sin.

2. Çox mər tə bə li ya şa
yış bi na sın da əsas lı tə mir 
və ye ni dən qur ma iş lə ri nə 

baş la maq üçün 3000000,0 
(üç mil yon) ma nat və sa it 
ay rıl sın.

3. Bu Sə rən ca mın 1ci 
və ya 2ci his sə lə rin də gös
tə ri lən mə sə lə lə rin həl li 
və bi na nın sa kin lə ri nə ki
ra yə pu lu ödə nil mə si üçün 
Azər bay can Res pub li ka sı
nın 2015ci il döv lət büd
cə si nin Eh ti yat Fon dun dan 
Ba kı şə hər İc ra Ha ki miy
yə ti nə cə mi 5000000,0 (beş 
mil yon) ma nat məb lə ğin də 
və sa it ay rıl sın.

4. Azər bay can Res pub
li ka sı nın Ma liy yə Na zir li
yi nə tap şı rıl sın ki, Bu Sə
rən ca mın 3cü his sə sin də 
gös tə ri lən və sai tin mü əy
yən olun muş qay da da ödə
nil mə si ni tə min et sin.

5. Ye ri nə ye ti ri lə cək iş
lə rin tə xi rə sa lın ma dan ic
ra sı nın va cib li yi ni nə zə rə 
ala raq, müs təs na hal ki mi, 
bu Sə rən ca mın 2ci his sə
sin də gös tə ri lən iş lə rin bir
ba şa mü qa vi lə lər lə ye ri nə 
ye ti ril mə si nə ica zə ve ril sin.

6. Bu Sə rən cam im za
lan dı ğı gün dən qüv və yə 
mi nir.

Abid ŞƏ rİ fov,
Azər bay can res pub li ka sı Baş 

na zi ri nin müa vi ni, Döv lət 
Ko mis si ya sı nın səd ri

Ba kı şə hə ri 21 may 2015ci il

AzərbaycanRespublikası
NazirlərKabinetinin
Sərəncamı

Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin
də yan ğın baş ver miş bi na da 
sə nəd lə ri yan mış və ya kor
lan mış sa kin lə rə Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin tap
şı rı ğı na əsa sən səy yar “ASAN 
xid mət” va si tə si lə xid mət 
gös tə ri lə cək. Səy yar şə kil də 
gös tə ri lən xid mət lər aidiy yə ti 
döv lət qu rum la rı tə rə fin dən 
təq dim olu nur.

Azər bay can Res pub li ka sı
nın Pre zi den ti ya nın da Və tən
daş la ra Xid mət və So si al İn no
va si ya lar üz rə Döv lət Agent
li yin dən  ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, bu xid mət lə rə aşa ğı da kı 
və di gər zə ru ri sə nəd ləş mə lər 
da xil dir:

•  No ta ri at fəa liy yə ti;
•   Və tən daş lıq  və ziy yə ti 

akt la rı nın  döv lət  qey
diy ya tı;

•   Ümum və tən daş  pas
port la rı nın ve ril mə si və 
də yiş di ril mə si;

•   Sü rü cü lük və si qə lə ri nin 
də yiş di ril mə si;

•   Mən zil lər üzə rin də mül
kiy yət hü quq la rı nın  il

kin və tək rar döv lət qey
diy ya tı na alın ma sı ba-
rə də çı xa rış la rın, tex ni ki 
pas port la rın ve ril mə si;

•   Şəx siy yət və si qə lə ri nin ve
ril mə si və də yiş di ril mə si;

•   Da şın maz əm la kın təs
vi ri nə, döv lət qey diy ya

tı na alın mış hü quq la ra 
və on la rın məh dud laş dı-
rıl ma sı na (yük lü lü yü nə) 
da ir döv lət re yest rin dən 
ara yış la rın ve ril mə si;

•   Fər di ya şa yış ev lə ri üzə
rin də mül kiy yət hü quq
la rı nın tək rar döv lət 
qey diy ya tı na  alın ma sı 
ba rə də çı xa rış la rın, tex-
ni ki pas port la rın ve ril-
mə si.

Xid mət lər yan ğın la əla qə
dar Föv qə la də Hal lar Na zir li yi 
tə rə fin dən ya ra dıl mış qə rar
ga hın ya nın da ma yın 22dən 
eti ba rən səy yar av to mo bil lər 
və iri tu tum lu av to bus va si tə si
lə hə ya ta ke çi ri lə cək.

Səy yar “ASAN xid mət”in 
iş qra fi ki: həf ə nin ba zar er tə
si – cü mə gün lə ri sa at 10:00
dan 20:00dək, şən bə və ba
zar gün lə ri isə sa at 10:00dan 
17:00dək (na har fa si lə si ol
ma dan).

Ba kı şə hə ri nin Bi nə qə
di ra yo nu, Azad lıq pros pek
ti,200/36 ün va nın da ma yın 
19da ya nan çox mər tə bə li 
ya şa yış bi na sı sa kin lə ri
nin bü tün elekt rik borc la rı 
“Azə ri şıq” ASCnin he sa bı
na ödə ni lib.

“Azə ri şıq”ın mət bu at 
xid mə tin dən  ve ri lən mə
lu ma ta gö rə yan mış bi na
nın sa kin lə ri qar şı da kı ay
lar da da məs kun la şa caq la rı 
is tə ni lən yer lər də elekt rik 

haq la rın dan azad edi lə cək.  
“Hə yat la rı nor mal axa ra 

dü şə nə qə dər “Azə ri şıq” bu 
abo nent lə rin bü tün elekt rik 
sər fiy yat xərc lə ri ni öz üzə
ri nə gö tü rür”, – de yə mə lu
mat da bil di ri lib.

Yanğındanzərər
çəkənailələrelektrik
haqlarındanazad
olunacaq

“ASANxidmət”yanğınbaşverənbinanın
sakinlərinəxidmətgöstərməyəbaşlayır

Gizliqəhrəmanlar–xilasedicilər
Ma yın 19da baş ve rən 

yan ğın da xi la se di ci lər ba rə
də çox da nı şı lır, hət ta bə zi
lə ri qəh rə man ad lan dı rı lır.

Tə bii ki, qəh rə man lıq 
ay rı an lam dır və və zi fə bor
cu nu ye ri nə ye ti rən şəxs lə
rin qəh rə man ad lan dı rıl ma
sı na eh ti yac yox dur. An caq...

An caq bir xü su si mə qam 
var: əgər xi la se di ci öz əleyh
qa zı nı çı xa rıb, tüs tü al tın da 
qa lan sa ki nə ve rir sə, öz əy
nin də ki oda da vam lı pal ta rı nı 
çı xa rıb, xi las et mək is tə di yi 
ada mın əy ni nə ge yin di rir sə 
və əleyh qaz sız, çıl paq qal dı
ğı hal da be lə “ge yin dir di yi” 
zə rər çə kə ni çi yin lə ri nə alıb, 
7 mər tə bə dü şü rür sə, hu şu
nu iti rib ye rə yı xı la na qə dər 
in san la rı xi las et mə yə da vam 
edir sə... O, ar tıq qəh rə man
dır.

 Özü nü təh lü kə yə atan, 
yan ğın dan qo run ma pal ta rı
nı, tüs tü dən bo ğul ma ğa im
kan ver mə yən əleyh qa zı nı 
baş qa bir in sa na ve rib, tam 
təh lü kə al tı na düş dü yü nü 
bi ləbi lə yan ğın dan in san xi
las et mə yin baş qa adı var  mı  ?

Hə min xi la se di ci ni ax

tar dıq: Xə tai Şah ver di ye vi, 
FHNin Yan ğın dan Mü ha fi
zə dəs tə si nin Nə si mi ra yon 
əmək da şı nı. Bi zim üçün 
sürp riz çı xı şı Nə si mi ra yon 
Yan ğın dan Mü ha fi zə dəs tə
si nin rəi si et di: “Haq qı mız
da bu qə dər yaz maq doğ ru 
de yil. Dəs tə miz, sa də cə, öz 
və zi fə tap şı rı ğı nı ye ri nə ye
ti rib”.

Tə  va  zö  kar  lıq  mı  ? Yox, 
sa də cə, on lar doğ ru dan da 
be lə dü şü nür lər. Bəl kə də 
bil mir lər ki, 14cü mər tə bə
də, odalo vun için də özü nün 
yan ma, bo ğul ma, öl mə ris ki
nə əhə miy yət ver mə dən əy
nin də ki lə ri çı xa rıb bir in sa na 
ge yin dir mək və zə hər lə nib 
hu şu nu itir mək lə qey ribə
ra bər dö yüş də düş mən so na 
qə dər vu ruş maq sə viy yə
sin də dir: hər iki sin də “özü
nü qo ru ma ins tik ti” ol mur: 
qəh rə man lıq bu ins tink tin 
öl dü yü an da baş la yır. Fərq 
odur ki, bi rin də Və tən, di
gə rin də Və tən daş qo ru nur! 

Və tən daş la rı hə ya tı ba
ha sı na qo ru yan Xə tai ni də 
ona gö rə da nış dır dıq. Da ha 
doğ ru su, yal nız o anı bi zim lə 

bö lüş mə yə zorxoş ra zı sa la 
bil dik:

– Ha di sə olan gün tə
lim də idim. 3cü də rə cə li 
hə yə can siq na lı ve ril dik də 
tə lim lə ri ya rım çıq qo yub 
ha di sə ye ri nə tə ləs dik. Ora 
ça tan da ar tıq bi zim əmək
daş la rı mız ya nan bi na nın 
içə ri sin də kəş fiy yat, xi la set
mə iş lə ri nə baş la mış dı. Elə 
bu za man əmək da şı mız, baş 
ça vuş Məm məd İba do vu 
gör düm. O, ar tıq 3 nə fər sa
ki ni yan ğın dan xi las et miş di. 
Hal sız və ziy yət də idi, tüs tü

dən zə hər lən miş di. Onun 
dö yüş pal ta rı nı is tə dim, ge
yi nib yu xa rı qalx dım. 14cü 
mər tə bə də dö şə mə yə uzan
mış ki şi ni aya ğa qal dır dım. 
Ge dək, de dim. Get mək is
tə mə di. De dim, vaxt keç dik
cə və ziy yət da ha da pis lə şir, 
ge dək. Su içirt dim, nəm əs ki 
ilə üzü nü sil dim. Ki şi de di ki, 
ast ma yam, ba car mı ram, ha va 
uda bil mi rəm. Tez əy nim də
ki dö yüş pal ta rı mı çı xa rıb 
ona ge yin dir dim, əleyh qa
zı mı ağ zı na bağ la dıb. Onu 
pil lə kən lər lə dü şür düm, 

özüm isə yaş əs ki ilə zə hər
li ha va dan qo ru nur dum. 7ci 
mər tə bə yə ça tan da de dim, 
ola bil sin, mə nim ha vam 
çat ma sın, mən tə ci li qa ça raq 
dü şüm, sən qorx ma, blok da 
an caq tüs tü var, alov yox dur, 
özün enər sən. Gör düm, ki şi 
tə rəd düd et di, ona gö rə də 
onu tək qoy ma dım, hal sız
laş sam da, on dan əl çək mə
dim. Bir də on da ayıl dım ki, 
xəs tə xa na da yam.

Yə ni mə nim ye ri mə ha
mı be lə edər di, elə edir di lər 
də...
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Azər bay can Pre zi den ti 
İlham Əli ye vin ic ra struk tur
la rı qar şı sın da mü əy yən ləş
dir di yi cid di tə ləb lər dən bi ri 
də və tən daş la rın qə bu lu, on
la rın əri zə və şi ka yət lə ri nə 
diq qət lə ya na şıl ma sı ilə bağ
lı dır. Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti  fəa liy yə ti ni məhz 
bu tə ləb lər çər çi və sin də qu
ra raq və tən daş la rın qə bu lu
nun təş ki li, on la rın mü ra ci
ət lə ri nə vax tın da ba xıl ma sı 
və həl li is ti qa mə tin də zə ru ri 
təd bir lər hə ya ta ke çi rir. Bu 
ba xım dan, ra yon ic ra ha ki
miy yə ti nin iş ti ra kı ilə sa kin
lər lə mün tə zəm ola raq ke çi
ri lən səy yar gö rüş lə rin bö yük 
ro lu var.

 Ma yın 15də 9cu mik ro
ra yon H.Ba ba şov kü çə si 20
də, əha li nin küt lə vi təd bir lər 
evin də ke çi ri lən növ bə ti səy
yar gö rüş də ra yon ic ra ha
ki miy yə ti nin mə sul və zi fə li 
şəx lə ri, müx tə lif ida rə, mü əs
si sə və təş ki lat la rın rəh bər lə
ri, həm çi nin 123 nə fər mik ro
ra yon sa ki ni iş ti rak et miş dir. 
Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti nin baş çı sı Xa ləd din İs
gən də rov bil dir miş dir ki, öl kə 
baş çı sı İl ham Əli ye vin töv si yə 
və tap şı rıq la rı na mü va fiq ola
raq, yer lər də sa kin lər lə mün
tə zəm gö rüş lər ke çi ri lir, on la
rı na ra hat edən prob lem lə rin 
həl li is ti qa mə tin də təd bir lər 
gö rü lür: “Bu gö rüş lər də qal
dı rı lan prob lem lə rin bə zi lə ri 
ye rin də cə həll olu nur, di gər
lə ri nin həl li nə za rə tə gö tü rü
lür. Prob lem lə rin bə zi lə ri nin 
həl li nin ob yek tiv sə bəb lər
dən bir qə dər uzan ma sı da 
müm kün dür. Am ma on la rın 
heç bi ri diq qət siz qal mır və 
ic ra ya yö nəl di lir. Bü tün mü
ra ci ət lər qey diy ya ta alı nır və 

aidiy yə ti şö bə lə rə gön də ri lir. 
Döv lət baş çı sı nın rəh bər li
yi ilə hə ya ta ke çi ri lən bü tün 
la yi hə lər, gö rü lən iş lər əha li
nin ra hat lı ğı, yax şı ya şa ma la rı 
üçün dür. Bi zim və zi fə miz in
san la ra la yiq li xid mət gös tər
mək, on la rın prob lem lə ri nin 
həl li nə yar dım çı  ol maq dır”. 
RİH baş çı sı bil dir miş dir ki, 
ra yon da möv cud olan bü tün 
prob lem lər öl kə baş çı sı nın 
diq qət və qay ğı sı ilə mər hə
lə lər lə həl li ni ta pa caq, əha li
də na ra hat lıq ya ra dan mə sə
lə lər ara dan qal dı rı la caq dır: 
“Möh tə rəm Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin bü tün ra yon la rın ic
ra ha ki miy yət lə ri nin baş çı la rı 
qar şı sın da mü əy yən ləş dir di yi 
baş lı ca və zi fə in san la rın üz
ləş di yi prob lem lə rin həl li nə 
na il ol maq, və tən daş la ra la
yiq li xid mət gös tər mək dir. Bu 
prin sip bi zim fəa liy yə ti mi zin 
əsa sı nı təş kil edir. Hər han
sı mə sə lə ilə bağ lı Bi nə qə di 
RİHə mü ra ci ət edən və tən
da şa yük sək sə viy yə də diq qət 
ol ma lı, heç kim na ra zı get mə
mə li dir. Ra yon rəh bə ri ola raq 
möv cud prob lem lər ba rə də 
ki fa yət qə dər  mə lu ma tım 
var və on la rın həl li üçün cid

di təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. 
La kin elə prob lem lər də var 
ki, on lar ba rə də bi la va si tə 
və tən laş lar la ke çir di yi miz gö
rüş lər də xə bər tu tu ruq. Yə ni 
və tən daş lar la ke çi ri lən səy yar 
gö rüş lər möv cud prob lem
lə rin öy rə nil mə si nə və im
kan da xi lin də həl li nə xid mət 
edir. Mə sə lən, mə lu mat lı yıq 
ki, yay möv sü mü ilə əla qə dar 
sa kin lər iç mə li su ilə bağ lı 
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə
ti1646”ya da ha çox mü ra ci ət 
edir lər. Bu və di gər prob lem
lə rin həl li üçün ope ra tiv təd
bir lər hə ya ta ke çi ri lir”.

Ra yon ic ra ha ki miy yə
ti nin baş çı sı sa kin lər lə gö
rüş də Ba kı da ke çi ri lə cək I 
Av ro pa Oyun la rı nın ke çi ril
mə si nə çox az vaxt qal dı ğı nı 
de miş dir: “Pay tax tı mız xa ri ci 
qo naq la rı və id man çı la rı qə
bul et mə yə tam ha zır dır. İd
man çı la rın ke çə cə yi pros pekt 
və kü çə lər müa sir tə ləb lə rə 
uy ğun ye ni dən qu ru lub. Bi
nə qə di ra yo nun da müx tə lif 
ya rış la rın ke çi ril mə si nə zər də 
tu tu lan id man mey dan ça la rı 
da tə ləb lə rə tam ca vab ve rir”.

Gö rüş də iş ti rak edən 
9cu mik ro ra yon sa ki ni Na

zim Nov ru zov bil dir miş dir ki, 
son il lər Bi nə qə di ra yo nun da 
hə ya ta ke çi ri lən ge niş miq
yas lı abad lıqqu ru cu luq iş lə ri 
sa kin lər tə rə fin dən rəğ bət lə 
qar şı la nır: “Pi ya da la rın nor
mal hə rə kə ti üçün sə ki lər 
ye ni dən qu ru lur, hün dür mər
tə bə li bi na lar da is tis mar müd
də ti ni ba şa vur muş lif lər ye
ni si ilə əvəz olu nur, kü çə lə rə 
as falt dö şə nir, bi na la rın dam 
ör tük lə ri tə mir olu nur, zir zə
mi lər çir kab su lar dan tə miz lə
nir. Su, işıq və qa zın ve ril mə si 
ilə bağ lı  prob lem lər ara dan 
qal dı rı lır. Sa kin lə rin is ti ra hə ti 
üçün əl ve riş li şə ra it ya ra dı lır”. 

Sa kin lər dən Zin yət Kə ri
mo va, Ley la Ələs gə ro va, Hü
seyn Cə fə rov, Azad Və li yev və 
baş qa la rı çı xış edə rək mik ro ra
yon da hə ya ta ke çi ri lən qu ru cu
luq iş lə ri nə gö rə öl kə baş çı sı na 
min nət dar lıq la rı nı bil dir miş, 
on la rı na ra hat edən bə zi nöq
san və ça tış maz lıq la rın ara dan 
qal dı rıl ma sı nı xa hiş et miş lər.

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

SİyavuşəMİrlİ

Ta rix də ilk də fə ke çi ri lə
cək I Av ro pa oyun la rı na ev 
sa hib li yi edə cək Azər bay
ca nın bü tün böl gə lə rin də, o 
cüm lə dən pay taxt da və onun 
ra yon la rın da hə yə can və 
coş qu art maq da dır. Bi nə qə di 
ra yo nun da mö tə bər id man 
təd bi ri nə ha zır lıq 2014cü il 
iyu lun 1dən ic ra sı na start 
ve ril miş “Tə miz Bi nə qə di” 
so si al la yi hə si ilə baş la yıb. 
La yi hə çər çi və sin də müx tə
lif küt lə vi təd bir lər – əha li 
ara sın da maa rif ən dir mə ak
si ya la rı, mü sa bi qə lər təş kil 
olu nub, ye ni park lar açı lıb, 
so si al çarx lar ha zır la nıb. Ra
yon sa kin lə ri də bu ic ti mai 
fay da lı işə la yiq li töh fə lə ri ni 
ver mə yə ça lı şır lar. 

 Av ro pa Oyun la rı nın 
təb li ği məq sə di lə ra yon da 
ya ra dıl mış İc ti mai Şu ra da 
müx tə lif təd bir lə rin ke çi
ril mə si nə start ve rib. Bi nə
qə di ra yon 26 say lı Uşaq və 
Gənc lə rin Ya ra dı cı lıq Mək
tə bin də ke çi ri lən “Bi nə qə di 
mək təb lə rin də “Ba kı2015” 
dərs lə ri” ad lı təd bir də bu 
qə bil dən olub. Təd bir də 
İc ti mai Şu ra nın səd ri As
lan Meh di yev, sədr müa vi ni 
Hə mid Meh di yev, ka ti bi Fu
ad Hü seyn za də, ya ra dı cı lıq 
mək tə bi nin, ha be lə La çın 
ra yon 13 say lı or ta mək tə bin 
şa gird  və mü əl lim kol lek ti vi  
iş ti rak edib.

Qo naq la rı sa lam la yan 
mək tə bin di rek to ru Zi yad 
Nə bi yev bil di rib ki, I Av ro pa 
Oyun la rı ərə fə sin də İc ti mai 
Şu ra nın bu cür tə şəb büs lə ri 
təq di rə la yiq dir. İc ti mai Şu
ra nın səd ri As lan Meh di yev 
söz lə ri nə gö rə, təd bi rin ke
çi ril mə sin də baş lı ca məq səd 
I Av ro pa oyun la rı ərə fə sin də 

ra yon sa kin lə ri ni mə lu mat
lan dır maq, on la ra bu möh tə
şəm id man təd bi ri nin əhə
miy yə ti ni aşı la maq dır. Qeyd 
olu nub ki, ta rix də ilk də fə 
ke çi ri lə cək I Av ro pa Oyun la
rı na Azər bay ca nın ev sa hib li
yi et mə si bö yük nai liy yət dir: 
“Öl kə mi zin mö tə bər id man 
ya rış la rın da bö yük nai liy
yət lər qa zan ma sı, dün ya da
kı nü fu zu nun il bə il art ma sı 
nə ti cə eti ba ri lə 2015ci il də 
I Av ro pa Oyun la rı nın öl kə
miz də ke çi ril mə sin də həl
le di ci rol oy na yıb. Av ro pa 
Olim pi ya Ko mi tə si nin qə bul 
et di yi qə rar dan ötən müd
dət də Oyun la ra ha zır lıq iş
lə ri nin sü rə ti və miq ya sı ina
nıl maz sə viy yə də ar tıb. İs tər 
cə nab Pre zi den tin, is tər sə də 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, 
ilk Av ro pa Oyun la rı nın Təş
ki lat Ko mi tə si nin səd ri Meh
ri ban Əli ye va nın apar dı ğı 
gər gin və məq səd yön lü işin 
sə mə rə si göz qa ba ğın da dır”.

İc ti mai Şu ra nın səd ri 
qeyd edib ki, be lə bey nəl xalq 
təd bir lə rin təb li ği za ma nı 
er mə ni iş ğal çı la rı nın tor paq
la rı mı za tə ca vü zü haq da da 
ge niş mə lu mat ver mək la
zım dır: “Əl bət tə, ilk Av ro pa 
Oyun la rı öl kə mi zi da ha da 
məş hur edə cək. Əc nə bi lər 
öl kə mi zi ta nı dıq ca, düş mən
lə ri mi zin də kim ol du ğu nu 
öy rə nə cək lər. Fik rim cə, ha
zır da Azər bay ca nı və dün
ya da ya şa yan bü tün azər
bay can lı la rı ma raq lan dı ran 
ən baş lı ca mə sə lə Qa ra bağ 
mə sə lə si nin tez bir za man da 
həl li ni tap ma sı və iş ğal al tın
da olan tor paq la rı mı zın ge ri 
qay ta rıl ma sı dır”.

İc ti mai Şu ra nın ka ti bi 
Fu ad Hü seyn za də bil di rib ki, 
Azər bay can I Av ro pa Oyun
la rı nı qə bul et mək lə şə rəf i 

və mə su liy yət li bir işi öh
də si nə gö tü rüb: “Şüb hə siz, 
bu bey nəl xalq id man təd bi ri 
Azər bay ca nın dün ya da növ
bə ti si ma sı ola caq. Oyun la
rın döv lə ti miz üçün bö yük 
si ya si əhə miy yə ti var.  Bu 
gün Azər bay ca nı sev mə yən 
bəd nam xa ri ci qüv və lə rin 
qa ra pi ar apar dı ğı nın şa hi di 
olu ruq. Bu qə rəz li mü na
si bət və haq sız it ti ham la ra 
qar şı mak si mum gü cü müz lə 
ça lı şa raq I Av ro pa Oyun la rı
nı nı yük sək sə viy yə də ke çi
rə cə yik və  dün ya döv lət lə ri 
Azər bay ca nın po ten sia lı nın 
bir da ha əya ni şa hi dı ola caq
lar. Oyun lar dan son ra bey
nəl xalq bir lik Azər bay ca nın 
gü cü nü, mə də niy yə ti ni, ba
ca rı ğı nı gö rə cək və be lə ol
duq da bi zə  qar şı mü na si bət 
də də yi şə cək. Bu, dün ya güc
lə ri nin Qa ra bağ prob le mi nin  
həl li nə mü na si bə ti ni də də
yi şə bi lər”.

İc ti mai Şu ra nın sədr 
müa vi ni Hə mid Meh di yev 
bil di rib ki, hə lə “Av ro vi zi ya” 
mu si qi ya rı şın dan son ra öl
kə mi zin dün ya da nə qə dər 
ta nın dı ğı nın şa hi di ol duq: 
“Azər bay can dan da nı şan da 
ilk ola raq bu ya rış ma nın adı
nı çə kir lər. Ümid edi rəm ki, 
I Av ro pa Oyun la rı bun dan 
da bö yük sə mə rə ve rə cək. 
Azər bay can 15 gün ər zin
də dün ya nın gün də min də 
ola caq. Olim pi ya Oyun la rı 
Yu na nıs tan dan, fut bol İn
gil tə rə dən baş lan dı ğı ki mi, 
Av ro pa Oyun la rı da məhz 
Azər bay ca nın adı ilə bağ lı 
ola caq. Bu, ta ri xi bir ha di sə
dir və  öl kə mi zin dün ya da 
təb li ği ba xı mın dan mü hüm 
əhə miy yət da şı yır”.

Qar şı lıq lı mü za ki rə şə
rai tin də ke çən təd bir də şu ra 
üzv lə ri təd bir iş ti rak çı la rı nın 

M.OrucOv

Ye ni Azər bay can Par ti
ya sı Bi nə qə di ra yon təş ki
la tın da “Ba kı2015” I Av ro
pa Oyun la rı nın so si al 
şə bə kə lər də təb li ği” 
möv zu sun da təd bir 
ke çi ri  lib. Təd bir də 
təş ki la tın səd ri Ra miz 
Gö yü şov və əmək
daş la rı, Bi nə qə di RİH 
baş  ç ı  s ı  Apa ra t ı  nın 
İc ti maisi ya si və hu
ma ni tar mə sə lə lər 
şö bə si nin əmək da şı 
Ley la Kə ri mo va, ra
yon Gənc lər və İd man 
İda rə si nin rə is müa vi
ni Se vinc Sü ley ma no
va, müx tə lif əra zi ilk 
par ti ya təş ki lat la rı nın 
gənc lər bir lik lə ri nin 
rəh bər lə ri və par ti ya fə al la rı 
iş ti rak edib lər.

Əv vəl cə YAP Bi nə qə
di ra yon təş ki la tı nın “Ba
kı2015” I Av ro pa Oyun la rı 
haq da ha zır la dı ğı vi deo film 

nü ma yiş olu nub. Ra miz Gö
yü şov par ti ya üzv lə ri olan 
gənc lə ri sa lam la ya raq pay
tax tı mız da ke çi ri lə cək mö tə
bər id man təd bi ri haq qın da 

ət raf lı da nı şıb, bu ya rış la rın 
Azər bay ca nı dün ya da da ha 
ge niş ta nı da ca ğı nı, öl kə mi
zin müs bət imi ci ni güc lən
di rə cə yi ni qeyd edib. Na tiq 
gənc lə rin I Av ro pa Oyun la rı 

ilə bağ lı ge niş mə lu ma ta ma
lik ol ma sı nın, müx tə lif so si al 
şə bə kə lər də Oyun lar la bağ lı 
fə al təb li ğa ta qo şul ma sı nın 
va cib li yi ni vur ğu la yıb. O, par

ti ya üzv lə ri olan gənc lə ri öl
kə mi zi is tə mə yən müx tə lif 
qüv və lə rə qar şı mü ba ri zə də 
fə al lı ğa ça ğı rıb.

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın baş tə li mat çı sı Əli

mər dan Sul ta nov təş ki la tın 
so si al şə bə kə lər də ki fəa liy
yə tin dən da nı şıb, “Fa ce bo ok” 
so si al şə bə kə sin də ya ra dıl mış 
“Bi nə qə di YAP” qru pu və ra
yon par ti ya təş ki la tı nın rəs mi 
in ter net say tı olan “bi ne qe di
yap.org.az” say tı haq da ət raf ı 
mə lu mat ve rib, ha be lə təş ki
la tın müx tə lif me dia or qan la rı 
ilə əmək daş lı ğın dan da nı şıb.

Ley la Kə ri mo va Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti tə rə
fin dən hə ya ta ke çi ri lən abad
lıqqu ru cu luq iş lə ri, re al laş
dı rı lan la yi hə lər və müx tə lif 
gö rüş lə rin so si al şə bə kə lər 
va si tə si lə ge niş ic ti ma iy yə tə 
çat dı rıl dı ğı nı bil di rib, so si al 
şə bə kə lər lə mü va fiq təb li ğat 
iş lə ri nin qu rul du ğu nu diq qə
tə çat dı rıb. 

Ül viy yə Usu bo va çı xı şın
da Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man 
İda rə si nin gör dü yü 
iş lər və re al laş dı rı lan 
maa rif lən di ri ci təd
bir lər haq da da nı şıb 
və bü tün bun la rın 
so si al şə bə kə lər də 
ge niş əks olun du ğu
nu vur ğu la yıb.

YAP Bi nə qə di ra
yon təş ki la tı Gənc lər 
Bir li yi nin İda rə He
yə ti nin üz vü Nər giz 
Qur ba ni isə gənc lə
rin “Twit ter” so si al 
şə bə kə sin də təb li ğat 
işi ni ef ek tiv qur ma

sı nın və bu şə bə kə dən düz
gün is ti fa də et mə si nin va cib
li yi ni qeyd edib.

Son da gənc lə rin su al la rı 
təd bir iş ti rak çı la rı tə rə fin dən 
ət raf ı ca vab lan dı rı lıb.

9-cumikrorayondanövbəti
səyyargörüş
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Ma yın 18də M.Ə.Rə

sul za də bə lə diy yə si nin təş
ki lat çı lı ğı ilə qə sə bə əra zi
sin də ki 30 və 143 say lı tam 
or ta mək təb lə rin yu xa rı si nif 
şa gird lə ri ADA Uni ver si te ti
nin fəa liy yə ti ilə ta nış ol maq 
üçün bu bö yük təh sil mü
əs si sə si nə eks kur si ya ya gə
lib lər. Gənc nəs lin düz gün 
pe şə və ix ti sas se çi mi nin is ti
qa mət lən di ril mə si məq sə di 
da şı yan təd bir də sö zü ge dən  
bə lə diy yə nin sədr müa vi ni 
Ley li Ta hi ro va, Yer li so si al 
mə sə lə lər dai mi ko mis si
ya sı nın səd ri Ja lə To fiq qı zı, 
Yer li eko lo gi ya mə sə lə lə ri 
dai mi ko mis si ya sı nın səd ri 
Şa iq Qəh rə ma nov, Hü quq 
mə sə lə lə ri dai mi ko mis si ya
sı nın üz vü Ay la İb ra hi mo va, 
Yer li büd cə mə sə lə lə ri dai mi 
ko mis si ya sı nın üz vü Gü nel 
Va hab za də, gənc lər, mü əl
lim və şa gird kol lek ti vi iş ti
rak edib lər.

Gö rüş də çı xış edən Ley
li Ta hi ro va bil di rib ki, xa ri ci 
si ya sət sa hə sin də uğur la rın 
əl də olun ma sın da, ilk növ
bə də,  dip lo ma ti ya mı zın xü
su si ro lu var: “Dün ya döv lət
lə ri ara sın da Azər bay ca nın 
əda lət li möv qe yi nin mü da
fiə si məhz dip lo mat la rı mı zın 
üzə ri nə dü şən şə rəf i və mə
su liy yət li və zi fə dir. Bu gün 
müs tə qil döv lə ti miz üçün 
gənc dip lo mat kadr la rın ha
zır lan ma sın da ADA Uni ver
si te ti mü hüm rol oy na yır. 
Bu gün kü gö rü şün təş ki lin də 
də məq səd ye ni nə sil də dip
lo ma ti ya pe şə si nə ma ra ğın 
ar tı rıl ma sı dır”.

Son ra ADA Uni ver si te ti

nin Ba ka lavr proq ram la rı üz
rə qə bul şö bə si nin əmək da şı 
Xə di cə Hü sey no va qo naq la
rı sa lam la ya raq, bu gö rüş dən 
məm nun luq la rı nı di lə gə ti
rib, bil di rib ki, döv lə ti mi zin 
baş çı sı nın 2006cı il 6 mart 
ta rix li fər ma nı ilə tə sis edi
lən ADA ya ran dı ğı gün dən 
öz fəa liy yə tin də xü su si ix ti
sas lı dip lo mat kadr la rın ha
zır lan ma sı nı və bey nəl xalq 
mü na si bət lər sa hə sin də el
mi təd qi qat la rın apa rıl ma sı
nı əsas prio ri tet ki mi gö tür
müş dür.

Aka de mi ya da ida rə et mə 
sis te mi tam av to mat laş dı rıl
dı ğın dan tə lə bə lə rin bu təh
sil oca ğı na gə li şi, dərs lər də 
iş ti ra kı və on la rın nə ti cə lə ri 
av to ma tik ola raq kom pü
ter lə rə ötü rü lür, tə lə bə lər 
audi to ri ya la ra tə lə bə kart la rı 
va si tə si lə da xil olur lar. Biz
nes fa kül tə sin də 40 və 80 nə
fər lik elekt ron laş dı rıl mış 20 
audi to ri ya var. Bu audi to ri
ya la rın özəl li yi on dan iba rət
dir ki, Azər bay can da ilk də fə 
ola raq, bu ra da mü əl lim lə rin 
təd ris löv hə lə rin də qeyd lə
ri və ya zı la rı “smartbo ard” 
sis te mi va si tə si lə “WiFi” və 
ya “blue to oth”la tə lə bə lə rin 
kom pü ter lə ri nə ötü rü lür. 

Yə ni tə lə bə lər mü əl lim lə rin 
qeyd lə ri ni bir ba şa kom pü
ter lə rin də də gö rə bi lir lər.

Təh sil oca ğı nın dörd
mər tə bə li ki tab xa na kor pu su 
ilə ta nış lıq za ma nı şa gird lə
rə mə lu mat ve ri lib ki, Azər
bay can da ən bö yük xa ri ci
dil li ki tab xa na ya ma lik olan 
ADAda in gi lis di lin də 500 
min dən ar tıq elekt ron ki tab
dan is ti fa də olu nur. Ki tab xa
na və in for ma si ya xid mə ti
nin rəh bə ri Mar ta Spi ers də 
şa gird lər lə gö rü şüb, on la rın 
tə əs sü rat la rı nı öy rə nib.

Da ha son ra şa gird lər 
ADAnın tə lə bə mər kə zi 
ilə ta nış olub lar. Bil di ri lib 
ki, mər kə zin bi rin ci mər tə
bə sin də 300 nə fər lik ka fe və 
300 nə fər lik ic las za lı fəa liy
yət gös tə rir. Bu ra da yük sək 
key fiy yət li audio və vi deo 
çə ki liş lə rin apa rıl ma sı məq
sə di lə müa sir ava dan lıq
lar qu raş dı rı lıb. Mər kəz də 
Azər bay can döv lət çi li yi nin 
və dip lo ma ti ya sı nın ta ri xi ni 
əks et di rən zal, mu si qi və 
rəsm dər nək lə ri nin ke çi ril
mə si üçün ay rı ca otaq lar da 
fəa liy yət gös tə rir.

Gö rüş za ma nı şa gird lə
rin çox say lı su al la rı ət raf lı 
ca vab lan dı rı lıb.

Binəqədiməktəbliləri
ADAUniversitetində…
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Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı
nın star tı na lap az vaxt qal dı. 
Gə lən ayın 12də baş la ya caq 
bu ya rış lar Azər bay ca nın id
man ta ri xin də ye ni sə hi fə 
aça caq. Gö zəl Ba kı mı zın bu 
möh tə şəm təd bi rə ev sa hib
li yi et mə si bö yük qü rur dur. 

Fəxr edi rəm ki, Azər bay
can gən ci ola raq bu təd bir də 
“Alov qo ru yan” (“fla me kee
per”) funk si ya sı nı ye ri nə ye
ti ri rəm. “Ba kı 2015” I Av ro
pa Oyun la rı bi zə öl kə mi zin 
in ki şa fı nı, mə də niy yə ti mi zi, 
mil li də yər lə ri mi zi dün ya ya 
ta nıt maq üçün yax şı für sət dir. 

Av ro pa Oyun la rın da kö
nül lü ola na qə dər dü şün
cə lə rim, hə ya ta ba xış la rım 
tam fərq li idi. Son ra çox sev
di yim bir dos tum dan oyun
lar da kö nül lü ol maq für sə ti 

ba rə də eşit dim və bu məq
səd lə mü ra ci ət et dim. Kö
nül lü lə rin dost lu ğu, yük sək 
ba ca rı ğı, po zi tiv aura sı mə ni 
ilk an dan hə yə can lan dır dı. 
Əha təm ge niş lən di, dil ba ca
rı ğı mı  ar tır maq üçün bö yük 
im kan lar əl də et dim. İş təc

rü bə si qa zan maq şan sı na yi
yə lən dim, ən əsa sı isə gö zəl 
dost lar qa zan dım. Bə li,  is tər 
in ter net üzə rin də, is tər re al 
hə yat da hər şey mü kəm məl 
şə kil də hə ya ta ke çi ri lir. 

Biz kö nül lü lər öl kə miz
də ya şa nan Av ro pa Oyun la rı 
hə yə ca nı nı bü tün dün ya ya 
du yu ra bi lə cə yik. Dün ya nın 
hər ye rin dən Azər bay ca na 
çox say lı tu rist lər axın edə
cək. Əc nə bi qo naq la rı mı zı 
Azər bay can la ya xın dan ta
nış et mək biz kö nül lü lə rin  
mis si ya sı dır. “Ba kı 2015” I 
Av ro pa oyun la rı yad daş lar
dan si lin mə yə cək bir ha di sə 
ola caq. İl lər keç sə be lə, bu 
oyun la rın bir his sə si ol ma
ğı mı da im xa tır la ya ca ğam və 
bun dan bö yük qü rur his si ilə 
söh bət aça ca ğam. 

Av ro pa Oyun la rın da kö
nül lü olan hər bir gənc ey ni 
amal uğ run da bir ara ya gə lib. 
Dəs tə yi mi zi və kö mə yi mi zi 
birbi ri miz dən əsir gə mə dən 
fəa liy yət gös tə ri rik. Bi zi hər 
kə sə, dün ya ya ta nı da caq bu 
für sə ti də yər lən dir mək hü
qu qu qa za nı rıq. Nə gö zəl dir 
gənc li yi mi zin yur du mu za 
və döv lə ti mi zə ver di yi bu 
də yər! 

Kö nül lü ol maq şan sı nı 
qa za na bil mə yən gənc lər, 
əs lin də, siz də ay rıay rı lıq
da “fa me kee per si niz”. Siz lər 
də Av ro pa Oyun la rı na dəs
tək ola və bu gö zəl an lar dan 
həzz ala bi lər si niz. Gə lin, 
açı lış və bağ la nış mə ra sim lə
rin də əl lə ri mi zi və sə si mi zi 
bir ləş di rək,  hə yə can lı an la rı 
bir yer də ya şa yaq!

Hə li mə nə nə süf rə ni ha
zır la yıb xö rə yi boş qab la ra çə
kən də dərs lə ri ni ha zır la yan 
nə və lə ri ni səs lə di:

– Uşaq lar, gə lin ye mə yi
niz so yu yur! Uşaq lar eləbil 
bir hi mə bənd imiş ki mi dəf
tərki ta bı bir ya na atıb ma sa ya 
ya xın laş dı lar. Ya şı 11 ya da 12 
olan bir oğ lan isə sa kit cə çan
ta sı nı gö tü rüb ey van dan hə yə
tə düş mək is tə yən də Hə li mə 
nə nə ona ya xın la şıb qo lun dan 
tut du:

– Ca vid, mə nim gə şəng 
nə vəm, qar daş la rın Ül vi ni, 
Fə ri di qo yub ha ra ge dir sə n? 
Gəl, gəl, ra hat otur çö rə yi ni ye, 
son ra evi ni zə ge dər sən. Bax, 
bu dur Ka mil ba ba da gəl di... 

Ey va na qal xan Ka mil ki şi 
güm rah səs lə dil lən di:

– Ca vid ba la, ne cə sə n? 
Dərs lə rin ne cə ge di r?

...Ka mil ba ba tə qa üd də 
olan köh nə zi ya lı lar dan idi, 
dün ya gör müş dü. Həs sas qəlb
li bu ahıl ki şi qon şu su Mux ta
rın ana dan ye tim qal mış oğ lu 
Ca vi di nə və lə rin dən ayır mır
dı. Ək si nə, çox na dir hal lar da 
gü lüm sə yən Ca vid on lar da 
olan da nə və lə ri ni çox da əziz
lə yib nə va ziş lə rə qərq et mir di 
ki, onun ürə yi nə də yə bi lər.

Hə li mə nə nə iş tah la na har 
edən uşaq la ra ba xır dı, üzü gül
sə də ürə yin də Al la hı na qəm
liqəm li yal va rır dı:

– Xu da ya, ba la la rı mı be lə 
qis mət dən uzaq elə, üzü gül
mə yən bu uşa ğın da dı na çat, 
axı bu fa ğı rın nə gü na hı var?... 

...Süf rə yı ğış dı rıl dı, Ül vi, 
Fə rid Ca vi di ötür mək is tə yən
də Hə li mə nə nə de di:

– Ca vid sa bah Al lah qoy sa 
yax şı pəl qu ta bı bi şi rə cə yəm, 
Müt ləq bi zə gə lər sən!...

Uşaq min nət dar lıq do lu 
nə zər lər lə ona ba xa raq ca vab 
ver di:

– Sağ olun Hə li mə nə nə, 
müt ləq gə lə rəm...

...Ca vi din doq quz ya şı ta
mam olan da aman sız xəs tə lik 
ana sı nı işıq lı dün ya dan apar
dı. Ata sı Mux tar ba la ca uşa ğın 
qay ğı la rı ilə başba şa qal dı. 
Qo huməq ra ba için də biriki 
ürə yi ya nan, sö zü ke çən adam 
ta pıl ma dı ki, vax tın da ona bir 
yol gös tə rib hə yan ol sun. Ta
nışbi liş bir də gör dü ki, Mux
tar qon şu luq da ya şa yan gö zəl 
er mə ni gə li ni Mar qo nu özü nə 
ar vad edib. Mar qo han sı sə
bəb dən sə kör pə qız uşa ğı ilə 
ərin dən bo şan mış dı... Da ha 
son ra mə həl lə də xə bər ya yıl dı 
ki, Mar qo Mux ta rın qar şı sın
da andaman edib ki, Ca vi də 
öz ba la sı ki mi ba xa caq, uşaq 
ana sız lı ğı nı hiss et mə yə cək. 
İn sa fən ilk ay lar da Mar qo qay
ğı keş ana ki mi özü nü gös tə rə 
bil di. Mux ta rı ar xa sın ca ha mı 
qı na yır dı, “nə ol sun ki, əlin də 
uşa ğım var, gə rək baş qa sı nın 
ya ta ğın dan çı xa nı alay dı n?”, 
“çö rə yi elə özü nün kü nə ve
rəy din də”, “qo yun bir özü nə 
yer elə sin, gö rər si niz o Mar qo 
nə lər tö rə də cək, er mə ni xis lə
ti əv vəlaxır üzə çı xıb özü nü 
gös tə rə cək”.

...Ka mil ki şi nin ey va nın
dan Mux ta rın bü tün hə yə ti, 
hət ta yaz da, yay da qa pıpən
cə rə lər açıq olan da evi nin içi 
də gö rü nür dü. Çox keç mə di 
ki, qon şu lar ba la ca Ca vi din 
ba şı na gə ti ri lən lə rin şa hi di ol
du lar. Ba la ca Ca vid o gün ol
maz dı ki, hə yatba ca nı sü pü
rüb ya şı na uy ğun ol ma yan ağır 
iş lə ri gör mə sin. Mar qo yağbal 
için də sax la dı ğı qı zı ilə otu rub 
na har edən də Ca vi di qə tiy yən 
süf rə yə də vət et məz di. Za val lı 
uşaq ata sı nı də li cə si nə is tə di
yi nə gö rə, hər şe yi on dan giz
lə yir di, ac qal dı ğı nı, dərs lə ri ni 
ha zır la ya bil mə di yi ni ona de
mir di. Uşaq ağ lı ilə fi kir lə şir di 
ki, Mar qo nun et di yi zü lüm lə ri 

açıb söy lə sə ata sı nın qə zə bi nə 
gə lə cək. Əli ni ağ dan qa ra ya 
vur ma dan xoş gü zə ran ke çi
rən Mar qo elə bil ikin ci gənc
li yi ni ya şa yır dı. Onun məkr li 
oyun la rı, iş vəna zı Mux ta rın 
göz lə ri ni bağ la mış dı...

Mux ta rın nə in ki di var 
qon şu la rı, hət ta mə həl lə nin 
di gər sa kin lə ri də Ca vi din 
tü kür pə di ci qış qır tı sı nı də
fə lər lə eşit miş di lər. Onun si
nif yol daş la rı va li de yin lə ri nə 
Ca vi din bə də nin də gö yər miş 
yer lə rin ol ma sı nı gör dük lə
ri ni və hə mi şə ana lı ğı tə rə
fin dən dö yül dü yü nü çox vaxt 
ac qal dı ğı nı da nı şır dı lar. Ül vi, 
Fə rid də fə lər lə Hə li mə nə
nə yə Ca vi din giz lin cə ağ la dı
ğı nı de miş di lər... Nə ha yət bir 
gün Ka mil ki şi nin səbr ka sa sı 
dol du, gör dü yü mən zə rə o 
qə dər dəh şət li idi ki, döz mək 
müm kün de yil di. Mar qo əlin
də çu buq Ca vi di dö yədö yə 
hə yət bo yu qo vur du... Sıs qa, 
can sız uşaq “Ay ana, ay ana!” 
ba ğı ra raq giz lən mə yə yer ta
pa bil mir di. Ka mil ki şi kü çə yə 
çı xıb əsas qa pı dan Mux ta rın 
hə yə ti nə keç mək is tə yən
də, ba yaq dan uşa ğın na ləsi nə 
döz mə yib çö lə çı xan qon şu 
qa dın lar qə zəb lə onu qa baq
la yıb içə ri keç di lər. Ca vid ila
nın ağ zın dan qur tul muş şi kar 
ki mi on la ra sı ğın dı... Mə həl lə 
ar vad la rı da ha o sö yüş qal ma dı 
ki, Mar qo ya de mə sin lər. O isə 
mə sə lə nin ar tıq ən da zə dən 
çıx dı ğı nı du ya raq kə kə lə mə
yə baş la dı: Val lah, bil lah, mən 
ona to xun ma dım, sö zü mü zə 
bax mır, dərs lə ri ni ha zır la mır, 
ata sı özü de yib ki, na dinc lik 
edən də qu la ğın dan çək... 

Səskü yə özü nü ye tir miş 
mə həl lə nin ağ bir çə yi sa yı lan 
Mə di nə ar vad onun üs tü nə 
qa bar dı:

–Bu ra bax, bu ca maa tın 
ya nın da sə nə de yi rəm, bir də 
cü rət edib uşa ğı vur san, sə nin 
də, o ax maq əri nin də ba şı na 
oyun aç dı ra ram. Lə çə rin bi ri 
lə çər, ya zıq uşaq bir də ri, bir 
sü mük dür. Uşa ğı da be lə vu

rar la r? Elə bi lir sən hö ku mət 
yox du r?... 

...Ax şam mə sə lə dən ha lı 
olan Mux tar Ca vi din kön lü
nü ala raq elə onun ya nın da ca 
Mar qo ya tə pin di

– Mən sə ni evi mə onun 
üçün gə tir mə mi şəm ki, ye ga
nə oğ lu mu gö züm çıx dı ya sa
la san. Ağ lı nı ba şı na yığ, mə ni 
qo numqon şu lar ya nın da ba
şıa şa ğı elə mə. Axı rın cı də fə 
de yi rəm, bir də be lə qə lət lər 
elə mə...

Mar qo bir az ağ lam sın dı, 
bir az əsə bin dən şi ka yət et di, 
axır ki, hiy lə gər lik edib Mux
ta rı sa kit ləş di rə bil di.

...Gün lər bu min val la ötür
dü, am ma Ca vi din üzü gü lür

dü ki, gü lür dü. Mar qo as taas
ta, sə si ni qal dır ma dan, ki ni ni 
bü ru zə ver mə dən uşaq üçün 
əsl cə hən nəm ya rat mış dı...


... Ax şam ça ğı idi. Ka mil ki

şi ey van da çay içir di, bir az dan 
nə və lə ri qantər için də gəl di
lər. On lar ba yaq dan kü çə də 
qon şu uşaq lar la fut bol oy na
yır dı lar.

Ka mil ki şi se vin cək nə və
lə ri ni bağ rı na ba sa raq tər li üz
lə rin dən öp dü.

–Hə mə nim igid lə rim, ge
din əlüzü nü zü yu yun. Ca vid 
ba la da si zin lə idi?

–Bə li ba ba! Odur, hə yət
lə rin də dirde yə Fə rid ca vab 
ver di. 

Mar qo nun çı ğır tı sı eşi dil di.
–Sə ni çö rək al ma ğa gön

dər miş dim... Bir on luq ver dim... 
İn di utan ma dan qa yı dıb gəl mi
sən ki, ma ğa za da çö rək yox dur. 
İt ba la sı, bəs pu lu ney nə di n? 
Atan in di iş dən gə lə cək, ev də 
nə pul qal dı, nə çö rək! Son ra da 
mə nə böh tan atır san ki, mən 
sə nə göz ve rib işıq ver mi rəm... 

Bu nu de yib Mar qo uşa ğı 
şil lə lə mə yə baş la dı və son ra 
Ka mil ki şi nin qon şu hə yət dən 
bax dı ğı nı gö rüb onu dar ta
dar ta ikin ci mər tə bə yə çə kib 
apar dı...

Ka mil ki şi ürə yin də Mar
qo nun, Mux ta rın ün va nı na 
sö yəsö yə ət ra fı na bax dı. Ba şı 
qabqa sı ğa qa rış mış Hə li mə 
nə nə, əlüz lə ri ni yu yan uşaq
lar nə yax şı ki, Ca vi din dö yül
mə si ni gör mə di lər.

...Mar qo isə Ca vi di ye rə 
sə rib tə pik lə yir di.

–İt ba la sı, ha nı on luq, ha nı 
çö rə k? Mən ata na nə de yə cə
yə m? İn di ye nə də şi ka yət
lə nə cək sə n? Gö rüm in di nə 
bə ha nə ta pıb ata na de yə cək
sə n? İn di sə nin heç bir sö zün 
ol ma ya caq.

Za val lı uşaq özü nü itir miş
di. Dü ka na çö rək gəl mə miş di. 
Am ma bəs bu pul zəh ri mar 
nə oldu? Ca vi di in di ata sı nın 
sor ğusua lı qor xu dur du... Pu
lu ha ra qoy du ğu nu ta mam 

unut muş du, in di isə fik rizik ri 
bir tə hər özü nü zər bə lər dən 
qo ru maq idi. Mar qo nun əli nə 
yax şı für sət düş müş dü. Hə yə
tə gi rən Mux ta rın hə nir ti si ni 
eşi dən ki mi tə lə sik onun qa
ba ğı na atıl dı.

– Mux tar, əzi zim, ev də çö
rək yox dur, ax şam dü sür. Ca
vi də sə hər ev də qoy du ğun on
lu ğu ver dim ki, çö rək al sın. O 
ge dən get di, bü tün gü nü fut bol 
oy na yıb, dərs lə ri ni də ha zır la
ma yıb. Söz de yir sən, qa yı dır 
ki, ata ma de yə cə yəm mə ni 
dö yür sən. Mən ba şı ma ha ra
nın da şı nı sa lım! Mar qo bü tün 
hiy lə gər li yi ni işə sal dı.

– O har da dı r? Ca vid, çıx 
bu ra gö rüm!

–Ba yaq dan gi rib çar pa yı
nın al tı na, çıx mır ki, çıx mır. 

Mux tar əyi lib çar pa yı nın 
al tın da uzan mış Ca vi din aya
ğın dan tu tub xal ça nın üs tü nə 
çək di. Uşaq tər pən mir di, göz
lə ri açıq idi, nə fə si gəl mir di. 
Mux tar əv vəl elə bil di ki, Ca
vid onu qor xut maq üçün be lə 
edir. Əyi lib qu la ğı nı yün gül cə 
bu ran da uşa ğın do nuq göz lə ri 
onu qor xut du. Uşaq ke çin miş
di... Mux tar hövl nak çö lə çı xıb 
ba ğır dı:

– Hə li mə nə nə, Ka mil 
əmi!

On la rın ey van dan boy la
na raq, nə olub, nə baş ve rib 
su al la rı na an caq bu nu de yə 
bil di:

– Evim yı xı lıb!
Bir az dan qo numqon şu, 

qo huməq rə ba hə yə tə tö kü
lüş dü. Mi lis ida rə sin dən də 
gəl di lər... Tə ci li yar dım ma şı nı 
ilə gəl miş hə kim lər mi lis za bi
ti nin kö mə yi ilə uşa ğı xəs tə xa
na ya apar dı lar...

... Mux tar, Ka mil və bir ne
çə ya xın adam xəs tə xa na nın 
dəh li zin də du rub uşa ğın ta le yi 
ilə ma raq la nır dı. Tə ci li yar dım 
şö bə si nin qa pı sı na ni ga ran
çı lıq la ba xır dı lar. Beş də qi qə 
keç mə miş hə kim əmə liy yat 
ota ğın dan əsə bi hal da on la rı 
içə ri də vət et di.

O bə də ni nin hər ye ri qan
çı lar la ör tül müş çıl paq uşa ğı 
gös tə rə rək qə zəb lə so ruş du:

– On bir ya şın da uşa ğın 
nə gü na hı var ki, bu gü nə sa
lıb lar. He ma to ma lar dan gö rü
nür ki, onu hər gün dö yüb
lər... Bir də ri bir sü mük... Be lə 
də iman sız lıq, be lə də vəh şi lik 
ola r? Ya rıl ma sa da təx min et
mək olar ki, bu zə if uşa ğın 
ürə yi han sı sa əsə bi sar sın tı ya 
da vam gə ti rə bil mə yib ... Bu
ra da məh kə mətibb eks per ti 
də iş ti rak edir, o da mən de
yə ni təs diq edə bi lər.

... Ka mil ki şi nin dün ya ba
şı na fır lan dı,yı xıl ma maq üçün 
əli ni di va ra da yaq ver di. Hə
kim əziküzük ol muş on lu ğu 
Mux ta ra uza da raq ağır səs lə 
dil lən di:

–Uşa ğın əy nin də ki id man 
şal va rı nın ba laq la rı re zin idi, 
bu on luq da ora da ili şib qal
mış dı, yə qin şal va rın ci bi cı rıl
dı ğı üçün dü şüb müş, 

...Dəf nə gə lən lər Mux ta
rın üzü nə də bax mır dı... 

tikintiyətexniki
nəzarət

Ti kin ti yə tex ni ki nə za
rət si fa riş çi tə rə fin dən tə
min edi lir və mü va fiq pe şə 
ser ti fi ka tı na ma lik şəxs lər 
tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lir. 
Ti kin ti yə tex ni ki nə za rə tin 
hə ya ta ke çi ril mə si qay da la rı 
şə hər sal ma və ti kin ti yə da
ir nor ma tiv sə nəd lər lə tən
zim lə nir.

Tex ni ki nə za rə tin hə
ya ta ke çi ril mə si nin tə ləb 
olun ma dı ğı ti kin ti ob yekt lə
ri mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nı tə rə fin dən mü əy yən 
olu nur. 

tikintiyəmüəllif
nəzarəti

Ti kin ti yə mü əl lif nə za
rə ti za ma nı ob yek tin ti kin ti
si nin təs diq edil miş la yi hə yə 
uy ğun apa rıl ma sı yox la nı lır. 
Ti kin ti yə mü əl lif nə za rə ti 
si fa riş çi ilə la yi hə çi ara sın da 
bağ lan mış mü qa vi lə yə uy
ğun ola raq la yi hə çi tə rə fin
dən hə ya ta ke çi ri lir.

tikintiyədaxili
əməliyyatnəzarəti

Ti kin ti yə da xi li əmə liy
yat nə za rə ti nin hə ya ta ke
çi ril mə si ti kin ti nin pod rat
çı sı tə rə fin dən tə min edi lir. 
Ti kin ti yə da xi li əmə liy yat 
nə za rə ti nin hə ya ta ke çi ril
mə si qay da la rı şə hər sal ma 
və ti kin ti yə da ir nor ma tiv 
sə nəd lər lə tən zim lə nir.

tikintiobyektinin
istismarınaicazə
üzrəicraat

Ti kin ti ob yek ti nin is tis
ma rı na ica zə ve ril mə si ti
kin ti si ba şa çat mış ob yek tin 
və ya onun bir his sə si nin 
şə hər sal ma və ti kin ti yə da ir 
nor ma tiv sə nəd lə rin tə ləb
lə ri nə uy ğun ti kil di yi nin və 
on dan tə yi na tı üz rə is ti fa də
nin müm kün lü yü nün təs diq 
edil mə si dir.

Ti kin ti ob yek ti nin is tis
ma rı na ica zə mü va fiq ic ra 
ha ki miy yə ti or qa nı tə rə fin
dən ve ri lir.

 Bu müd da lar ti kin ti si nə 
ica zə tə ləb edil mə yən ob
yekt lə rə şa mil olun mur.

Ti kin ti ob yek ti nin is tis
ma rı na ica zə nin va hid for
ma sı mü va fiq ic ra ha ki miy
yə ti or qa nı tə rə fin dən mü
əy yən edi lir.

tikintiobyektinin
istismarınaicazə
verilməsi

Ti kin ti si nə ica zə tə ləb 
edi lən ti kin ti ob yek ti nin is
tis ma rı na ica zə üçün mü
ra ciə tə si fa riş çi tə rə fin dən 
aşa ğı da kı sə nəd lər əla və 
edi lir:

– ti kin ti sə nəd lə ri nin əs
li və ya no ta ri al qay da da təs
diq edil miş su rət lə ri;

– şə hər sal ma və ti kin
ti yə da ir nor ma tiv sə nəd
lər də nə zər də tu tul muş 
hal lar da ob yek tin is tis ma ra 
ve ril mə sin dən əv vəl ti kin ti
nin, onun his sə lə ri nin və ya 
mü hən diskom mu ni ka si ya 
tə mi na tı sis tem lə ri nin is tis
ma ra ha zır lı ğı nın yox la nıl
dı ğı nı təs diq edən sə nəd lər.

Ob yekt şə hər sal ma və 
ti kin ti yə da ir nor ma tiv sə

nəd lə rin tə ləb lə ri nə uy ğun 
ti kil di yi hal da mü va fiq ic
ra ha ki miy yə ti or qa nı tə
rə fin dən ti kin ti ob yek ti nin 
is tis ma rı na ica zə ve ri lir. İs
tis ma ra ica zə ti kin ti ob yek ti 
müa yi nə edil dik dən (ti kin
ti ob yek ti nə ba xış ke çi ril
dik dən) və onun mü əy yən 
edil miş tə ləb lə rə uy ğun lu ğu 
təs bit edil dik dən son ra ve
ri lir. Mü va fiq ic ra ha ki miy
yə ti or qa nı is tis ma ra ica zə 
ver məz dən əv vəl ti kin ti nin 
və ya onun his sə lə ri nin eks
per ti za dan ke çi ril mə si nə 
da ir eks per ti za mü əs si sə si
nə mü ra ci ət edə bi lər. Bu 
mü ra ci ət ti kin ti nin təh lü kə

siz li yi ba xı mın dan əsas lan
dı rıl mış ol ma lı dır. Ob yek
tin şə hər sal ma və ti kin ti yə 
da ir nor ma tiv sə nəd lə ri ilə 
mü əy yən edil miş tə ləb lə rə 
uy ğun lu ğu nun əla və ola raq 
yox la nıl ma sı üçün ti kin ti
nin və ya onun his sə lə ri nin 
eks per ti za dan ke çi ril mə si nə 
çə ki lən xərc lər uy ğun lu ğun 
təs bit edil di yi hal lar da mü
va fiq ic ra ha ki miy yə ti or qa nı 
tə rə fin dən ödə ni lir.

Ti kin ti ob yek ti nin is tis
ma rı na ica zə nin ve ril mə
si üçün mü ra ciə tin təq dim 
edil di yi gün dən 30 gün 
müd də tin də mü va fiq ic ra 
ha ki miy yə ti or qa nı ob yek
tin is tis ma rı na ica zə ve rir və 
ya ica zə ver mək dən im ti na 
edir.

Mü va fiq ic ra ha ki miy
yə ti or qa nı ob yek tin is
tis ma rı na ica zə ilə bağ lı 
sə nəd lə ri ti kin ti ob yek ti 
sö kü lə nə dək və ya mü va
fiq sə nəd lər “Mil li ar xiv 
fon du haq qın da” Azər bay
can Res pub li ka sı Qa nu nu
nun müd dəa la rı na uy ğun 
ar xi və təh vil ve ri lə nə dək 
sax la ma ğa borc lu dur.  Mə
lu mat lan dır ma ic raa tı nın 
tət biq olun du ğu ti kin ti ob
yekt lə ri nin ti kin ti si ba şa 
çat dıq dan son ra, si fa riş çi 
bu ba rə də 10 iş gü nü müd
də tin də mü va fiq ic ra ha ki
miy yə ti or qa nı na mə lu mat 
ve rir.

Ti kin ti ob yekt lə ri nin is
tis ma rı na ica zə ve ril mə si 
ba rə də qə rar qə bul edil di yi 
gün dən, ha be lə mə lu mat
lan dır ma ic raa tı nın tət biq 
olun du ğu ti kin ti ob yekt lə ri
nin ti kin ti si nin ba şa çat ma sı 
ba rə də si fa riş çi tə rə fin dən 
mə lu mat ve ril dik dən son ra, 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti or
qa nı 5 iş gü nü müd də tin də 
bu ba rə də va hid in for ma si
ya tə mi na tı sis te mi nin tər
kib his sə si olan Ti kin ti lə rin 
Döv lət re yest ri nə mə lu mat 

təq dim et mə li dir. Hə min 
mə lu mat lar 3 iş gü nü müd
də tin də Ti kin ti lə rin Döv lət 
re yest ri nin in ter net sə hi fə
sin də yer ləş di ri lir.

 
tikintiobyektinin
istismarınaicazədə
nəzərdətutulan
məlumatlar

Ti kin ti ob yek ti nin is tis
ma rı na ica zə də aşa ğı da kı 
mə lu mat lar nə zər də tu tu lur:

– ti kin ti ob yek ti nin ün
va nı və onun dön gə nöq tə
lə ri nin ko or di nat la rı;

– ti kin ti ob yek ti nin is tis
ma rı na ica zə ve rən or qa nın 
adı və ün va nı, elə cə də hə

min or qa nın və zi fə li şəx si
nin adı, so ya dı, və zi fə si və 
im za sı;

– ti kin ti ob yek ti nin is tis
ma rı na ica zə nin ve ril di yi ta
rix və ica zə nin nöm rə si;

– ti kin ti ob yek ti nin is tis
mar tə yi na tı;

 – ti kin ti ob yek ti nin əsas 
tex ni ki gös tə ri ci lə ri;

Ti kin ti lə rin Döv lət re
yest ri tə rə fin dən ti kin ti 
ob yek ti nə ve ril miş ko dun 
nöm rə si.

Ti kin ti yə ica zə ve rən 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nı ti kin ti ob yek ti nin is
tis ma rı na ica zə də nə zər də 
tu tul muş mə lu mat la rı 5 gün 
müd də tin də Ti kin ti lə rin 
Döv lət re yest ri nə təq dim 
edir. Bu mə lu mat lar ən ge ci 
3 iş gü nü ər zin də Ti kin ti lə
rin Döv lət re yest ri nin rəs mi 
in ter net sə hi fə sin də yer ləş
di ri lir.

tikintilərinDövlət
reyestri

Ti kin ti lə rin Döv lət re
yest ri nin məq sə di ti ki lən, 
is tis mar edi lən və sö kü lən 
ti kin ti ob yekt lə ri nin, ha
be lə bu Mə cəl lə nin 35ci 
mad də sin də nə zər də tu tul
muş qa da ğa la rın və məh
du diy yət lə rin qey diy ya tı nı 
apar maq dan iba rət dir. Ti
kin ti lə rin Döv lət re yest ri 
mü va fiq ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nı tə rə fin dən apa rı lır. 
Ti kin ti lə rin Döv lət re yest ri
nin mə lu mat la rı ic ti ma iy yət 
üçün açıq dır və mü va fiq ic ra 
ha ki miy yə ti or qa nı nın rəs
mi in ter net sə hi fə sin də dərc 
edi lir. Re yest rin mə lu mat la rı 
in for ma tiv və sta tis tik xa rak
ter da şı yır. Ti kin ti lə rin Döv
lət re yest ri nə da xil edi lən 
mə lu mat la rın tər ki bi, hə min 
mə lu mat la rın təq dim edil
mə si və re yest rin apa rıl ma sı 
qay da la rı mü va fiq ic ra ha ki
miy yə ti or qa nı tə rə fin dən 
mü əy yən edi lir.

 hüquqməsləhətxanası

Şəhərsalmavətikinti 
qanunvericiliyinin 
əsasistiqamətləri

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

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

Yaddaşlardansilinməyəcək 
idmanhadisəsi

həbibəabbaSOva,
YeniAzərbaycanPartiyası
Binəqədirayontəşkilatının

üz vü

aki f  rə F İ yEv

AnA lıq
H e k A Y ə
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Ni der lan dın nü fuz lu “The Hol land 
Ti mes” jur na lı nın may bu ra xı lı şın da 
“Ni der landAzər bay can biz nes fo ru
mu” ad lı ge niş mə qa lə dərc olu nub.

Mə qa lə də Ni der land ilə Azər bay
can ara sın da hər tə rəf i əmək daş lı ğın 
in ki şa fı nın Ma ast rixt İda rə et mə Mək
tə bin də (MSM) ke çi ril miş növ bə ti biz
nes fo rum za ma nı öz təs di qi ni tap dı ğı 
qeyd olu nur. Fo rum da Azər bay can iq
ti sa diy ya tı nın bü tün sek tor la rın dan 50
dən çox nü ma yən də nin iş ti rak et di yi 
diq qə tə çat dı rı lır.

Ya zı da Azər bay ca nın iq ti sa diy yat 
və sə na ye na zi ri Şa hin Mus ta fa ye vin, 
Döv lət Nef Fon du nun ic ra çı di rek to

ru Şah mar Möv sü mo vun, Ni der land 
se na to ru, MSMin səd ri, 20052008ci 
il lər də Av ro pa Şu ra sı Par la ment As
samb le ya sı nın pre zi den ti ol muş Re ne 
van der Lin de nin, Ni der lan dın iq ti sa
diy yat na zi ri Henk Kam pın, Limb burq 
vi la yə ti qu ber na to ru nun müa vi ni, iq
ti sa di mə sə lə lər üz rə re gio nal na zir 
Tvans Be urs ken sin, AZP RO MOnun 
pre zi den ti Rü fət Məm mə do vun biz
nes fo rum da çı xış la rın dan fi kir lə rə 
yer ve ri lib.

Mə qa lə də fo rum çər çi və sin də iş ti
rak çı la rın “Ba kı2015” bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı na həsr olu nan fo to sər gi ilə 
ta nış lı ğın dan da bəhs olu nur.

Al ma ni ya nın Frank furt 
şə hə rin də ke çi ri lən “IMEX 
2015” bey nəl xalq tu rizm 
sər gi sin də Azər bay can da 
təm sil olu nur.

Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yin dən AZƏR TACa 
bil di ri lib ki, sər gi də öl kə
mi zin tu rizm po ten sia lı nı 
əks et di rən 72 kvad rat metr
lik stend ha zır la nıb. Sər gi yə 
gə lən qo naq la ra in gi lis və al man dil lə
rin də rek lam xa rak ter li çap məh sul la rı 
təq dim edi lib.

Bey nəl xalq tu rizm sər gi sin də 
Azər bay can Konq res lər Bü ro su, həm
çi nin “Abs he ron Ho tel Gro up”, “Bou
le vard Ho tel Ba ku”, “Fa ir mont Ba ku”, 
“Hil ton Ba ku”, “JW Mar ri ott Abs he ron 
Ba ku”, “Kem pins ki Ba dam dar Ba ku”, 
“Qaf qaz Ba ku City Ho tel & Re si den ces”, 
“Trump In ter na tio nal Ho tel & To wer 
Ba ku”, “Ho li day Inn Ba ku” meh man

xa na la rı və “Imp ro tex Tra vel To urs & 
Con fe ren ces”, “Cas pi an Event Or ga ni
sers”, “ENC To urs”, “Geo Tra vel”, “MI
CE.az”, “Mil len ni um Tou rism”, “Pas ha 
Tra vel” və “Re gea Tra vel” şir kət lə ri 
təm sil olu nur.

Azər bay can Konq res lər Bü ro su 
ar tıq ikin ci də fə dir ki, “İMEX” bey
nəl xalq tu rizm sər gi sin də iş ti rak edir. 
Ma yın 21dək da vam edə cək sər gi də 
74 öl kə dən təx mi nən 3500 şir kət təm
sil olu nur.

Bu ilin dörd ayı ər zin də öl kə də 16,6 
mil yard ma nat lıq və ya əv vəl ki ilin ey
ni döv rü ilə mü qa yi sə də 5,5 fa iz çox 
ümu mi da xi li məh sul (ÜDM) is teh sal 
olu nub.

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən ve
ri lən mə lu ma ta gö rə, hə min dövr də 
ümu mi da xi li məh su lun 36,2 fai zi sə
na ye də, 3,0 fai zi kənd tə sər rü fa tı, me

şə tə sər rü fa tı və ba lıq çı lıq da, 13,5 fai zi 
ti kin ti də, 10,7 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, 6,0 fai zi nəq liy yat və an bar tə
sər rü fa tın da, 2,0 fai zi in for ma si ya və ra
bi tə xid mət lə rin də, 15,2 fai zi isə so si al 
və di gər xid mət lər sa hə sin də ya ra dı lıb.

Məh su la və id xa la xa lis ver gi lər 
ÜDMin 10,6 fai zi ni təş kil edib.

“TheHollandTimes”jurnalıNiderland- 
Azərbaycanbiznesforumubarədə

Azərbaycanınturizmpotensialı 
“IMEX2015”beynəlxalqsərgisində

Ötəndördayda16,6milyardmanatlıq
ümumidaxiliməhsulistehsalolunub
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BMTnin Baş As samb le ya sı
nın 20 sent yabr 1993cü il qət
na mə si nə mü va fiq ola raq hər 
il 15 may ta ri xi bü tün dün ya da 
“Bey nəl xalq Ailə gü nü” ki mi 
qeyd olu nur.

Bu mü na si bət lə may ayı nın 
15də Şəm kir Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin və Ailə, Qa dın və 
Uşaq Prob lem lə ri üz rə Döv lət 
Ko mi tə si nin (AQUPDK) bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə bay ram təd bi ri 
ke çi ril miş dir. 

Təd bir də Bi nə qə di ra yo nu
nu Ağa lar za də lər ailə si təm sil 
et miş dir.

Ma yın 14də Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti və M.Ma
qo ma yev adı na 26 say lı Uşaq 
Mu si qi Mək tə bi nin bir gə təş

ki lat çı lı ğı ilə 15 may – Bey nəl
xalq Ailə Gü nü nə həsr olun muş 
təd bir ke çi ri lib. Təd bir də Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı Apa ra tı nın İc ti maisi ya si 
və hu ma ni tar mə sə lə lər şö bə si
nin mü di ri Nu ri də Al lah ya ro va, 
M.Ma qo ma yev adı na 26 say lı 
Uşaq Mu si qi Mək tə bin di rek to
ru Gül şən Qu li ye va, mək tə bin 

mü əl lim lə ri və va li deyn lər iş ti
rak edib lər.

Təd bi ri gi riş nit qi ilə açan 
mək tə bin di rek to ru Gül şən 
Qu li ye va mu si qi mək tə bi nin 
fəa liy yə ti və ke çi ri lən təd bi rin 
ma hiy yə ti ba rə də qı sa mə lu mat 
ve rib. 

Da ha son ra çı xış edən Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 

baş çı sı Apa ra tı nın İc ti maisi ya si 
və hu ma ni tar mə sə lə lər şö bə si
nin mü di ri Nu ri də Al lah ya ro va 
bil di rib ki, ailə ta ri xən xal qı mı
zın yük sək mə nə vi də yər lə ri nin 
qo ru yu cu su, ge no fon du mu zun 
da şı yı cı sı ki mi mil li in ki şa fı
mız da mü hüm rol oy na yıb: “Bir 
sı ra top lum lar dan fərq li ola raq, 
Azər bay can cə miy yə tin də ailə 
ins ti tu tu öz so si al tə yi na tı nı və 
mil limə nə vi mis si ya sı nı da ha 
dol ğun şə kil də qo ru yub sax la
maq da dır”. Şö bə mü di ri onu da 
vur ğu la yıb ki, hər bi ri miz ailə
mi zi qo ru ma lı və öv lad la rı mı zı 
Və tə ni mi zə, xal qı mı za sev gi ru
hun da tər bi yə et mə li yik.

Son da  M.Ma qo ma yev adı na 
26 say lı Uşaq Mu si qi Mək tə bi
nin şa gird lə ri kon sert proq ra mı 
ilə çı xış edib lər.

BeynəlxalqAiləGünüqeydolunub

Görkəmlişairin90illikyubileyinə 
həsrolunmuştədbirkeçirilib

Binəqədirayonundanövbəti
ağacəkməkampaniyası

MaİlağaxanOv

Azər bay ca nın xalq şai ri Bəx ti
yar Va hab za də nin 90 il lik yü bi le
yi Bi nə qə di ra yo nun da fəa liy yət 
gös tə rən təh sil mü əs si sə lə rin də 
də qeyd olu nub. Ma yın 18də 179 
say lı tam or ta mək təb də gör kəm li 
şai rin xa ti rə si nə həsr edil miş “Axı 
dün ya fır la nır” de vi zi al tın da təd
bir ke çi ri lib.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
mək təb di rek to ru Kə ma lə Ab
dul la ye va Pre zi dent İl ham Əli
ye vin Bəx ti yar Va hab za də nin 90 
il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si ba
rə də sə rən ca mı nı xa tır la dıb, bu
nun gör kəm li şai rin ir si nə ve ri lən 
yük sək qiy mə tin ba riz nü mu nə
si ol du ğu nu qeyd edib. Di rek tor 

bil di rib ki, B.Va hab za də 70dən 
ar tıq şe ir ki ta bı nın, 2 mo noq ra fi
ya nın, 11 el mipub li sis tik ki ta bın 
və yüz lər lə mə qa lə nin, elə cə də 
ta ri xi və müa sir möv zu da 20dən 
çox iri həcm li poe ma nın mü əl li
fi dir. Şai rin əsər lə ri, şe ir ki tab la
rı, dram la rı və pub li sis tik ya zı la
rı dün ya nın bir çox dil lə ri nə, o 
cüm lə dən in gi lis, fran sız, al man, 
fars, türk, is pan, ma car, dil lə ri nə 
tər cü mə edi lib. 

Biı di ri lib ki, B.Va hab za də 
bə dii ya ra dı cı lı ğa 1943cü il də 
çap olun muş “Ana və şə kil” şei ri 
baş la yıb. Onun “Mə nim dost la
rım” ad lı ilk ki ta bın da top la nan 
li rik şe ir lə rin də fa şiz mə qar şı 
mü ba ri zə də qa lib çıx mış xal qın 
duy ğu və dü şün cə lə ri öz ək si ni 

ta pıb. Şai rin li rik şe ir və poe
ma la rın da, mən zum pyes lə rin
də müa sir döv rün prob lem lə ri 
li rikfəl sə fi plan da, ye ni əl van 
bo ya lar la təs vir edi lir. “İkin ci 
səs”, “Vic dan”, “Ya ğış dan son ra”, 
“Yol la ra iz dü şür”, “Fər yad”, “Ha

ra ge dir bu dün ya”, “Özü mü zü 
kə sən qı lınc”, “Cə za sız gü nah”, 
“Dar ağa cı” pyes lə ri Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Mil li Dram 
Te at rın da ta ma şa ya qo yu lub. 

Son da şa gird lə rin ifa sın da 
şe ir və mah nı lar səs lən di ri lib.

Maİl

Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit sepre zi den ti, “İDEA” İc ti
mai Bir li yi nin tə sis çi si və rəh
bə ri Ley la Əli ye va nın tə şəb bü
sü ilə re al laş dı rı lan “Ümum
res pub li ka ya şıl laş dır ma ma
ra fo nu” çər çi və sin də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
təş ki lat çı lı ğı və Föv qə la də 

Hal lar Na zir li yi nin (FHN) Ba
kı Re gio nal Mər kə zi nin şəx si 
he yə ti nin tə şəb bü sü ilə ma yın 
16da ağa cək mə və ya şıl laş dır
ma ak si ya sı ke çi ri lib.

Bi nə qə di ra yo nu 7ci mik
ro ra yon əra zi sin də, “Dər nə
gül” met ros tan si ya sı nın ya xın
lı ğın da kı park da təş kil olu nan 
ak si ya da RİH baş çı sı nın bi rin
ci müa vi ni İl qar Sü ley ma nov, 

FHNin Ba kı Re gio nal Mər kə
zi nin şəx si he yə ti və ra yon ic
ti ma iy yə ti nin nü ma yən də lə ri 
iş ti rak edib lər. Ak si ya za ma nı 
əra zi də bio müx tə lif i yin ar tı
rıl ma sı və fo ra nın zən gin ləş
di ril mə si üçün 300 ədəd sərv  
ağa cı əki lib. Ye ni əki lən ağac 
ting lə ri nə aq ro tex ni ki qul luq 
gös tə ri lib.

 “İDEA” İc ti mai Bir li yi

nin tə şəb bü sü ilə ke çi ri lən 
“Ümum res pub li ka ya şıl laş
dır ma ma ra fo nu” tə biə tin və 
eko lo ji mü hi tin mü ha fi zə si, 
bio müx tə lif i yin qo run ma sı is
ti qa mə tin də çox mü hüm əhə
miy yə tə ma lik dir. Ət raf mü hü
tin mü ha fi zə si və ya şıl lıq la rın 
ar tı rıl ma sı na töh fə ve rən bu 
cür kam pa ni ya lar bun dan son
ra da  da vam et di ri lə cək.


