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İyir mi üç il əv vəl - 1992-ci 
il fev ra lın 25-dən 26-na ke çən 
ge cə er mə ni tə ca vüz kar la rı 
Azər bay ca nın Xo ca lı şə hə-
rin də bə şə riy yət ta ri xin də ən 
qan lı fa ciə lər lə bir sı ra da du-
ran soy qı rı mı tö rə dib lər.

Azər bay can pay tax tı nın 
min lər lə sa ki ni Xo ca lı soy qı-
rı mı nın 23-cü il dö nü mü ilə 
əla qə dar an ma mə ra si min də 
iş ti rak et mək üçün fev ra lın 
26-da sə hər tez dən Xə tai ra-
yo nun da fa ciə qur ban la rı nın 
xa ti rə si nə ucal dıl mış abi də-
nin önü nə top la şıb.

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
an ma mə ra si min də iş ti rak 
edib. Abi də nin ya nın da fəx ri 
qa ro vul dəs tə si dü zü lüb.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
abi də nin önü nə ək lil qo yub, 
fa ciə qur ban la rı nın xa ti rə si-
nə eh ti ra mı nı bil di rib.

Ardı səh. 2-də

Fev ra lın 24-də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli yev Min gə çe vir 
şə hə ri nə sə fə rə gə lib. Döv lə-
ti mi zin baş çı sı əv vəl cə ulu ön-
dər Hey dər Əli ye vin şə hə rin 
mər kə zin də ucal dıl mış abi də-
si ni zi ya rət edə rək önü nə gül 
dəs tə si qo yub.

Hə min gün Pre zi den ti 
İlham Əli yev Min gə çe vir də 
594 məc bu ri köç kün ailə-
si üçün ye ni sa lı nan ya şa yış 
komp lek sin də ya ra dı lan şə-
ra it lə ta nış olub. Ye ni ya şa yış 
komp lek si nə Min gə çe vir şə-
hə rin də ya taq xa na lar da mü-
vəq qə ti məs kun laş mış məc-
bu ri köç kün ailə lə ri kö çü rü-
lə cək.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 480 
şa gird yer lik mək təb bi na sın da 
ya ra dı lan şə ra it lə ta nış olub. 
Bu ra da ye ni ya şa yış komp lek-
si nin sxe mi nə və ma ke ti nə 
ba xan Pre zi dent İl ham Əli ye və 
mə lu mat ve ri lib ki, 12 hek tar 
sa hə ni əha tə edən bu mə həl-
lə də 596 ev, mək təb, 140 yer lik 
uşaq bağ ça sı, tibb mən tə qə si, 
klub-ic ma mər kə zi, poçt bi-
na sı ti ki lib. Su, elekt rik və qaz 
təc hi za tı şə bə kə lə ri Min gə çe-
vir şə hə ri nin kom mu ni ka si ya-
la rı na qo şu lub. Ye ni mə həl lə 
Məc bu ri Köç kün lə rin İn ki şaf 
Fon du nun si fa ri şi ilə in şa olu-
nub. Mə həl lə nin ti kin ti si nə 
2014-cü ilin may ayın da baş la-
nı lıb və bu ilin fev ra lın da tam 
ba şa çat dı rı lıb. Ye ni ya şa yış 
komp lek si qaç qın və məc bu ri 
köç kün lər üçün sa lın mış say-
ca 89-cu ya şa yış komp lek si dir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı ya şa yış 
komp lek si nin uşaq bağ ça sın da 
da olub və bu ra da ya ra dı lan şə-

ra it lə ma raq la nıb. Son ra Pre zi-
dent İl ham Əli yev mən zil lər də 
ya ra dı lan şə ra it lə ta nış olub.

Qeyd edək ki, qaç qın və 
məc bu ri köç kün lə rin so si al 
prob lem lə ri nin həl li məq sə di-
lə son 20 il də ümu mi lik də 5,1 
mil yard ma nat və sa it ay rı lıb ki, 
bu nun da 2,1 mil yard ma na tı 
bu ka te qo ri ya dan in san la rın 
mən zil şə rai ti nin yax şı laş dı-
rıl ma sı na sərf olu nub. Hə min 
və sai tin 1,8 mil yard ma na tı 
Döv lət Neft Fon du nun xət ti 
ilə ay rı lıb. Son il lər də məc bu-
ri köç kün sa hib kar lar da döv-
lə tin gü zəşt li kre dit lə rin dən 
sə mə rə li is ti fa də edir lər. Be lə 
ki, Sa hib kar lı ğa Kö mək Mil li 
Fon du nun xət ti ilə son 11 il də 
2 min məc bu ri köç kün sa hib-
kar lıq sub yek ti nin in ves ti si ya 
la yi hə si nin ma liy yə ləş di ril-
mə si nə 40 mil yon ma nat gü-
zəşt li kre dit ay rı lıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Min gə çe vi rə sə fə ri za ma nı 
Hey dər Əli yev Par kın da apa-
rı lan ye ni dən qur ma iş lə ri nin, 

“Ağ sa ray” ote lin də ti kin ti iş-
lə ri nin  ge di şi ilə ta nış olub, 
Mər kə zi Xəs tə xa na da əsas lı 
tə mir və ye ni dən qur ma iş lə ri 
apa rıl dıq dan son ra is ti fa də yə 
ve ril mə si mə ra si min də, Hey-
dər Əli yev Fon du nun tə şəb-
bü sü ilə in şa olu nan uşaq bağ-
ça sı nın açı lı şın da iş ti rak edib, 
Kür” Olim pi ya Təd ris-İd man 
Mər kə zin də olub.

Döv lət baş çı sı nın 2013-cü 
il 18 ap rel ta rix li sə rən ca mı-
na əsa sən Min gə çe vir Şə hər 
Mər kə zi Xəs tə xa na sın da əsas-
lı tə mir və ye ni dən qur ma iş-
lə ri apa rı la raq, onu çoxp ro fi l li 
tibb mü əs si sə si nə çe vir mək 
məq sə di lə Pre zi den tin eh ti-
yat fon dun dan il kin ola raq 3 
mil yon ma nat və sa it ay rı lıb. 
Ümu mi sa hə si 6 hek tar olan 
xəs tə xa na nın ye ni dən qur ma 
iş lə ri nə 2013-cü ilin may ayın-
da baş la nı lıb və bu ilin fev ra-
lın da ba şa çat dı rı lıb.

Ya ra dı lan şə ra it lə ta nış-
lıq dan son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev xəs tə xa na nın kol lek ti vi 

ilə gö rü şüb.
Xəs tə xa na nın kol lek ti vi ni 

sa lam la yan Pre zi dent İl ham 
Əli yev de yib: “Son il lər də 
Azər bay ca nın bü tün böl gə lə-
rin də müa sir xəs tə xa na lar ti-
ki lir, tə mir olu nur, di aq nos ti ka 
mər kəz lə ri in şa olu nur. Son 11 
il ər zin də Azər bay can da 500-
dən çox tibb mü əs si sə si ti-
kil miş, tə mir edil miş, müa sir 
ava dan lıq la təc hiz olun muş-
dur. Bu, in san la ra gös tə ri lən 
diq qə tin tə za hü rü dür. Çün ki 
in san la rın sağ lam lı ğı döv lə ti-
miz üçün prio ri tet mə sə lə dir 
və müx tə lif təd bir lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə si ilə biz bu iş lər də 
he sab edi rəm ki, dö nüş ya ra da 
bil mi şik. İlk növ bə də, de mək 
olar ki, ar tıq bü tün şə hər və 
ra yon la rı mız da müa sir sə hiy-
yə inf rast ruk tu ru var. Hə kim-
lə rin pe şə kar lı ğı ar tır, ha zır da 
Azər bay can da ən mü rək kəb 
əmə liy yat lar hə ya ta ke çi ri lir. 
Bir ne çə il bun dan əv vəl bu 
ba rə də da nış maq be lə yer siz 
idi.

Bu gün Azər bay can da sə-
hiy yə sis te mi nin tək mil ləş di-
ril mə si is ti qa mə tin də apa rı lan 
iş lər bey nəl xalq sə hiy yə qu-
rum la rı tə rə fi n dən də yük sək 
qiy mət lən di ri lir. Dün ya Sə-
hiy yə Təş ki la tı, Av ro pa Sə hiy-
yə Təş ki la tı Azər bay ca nın is-
la hat la rı nı yük sək qiy mət lən-
di rir lər. Ey ni za man da, mən 
də fə lər lə xəs tə xa na la rın, di-
aq nos ti ka mər kəz lə ri nin açı-
lı şın da olar kən qeyd edir dim 
ki, bi zim və tən daş lar gə rək 
vaxt lı-vax tın da müa yi nə dən 
keç sin lər. Mən hər də fə bu-
nu tək rar la yır dım, bu gün də 
bu nu de mək is tə yi rəm. An caq 
gö rür dük ki, əha li tə rə fi n dən 
bu na o qə dər də bö yük ma raq 
gös tə ril mir di. Ona gö rə ke çən 
il dən baş la ya raq Azər bay can-
da küt lə vi şə kil də dis pan se ri-
za si ya ke çi ril mə yə baş lan mış-
dır. Ke çən il 5 mil yon dan çox, 
bu il ar tıq 1 mil yon 500 min 
in san dis pan se ri za si ya dan ke-
çib. Bü tün dis pan se ri za si ya 
xid mət lə ri pul suz dur və bir 
məq səd var ki, in san lar öz 
xəs tə lik lə ri ni vax tın da aş kar 
et sin lər və əgər müa li cə yə eh-
ti yac olar sa, yük sək key fi y yət li 
tib bi xid mət al sın lar...

Bu il Min gə çe vir də də 
bi rin ci Av ro pa Oyun la rı ke-
çi ri lə cək. Bu da ta ri xi ha di-
sə dir. Çün ki Azər bay can da 
bu Oyun lar iki şə hər də – bir 
Ba kı da, bir də Min gə çe vir də 
ke çi ri lə cək dir. Av ro pa Oyun-
la rı na ha zır lıq in di son mər hə-
lə də dir. Min gə çe vi rin gö zəl-
ləş mə si, abad laş ma sı, bu ra da 
ic ti mai yer lə rin ya ra dıl ma sı, 
əl bət tə ki, qo naq la ra da çox 
müs bət tə sir ba ğış la ya caq”.

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev fev ra lın 25-də Tür-
ki yə Res pub li ka sı nın xa ri-
ci iş lər na zi ri Möv lud Ça-
vu şoğ lu nun baş çı lıq et di yi 
nü ma yən də he yə ti ni qə bul 
edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
xa ri ci iş lər na zi ri Möv lud 
Ça vu şoğ lu nun baş çı lıq et-
di yi nü ma yən də he yə ti nin 
öl kə mi zə sə fə ri nin Azər-
bay can-Tür ki yə əla qə lə ri-
nin da ha da ge niş lən di ril-
mə si işi nə ye ni tə kan ve rə-
cə yi nə əmin li yi ni bil di rib. 
Tür ki yə yə döv lət sə fə ri nin 
və Tür ki yə-Azər bay can 
Yük sək Sə viy yə li Stra te-
ji Əmək daş lıq Şu ra sı nın  
növ bə ti ic la sı nın uğur la 
keç di yi ni məm nun luq la 
xa tır la yan Pre zi dent İl ham 
Əli yev sə fər za ma nı bir gə 
fəa liy yət lə bağ lı gə lə cək 
plan la rın mü za ki rə si nin 
önə mi ni qeyd edib. Tür ki-
yə-Azər bay can əla qə lə ri-
nin xalq la rı mız və re gi on, 
elə cə də dün ya üçün çox 
bö yük əhə miy yə tə ma lik 
ol du ğu nu de yən döv lə ti-
mi zin baş çı sı öl kə lə ri miz 
ara sın da möv cud bir li yin 
böl gə də sa bit li yin tə mi-
nat çı sı ol du ğu nu da vur-
ğu la yıb.

Möv lud Ça vu şoğ lu Tür-
ki yə Res pub li ka sı nın xa ri ci 
iş lər na zi ri ki mi ilk rəs mi 
sə fə ri ni Azər bay ca na et-
mə sin dən məm nun lu ğu nu 
bil di rib. O, Tür ki yə Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti Rə cəb 
Tay yib Ər do ğa nın və Baş 
na zir Əh məd Da vu doğ lu-
nun sa lam la rı nı döv lə ti mi-
zin baş çı sı na çat dı rıb. Möv-
lud Ça vu şoğ lu Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin Tür ki yə yə 
döv lət sə fə ri nin və Tür ki-
yə-Azər bay can Yük sək Sə-
viy yə li Stra te ji Əmək daş lıq 
Şu ra sı nın  növ bə ti ic la sı nın 
iki tə rəf  i əla qə lə ri mi zin da-
ha da möh kəm lən di ril mə si 
ba xı mın dan önə mi ni qeyd 
edib.

Gö rüş də Ba kı-Tbi li si-
Qars, TA NAP la yi hə lə ri, 
hər bi-tex ni ki əmək daş lıq 
və əla qə lə ri mi zin di gər sa-
hə lər də da ha da ge niş lən-
di ril mə si ilə bağ lı mə sə lə-
lə rə da ir ət raf  ı fi  kir mü ba-
di lə si apa rı lıb.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Pre zi dent Rə cəb Tay yib Ər-
do ğa nın və Baş na zir Əh-
məd Da vu doğ lu nun sa lam-
la rı na gö rə min nət dar lı ğı nı 
bil di rib, onun da sa lam la rı-
nı Tür ki yə Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti nə və Baş na zi-
ri nə çat dır ma ğı xa hiş edib.

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev fev ra lın 24-də Av ro-
pa İt ti fa qı nın in san hü quq-
la rı üz rə xü su si nü ma yən-
də si Stav ros Lamb ri ni di sin 
baş çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yə ti ni qə bul edib.

Gö rüş də Azər bay can 
ilə Av ro pa İt ti fa qı ara sın-
da əla qə lə rin in ki şa fın dan 
məm nun luq ifa də olu nub 

və bu əla qə lə rin müx tə lif 
sa hə lər də ge niş lən di ril-
mə si nin önə mi qeyd edi-
lib. 

Söh bət za ma nı əmək-
daş lı ğı mı zın iq ti sa di, ener ji, 
nəq liy yat, in san hü quq la rı, 
de mok ra ti ya və di gər sa hə-
lər də və ziy yə ti və pers pek-
tiv lə ri ilə bağ lı mə sə lə lər 
ət ra fın da ge niş fi  kir mü ba-
di lə si apa rı lıb.

Azərbaycan-türkiyə
əməkdaşlığıdahada
genişlənir

Azərbaycan-Avropa
İttifaqıəlaqələri
məmnunluqdoğurur
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İd man çı la rı sa lam la yan 
Pre zi dent İl ham Əli yev de yib: 
“Azər bay can yu nan-Ro ma 
gü lə şi üz rə dün ya ku bo ku-
nun sa hi bi dir. Bu, bö yük ta-
ri xi qə lə bə dir. Bu, doğ ru dan 
da ta ri xi qə lə bə dir. Çün ki yu-
nan-Ro ma gü ləş çi lə ri miz ilk 
də fə dir ki, dün ya ku bo ku nun 
sa hi bi olur lar. Bu, bir da ha 
Azər bay ca nın gü ləş mək tə bi-
nin nə qə dər güc lü ol du ğu nu 
gös tə rir. Bi zim gü ləş çi lə ri miz 
müx tə lif bey nəl xalq ya rış lar-
da ən yük sək nə ti cə lər gös-
tə rir lər, Lon don Olim pi ya 
Oyun la rın da 2 qı zıl me da lı da 
gü ləş çi lə ri miz qa zan mış lar 
və ümu miy yət lə, dün ya miq-
ya sın da Azər bay can gü lə şi bu 
gün ən yük sək zir və də dir.

Dün ya ku bo kun da dün-
ya nın ən güc lü ko man da la rı 
iş ti rak et miş lər. Biz dün ya nın 
ən güc lü ko man da la rı na qa-
lib gəl mi şik. Bi zim mil li bay-
ra ğı mız qal dı rıl mış dır, si zin 
şə rə fi ni zə döv lət him ni miz 
səs lən di ril miş dir. Doğ ru dan 
da bu, hər bir Azər bay can və-
tən da şı nı se vin di rən ha di sə-
dir, bö yük ta ri xi qə lə bə dir. Bu 
qə lə bə onu gös tə rir ki, Gü ləş 
Fe de ra si ya sın da iş lər çox yax-
şı ge dir, düz gün qu ru lub dur.

Gü ləş Fe de ra si ya sı Olim-
pi ya Oyun la rın da, dün ya 
çem pio nat la rın da, di gər bey-
nəl xalq ya rış lar da qa za nı lan 
me dal la ra və yük sək nə ti cə-
lə rə gö rə Azər bay can da li der-
dir. Bu, be lə dir və mən bu nu 
yük sək qiy mət lən di ri rəm. 
Çün ki gü ləş Azər bay can da ən 
se vi lən, ən po pul yar id man 
nö vü dür və bi zim mil li id man 
nö vü müz dür. Əl bət tə, hər bir 
qə lə bə dən son ra çox gü man 
ki, uşaq la rı mız, ye ni yet mə lə-
ri miz gü ləş böl mə lə ri nə da ha 
da bö yük hə vəs lə ge də cək lər, 
gü ləş çi ol maq is tə yə cək lər ki, 
on lar da si zin ki mi Azər bay-
ca nı lə ya qət lə təm sil et sin lər, 
çem pi on ol sun lar və yük sək 
kür sü lər də əy ləş sin lər.

Mən Fe de ra si ya sı  nın 
işin dən ra zı yam. Bü töv lük-
də Azər bay can da id man sa-
hə si nə gös tə ri lən diq qət öz 
nə ti cə lə ri ni ver mək də dir. 
Azər bay can id man döv lə ti dir. 
Bü tün mö tə bər bey nəl xalq 
id man qu rum la rı, Bey nəl xalq 
Olim pi ya Ko mi tə si, Av ro pa 
Olim pi ya Ko mi tə si, dün ya id-
man fe de ra si ya la rı bu nu qeyd 
edir lər ki, Azər bay can id man 

sa hə sin də çox bö yük uğur la ra 
im za at mış dır və bu, hə qi qə-
tən də be lə dir. Çün ki ba xın, 
Olim pi ya Oyun la rın da, dün ya 
miq ya sın da Azər bay can 30-
cu yer də dir, ye ni yet mə lə rin 
Olim pi ya Oyun la rın da 200 öl-
kə ara sın da Azər bay can 10-cu 
yer də dir. Azər bay can da dün-
ya və Av ro pa çem pio nat la rı 
ən yük sək sə viy yə də ke çi ri lir 
və bü tün qo naq lar bu nu qeyd 
edir lər. Bi zim id man çı la rı mız 
hər il me dal la rın sa yı na gö-
rə li der lik gös tə rir lər, həm 
Olim pi ya, həm qey ri-Olim pi-
ya id man növ lə ri üz rə me dal-
la rın sa yı il dən-ilə ar tır.

Azər bay can da id man inf-
rast ruk tu ru ya ra dı lır. Əgər bu 
inf rast ruk tur ya ra dıl ma say-
dı, çox gü man ki, bu uğur lar 
da müm kün ol maz dı. Bü tün 
böl gə lər də müa sir Olim pi ya 
mər kəz lə ri, Ba kı da ən möh-
tə şəm Olim pi ya id man qur-
ğu la rı ti ki lir və id man döv lət 
si ya sə tin də çox mü hüm yer 
tu tur. Müx tə lif proq ram lar 
qə bul edil miş dir və id ma nın 
in ki şa fı döv lət si ya sə ti dir. Bu 
ya xın lar da Ba kı da ke çi ril miş 
Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si-
nin Baş As samb le ya sın da da 
səs lə nən fi kir lər, Azər bay-
can da gö rü lən iş lər mə nim 
söz lə ri mi təs diq lə yir.

Bu nə ti cə lər tə bii dir. 
Çün ki gö rü lən iş lər fe de ra si-
ya la rın, klub la rın, Mil li Olim-
pi ya Ko mi tə si nin, Gənc lər 
və İd man Na zir li yi nin bir gə 
fəa liy yə ti nə ti cə sin də müm-
kün ol muş dur. Biz də və ziy yət 

be lə dir ki, bir çox öl kə lər dən 
fərq li ola raq, bü tün id man 
qu rum la rı, id ma nın in ki şa-
fı na ca vab deh lik da şı yan qu-
rum lar bir nöq tə yə vu rur və 
ida rə et mə də də çox düz gün 
ya naş ma möv cud dur.

Mən əmi nəm ki, id man-
çı la rı mız bun dan son ra da bi-
zi se vin di rə cək lər. Əla mət dar 
hal on dan iba rət dir ki, bi zim 
bü tün id man çı la rı mız, o cüm-
lə dən bu gün bu ra da əy lə şən 
id man çı lar müs tə qil lik döv-
rün də ye ti şib lər. Bu, müs tə-
qil li yi mi zin əla mə ti dir.

Azər bay can da bü tün 
dövr lər də güc lü id man çı lar 
ol muş dur. An caq əgər so vet 
döv rü nü ya da sal saq, gö rə rik 
ki, bi zim o qə dər də bö yük 
id man uğur la rı mız ol ma mış-
dır. An caq müs tə qil lik döv-
rün də Azər bay can dün ya 
are na la rın da ən yük sək nə ti-
cə lə rə ça ta bil miş dir. An caq 
müs tə qil lik döv rün də bi zim 
Olim pi ya çem pi on la rı mız, 
dün ya çem pi on la rı mız, Av-
ro pa çem pi on la rı mız öz lə ri ni 
gös tə rir lər və on la rın sa yı get-
dik cə ar tır. Gö rün in di bi zim 
nə qə dər Olim pi ya çem pi on-
la rı mız var dır. Heç vaxt bu 
qə dər Olim pi ya çem pi on la rı-
mız ol ma mış dır.

Müs tə qil Azər bay can da 
id man sü rət lə in ki şaf edir. 
Mən ar tıq bu ba rə də fi kir lə-
ri mi qeyd et dim. Yə ni, müs-
tə qil li yin üs tün lü yü müx tə lif 
sa hə lər də özü nü gös tə rir. İlk 
növ bə də, Azər bay can xal qı 
azad xalq dır, öz ta le yi ni özü 

mü əy yən edir. Bu gün Azər-
bay can re al lıq la rı be lə dir – hər 
bir Azər bay can və tən da şı fəxr 
edir ki, o, Azər bay can və tən-
da şı dır. O cüm lə dən bu müs-
bət di na mi ka, müs bət in ki şaf 
id man da da özü nü gös tə rir 
və bu da tə bii dir. Çün ki hər 
bir sa hə də uğur la rı mız var, o 
cüm lə dən id man da. İd man-
da isə bu nə ti cə lər da ha əya ni 
şə kil də özü nü gös tə rir. Çün-
ki me dal la rın sa yı, ya rış lar da 
id man çı la rı mı zın qə lə bə lə ri 
ar tıq bu re al lıq la rı tə min edir.

Bir da ha si zin uğu ru nu za 
qa yıt maq is tə yi rəm. Yu nan-
Ro ma gü lə şi Azər bay can da 
bü tün dövr lər də çox po pul yar 
idi. Son il lər də bi zim doğ ru-
dan da çox güc lü ko man da-
mız ya ran mış dır.

Dün ya ku bo ku nun əl də 
edil mə si çox bö yük ha di sə-
dir. Çün ki bu, ko man da nın 
qə lə bə si dir. Bu, onu gös tə rir 
ki, biz də bir-iki id man çı yox, 
biz də ko man da, çox say lı id-
man çı la rı mız dün ya miq ya-
sın da ən güc lü id man çı lar dır. 
Si zin rə qib lə ri niz də dün ya-
nın ən güc lü id man çı la rı idi. 
Siz bö yük mə ha rət, pe şə kar-
lıq, Və tə nə sev gi gös tə rə rək 
bu qə lə bə yə na il ol du nuz, 
bi zim ha mı mı zı se vin dir di niz.

Əl bət tə, bi li rəm ki, siz bu il 
Ba kı da ke çi ri lə cək bi rin ci Av-
ro pa Oyun la rı na da cid di ha-
zır la şır sı nız. Dün ya ku bo ku ya-
rı şın da gös tər di yi niz nə ti cə lər 
ümid edi rəm ki, iyun ayın da da 
tək rar la na caq. Bü tün Azər bay-
can xal qı qə lə bə lər göz lə yir. 

Bu, doğ ru dan da bö yük ta ri xi 
nai liy yət dir. Biz bi rin ci Av ro-
pa Oyun la rı nı Yay Olim pi ya 
Oyun la rı sə viy yə sin də ke çi rə-
cə yik. İki il bun dan əv vəl mən 
bu ba rə də öz sö zü mü de yən də 
bə zi lə ri bəl kə də inan mır dı ki, 
Azər bay can qı sa müd dət ər-
zin də, cə mi 2 il ya rım ər zin də 
bü tün ha zır lıq iş lə ri ni yük sək 
sə viy yə də gö rə bi lə cək. An caq 
bu gün de mək olar ki, bi zim 
bü tün id man qur ğu la rı mız ya 
ar tıq ha zır dır, ya xud da ya xın 
vaxt lar da ha zır ola caq. Bü tün 
təş ki la ti mə sə lə lər öz həl li ni 
ta pır və iyun ayın da Azər bay-
can da bö yük id man bay ra mı 
qeyd edi lə cək.

Əl bət tə, Azər bay can ko-
man da sı bu Oyun lar da bö yük 
tər kib də təm sil olu na caq. 
Əsas ümid lə ri miz, əl bət tə, 
on dan iba rət dir ki, gü ləş çi-
lə ri miz bi zi bir da ha se vin-
di rə cək lər. Ar tıq Yay Olim-
pi ya Oyun la rı na da o qə dər 
çox vaxt qal ma yıb. Gə lən il 
Rio-de-Ja ney ro da Olim pi ya 
Oyun la rı ke çi ri lə cək dir. Bi-
li rəm ki, cid di ha zır lıq ge dir. 
Bir da ha qeyd et mək is tə yi-
rəm, be lə mö tə bər ya rış lar da 
qə lə bə nin qa za nıl ma sı onu 
gös tə rir ki, bi zim bun dan 
son ra da qə lə bə lə ri miz ola-
caq dır.

Mən bir da ha si zin ha mı-
nı zı ürək dən sa lam la yı ram. 
Əmin ol du ğu mu bil dir mək 
is tə yi rəm ki, siz bun dan son ra 
də Və tə nə, xal qa sə da qət nü-
ma yiş et di rə rək bi zi ye ni qə-
lə bə lər lə se vin di rə cək si niz”.

PrezidentİlhamƏliyev 
Xocalıfaciəsi 
qurbanlarınınxatirəsini
anmamərasimində 
iştirakedib
Əvvəli səh. 1-də

Azər bay ca nın ta ri xi-
nə qan lı hərf lər lə ya zıl mış 
hə min ge cə er mə ni si lah lı 
dəs tə lə ri hə lə SSRİ döv rün-
də Xan kən di şə hə rin də yer-
ləş miş, şəx si he yə ti nin xey li 
his sə si er mə ni lər dən iba rət 
olan 366-cı mo toa tı cı ala yın 
zi reh li tex ni ka sı nın və hərb-
çi lə ri nin kö mə yi ilə qə dim 
Xo ca lı şə hə ri ni yer lə-yek san 
edib lər.

Er mə ni tə ca vüz kar la-
rı nın Azər bay can xal qı na 
qar şı tö rət di yi növ bə ti küt-
lə vi qır ğın nə ti cə sin də 613 
nə fər, o cüm lə dən 106 qa-
dın, 63 uşaq, 70 qo ca aman-
sız lıq la qət lə ye ti ril di, 487 
nə fər şi kəst ol du, 1275 dinc 
sa kin əsir gö tü rül dü, 155 nə-
fə rin ta le yi isə hə lə də mə-
lum de yil. Bu soy qı rı mı ak tı 
nə ti cə sin də 8 ailə ta ma mi lə 
məhv edil di, 25 uşaq hər iki 
va li dey ni ni itir di. Hər il dün-
ya azər bay can lı la rı və əda lə-
ti uca tu tan lar Xo ca lı fa ciə si 
qur ban la rı nın xa ti rə si ni yad 
edir lər.

Xo ca lı fa ciə si 200 ilə qə-
dər bir müd dət də er mə ni 
mil lət çi lə ri nin və on la rın 
ha va dar la rı nın Azər bay can 
xal qı na qar şı apar dıq la rı et-
nik tə miz lə mə və soy qı rı mı 
si ya sə ti nin da va mı dır. Soy-
qı rı mı za ma nı 56 nə fər xü-
su si qəd dar lıq la öl dü rü lüb, 
3 nə fər di ri-di ri yan dı rı lıb, 
baş la rı nın də ri si so yu lub, 
bə dən əza la rı və baş la rı kə-
si lib, göz lə ri çı xa rı lıb, ha mi lə 
qa dın la rın qar nı sün gü ilə 
ya rı lıb. Bu əməl lə rin qa baq-
ca dan dü şü nül müş qay da da, 
mil li əla mə ti nə gö rə in san-
la rın ta ma mi lə və ya qis mən 
məhv edil mə si niy yə ti ilə tö-
rə dil mə si bey nəl xalq hü qu-
qa əsa sən Xo ca lı fa ciə si nin 
məhz soy qı rı mı ol du ğu nu 
təs diq edir.

İn san lı ğa qar şı tö rə dil miş 
bu ci na yət ak tı bey nəl xalq 
aləm tə rə fin dən öz hü qu qi 
qiy mə ti ni al ma lı dır. Azər bay-
can döv lə ti er mə ni mil lət çi lə-
ri nin xal qı mı za qar şı tö rət di yi 
ci na yət lər, o cüm lə dən Xo ca lı 
fa ciə si haq qın da hə qi qət lə rin 
dün ya ic ti ma iy yə ti nə çat dı rıl-
ma sı, onun soy qı rı mı ki mi ta-
nı dıl ma sı üçün məq səd yön lü 
və ar dı cıl iş apa rır. Pre zi dent 
İl ham Əli yev Xo ca lı fa ciə si ni 
tə ca vüz kar er mə ni mil lət çi-
lə ri nin yü zil lik lər bo yu Azər-
bay can xal qı na qar şı apar dı ğı 
soy qı rı mı və et nik tə miz lə mə 
si ya sə ti nin qan lı sə hi fə si ki mi 
qiy mət lən di rib.

Er mə ni tə ca vüz kar la rı-
nın tö rət dik lə ri bu vəh şi lik 
yad daş lar dan heç za man si-
lin mə yə cək. Bu, tək cə Azər-
bay can xal qı na qar şı soy qı rı-
mı de yil di, bə şə riy yə tə, in-
san lı ğa qar şı tö rə dil miş qan lı 
ci na yət idi. Bu na bax ma ya-
raq, o za man kı Azər bay can 

ha ki miy yə ti bu dəh şət li ha-
di sə yə si ya si qiy mət ve ril-
mə si, qan lı qır ğın ba rə də 
ob yek tiv mə lu mat la rın dün-
ya ic ti ma iy yə ti nə çat dı rıl ma-
sı üçün heç bir əsas lı iş gör-
mə di. Yal nız ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev xal qın tə kid li 
tə lə bi ilə ye ni dən ha ki miy-
yə tə gəl dik dən son ra hə min 
qan lı fa ciə yə hü qu qi-si ya si 
qiy mət ve ril di. 1994-cü il də 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
tə şəb bü sü ilə Azər bay can 
par la men ti 26 fev ra lı Xo ca-
lı soy qı rı mı gü nü ki mi elan 
edib.

Hər il bu müd hiş fa ciə-
nin il dö nü mü res pub li ka-
mız da və dün ya nın müx tə lif 
öl kə lə rin də ürək ağ rı sı ilə 
qeyd olu nur. Fa ciə ilə bağ-
lı hə qi qət lə rin dün ya ic ti-
ma iy yə ti nə çat dı rıl ma sın da 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti Meh ri ban Əli ye-
va bö yük xid mət lər gös tə rib. 
Fon dun vit se-pre zi den ti Ley-
la Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə 
“Xo ca lı ya əda lət!” kam pa ni-
ya sı çər çi və sin də də hər il 
sil si lə təd bir lər re al laş dı rı lır. 
Hə ya ta ke çi ri lən ar dı cıl və 
komp leks təd bir lə rin mən-
ti qi nə ti cə si ola raq ya lan və 
sax ta kar lıq üzə rin də qu rul-
muş er mə ni təb li ğat ma şı nı-
nın iç üzü if şa olu nur. Ar tıq 
Xo ca lı fa ciə si nin soy qı rı mı 
ol ma sı fak tı dün ya nın bir çox 
öl kə lə ri nin və bey nəl xalq 
təş ki lat la rın qə rar la rın da, 
qət na mə lə rin də ək si ni ta pır. 
Ka na da, Mek si ka, Ko lum bi-
ya, Pe ru, Pa kis tan, Bos ni ya 
və Her se qo vi na, Ru mı ni ya, 
Çe xi ya, İorda ni ya, Hon du-
ras və di gər öl kə lə rin par la-
ment lə ri, elə cə də ABŞ-ın bir 
sı ra ştat la rı nın qa nun ve ri ci 
or qan la rı və İs lam Əmək-
daş lıq Təş ki la tı Xo ca lı soy-
qı rı mı nı ta nı yıb. Bey nəl xalq 
hü qu qa gö rə, soy qı rı mı sülh 
və bə şə riy yət əley hi nə yö nə-
lən əməl dir və ən ağır bey-
nəl xalq ci na yət sa yı lır. BMT 
Baş Məc li si nin 1948-ci il 9 
de kabr ta rix li 260 say lı qət-
na mə si ilə qə bul edi lən və 
1961-ci il dən qüv və yə mi-
nən Kon ven si ya da soy qı rı-
mı ci na yə ti nin hü qu qi əsa sı 
təs vir edi lib. Er mə nis ta nın 
Azər bay ca na qar şı tə ca vü zü 
za ma nı hə min Kon ven si ya da 
təs bit edi lən soy qı rı mı ci na-
yə ti nə aid bü tün əməl lər tət-
biq olu nub.

Xal qı mız qə ti əmin dir ki, 
əda lət müt ləq ye ri ni tu ta caq, 
Xo ca lı fa ciə si soy qı rı mı ki mi 
ta nı na caq, elə cə də ha zır da 
Cə nu bi Qaf qa zın iq ti sa di güc 
mər kə zi nə çev ri lən, bey nəl-
xalq aləm də möv qe yi ni da ha 
da möh kəm lən di rən, hər bi 
qüd rə ti ilə se çi lən Azər bay-
can düş mən tap da ğı al tın da 
olan tor paq la rı nı azad edə-
cək, şə hid lə ri mi zin qa nı yer-
də qal ma ya caq, gü nah kar lar 
isə la yiq li cə za la rı nı ala caq lar. Fev ra lın 24-dən dün ya da 

best sel ler olan “Əli və Ni no” 
ro ma nı əsa sın da ey ni ad lı fil min 
çə ki liş lə ri baş la yır. Bu mü na si-
bət lə fev ra lın 22-də Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də “Əli və 
Ni no” fil mi nin ya ra dı cı he yə ti 
ilə mət bu at konf ran sı ke çi ri lib. 
Hey dər Əli yev Fon du nun vit-
se-pre zi den ti, fil min ic ra çı pro-
dü se ri Ley la Əli ye va mət bu at 
konf ran sın da iş ti rak edib.

La yi hə haq qın da da nı şan 
Ley la Əli ye va ar tıq uzun sə ya-
hə tin so nu na ya xın laş dıq la rı nı, 
“Əli və Ni no” fil mi nin çə ki liş-
lə ri nə ha zır lıq iş lə ri nin ba şa 
çat dı ğı nı bil di rib.

Fil min qu ru luş çu re jis so-
ru Kris Tik yer Hey dər Əli yev 
Fon du na və Fon dun vit se-pre-
zi den ti Ley la Əli ye va ya la yi hə-
nin re al laş dı rıl ma sı na gös tə ri-

lən dəs tə yə gö rə min nət dar-
lı ğı nı bil di rib. Onun söz lə ri nə 
gö rə, film üçün yax şı sse na ri, 
bey nəl xalq sə viy yə də möh tə-
şəm ko man da, çə ki liş üçün gö-
zəl mə kan lar və güc lü çə ki liş 
he yə ti var. 

Son ra jur na list lə rin su al la rı 
ca vab lan dı rı lıb. Fil min sse na ri 
mü əl li fi “Aca demy Award®” 
mü ka fa tı lau rea tı Kris to fer 
Hemp ton əsər də ol du ğu ki mi 
film də də Azər bay ca nın müs-
tə qil lik uğ run da mü ba ri zə si nin 
ək si ni ta pa ca ğı nı vur ğu la yıb

Fil min çə ki li şi üçün qu-
ru luş çu rəs sam Kar los Kon ti, 
qu ru luş çu ope ra tor Gök han 
Tir ya ki, ge yim di zay ne ri Mi şel 
Klep ton və re dak tor Alek sandr 
Ber ner da xil ol maq la dün ya 
sə viy yə sin də bir ko man da for-
ma la şıb.

 Heydər Əliyev Fondu

Fev ra lın 21-də Ma ca rıs ta-
nın pay tax tı Bu da peş tin ta ri xi 
“Vi qa do” kon sert sa ra yın da 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
təş ki lat çı lı ğı, Azər bay ca nın 
Ma ca rıs tan da kı sə fir li yi nin 
dəs tə yi ilə “Ba kı-2015” bi rin-
ci Av ro pa Oyun la rı nın təq di-
ma tı ke çi ri lib. 

Təd bir də Ma ca rıs ta nın 
in san re surs la rı na zi ri Zol-
tan Ba loq, Bu da peşt şə hə ri-
nin me ri İşt van Tar loş, Hey-
dər Əli yev Fon du nun ic ra çı 
di rek to ru Anar Ələk bə rov, 
Azər bay ca nın gənc lər və id-
man na zi ri Azad Rə hi mov, 
de pu tat lar, Ma ca rıs tan da akk-
re di tə olun muş sə fir lik lə rin 
nü ma yən də lə ri, bu öl kə nin 
id man ve te ran la rı və bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rın da iş ti rak 
edə cək id man çı lar, Ma ca-
rıs tan da iş lə yən və ya şa yan 
azər bay can lı lar iş ti rak edib lər. 

Mə ra sim dən əv vəl “Ba-
kı-2015” Av ro pa Oyun la rı nın 
qı sa təq di ma tı olub, son ra ke-
çi ri lən bir gə mət bu at konf-
ran sın da jur na list lə rin su-
al la rı ca vab lan dı rı lıb. Lasz lo 
Fa bi an Av ro pa Oyun la rı nın 
yük sək sə viy yə də ke çi ri lə-
cə yi nə əmin ol du ğu nu de yib. 
O, Ba kı dan ye ni qa yıt dı ğı nı və 
ha zır lıq iş lə ri nin yük sək sə-
viy yə də apa rıl dı ğı nı bil di rib. 

Son ra təd bi rin rəs mi his-
sə si baş la yıb. Mə ra si min apa-
rı cı sı Azər bay can və Ma ca rıs-
tan ara sın da kı ta ri xi əla qə lər, 
Hey dər Əli yev Fon du nun və 
onun pre zi den ti Meh ri ban 
Əli ye va nın öl kə da xi lin də 
və xa ric də mə də ni ir sin qo-
ru nub sax lan ma sı, mə də niy-
yət lə ra ra sı dia lo qun təş viq 
olun ma sı və gənc lə rin təh-
sil al ma la rı üçün im kan la rın 
yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin-

də hə ya ta ke çir di yi iş lər dən 
söz açıb.

Azad Rə hi mov Azər bay-
ca nın növ bə ti il lər də ev sa-
hib li yi edə cə yi bey nəl xalq id-
man ya rış la rı ba rə də da nı şıb. 
Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı haq-
qın da mə lu mat ve rən na zir 
bu id man ya rı şı nın Azər bay-
can üçün əhə miy yə tin dən, 
elə cə də onun Av ro pa nın id-
man hə ya tı na ve rə cə yi töh fə-
lər dən bəhs edib. 

Təd bir çər çi və sin də Hey-
dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi 
ilə ha zır lan mış, Azər bay ca-
nın mil li mə nə vi də yər lə ri ni, 
zən gin ta ri xi ni özün də əks 
et di rən ki tab lar və in cə sə nət 
xa dim lə ri nin əsər lə rin dən 
iba rət sər gi də nü ma yiş et di-
ri lib. Ma ca rıs ta nın döv lət və 
hö ku mət rəs mi lə ri, mə də-
niy yət və in cə sə nət xa dim lə-
ri sər gi ilə ta nış olub lar.

Macarıstanda“Bakı-2015”birinci 
AvropaOyunlarınıntəqdimatıkeçirilib

“ƏlivəNino”filminin 
yaradıcıheyətinin 
mətbuatkonfransı
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bağlıyürüş

Ma İl

Fev ra lın 25-də Bi nə qə di 
Mər kə zi Mə də ni yət (BMM) 
evin də Xo ca lı fa ciə si nin 23-
cü il dö nü mü nə həsr olun muş 
“Xo ca lı Qan Yad da şım” ad lı 
ədə bi-bə dii kom po zi si ya nü-
ma yiş olu nub. Mə ra sim də Bi-
nə qə di qə sə bə sin də yer lə şən 

tam or ta mək tə blərin şa gird-
lə ri, sa kin lər və ic ti ma iy yət 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Əv vəl cə Xo ca lı soy qı rı-
mın da hə lak olan la rın xa ti-
rə si bir də qi qə lik sü kut la yad 
edi lib.

Təd bir də Xo ca lı soy qı rı-
mı za ma nı  er mə ni lə rin tö-
rət dik lə ri vəh şi lik lər ba rə də 

mə lu mat ve ri lib və və tən-
pər vər ruh da ya zıl mış şe ir lər 
söy lə ni lib. Hə min ha di sə lər-
dən bəhs edən vi deo çarx və 
“Xo ca lı Qan Yad da şım” ad lı 
ta ma şa da Xo ca lı nın iş ğa lı za-
ma nı in san lı ğa qar şı tö rə di lən 
vəh şi lik lər əks olu nub.

Son da mə də niy yət evinin 
di rek to ru Zi vər Ab ba so va, 

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı Bi-
nə qə di ra yon təş ki la tı nın Bi-
nə qə di qə sə bə si üz rə gənc lər 
təş ki la tı nın səd ri El man Mu-
sa yev və di gər çı xış edən lər 
tö kü lən qan la rın yer də qal-
ma ya ca ğı na, iş ğal al tın da olan 
Azər bay can tor paq la rı nın ge ri 
qay ta rı la ca ğı na əmin lik lə ri ni 
bil di rib lər.

Faciənin23-cüildönümüqeydolundu

Fev ra lın 25-dən 26-na ke çən ge cə Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri SSRİ döv rün dən Xan-
kən di (Ste pa na kert) şə hə rin də yer lə şən 366-cı mo toa tı cı ala yın zi reh li tex ni ka sı və hər bi 
he yə ti nin kö mək li yi ilə Xo ca lı şə hə ri ni iş ğal et di. Hü cum dan əv vəl, fev ra lın 25-i ax şam 
şə hər top lar dan və ağır ar ti le ri ya dan şid dət li atə şə tu tul du. Nə ti cə də, fev ra lın 26-ı sə hər 
sa at 5 ra də lə rin də Xo ca lı tam alo va bü rün dü. 

Mü ha si rə yə alı nan şə hər də qal mış təq ri bən 2500 nə fər xo ca lı lı ağ dam ra yo nu nun 
mər kə zi nə çat maq ümi di ilə şə hə ri tərk et di. am ma bir gü nün için də yer üzün dən si li nən 
şə hə ri tərk edən 2500 Xo ca lı sa ki nin dən 613-ü qət lia mın qur ba nı ol du. 

Bu soy qı rım nə ti cə sin də 63-ü uşaq, 106-sı qa dın, 70-i qo ca və qa rı ol maq la – 613 
nə fər Xo ca lı sa ki ni qət lə ye ti ril di, 8 ailə ta ma mi lə məhv edil di, 25 uşaq hər iki va li dey ni-
ni, 130 uşaq va li deyn lə rin dən bi ri ni itir di. Düş mən gül lə sin dən ya ra la nan 487 nə fər dən 
76-sı uşaq idi. 1275 xo ca lı lı gi rov gö tü rül dü, 150 xo ca lı lı it kin düş dü. Döv lə tin və əha li nin 
əm la kı na 1 ap rel 1992-ci il ta ri xi nə olan qiy mət lər lə 5 mlrd. rubl də yə rin də zi yan vu rul du.

Humanitaryardımgöstərilib

MƏHƏBBƏT ORUCOV

Fev ra lın  20-də  M.Ə. Rə-
sul za də qə sə bə si, Məm məd-
xa nov kü çə sin də yer lə şən 30 
say lı or ta mək tə bin akt za lın-
da Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də ro vun qə sə bə sa kin-
lə ri ilə növ bə ti səy yar gö rü şü 
ke çi ri lib. Gö rüş də RİH baş-
çı sı nın müa vin lə ri, Apa ra tın 
şö bə mü dir lə ri, mə sul iş çi lə-
ri, hü quq-mü ha fi zə or qan la-
rı nın, döv lət ida rə, mü əs si sə 
və təş ki lat la rı nın, xid mət sa-
hə lə ri nin rəh bər lə ri iş ti rak 
edib lər. 

Ra yon ic ra ha ki miy yə ti-
nin baş çı sı Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti cə nab 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi al-
tın da öl kə də apa rı lan abad-
lıq və qu ru cu luq iş lə rin dən, 
əl də olun muş so si al-iq ti sa di 
nai liy yət lər dən bəhs edə rək 
bil di rib ki, son il lər müs tə qil 
döv lə ti miz bö yük uğur la ra 
im za atıb. Ar tıq Azər bay can 
iq ti sa di gös tə ri ci lə ri nə gö rə, 
dün ya nın  in ki şaf et miş öl kə-
lə ri sı ra sın da dır. 

X.İs gən də rov Azər bay ca-
nın di gər böl gə lə rin də ol du-
ğu ki mi, Bi nə qə di ra yo nun da 
da ge niş miq yas lı qu ru cu luq 
iş lə ri nin hə ya ta ke çi ril di yi ni 
təd bir iş ti rak çı la rı nın diq qə-
ti nə çat dı rıb: “Ötən dövr ər-
zin də ra yo nun di gər əra zi lə-
rin də ol du ğu ki mi, Rə sul za də 
qə sə bə sin də də xey li abad lıq-
qu ru cu luq iş lər gö rü lüb. Qə-
sə bə əra zi sin də ki kü çə lər də 
abad lıq iş lə ri hə ya ta ke çi ri-
lib. Sa kin lə rin is ti ra hə ti üçün 
park lar sa lı nıb. Am ma bu na 
bax ma ya raq, prob lem lər də 

möv cud dur. Bü tün bun lar, tə-
bii ki, mər hə lə li şə kil də ara-
dan qal dı rı la caq. Ha zır da qış 
möv sü mü ol du ğun dan sa kin-
lə rin, əsa sən, is ti lik və di gər 
möv sü mi mə sə lə lər lə bağ lı 
çə tin lik lə ri var. Bu prob lem-
lə rin həl li is ti qa mə tin də iş-
lə ri mi zi da vam et di ri rik. Hə-
ya ta ke çi ri lən məq səd yön lü 
təd bir lə rin nə ti cə si dir ki, 
Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sın-
da apa rı lan təh lil lər za ma nı 
Bi nə qə di ra yo nun dan yu xa rı 
or qan la ra edi lən şi ka yət lə rin 
sa yı nın azal dı ğı qeyd olu nub. 
Bu müs bət me yil bi zi da ha 
yax şı iş lə mə yə sövq edir. Qar-
şı dan bi rin ci Av ro pa Oyun la rı 
gə lir. Pay tax tın di gər ra yon la-
rın da ol du ğu ki mi, Bi nə qə-
di də də  bu ya rış la ra ha zır lıq 
is ti qa mə tin də ge niş miq yas lı 
təd bir lər da vam et di ri lir”. 

X.İs gən də rov son 3 il-
də ra yon da 70 bi na nın tə mir 
edil di yi ni, ha zır da 29 bi na da 
abad lıq iş lə ri nin apa rıl dı ğı nı 
gö rüş iş ti rak çı la rı nın diq qə-

ti nə çat dı rıb: “Bu müd dət ər-
zin də əra zi də bir ne çə abad 
mə həl lə ya ra dı lıb. Bi na la rın 
fa sad la rı tə mir edi lib, dam ör-
tü yü də yiş di ri lib. İşıq, qaz və 
su ilə bağ lı prob lem lər ara dan 
qal dı rı lıb. Am ma bu, son de-
yil. İş lə ri miz bu gün də da vam 
edir”.  

Ra yon da gö rü lən bü tün 
iş lə rin Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin tap şı rı ğı ilə hə ya ta ke-
çi ril di yi ni söy lə yən Xa ləd din 
İs gən də rov bir da ha xa tır la-
dıb ki, öl kə baş çı sı nın və zi fə li 
şəxs lər dən tə lə bi in san lar-
la bir yer də ol maq, on la rın 
prob lem lə ri ni öy rən mək və 
həl li nə ça lış maq dır. 

Gənc lər lə iş sa hə sin də 
gö rü lən iş lə rə to xu nan ic ra 
ha ki miy yə ti nin baş çı sı ra yon-
da təh si lə xü su si qay ğı gös tə-
ril di yi ni vur ğu la yıb. O bil di rib 
ki, ha zır da ra yon da fəa liy yət 
gös tə rən mək təb lə rin ək sə-
riy yə ti yük sək sə viy yə də tə-
mir olu nub və bu is ti qa mət də 
iş lər da vam et di ri lir.   

Son ra qə sə bə sa kin lə rin-
dən Ta mer lan Məm mə dov 
çı xış edə rək üz ləş di yi prob-
lem ba rə də da nı şıb. Qə sə bə 
sa ki ni Ay dın Alı yev isə ra-
yon da apa rı lan abad lıq-iş lə-
ri ni yük sək də yər lən di rib, 
sa kin lə rin məm nun lu ğu nu 
di lə gə ti rib. 

Təd bir də çı xış edən qə-
sə bə sa kin lə ri – Nə za kət Xa-
lı qo va, Bi bi xa nım Əs gə ro va, 
Rə fi qə Rə hi mo va, Əbül fəz 
Mah mu dov, Mə həm məd Və-
li yev, İs ma yıl Qa sı mov, Fi ru-
din Ar da şı, Qa hi rə Ta ğı ye va 
və baş qa la rı qə sə bə də ge dən 
abad lıq və qu ru cu luq iş lə ri nə 
gö rə öl kə rəh bər li yi nə min-
nət dar lıq la rı nı bil di rib, 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 edib lər. 

Ra yon ic ra ha ki miy yə ti-
nin baş çı sı sa kin lə rin qal dır-
dıq la rı 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 la rı-
nı ve rib.

Qəsəbəsakinləriiləgörüş

Fev ra lın 24-də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti və 
Bi nə qə di ra yon bə lə diy yə si-
nin təş ki lat çı lı ğı ilə Go ra dil 
bağ lar mas si vin də yer lə şən 2 
say lı Ev tik mə Kom bi na tı nın 
is ti ra hət zo na sın da məs kun-
laş mış Xo ca lı dan olan şə hid 
ailə lə ri və məc bu ri köç kün-
lər lə gö rüş ke çi ri lib.

G ö r üş  d ə  s a  k i n  l ə  r i n 
prob le mi din lə ni lib, on la rı 
na ra hat edən mə sə lə lə rin 

həl li üçün mü va fiq qeyd lər 
apa rı lıb.

Xo ca lı lı lar on la ra gös-
tə ri lən diq qət və qay ğı ya, 
mad di və mə nə vi dəs tə yə 
gö rə Pre zi dent İl ham Əli ye-
və öz min nət dar lıq la rı nı bil-
di rib lər. Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti və ra yon bə lə-
diy yə si tə rə fin dən Xo ca lı-
dan olan şə hid və məc bu ri 
köç kün ailə lə ri nə hu ma ni tar 
yar dım gös tə ri lib.

Sİ ya VUş ƏMİR lİ
 
1988-ci il dən bə ri da vam 

edən Er mə nis tan-Azər bay-
can, Dağ lıq Qa ra bağ mü na-
qi şə si nin ən müd hiş ha di sə-
si Xo ca lı soy qı rı mı ol du. Bu, 
er mə ni lə rin tək cə azər bay-
can lı la ra qar şı yox, ümu mən 
bə şə riy yə tə qar şı tö rət dik lə ri 
dəh şət li bir ci na yət idi. Xo ca-
lı fa ciə si ta rix dən bi zə mə lum 
olan Ba bi yar, Xa tın, Li dit se, 
Son qi mı fa ciə lə ri ilə ey ni sı-
ra da da ya nır. 

Xo ca lı fa ciə si iki yüz ilə 
ya xın müd dət də er mə ni şo-
vi nist-mil lət çi lə ri tə rə fin-
dən azər bay can lı la ra qar şı 
mün tə zəm hə ya ta ke çi ri lən 
et nik tə miz lə mə və soy qı rı-
mı si ya sə ti nin da ha bir qan lı 
sə hi fə si idi. Bu soy qı rı mı tö-
rət mək lə er mə ni şo vi nist lə-
ri və ideo loq la rı uzaq məq-
səd lər gü dür dü lər. Məq səd 
Dağ lıq Qa ra ba ğı və di gər 

Azər bay can tor paq la rı nı ələ 
ke çir mək, xal qı mı zın müs-
tə qil lik və əra zi bü töv lü yü 
uğ run da mü ba ri zə əz mi ni 
qır maq idi. 

Am ma mən fur düş mən 
öz niy yə ti nə ça ta bil mə di. 
Xo ca lı sa kin lə ri hət ta aman-
sız soy qı rı mı gü nün də də 
öz lə ri ni əsl qəh rə man ki mi 
apar dı lar. Er mə ni-so vet hər-
bi bir ləş mə lə ri nə qar şı qey-
ri-bə ra bər dö yüş də igid lik lə 

vu ru şa raq düş mən qar şı sın da 
əyil mə di lər, xal qı mı zın qəh-
rə man lıq ta ri xi nə şə rəf i sə-
hi fə lər yaz dı lar. 

Xo ca lı soy qı rı mı nın acı nə-
ti cə lə ri ni ha mı bil mə li və da im 
yad da sax la ma lı dır. Məhz bu 
məq səd lə res pub li ka mı zın hər 
ye rin də ol du ğu ki mi, Bi nə qə di 
ra yo nun da da or ta ümum təh-
sil mək təb lə ri nin şa gird lə ri 
ara sın da 26 Fev ral – Xo ca lı 
soy qı rı mı nın 23-cü il dö nü mü-

nə həsr olun muş “Mü ha ri bə 
uşaq la rın gö zü ilə” möv zu sun-
da in şa ya zı mü sa bi qə si ke çi-
ri lib. Məq səd soy qı rı mı qur-
ban la rı nın yad edil mə si, bö yü-
mək də olan gənc nəs lə Və tə-
nə sev gi, mə həb bət hiss lə ri nin 
aşı lan ma sı, on lar ara sın da mil li 
və tən pər vər lik ru hu nun təb li-
ği, Azər bay can ta ri xi nin öy rə-
nil mə si və is te dad lı şa gird lə rin 
in şa ya zı sa hə sin də öz ya ra dı-
cı lıq la rı nı nü ma yiş et dir mə lə ri 
üçün əl ve riş li şə rai tin ya ra dıl-
ma sı dır.

Ümu mi lik də 79 şa gir din 
iş ti rak et di yi mü sa bi qə nin nə-
ti cə lə ri nə gö rə, 298 №li tam 
or ta mək tə bin 9c si nif şa gir di 
Nər min Bəh ruz qı zı Ta lı bo va 
I ye rə, 267 №li mək təb-li se yin 
11a si nif şa gir di Ül kər Mü ba-
riz qı zı Kə rim li II ye rə, 157 
№li tam or ta mək tə bin 9a si-
nif şa gir di Ül kər Mü ba riz qı zı 
Yu si fo va isə III ye rə la yiq gö-
rü lüb lər.

Müharibəuşaqlarıngözüilə...

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti, Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı və Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si-
nin təş ki lat çı lı ğı ilə fev ra-
lın 25-də “Xo ca lı ya əda lət!” 
bey nəl xalq təb li ğat-təş vi qat 
kam pa ni ya sı çər çi və sin də 
“Er mə ni ya la nı na işıq sal” 
de vi zi ilə iz di ham lı yü rüş 
ke çi ri lib. Xo ca lı soy qı rı mı-
nın 23-cü il dö nü mü nə həsr 
olun muş ak si ya da Bi nə qə di  
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş-
çı sı nın müa vin lə ri, Apa ra tın  
əmək daş la rı, ra yo nun hü-
quq-mü ha fi zə or qan la rı nın 
rəh bər lə ri, ida rə və mü əs-
si sə lə rin, ic ti ma iy yə tin nü-
ma yən də lə ri, ha be lə Bi nə-
qə di RİH-də təc rü bə ke çən 
“ASAN kö nül lü lə ri” iş ti rak 
edib lər. 

Sa at 17:30-da Bi lə cə ri 
qə sə bə sin də yer lə şən “Gül-
lə Ya ğı şı” abi də si önün dən 
baş la nan yü rüş qə sə bə də ki 
“Mil li Qəh rə man lar” abi də-
si nin qar şı sın da ye kun la şıb. 
Yü rüş za ma nı əl lə rin də Xo-
ca lı dəh şət lə ri ni əks et di rən 
fo to şə kil lər, pla kat lar tut muş 
ak si ya iş ti rak çı la rı “Qa ra ba ğa 
azad lıq”, “Xo ca lı ya əda lət” 
ki mi şü ar lar səs lən di rib lər. 
Təd bir də Hey dər Əli yev 
Fon du nun vit se-pre zi den ti 
Ley la Əli ye va nın rəh bər li-
yi ilə baş la dıl mış “Xo ca lı ya 
əda lət!” bey nəl xalq təb li-
ğat-təş vi qat kam pa ni ya sı 
çər çi və sin də ha zır lan mış  
kom po zi si ya səs lən di ri lib. 
Ak si ya iş ti rak çı la rı “Mil li 
Qəh rə man lar” abi də si önü-

nə qə rən fil dü zə rək hə lak 
olan la rın ru hu na eh ti ram la-
rı nı bil di rib lər. 

Son da Xo ca lı soy qı rı mı-
nın 23-cü il dö nü mü nə həsr 
olun muş yü rü şün iş ti rak çı-
la rı adın dan qət na mə qə bul 
olu nub. Qət na mə də bil di ri-
lir ki, 1992-ci ilin 26 fev ral 
ta ri xi yad daş la ra Xo ca lı soy-
qı rı mı ki mi həkk olu nub. 
Əs rin fa ciə si ki mi ta ri xə 
dü şən Xo ca lı soy qı rı mı na 
hü qu qi-si ya si qiy mə tin ve-
ril mə si xal qı mı zın ümum-

mil li li de ri Hey dər Əli ye-
vin adı ilə bağ lı dır. Qət-
lia mın bey nəl xalq aləm də 
ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də 
ulu ön də rin məq səd yön-
lü və ar dı cıl fəa liy yə ti bu 
gün də da vam et di ri lir. 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
hə ya ta ke çir di yi xa ri ci si-
ya sət kur su nun mü hüm is-
ti qa mət lə rin dən bi ri ni də 
Azər bay can hə qi qət lə ri ni, 
o cüm lə dən Xo ca lı soy qı-

rı mı nı, bü töv lük də er mə ni 
van da liz mi ni dün ya ya çat-
dır maq, haq lı möv qe yi mi zi 
bey nəl xalq ic ti ma iy yə tə ta-
nıt maq təş kil edir. 

Dü şü nül müş döv lət si ya-
sə ti nin nə ti cə si dir ki, Ame-
ri ka Bir ləş miş Ştat la rı nın 
15 şta tın da Xo ca lı soy qı rı mı 
ilə bağ lı mü va fiq qət na mə-
lər qə bul olun muş, İs lam 
Əmək daş lıq Təş ki la tı fa ciə-
ni soy qı rı mı ki mi ta nı yan ilk 
bey nəl xalq təş ki lat ol muş, 
Ka na da, Ru mı ni ya, Mek si-

ka, Pa kis tan, İorda ni ya, Ko-
lum bi ya, Çe xi ya, Bos ni ya və 
Her se qo vi na, Pe ru, Hon du-
ras və Su da nın par la ment lə ri 
soy qı rı mı nı ta nı ya raq qət lia-
mı tö rə dən lə rin mə su liy-
yə tə cəlb olun ma sı nı tə ləb 
et miş lər. Təd bir də yal nız 
Xo ca lı da de yil, ümu mi lik də 
tor paq la rı mı zın azad lı ğı uğ-
run da ca nın dan ke çən şə-
hid lə ri mi zin əziz xa ti rə si nə 
dua lar oxu nub.

Fev ra lın 26-da Xo ca lı soy qı rı mı nın 23-cü il dö nü mü ilə bağlı Bi nə qə di ra yon 
ictimaiyyəti Xə tai ra yo nun da fa ciə qur ban la rı nın xa ti rə si nə ucal dıl mış “Ana Ha ra yı” 
abi də si ni zi ya rət edib .

Mə ra sim də Binəqədi RİH baş çı sı nın müa vin lə ri, Apa ra tın şö bə mü dir lə ri, YAP 
Bi nə qə di rayon  təş ki la tı nın əmək daş la rı, ra yo nun ic ti mai hə ya tın da  fə al lıq gös tə rən 
gənc lər iş ti rak edib lər. 

Zi ya rət za ma nı fa ciə qur ban la rı nın əziz xa ti rə si yad edilib, abi də nin önü nə tər çi-
çək lər dü zülüb.

BinəqədiictimaiyyətiXocalı
faciəsininqurbanlarınıyadedib
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Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin əha li nin sağ lam lı-
ğı nın qo run ma sı məq sə di lə 
küt lə vi tib bi müa yi nə dən 
ke çi ril mə si nin təş ki li ba-
rə də tap şı rıq la rı pay tax tın 
Bi nə qə di ra yo nun da da mü-
vəf ə qiy yət lə ye ri nə ye ti ri lir. 
Döv lət baş çı sı nın sa kin lər 
tə rə fin dən bö yük ra zı lıq və 
min nət dar lıq la qar şı la nan 
bu gös tə ri şi nin uğur la re al-
laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
bü tün la zı mi təd bir lər hə-
ya ta ke çi ri lir. 

Fev ral ayı nın 2-dən baş-
la nıl mış və ma yın 1-dək 
da vam edə cək müa yi nə nin 
yük sək sə viy yə də ke çi ril-
mə si ni tə min et mək məq-
sə di lə Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı nın mü-
va fiq sə rən ca mı ilə xü su-

si ko mis si ya ya ra dıl mış dır. 
Ko mis si ya nın işi nə yer li ic ra 
və bə lə diy yə or qan la rı nın, 
mü va fiq döv lət qu rum la rı-
nın rəh bər lə ri, ha be lə müa-
yi nə nin ke çi ri lə cə yi tibb 
mü əs si sə lə ri nin he yə ti cəlb 
olun muş dur. 

Sa kin lər mü əy yən edil-
miş cəd vəl əsa sın da ra yo-
nun 8 tibb mü əs si sə si tə rə-
fin dən müa yi nə dən ke çir lər 
(Ə.D.Mə li kov adı na 6 say lı 
Bir ləş miş Şə hər Xəs tə xa na-
sı nın Po lik li ni ka şö bə si, Xo-
cə sən Sağ lam lıq Mər kə zi, 
9, 10, 15, 25, 27 və 35 say lı 
şə hər po lik li ni ka sı). Adı çə-
ki lən sə hiy yə ocaq la rın da 
əha li nin tib bi-pro fi lak tik 
müa yi nə dən ke çi ril mə si 
üçün hər tə rəf li şə ra it ya-
ra dıl mış dır. Müa yi nə edi-
lən lər am bu la tor, sta sio nar 
müa li cə yə cəlb olu nur lar. 
Ümu mi lik də, Bi nə qə di ra-

yo nu nun 257.900 nə fər əha-
li sin dən 32.468 nə fə ri tib bi 
müa yi nə dən keç miş dir. Ak-
si ya  da vam edir. 

Sa kin lə rin sağ lam lı ğı-
nın eti bar lı şə kil də qo run-
ma sı, xəs tə lik lə rin er kən 
aş kar edi lə rək in san la rın 
müa li cə yə cəlb olun ma-
sı məq sə di lə ke çi ri lən bu 
təd bir lər  Bi nə qə di sa kin-
lə ri nin ürə yin cə dir. Xəs-
tə lik lə rin il kin dövr də aş-
kar olun ma sı, xəs tə lə rin 
dis pan ser qey diy ya tı  na 
gö tü rül mə si son ra kı dövr-
lər də on la rın müa yi nə və 
müa li cə si ba xı mın dan mü-
hüm əhə miy yət kəsb edir. 
İn san la rın sağ lam lı ğı nın 
qo run ma sı na yö nə lən bu 
xe yir xah ak si ya ya gö rə Bi-
nə qə di sa kin lə ri Azər bay-
can Pre zi den ti cə nab İl ham 
Əli ye və min nət dar lıq la rı nı 
bil di rir lər.

Ma İl ağa Xa NOV

Fev ra lın 23-də Ba kı Pe-
da qo ji Kadr la rın İx ti sa sar-
tır ma və Ye ni dən ha zır lan-
ma İns ti tu tun da (BPKİ Yİ) 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti və ra yon Zi ya lı lar 
Cə miy yə ti nin bir gə təş ki lat-
çı lı ğı ilə Bey nəl xalq Ana Di li 
Gü nü nə həsr edil miş təd bir 
ke çi ri lib. 

Konf rans da zi ya lı lar, 
ins ti tu tun pro fes sor-mü əl-
lim he yə ti, Bi nə qə di RİH-in 
mə sul iş çi lə ri, mü da vim lər, 
tə lə bə lər və KİV nü mə yən-
də lə ri iş ti rak edib lər. 

Təd bir də gi riş sö zü ilə 
çı xış edən Zi ya lı lar Cə miy-
yə ti nin səd ri, pro fes sor Asəf 
Za ma nov ta ri xə nə zər sa-
la raq bil di rib ki, Bir ləş miş 
Mil lət lər Təş ki la tı 1999-cu 
ilin no yab rın da Banq la deş 
sə fi ri nin tə şəb bü sü əsa sın-
da bu qə ra rı qə bul edib. Bu 
ha di sə  ötən əs rin or ta la rın-
da Pa kis tan da ben qal di li nin 
sı xış dı rıl ma sı zə mi nin də baş 
ve rib: “1952-ci il fev ra lın 21-
22-də Pa kis tan da ben qal di-
li nin qa da ğan edil mə si nə 
eti raz əla mə ti ola raq ke çi-
ril miş dinc küt lə vi ak si ya da 
qət lə ye ti ril miş 4 nə fə rin 

xa ti rə si nə eh ti ram ola raq 
Banq la deş nü ma yən də lə ri 
fev ra lın 21-i ta ri xi nin “Bey-
nəl xalq Ana Di li Gü nü” ki-
mi qeyd olun ma sı ba rə də 
mə sə lə qal dı rıb. Be lə lik lə, 
BMT-nin ali mə də niy yət 
qu ru mu olan UNES CO-nun 
1999-cu ilin no yab rın da ke-
çi ri lən konf ran sın da hə min 
gün Bey nəl xalq Ana Di li 
Gü nü elan olu nub. Dün ya da 
məhv ol maq təh lü kə si ilə 
üz lə şən dil lə rin qo run ma sı 
məq sə di lə hər il ke çi ri lən 
bu bay ram doğ ma di lin var-
lı ğı nı hiss et mək, onun la qü-
rur duy maq, onu qo ru maq, 
in ki şaf et dir mək hü qu qu-
nun ol du ğu nu bir da ha xa-
tır la dır. 2003-cü ilin yan var 
ayı nın 2-də ümum mil li li-
der Hey dər Əli ye vin mə lum 
fər ma nı ilə “Azər bay can 
Res pub li ka sın da Döv lət di li 
haq qın da” Qa nun qüv və yə  
mi nib, bu ra da döv lə tin ana 
di li nə qay ğı sı sa hə sin də ki 
əsas və zi fə lər də qiq şə kil də 
gös tə ri lib. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin 12 yan var 2004-cü 
il ta rix li “Azər bay can di lin-
də la tın qra fi ka sı ilə küt lə vi 
nəşr lə rin hə ya ta ke çi ril mə si 
haq qın da” sə rən ca mı əsa-
sın da hər il la tın qra fi ka lı 

Azər bay can əlif a sı ilə çap 
olu na caq əsər lə rin si ya hı sı 
ha zır la nır”.

Son ra Bi nə qə di RİH 
baş çı sı Apa ra tı nın İc ti mai-
si ya si və hu ma ni tar mə sə lə-
lər şö bə si nin baş məs lə hət-
çi si El nur Məm mə dov çı xış 
edə rək öl kə miz də ana di li-
nin hər tə rəf i in ki şa fı, iş lək 
di lə çev ril mə si, bey nəl xalq 
mü na si bət lər sis te mi nə yol 
tap ma sı nın  di li mi zin gö zəl 
bi li ci si, ma hir na tiq, ulu ön-
dər Hey dər Əli ye vin Azər-
bay can di li nin qo run ma sı na 
yö nə lən dü şü nül müş si ya-
sə ti nin nə ti cə si ol du ğu nu 
qeyd edib.

Təd bir də ins ti tu tun 
“Azər bay can di li və ədə biy-
ya tı” ka fed ra sı nın mü di ri, 
fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru 
Ay dın Pa şa yev, “Pe da qo-
gi ka” ka fed ra sı nın do sen ti 
Al lah ver di Emi nov və baş-
qa la rı çı xış edə rək Azər-
bay can di lin də ya ra dıl mış 
ədə biy yat nü mu nə lə rin dən, 
ta ri xi əsər lər dən, di lin müa-
sir təd ris və ziy yə tin dən söz 
aça raq küt lə vi in for ma si ya 
va si tə lə rin də, həm çi nin ic-
ti mai hə yat da di li mi zin qo-
run ma sı nın va cib li yin dən 
da nı şıb lar.

Xeyirxahaksiya 
davamedir

BeynəlxalqAnaDili
Günüqeydolundu

“Anamınkitabı”tamaşası 
məktəblilərinifasında...

Onlayn“dəyirmimasa”
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115 say lı tam or ta mək-
təb də 21 Fev ral – Bey nəl-
xalq Ana Di li Gü nü nə həsr 
olun muş təd bir ke çi ril miş dir. 
Təd bir də mək tə bin mü əl lim 
və şa gird kol lek ti vi ilə ya na-
şı, Pe da qo ji Kadr la rın İx ti sa-
sı nın Ar tı rıl ma sı və Ye ni dən 
Ha zır lan ma sı İns ti tu tu nun 
mü əl li mi, pe da qo ji elm lər 
dok to ru Ay dın Pa şa yev, Bi nə-
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı Apa ra tı nın İc ti mai-si-
ya si və hu ma ni tar mə sə lə lər 
şö bə si nin baş məs lə hət çi si 
El nur Məm mə dov, Ba kı şə-
hə ri üz rə Təh sil İda rə si nin 
mə sul iş çi lə ri - Al lah ver di 
Mir zə yev və Və zi fə Məm-
mə do va iş ti rak et miş lər. 

Əv vəl cə ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin Azər bay can 
di li haq qın da də yər li fi kir lə-
ri ni əks et di rən vi deo-çarx 
nü ma yiş et di ril miş dir. 

Mək tə bin di rek to ru Tan-
rı ver di Oru cov bu gü nün 
əhə miy yə tin dən da nı şa raq 
di lin hər bir mil lə tin for ma-
laş ma sı və ta ri xi in ki şa fı yo-
lun da mü hüm amil ol du ğu nu 
bil dir miş dir. Di rek tor qeyd 
et miş dir ki, res pub li ka da ana 
di li nin hər tə rəf i in ki şa fı, iş-

lək di lə çev ril mə si, bey nəl-
xalq mü na si bət lər sis te mi nə 
yol tap ma sı ulu ön dər Hey-
dər Əli ye vin dü şü nül müş si-
ya sə ti nə ti cə sin də müm kün 
ol muş dur.  

Çı xış edən di gər na tiq-
lər bil dir miş lər ki, dün ya da 
məhv ol maq təh lü kə si ilə 
üz lə şən dil lə rin qo run ma sı 
məq sə di lə hər il qeyd olu nan 
Bey nəl xalq Ana Di li Gü nü 

hər kə sə öz doğ ma di li nin 
var lı ğı nı hiss et mək, onun-
la qü rur duy maq,  qo ru maq, 
in ki şaf et dir mək im ka nı ya-
ra dır. Məhz bu ki mi təd bir lər 
va si tə si lə in san la ra öz doğ ma 
di li ni da ha çox sev mə yin və 
onu qo ru ma ğın zə ru ri li yi aşı-
la nır. Res pub li ka da ədə bi di-
lin qo run ma sı və zən gin ləş-
di ril mə si is ti qa mə tin də bir 
sı ra məq səd yön lü təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri lir. 

Təd bi rin bə dii his sə sin-
də şa gird lər ana di li ilə bağ lı 
şe ir lər səs lən dir miş, mah nı 
oxu muş, müx tə lif səh nə cik lər 
gös tər miş lər. Təd bir də mil li 
dra ma tur gi ya mı zın par laq nü-
ma yən də lə rin dən olan Cə lil 
Məm məd qu lu za də nin ey ni-
ad lı əsə ri əsa sın da ha zır lan-
mış “Ana mın ki ta bı” ta ma şa sı 
nü ma yiş et di ril miş dir. Mək tə-
bin is te dad lı və ba ca rıq lı şa-
gird lə ri nin ifa sın da nü ma yiş 
eti di ri lən ta ma şa ya iz lə yi ci lər 
bö yük ma raq və həs sas lıq la 
bax mış lar. Mək təb li lər XX 
əs rin əv vəl lə rin də ki Azər-
bay can cə miy yə ti ni, xü su si lə 
Azər bay can zi ya lı la rı nın dav-
ra nış la rı nı mə ha rət lə can lan-
dır mış lar. Pye sin əsas ide ya sı 
Və tə nə, xal qa, ana di li nə sa-
diq ol ma ğa ça ğı rış dır.

Sİya VUş ƏMİR lİ

T ə h s i l  Na  z i r  l i  y i  n i n 
“Ümum təh sil mək təb şa gird-
lə ri nin mü ta liə vər diş lə ri nin 
tək mil ləş di ril mə si və on lar-
da mü ta liə mə də niy yə ti nin 
for ma laş dı rıl ma sı ilə bağ lı 
təd bir lər ba rə də” 16 de kabr 
2014-cü il ta rix li əm ri nə əsa-
sən, Ba kı şə hə rin də ki 5 və 
276 nöm rə li tam or ta mək-
təb lər ara sın da “on li ne” “də-
yir mi ma sa” ke çi ri lib. Təd bir-
də Azər bay ca nın xalq ya zı çı sı 
Mir Cə lal Pa şa ye vin əsər lə ri 

mü za ki rə edi lib. 
“Də yir mi ma sa”da hər iki 

mək tə bin di rek tor la rı - Nər-
mi nə Gün düz lü və Bəh ram 
Şi ri yev, ana di li və ədə biy yat 
mü əl lim lə ri, ki tab xa na çı lar 
və qo naq qis min də Ba kı şə-
hə ri üz rə Təh sil İda rə si nin 
nü ma yən də si Fa iq Qə mər li, 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti baş çı sı Apa ra tı nın 
İc ti mai-si ya si və hu ma ni-
tar  mə sə lə lər şö bə si nin baş 
məs lə hət çi si El nur Məm mə-
dov, Nə si mi Ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si nin əmək-

da şı Şah mar Ta ğı yev iş ti rak 
edib lər.

Dis kus si ya za ma nı iş ti rak-
çı lar “Müa sir gənc lik ni yə ki-
tab oxu mu r?”, “Ki tab oxu maq, 
ümu miy yət lə mü ta liə in sa na 
nə ve ri r?”, “Mü ta liə ha fi zə-
ni güc  lən  di  rir  mi  ?”, “Biz ni yə 
bə dii ədə biy yat oxu ma lı yı q?” 
və s. ki mi su al lar əsa sın da fi-
kir mü ba di lə si apa rı lıb. 

Təd bir də Azər bay ca nın 
xalq ya zı çı sı, gör kəm li ədə-
biy yat şü nas-alim Mir Cə lal 
Pa şa ye vin ya ra dı cı lı ğı və 3 
əsə ri nin fil moq ra fi ya sı haq-

qın da ge niş söh bət apa rı lıb.  
Ədi bin “Hə kim Ci na yə tov”, 
“Tə zə to yun nə za kət qay da-
la rı”, “Kə lən tə rov lar ailə si”, 
“An ket An ke tov”, “İc las qu-
ru su”, “Bir gən cin ma ni fes ti”, 
“Ərik ağa cı”, “Mö hür”, “Di ri-
lən adam” və s. he ka yə və ro-
man la rı mü za ki rə edi lib.

Son ra 5 nöm rə li tam or-
ta mək tə bin şa gird lə ri ya zı-
çı nın “Bir gən cin ma ni fes ti” 
əsə rin dən So na xa nı mın xal-
ça sı nın sa tıl ma sı epi zo du nu, 
276 nöm rə li or ta mək tə bin 
şa gird lə ri isə “Plov dan son ra” 
he ka yə si ni  səh nə cik for ma-
sın da nü ma yiş et di rib lər.  276 
nöm rə li tam or ta mək tə bin 
11-ci si nif şa gir di Rə şad Ha-
cı za də nin ifa et di yi nəğ mə lər 
“də yir mi ma sa”nı da ha da can-
lan dı rıb.

Təh sil İda rə si nin nü ma-
yən də si Fa iq Qə mər li nin, 
276 nöm rə li mək tə bin Azər-
bay can di li və ədə biy ya tı 
mü əl li mi Hə cər Qu li ye va nın 
Mir Cə lal Pa şa ye vin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da fi kir lə ri  
ma raq la qar şı la nıb.

Son da hər iki mək tə bin 
di rek tor la rı iş ti rak çı la ra tə şək-
kür edə rək Təh sil Na zir li yi nin 
mü ta liə ilə bağ lı əm rin dən 
irə li gə lən və zi fə lə rin mək-
təb lər də hə ya ta ke çi ril mə si 
is ti qa mə tin də da vam lı iş lə rin 
apa rı la ca ğı nı bil di rib lər. 

Xocalıhəqiqətlərinindünyayaçatdırılmasında
hərkəsfəallıqgöstərməlidir

Xo ca lı soy qı rı mı ilə bağ lı 
ger çək lik lə rin dün ya ic ti ma-
iy yə ti nə çat dı rıl ma sı Azər-
bay ca nın xa ri ci si ya sə tin də 
prio ri tet is ti qa mət lər dən bi-
ri ni təş kil edir. Ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin bu sa-
hə də əsa sı nı qoy du ğu si ya sə ti 
son 11 il də uğur la da vam et-
di rən Pre zi dent İl ham Əli yev 
mil li hə qi qət lə rin dün ya ya 
çat dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
sis tem li və ar dı cıl iş apa rır. 

Bu si ya sə tə əmə li dəs tək 
ve rən Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon-
du nun pre zi den ti, UNES CO 
və ISES CO-nun xoş mə ram lı 
sə fi ri Meh ri ban xa nım Əli-
ye va nın xü su si səy lə ri nə-
ti cə sin də Xo ca lı soy qı rı mı 
haq qın da ki tab lar, film lər, 
stend lər dün ya nın hər ye rin-

də nü ma yiş et di ri lir. Bu nun 
nə ti cə si dir ki, son il lər dün ya 
döv lət lə ri Xo ca lı soy qı rı mı nı 
in san lı ğa qar şı yö nəl miş ci-
na yət ak tı ki mi də yər lən di rir 
və xü su si qət na mə lər qə bul 
edir lər: Mek si ka, Ko lum bi ya, 
Pe ru, Hon du ras, Çe xi ya, Pa-
kis tan, Bos ni ya və Her se qo vi-
na, ha be lə Ame ri ka Bir ləş miş 
Ştat la rı nın bir sı ra ştat la rı Xo-
ca lı soy qı rı mı nı rəs mən ta nı-
mış lar. 

Xo ca lı soy qı rı mı nın dün-
ya ic ti ma iy yə ti nə çat dı rıl ma-
sı üçün “Jus ti ce for Kho caly” 
(Xo ca lı ya əda lət) bey nəl xalq 
mə lu mat lan dır ma kam pa-
ni ya sı 8 may 2008-ci il dən 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit se-pre zi den ti, İs lam Konf-
ran sı Təş ki la tı Gənc lər Fo ru-
mu nun (İKGF) Mə də niy yət-

lə ra ra sı Dia loq üz rə Baş Ko-
or di na to ru Ley la Əli ye va nın 
tə şəb bü sü ilə baş lan mış dır və 
ha zır da 50-dən ar tıq öl kə də 
hə ya ta ke çi ril mək də dir. Kam-
pa ni ya nə ti cə sin də dün ya nın 
bir sı ra par la ment lə ri, həm-
çi nin İs lam Əmək daş lıq Təş-
ki la tı nın (İƏT) Xa ri ci İş lər 
Na zir lə ri Şu ra sı və Par la ment 
İt ti fa qı tə rə fin dən Xo ca lı qət-

lia mı soy qı rı mı ak tı və in san-
lı ğa qar şı ci na yət ki mi ta nın-
mış dır. Xo ca lı qət lia mı nın adı 
Əl cə za ir, Sreb re nit sa, Dar fur, 
Ni ge ri ya, Ru an da və baş qa 
yer lər də tö rə dil miş soy qı rım-
lar və qət li am lar la bir sı ra da 
çə ki lir. La yi hə çər çi və sin də 
Ru si ya, ABŞ və Av ro pa da bö-
yük iş lər gö rü lür, dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin də in san-
la rı mə lu mat lan dır maq üçün 
sər gi lər təş kil edi lir. 

Xo ca lı fa ciə si nin dün ya-
da soy qı rı mı ki mi ta nı dıl ma-
sı işin də hər bir gənc xü su si 
fə al lıq gös tər mə li, Azər bay-
ca nın haqq sə si nin dün ya ya 
çat dı rıl ma sı işi nə dəs tək ver-
mə li dir. 

Hə bi bə AB BA SO VA,
YAP Bi nə qə di ra yon  

təş ki la tı nın üz vü
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“ASANkönüllüləri”BinəqədiRİH-də
təcrübələrinidavametdirirlər

ESMİRa ORUCOVa

Müa sir və müs tə qil Azər-
bay can bü tün sa hə lər də inam-
la irə li lə yir. Hər bir is ti qa mət 
üz rə düz gün stra te gi ya nın 
se çil mə si və dü şü nül müş iq-
ti sa di si ya sət nə ti cə sin də res-
pub li ka mı zın özü nə məx sus 
mil li iq ti sa di in ki şaf mo de li 
for ma laş maq da dır. Bu ba xım-
dan, 2013-cü il dən fəa liy yə tə 
baş la yan “ASAN xid mət” də 
mil li Azər bay can bren di ki mi 
dün ya da ma raq la qar şı la nır və 
və tən daş məm nun lu ğu nun 
tə min olun ma sın da mü hüm 
rol oy na yır. 

“ASAN xid mət” mər kəz lə-
ri və tən daş la ra müa sir və key-
fiy yət li xid mət gös tər mək lə 
ya na şı, gə lə cə yi miz olan gənc-
lə rin asu də vaxt la rı nın sə mə-
rə li təş ki li, on la rın so si al laş-
ma sı, təc rü bə əl də et mə lə ri 
is ti qa mə tin də kö nül lü lər lə sıx 
əmək daş lıq edir. “ASAN xid-
mət” mər kəz lə ri “Kö nül lü lük 
fəa liy yət haq qın da” qa nu nu ilk 
tət biq edən döv lət or qa nı dır. 
“ASAN xid mət” kö nül lü lə ri 
öz tə şəb büs lə ri ilə “ASAN Kö-
nül lü lə ri Gənc lər Təş ki la tı”nı 
ya rat mış lar. Təş ki la tın ya ra-
dıl ma sın da məq səd kö nül lü-
lər lə möv cud bağ la rı qo ru yub 
sax la maq və res pub li ka mız da 
gənc lə rə kö nül lü lük mə də-
niy yə ti ni aşı la ma q dır. Bu gün 
“ASAN kö nül lü lə ri”nin sa yı 
3000 nə fə ri öt müş dür. “ASAN 
xid mət” mər kəz lə rin dən 
2734 nə fər kö nül lü mə zun ol-
muş dur. On lar dan 465-i Ba kı, 
Sum qa yıt, Gən cə və Sa bi ra-
bad da yer lə şən “ASAN xid-
mət” mər kəz lə rin də kö nül lü 
fəa liy yət gös tə rir lər. Ümu miy-
yət lə, “ASAN xid mət” mər-
kəz lə rin də kö nül lü fəa liy yət lə 
əla qə dar 10.000-ə ya xın mü-
ra ci ət qey də alın mış dır. Kö-
nül lü lər dən 279 nə fə ri müx-
tə lif struk tur lar da iş lə tə min 
olun muş lar.

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 yi “Kö nül lü fəa liy yət 
haq qın da”  Azər bay can Res-
pub li ka sı Qa nu nu na əsa sən, 
“ASAN” Scho ol” kö nül lü lük 
proq ra mı çər çi və sin də kö nül-
lü lük fəa liy yə ti ni hə ya ta ke çi-
rir. Kö nül lü lük proq ra mı nın 
əsas mis si ya sı Azər bay can da 
kö nül lü lük fəa liy yə ti nin tək-
mil ləş di ril mə sin dən, kö nül lü-
lə rin prak ti ki bi lik və ba ca rıq-
la rı nın güc lən di ril mə sin dən 
iba rət dir. Əsas məq səd gənc-
lə rin şəx si in ki şa fı nı, on la rın 
gə lə cək pe şə kar fəa liy yət də 
uğur qa zan ma la rı üçün təc rü-
bə və bi lik lə ri ni tə min et mək, 
cə miy yət də fə al iş ti ra kı nı 
düz gün is ti qa mət lən dir mək-
dən iba rət dir. Proq ra mın bi-
rin ci mər hə lə si “Mas ter 1”, 
ikin ci mər hə lə si isə “Mas ter 
2” ad la nır. “Mas ter 1” mər hə-
lə si gənc lə rin “ASAN xid mət” 
mər kəz lə rin də kö nül lü fəa-
liy yə ti nə zər də tu tu lur. Əsas 
məq səd gənc lə rin təh sil sə-
viy yə sin dən və ix ti sa sın dan 
ası lı ol ma ya raq ümu mi in ki-
şaf a rı na dəs tək ol maq, “ASAN 
xid mət” mər kəz lə ri nin işi ilə 
ya xın dan ta nış et mək və on-
la rın öl kə də apa rı lan in zi ba ti 
is la hat lar da iş ti ra kı nı tə min 
et mək dir.

“Mas ter 2” mər hə lə si kö-
nül lü fəa liy yə ti nin tək mil ləş-
di ril mə si, gənc lə rə ye ni və 
fərq li mü hit də kar ye ra və vər-
diş lə ri qa zan dır maq məq sə-
di lə “Mas ter 1” mər hə lə si nin 
mə zu nu ol muş “ASAN kö nül-
lü lə ri”nin di gər döv lət or qan-
la rı ilə kö nül lü əmək daş lı ğı nı 
nə zər də tu tur.

“ASAN” Scho ol” kö nül lü-
lük proq ra mı nın ikin ci mər-
hə lə si çər çi və sin də gənc lər 
müx tə lif döv lət or qan la rı ilə 

kö nül lü əmək daş lıq edir lər. 
No va tor döv lət qu ru mu ki mi 
da im ön də ge dən Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti bu 
də fə də fərq lən miş dir. Yer-
li ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı 
ara sın da ilk ola raq kö nül lü lər 
iş təc rü bə si ni Bi nə qə di RİH-
də ke çir lər. Yan var ayı nın 19-
dan start ve ri lən təc rü bə də 
kö nül lü lər ye ni mü hit də öz 
in ki şaf la rı na töh fə ver mək, 
fərq li təc rü bə qa zan maq şan-
sı əl də et miş lər. Mar tın 19-na 
ki mi da vam edə cək təc rü bə 
müd də tin də kö nül lü lər Bi nə-
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
ilə əmək daş lıq çər çi və sin də 
döv lət ida rə çi li yi sa hə sin də 
təc rü bə top la maq, ra yon da 
hə ya ta ke çi ri lən müx tə lif təd-
bir lə rin, la yi hə lə rin təş ki lat çı-
lı ğın da iş ti rak et mək im ka nı 
əl də edir lər.

Qa za nı lan  
nai liy yət lər də gənc lə rin 
xü su si pa yı var

Azər bay can Res pub li ka sı 
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 yi nin (“ASAN” xid mət) İn-
san re surs la rı və tə lim şö bə si 
mü di ri nin müa vi ni Ca han gir 
Ha cı yev “ASAN xid mət” kö-
nül lü lə ri nin fəa liy yə ti, on la rın 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə tin də təc rü bə keç mə lə ri ilə 
bağ lı fi kir lə ri ni bi zim lə bö lüş-
müş dür:

– Hər bir öl kə də döv lət-
çi li yin, müs tə qil li yin da ha da 
möh kəm lən di ril mə si, gə lə cə-
yin eti bar lı tə mi na tı in tel lek tu-
al sə viy yə li po ten si al kadr la rın 
ye tiş di ril mə sin dən, gənc lə rin 
cə miy yə tin bü tün sfe ra la rın-
da iş ti ra kın dan, on la rın apa rı cı 
qüv və yə çev ril mə sin dən çox 
ası lı dır. Bu ba xım dan,  Azər-
bay can da apa rı lan gənc lər 
si ya sə ti yük sək qiy mət lən di-
ril mə li dir. Əsa sı ümum mil li li-
der Hey dər Əli yev tə rə fin dən 
qo yul muş döv lət gənc lər si ya-
sə ti nin Pre zi dent İl ham Əli yev 
tə rə fin dən uğur la da vam et-
di ril mə si nə ti cə sin də ha zır da 
Azər bay can gənc lə ri öl kə nin 
ic ti mai-si ya si, so si al-mə də ni 
hə ya tın da fə al iş ti rak edir lər. 

Gənc lər lə iş sa hə sin də 
gö rü lən təd bir lər Azər bay can 
gənc li yi nin in ki şa fı na cid di 
tə kan ver miş, on la rın cə miy-
yət də öz lə ri ni təs diq et mə lə-
rin də bö yük rol oy na mış dır. 
Res pub li ka da fəa liy yət gös tə-
rən gənc lər təş ki lat la rı, ic ti-
mai bir lik lər öl kə də və tən daş 
cə miy yə ti nin qu rul ma sı na öz 
töh fə lə ri ni ve rir lər. Öl kə də 
gənc nəs lin mə nə vi-ideo lo ji 
tər bi yə si nə, on la rın sağ lam-
lıq la rı nın qo run ma sı na xü su si 
qay ğı ilə ya na şı lır. 

Müa sir Azər bay can da 
bü tün sa hə lər üz rə qa za nı-
lan nai liy yət lər də gənc lə rin 
xü su si pa yı var. Döv lə ti mi-
zin iq ti sa di-si ya si po ten sia lı-
nı, ümu mi in ki şaf sə viy yə si ni 
əks et di rən əsas me yar məhz 
gənc lər lə bağ lı dır. 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 yi nin “ASAN 
xid mət” mər kəz lə rin də gənc-
lər tə lim lə rə cəlb edi lir, on la ra 
həm öl kə da xi li, həm də bey-
nəl xalq sə viy yə də kö nül lü lük 
hə rə ka tı nın məq səd lə ri izah 
olu nur. Gö rü lən iş lər kö nül-
lü lə ri da ha fə da kar ol ma ğa 
səs lə mək lə ya na şı, on la rın ic-
ti mai fəa liy yət sa hə sin də ro lu-
nun ar tı rıl ma sı na xid mət edir. 
Maa rif ən dir mə və mə lu mat-

lan dır ma işi nin uğur la hə ya ta 
ke çi ril mə si Döv lət Agent li yi-
nin kö nül lü hə rə ka tı nın vü sət 
al ma sı nın əsa sın da da ya nan 
baş lı ca məq səd ol muş dur. Kö-
nül lü lük fəa liy yət nə ti cə sin də 
hər bir gənc şəf af və ope ra-
tiv xid mət gös tə rən “ASAN 
xid mət” mər kəz lə ri nin işi ilə 
ya xın dan ta nış lıq im ka nı əl də 
edir lər. Bu la yi hə gənc lə rin 
döv lət ida rə çi li yi sa hə sin də 
təc rü bə qa zan ma la rı ilə ya-
na şı, on lar da və tən pər vər lik 
və döv lət çi li yə sə da qət ki mi 
key fiy yət lə rin ar tı rıl ma sı na 
im kan ve rir. Ey ni za man da, 
on lar fi zi ki və in tel lek tu al po-
ten si al la rın dan is ti fa də edə rək 
Döv lət Agent li yi nin in ki şaf 
pro se si nə töh fə ver miş olur lar. 

Bi zim əsas məq sə di miz 
kö nül lü lə rin fər di in ki şa fı na 
tə kan ver mək dir. La yi hə lə ri-
mi zin əsas is ti qa mə ti gənc lə-
rə və tən pər vər lik, döv lət çi lik 
ru hu nu aşı la maq dır. Sirr de yil 
ki, bu gün gənc lə ri mi zin ək sə-
riy yə ti pe şə seç mək də çə tin lik 
çə kir lər. Bu nun əsas sə bə bi 
gənc lə rin öz lə ri ni tam ta nı-
ma maq la rı, hə yat la rı nı han sı 
işə bağ la maq da çə tin lik çək-
mə lə ri ilə əla qə dar dır. “ASAN 
Kö nül lü lə ri”nin Bi nə qə di Ra-
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı 
Apa ra tın da keç dik lə ri iş təc-
rü bə si yer li ic ra ha ki miy yət lə-
ri ilə ilk əmək daş lıq dır. Gənc-
lər pe şə təc rü bə lə ri nə uy ğun 
ola raq aidiy yə ti şö bə lər üz rə 
bö lüş dü rül müş lər. Ar tıq bir 
ay dır ki, on lar bu ra da  nə zə ri 
bi lik lər əl də et mək lə bə ra bər, 
təc rü bə ba ca rıq la rı qa za nır lar. 
Təc rü bə müd də ti ba şa çat dıq-
dan son ra gənc lə rə se ti fi kat lar 
təq dim olu na caq. Bu da on la-
rın gə lə cək iş kar ye ra la rın da 
əhə miy yət li rol oy na ya caq.


Bi nə qə di RİH baş çı sı 

Apa ra tın da təc rü bə ke çən 
“ASAN kö nül lü lə ri” ilə söh
bət ləş dik, on la rın iş pro se si 
ilə da ha ya xın dan ma raq lan
dıq.

Kö nül Hü seyn li, “ASAN 
könüllüləri”nin qrup rəhbəri: 
“Adı mı Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə tin də təc rü bə ke-
çə cək kö nül lü lə rin  si ya hı sın-
da gö rən də se vin səm də, açı ğı 
bir qə dər də na ra hat idim. Bi-
lir si niz niyə? Ra yon ic ra ha ki-
miy yə ti ba rə də mə lu ma tım az 
idi. Yan va rın 21-i ilk iş gü nü nə 
baş la dım. Sən de mə, bü tün bu 
na ra hat lıq lar əbəs  imiş. Bu ra-
da ça lı şan əmək daş la rın hər 
bi ri bi zə doğ ma mü na si bət 
gös tə rir, öz təc rü bə lə ri ni bi-
zim lə pay la şır lar. Bir ayın ne-
cə keç di yi nin fər qi nə var ma-
mı şam. Be lə gö zəl kol lek tiv də 
ça lış maq çox xoş dur. Am ma 
tə əs süf ə ni rəm ki, mar tın 19-

da təc rü bə müd də ti miz ba şa 
ça ta caq. Bu müd dət də döv lət 
or qa nın da iş prin si pi nin xə-
yal la rı mız da kı ki mi de yil, ta-
ma mi lə fərq li ol du ğu nun şa-
hi di ol dum. Mən Ba kı Döv lət 
Uni ver si te tin də təh sil alı ram. 
Tə lə bə yol daş la rı ma bu ra-
da kı iş üsu lun dan da nı şı ram. 
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə ti 
-1646”nın ya ra dıl ma sı isə və-
tən daş la ra gös tə ri lən diq qə tin 
ba riz nü mu nə si dir”. 

Za hi rə ağa ye va: “Təc rü-
bə müd dət ində bu ra da şa hi-
di ol du ğu muz qo naq pər vər-
lik, xoş və is ti mü na si bət bi zi 
ürək dən se vin di rir. Bu qay ğı 
biz gənc lə rə da ha yax şı iş lə-
mək üçün sti mul ve rir.

Mən Ba kı Neft və Ener-
ge ti ka Kol le ci ni bi tir mi şəm, 
ix ti sas ca neft və qaz kəş fiy ya tı 
üz rə geo lo qam. Ha zır da Yet-
kin lik ya şı na çat ma yan la rın iş-
lə ri və hü quq la rı nın mü da fiə si 
üz rə Ko mis si ya da təc rü bə ke-
çi rəm. Hü quq sa hə si nə bö-
yük ma ra ğım var. Gə lə cək də 
təh si li mi bu sa hə üz rə da vam 
et dir mək niy yə tin də yəm. Hər 
bir kəs hü quq la rı nı bil mə li dir. 
Şö bə də hü qu qi bi lik lə ri mi ar-
tır dım, və tən daş lar la ün siy yət 
təc rü bəm for ma laş dı. He sab 
edi rəm ki, bu ra da qa zan dı ğım 
təc rü bə gə lə cək iş hə ya tı ma 
uğur gə ti rə cək”.

Gü lay Məm mə do va:  
“Bu ra da keç di yim təc rü bə mi 
gə lə cək kar ye ram üçün ilk 
ad dım he sab edi rəm. Azər-
bay can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti ya nın da Döv lət İda rə çi lik 
Aka de mi ya sın da Döv lət və 
bə lə diy yə ida rə et mə si üz rə 
ix ti sas alı ram. Ha zır da 3-cü 
kurs da oxu yu ram. Dü şü nü-
rəm ki, yer li ic ra ha ki miy yə-
tin də təc rü bə keç mək mə nə 
prak ti ki bi lik lə ri ve rə cək. Ma-
gistr təh si li ilə bağ lı han sı sa hə 
üz rə is ti qa mət lə nə cə yi mi də 
əv vəl cə dən mü əy yən ləş di rə 
bi lə cə yəm. 

Təc rü bə mi Əra zi ida rə-
et mə və yer li özü nüi da rə et-
mə or qan la rı ilə iş şö bə sin də 
ke çi rəm. Ar tıq mü əl lim lə rin 
mü ha zi rə lər də da nış dıq la rı nı 
prak ti ki şə kil də gö rü rəm. Bu-
ra da təc rü bə yə baş la ma mış-
dan əv vəl he sab edir dim ki, 
mə nə hər han sı şö bə də kar-
gü zar lıq işi tap şı rı la caq. Am ma 
be lə ol ma dı. Əmək daş lar hər 
bir işi sə mi mi şə kil də bi zə ba-
şa sa lır lar. Onu da bil di rim ki, 
biz kö nül lü lə rik. Bi zi hər han sı 
mad di qa zanc de yil, gös tə ri lən 

diq qət, əl də et di yi miz prak ti ki 
bi lik lər ma raq lan dı rır”.  

ay tac Se yi də l i  ye va:  
“Təc rü bə mi Bi nə qə di RİH 
baş çı sı Apa ra tı nın Ra yon tə-
sər rü fa tı şö bə sin də ke çi rəm. 
Mə nim üçün əsas mə sə lə 
və tən daş lar la mü na si bət-
lə rin düz gün qu rul ma sı dır. 
Eti raf edim ki, əv vəl lər özü-
mə qa pa lı idim, tay-tuş la rım 
ara sın da ün siy yət ya ra da bil-
mir dim. Am ma “ASAN xid-
mət”də təc rü bə keç dik dən 
son ra bu prob lem ara dan 
qalx dı. Bu ra da və tən daş lar-
la gö rü şür, on la rın şi ka yət və 
prob lem lə ri nə qu laq as ma ğı 
öy rə ni rəm. Mək tub lar la iş-
lə mə yi öy rə ni rik. İş gü nü nün 
so nun da əmək daş lar bi zi sor-
ğu-sua la tu tur lar: bu gün nə 
et din, han sı ye ni lik lə ri öy rə-
nə bil di n? Əl bət tə, bu, bi zim 
mə su liy yə ti mi zi ar tır maq la 
ya na şı, həm də sti mul ve rir”. 

ay sel  Məm mə do va:  
“Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti ya nın da Döv lət 
İda rə çi lik Aka de mi ya sın da 
iq ti sa diy yat üz rə təh sil alı ram. 
Bir ay dan çox dur ki, bu ra da  
təc rü bə ke çi rəm. Yan va rın 
19-da Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı bi zi 
qə bul et di. Hə min gö rüş də 
bi zə  gös tə ri lən sə mi mi mü-
na si bə ti, xoş rəft a rı, gü lə rüz-
lü lü yü təc rü bə müd də tin də 
əmək daş lar dan da gö rü rük. 

Sə nəd lər lə və və tən daş-
la rın mü ra ci ət lə ri ilə iş şö-
bə sin də təc rü bə ke çi rəm. 
Dü şü nü rəm ki, kö nül lü lük 
de dik də, sırf ix ti sas la bağ lı 
sa hə se çil mə mə li dir. Fərq li 
sa hə lə ri se çə rək ora da özü-
mü zü sı na ma lı yıq. Təc rü bə 
müd də ti ba şa çat dıq dan son-
ra döv lət qul luq çu la rı nın iş 
prin si pi ba rə də dol ğun bi lik-
lər əl də et miş ola ca ğıq”. 

Sə ki nə Hə sə no va: “Azər-
bay can Uni ver si te ti nin Döv-
lət və bə lə diy yə ida rə et mə si 
fa kül tə sin də təh sil alı ram. 
Təc rü bə yə baş la ma mış dan 
əv vəl dü şü nür düm ki, mən-
dən ida rə çi ol maz. La kin qı sa 
müd dət də fik rim ta ma mi lə 
də yi şib. Bu ra da ida rə çi li yi 
öy rə ni rəm. İc ra ha ki miy yə ti 

cid di or qan dır. Bu ra da təc rü-
bə keç mək in san dan bö yük 
mə su liy yət tə ləb edir. 

İc ti mai-si ya si və hu ma-
ni tar mə sə lə lər şö bə sin də 
təc rü bə ke çi rəm. “ASAN xid-
mət” mər kəz lə rin də ça lı şan 
mə sul şəxs lər bi zə se mi nar lar 
ke çir lər. Təc rü bə keç di yi miz 
şö bə də ye ni yet mə və gənc lə-
rin və tən pər vər lik ru hun da 
tər bi yə si, on la rın Və tə nə la-
yiq li öv lad ki mi ye tiş di ril mə si 
is ti qa mə tin də sil si lə təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri lir”. 

El nur Bey bu dov: “Azər-
bay can Əmək və So si al Mü-
na si bət lər Aka de mi ya sın da 
ma liy yə ix ti sa sı üz rə təh sil 
alı ram. Ha zır da Bi nə qə di RİH 
baş çı sı Apa ra tı nın Ra yon Tə-
sər rü fa tı şö bə sin də təc rü bə-
mi da vam et di ri rəm. Şö bə nin 
əmək daş la rı nın kö mək li yi ilə 
bu ra da Ti kin ti Mə cəl lə si ni, 
əm lak və tor paq mə sə lə lə ri 
ilə bağ lı qa nun la rı öy rə nir, 
mü əy yən proq ram lar la iş lə-
mək vər diş lə ri nə yi yə lə ni-
rəm. Və tən daş la rın əri zə lə-
ri nə uy ğun ca vab mək tu bu, 
xid mə ti mə ru zə ha zır la ma ğı 
ba ca rı ram. Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə tin də təc rü bə 
keç di yi mə gö rə çox məm nu-
nam. Bi zə gös tə ri lən diq qə tə 
gö rə hər kə sə tə şək kür edi-
rəm”.

Zəh ra Qur ban lı: “Ba kı 
Sə na ye Pe da qo ji Kol le ci nin 
2-ci kurs tə lə bə si yəm. Kö-
nül lü lük fəa liy yə ti mə 2014-
cü ilin  may ayın da 4 say lı 
“ASAN xid mət” mər kə zin də 
bas la mı şam. Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə tin də kö nül-
lü lük təc rü bə mə Aparatın 
İn for ma si ya tə mi na tı və təh-
lil sek to run da baş la dım. İşə 
alış ma ğım da kol lek ti vin bö-
yük ro lu ol muş dur. İxs ti sa-
sı ma uy ğun ola raq təc rü bə 
keç mək gə lə cək iş hə ya tı ma 
əhə miy yət li tə sir edə cək. 

Mü qa yi sə üçün de mək is-
tər dim ki, “ASAN xid mət”də 
da ha çox və tən daş lar la ün-
siy yət də olur duq, ic ra ha ki-
miy yə tin də isə əsa sən “on li-
ne” hə ya ta ke çi ri lir. Kö nül lü 
ol du ğum bir ay müd də tin də 
döv lət or qan la rın da işə ne cə 
cid di və mə su liy yət li ya na-
şıl dı ğı nı, və tən daş mü ra ci ət-
lə ri nə qı sa müd dət ər zin də 
ba xıl dı ğı nı və on la rın prob-
lem lə ri nin qı sa za man ər-
zin də həll edil di yi nin şa hi di 
olu ram. Dü şü nü rəm ki, həm 
“ASAN xid mət”də, həm də 

İc ra ha ki miy yə tin də keç di yim 
kö nül lü lük təc rü bə si mə nə 
gə lə cək də bö yük uğur lar gə-
ti rə cək”.

Vü sa lə Tey mur za də:  
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid-
mə ti”ndə təc rü bə ke çi rəm. 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nə gəl məz dən əv vəl 
dü şü nür düm ki, yə qin bu iş 
ürə yim cə ol ma ya caq. Təc rü-
bə yə baş la dı ğım gün dən isə 
dü şün cə lə rim kö kün dən də-
yiş mə yə baş la dı. 

Təc rü bə keç di yim qu ru-
mun işi çox çə tin dir. Bu na 
bax ma ya raq, əmək daş lar öz 
iş lə ri nin öh də sin dən la yi-
qin cə  gə lir lər. Xid mət də 
ol du ğum müd dət də zəng lər 
tə rə fi miz dən ca vab lan dı rı lır 
və ope ra tiv ola raq aidiy yə ti 
qu rum la ra gön də ri lir. Son ra 
və tən daş lar la ye ni dən əla qə 
ya ra da raq üz ləş dik lə ri prob-
lem lə rin həll olu nub-olun-
ma dı ğı nı də qiq ləş di ri rik. 
Gə lə cək işim də bu təc rü bə-
dən ya rar la na ca ğı ma ümid 
edi rəm”. 

Ba ha dur Əli za də: “Bi nə-
qə di ra yo nu nun sa ki ni yəm. 
Ha zır da Azər bay can Döv lət 
Neft Aka de mi ya sı nın İs teh sa-
lat pro ses lə ri nin av to mat laş-
dı rıl ma sı fa kül tə si nin “Kom-
pü ter mü hən dis li yi” ix ti sa sı 
üz rə III kurs tə lə bə si yəm. 

Təc rü bə mi Bi nə qə di Ra-
yon Gənc lər və İd man İda-
rə sin də ke çi rəm. İs te dad lı 
gənc lə rin üzə çı xa rıl ma sı na 
ürək dən ça lı şan bir ko man-
da ilə ça lış dı ğı ma çox se vi ni-
rəm. Bu ra da ol du ğum müd-
dət də özüm də bə zi qa bi liy-
yət lə ri re al laş dır maq im ka nı 
əl də et dim. 2 Fev ral – Gənc-
lər Gü nü mü na si bə ti lə ilk 
də fə ge niş küt lə qar şı sın da 
çı xış et dim. 

İda rə əmək daş la rı na min-
nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. Hər 
za man doğ ma lıq hiss et di yim 
be lə bir ko man da ya düş dü yü-
mə gö rə özü mü şans lı he sab 
edi rəm”.

Fə rid ab bas bəy li: “Kö-
nül lü lük fəa liy yə ti mə 1 say lı 
“ASAN xid mət” mər kə zin də 
baş la mı şam. “ASAN Scho ol” 
proq ra mı nın ikin ci mər hə lə-
si olan “Mas ter-2” va si tə si lə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə tin də se çi lən kö nül-
lü lər dən bi ri yəm. Bu bir ay 
ər zin də ra yon ic ra ha ki miy-
yə ti nin iş pro se si ilə ya xın-
dan ta nış ol mu şam. “ASAN 
xid mət”də mə nim sə di yim 
ni zam-in ti zam qay da la rı-
na bu ra da da tam əməl edi-
rəm. Bu təc rü bə sa yə sin də 
ye ni dost lar la, işi ni  ol duq ca 
mə su liy yət lə hə ya ta ke çi rən 
döv lət qul luq çu la rı ilə ta nış 
ol mu şam. İna nı ram ki, bu 
təc rü bə gə lə cək iş hə ya tım-
da əvəz siz rol oy na ya caq. Biz 
ilk gün dən bu ra da diq qət dən 
kə nar da qal ma mı şıq. Təc rü-
bə müd də tin də mə nə  dəs-
tək olan hər kə sə tə şək kür 
edi rəm”.
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ağ dam,  
26 fev ral 1992-ci il. 

Hə min gün ha va gü nəş li 
idi. Qı şın aya zı sir-si fə ti mi-
zi göy nət sə də bu nu hiss et-
mir dik. Dərd qoy mur du bi zə 
göy nər ti ni hiss et mə yə, çün ki 
dər di mi zin göy nər ti si duy ğu-
la rı mı zı ke yit miş di və əzab-
dan qıv rı lan si ma mız qa bar 
bağ la yıb his siz ləş miş di. 

Hə mi şə qə lə bə lik olan 
kü çə lər də adam la rın sı ra sı 
sey rəl miş di. Gö zə də yən lər 
isə qaş-qa baq la rı nın dü yü-
nün dən qə zəb li gö rün sə lər 
də göz lə rin də ki ümid siz lik-
dən do ğan qay ğı və tə laş ay-
dın se zi lir di. 

Mən 25-in dən şə hər də 
idim. Qo ca va li deyn lə ri mə 
baş çək mə yə gəl miş dim. Gə-
li şim də çox hövl nak ol muş-
du. 24-ün dən 25-inə ke çən 
ge cə Ağ da mın bom ba lan dı-
ğı nı eşi dib sə hər tez dən yo la 
çıx mış dım. Atam tə qa üd çü 
idi, am ma ya xın la şan fə la kə ti 
müm kün say sa da şə hə ri tərk 
et mək fik rin də de yil di. Ümi-
di ni ev də ki ki çik ka libr li tü-
fən gə bağ la mış dı. Er mə ni lər 
baş la rı na bom ba yağ dı ran da 
isə şə hər də ki ək sər ev lər də 
ol du ğu ki mi sı ğı na caq ro lu nu 
oy na yan zir zə mi yə sı ğı nır dı-
lar.

4 il idi ki, Qa ra bağ tor pa ğı 
od-alov içə ri sin də ya nır dı. Bir 
tə rəf dən er mə ni lə rin yağ dır-
dıq la rı bom ba lar, in san la rın 
öl dü rül mə si, şə hər və kənd-
lə rin vi ran qo yul ma sı, o bi ri 
tə rəf dən Ru si ya döv lə ti nin 
se pa rat çı er mə ni qul dur qüv-
və lə ri ni mü da fiə et mə si, ta 
SSRİ vax tın dan azər bay can-
lı la rın əl-qo lu nun bağ la na raq 
vəh şi lik dən, qul dur luq dan, 
iş ğal dan mü da fiə hü qu qu nun 
po zul ma sı ha ki miy yə tə və 
hə ya ta inam sız lıq ya rat mış dı. 

26-sı sə hər va li deyn lə rim 
çox na ra hat idi lər. “Gö rə sən, 
er mə ni lər bu ge cə ki min evi-
ni vi ran qo yub lar!?” -anam 
stə ka na çay sü zə-sü zə gər gin 
bir ni ga ran çı lıq la  san ki öz-
özü nə de di. 

Sa at 9.30-da ye ni xə bər-
lə ri öy rən mək üçün ev dən 
çı xıb şə hə rin mər kə zi nə tə-
ləs dim. Kü çə lər də dü nən ki-
nə nis bə tən xey li adam var dı. 
Ha mı tə laş içə ri sin də ha ra sa 
qa çır dı. Şə hə rin mər kə zin-
də və evi mi zə ya xın əra zi də 
yer lə şən  məs cid dən gə lən 
hay-kü yə gö rə ilk ola raq ora 
baş çək dim. Qar şı laş dı ğım 
mən zə rə baş ver miş müd-
hiş fə la kət dən xə bər ve rir di. 
Məs ci din qar şı sın da kı mey-
dan da on lar ca ta but, ya xud 
da kə fən lən miş me yit var dı. 
Xey li say da me yit, gö rü nür 
ta but ça tış ma dı ğın dan ye rə 
sə ril miş xal ça la rın üzə rin də 
yan-ya na dü zül müş dü. 

Me yit lə rə bax maq adam-
dan ürək is tə yir di:cə səd lə rin 
üz-gö zü par ça lan mış, bə dən-
lə ri al qan içə ri sin də qu ru-
muş, ki mi nin aya ğı, ki mi nin 
qo lu kə sil miş di. Bu me yit lər 
yu yu lub kə fən lən mək üçün 
öz növ bə lə ri ni göz lə yir di lər. 
Ağ la yıb üz-gö zü nü cı ran yaş-
lı qa dın la rın hey dən düş müş 
çı ğır tı la rı, qız-gə lin lə rin ah-
na lə lə ri, mol la la rın oxu du ğu 
Qu ran ayə lə ri nin ya nıq lı sə-
da sı bir-bi ri nə qa rış mış dı. 

Bu ara da kim sə “Kə-
fən ve rin, ba yaq gə tir di yi niz 
qur tar dı”-de yə qış qır dı. “Da-
ha yox dur kə fən, şə hər də 
olan-qa la nı gə tir miş di lər ba-
yaq, Bər də yə, Yev la ğa adam 
gön dər mi şik kə fən da lın ca, 
bir az göz lə yin”– kim sə ona 
ca vab ver di. Qa dın lar ara sın-
dan “Kə fə ni ol ma yan ba lam, 
vayyy!” ni da sı ilə uca lan ya-
nıq lı mər si yə küt lə ni tə la tü-
mə gə tir di və qar ma qa rı şıq 
şi ka yət lər bir-bi ri nə qa rış dı. 
Qə zəb lən miş adam lar ki mə 
ün van lan dı ğı bəl li ol ma yan 
hik kə li su al lar yağ dı rır dı lar: 
“Ha nı bu hö ku mət, ha ra da 
giz lə nib dir, bu ağır gün də də 
üzə çıx ma ya caq sa, on da nə yə 
gə rək di r?!”, “Hö ku mət li yi niz 
ba şı nı za dəy sin, heç ol ma sa 
im kan ve rin özü müz özü mü-
zü qo ru yaq!”. 

Mü ha ri bə döv rün də nə 

baş ver di yi ni an la maq üçün 
əla və mə lu ma ta eh ti yac yox 
idi. Üs tə lik 4 il ər zin də Ağ-
dam məs ci din də be lə mən-
zə rə lər lə tez-tez qar şı laş maq 
olur du. İki ay əv vəl Ma lı bəy li, 
Me şə li, Ab dal-Gü lab lı kənd-
lə ri nə er mə ni hü cum la rı nın 
nə ti cə si də be lə fə la kət li ol-
muş du. Am ma bu də fə ki fə-
la kə tin miq ya sı de yə sən öl-
çü yə gəl məz idi. Da ha sə hih 
mə lu mat al maq üçün Ü.Ha-
cı bəy li adı na park da yer lə şən 
“Ve te ran lar evi”nə tə ləs dim. 
Al lah ver di Ba ğı ro vun baş çı-
lıq et di yi xalq özü nü mü da fiə 

dəs tə si ora da məs kən sal mış-
dı. Par ka yol mər kə zi mey-
dan dan ke çir di. 

Mey dan da da in san lar 
dəs tə-dəs tə gah məs cid tə rə-
fə, gah da “ve te ran lar evi”nə 
tə rəf qa çı şır, ki mi ağ lar, ki mi 
qə zəb do lu səs lə bir-bir lə ri-
ni ha ray la yır, “Fi lan kə si gör-
mə mi sə n?” sua lı ilə nə fəs lə ri 
tın cı xa-tın cı xa da nı şır dı lar. 
Nə baş ver di yi ay dın idi, er-
mə ni lər azə ri türk lə ri nin 
ya şa dı ğı han sı sa ya şa yış məs-
kə ni nə hü cum et miş, in san la-
rı mı zı də də-ba ba yurd la rın-
dan qov muş du lar. Fə la kə tin 
ab-ha va sı mə nə də si ra yət 
et di və da ha dö zə bil mə yib 
qaç ma ğa baş la dım. “Ve te ran-
lar evi”nə ça tan da mə ni dəh-
şət bü rü dü. Ya ra lı lar əlin dən 
içə ri də tər pən mək müm kün 
de yil di. Qo ca, ca van, qa dın, 
uşaq... Boş çar pa yı qal ma mış-
dı, yer də ki lim dən-pa laz dan 
sə rib ya ra lı la rı sı ra ilə uzan-
dır mış dı lar. Bir ne çə hə kim 
və tibb ba cı sı on la ra il kin 
yar dım gös tə rir di. Ağ dam 
ca maa tı evin dən əli nə ke çən 
ər za ğı, yor ğan-dö şə yi bu ra ya 
da şı yır dı. Am ma bi na ki çik və 
bu qə dər adam üçün çox da-
rıs qal idi. 

Bu vaxt kim sə “Al lah-
ver di gil gəl di” de yə qış qır dı. 
Aya qüs tə olan lar bir-bir lə ri ni 
itə lə yə-itə lə yə hövl nak ba-
yı ra qaç dı lar. Mən də on la ra 
qo şul dum. Özü nü mü da fiə 
dəs tə si iki yük ma şı nı do lu su 
ya ra lı gə tir miş di. Ya ra lı la rın 
ah-zar və inil ti lə rin dən, on-
la rı qar şı la yan la rın hirs-hik kə 
do lu na lə lə rin dən ha va tit-
rə yir di. Qa baq da Al lah ver di 
qu ca ğın da ahıl bir ki şi gə lir-
di. Qo ca nın ya lın ayaq la rı-
nı şax ta vu rub qa ralt mış dı, 
sol aya ğı nın par ça lan mış baş 
bar ma ğı nın qa nı  don muş du. 
Tər pən mə yə və da nış ma ğa 
ta qə ti yox idi, ümid siz ba xış-
la rı ilə onu qar şı la ma ğa yü-
yü rən lər ara sın da çox gü man 
ki, qo hum-əq rə ba sı nı, dost-
ta nış la rı nı ax ta rır dı. 

Al lah ver di nin dəs tə sin də 
gə ti ri lən lə rin yer ləş di ril mə-
si ilə vax ti lə Ağ dam şə hər 
1 nöm rə li or ta mək tə bin-
də mə nə hən də sə dən dərs 
de miş Nəs rəd din mü əl lim 
məş ğul olur du. O vaxt dan 
18 il keç miş di və onun ha fi-
zəm də qal mış gənc li yə məx-
sus tə kəb bür lü və tə şəx xüs lü 
gör kə min dən heç nə qal ma-
mış dı. Mə ni gö rən ki mi ta nı-
dı, qay ğı lı və əsə bi gör kə mi lə 
yal nız “Hə, sən də bu ra da-
sa n?!” de mə yə im kan tap dı 
və iti ad dım lar la  onu ça ğı ran 

ya ra lı la ra tə rəf get di. 
Baş ver miş fə la kə tin tə-

fər rüa tı nı öy rən mək üçün 
par kın ya xın lı ğın dan, şə hə rin 
mər kə zin dən  ke çən Ağ dam-
Xan kən di yo lu nun üs tün də ki 
“Ağ dam” res to ra nı nın ya nı na 
get dim. Res to ran çox dan bağ-
lan mış dı, iş lə mir di. Onun iki-
mər tə bə li bi na sı nın ya xın lı-
ğın da bir-bi rin dən 15 metr lik 
mə sa fə də iki “Ala zan” ra ke ti-
nin iz lə ri var dı. Ra ket lər dən 
bi ri as fal ta dü şüb part la ya raq 
iri ça la aç mış dı. Di gə ri isə 
tor paq sa hə yə düş dü yün dən 
part la ma mış dı və ya rı ya qə-

dər tor pa ğa ba ta raq qal mış dı.
Adam lar dan öy rən dim 

ki, bu ax şam er mə ni lər rus 
qo şun la rı nın kö mə yi ilə Ağ-
dam dan 17-18 km mə sa fə də 
yer lə şən ki çik Xo ca lı şə hə ri-
nə hü cum et miş, zi reh li ma-
şın lar dan, pu lem yot və av to-
mat lar dan atəş aça raq dinc 
sa kin lə ri küt lə vi şə kil də qət lə 
ye tir miş, bir ne çə yüz nə fə ri 
əsir gö tür müş, qa lan ca ma at 
isə şax ta nın qı lınc ki mi kəs-
di yi so yuq da Qar qar ça yı nın 
ya ta ğı ilə bir tə hər qa çıb ca-
nı nı ölüm dən qur tar mış dır. 
Qa çan la rın da ək sə riy yə ti nin 
bə dən əza la rı nı şax ta vu rub 
don dur muş du.  Xo ca lı sa kin-
lə ri nin da nış dıq la rı hey rə ta-
miz də rə cə də dəh şət li idi. 

Ye ni  dən “ve  te  ran  lar 
evi”nə qa yı dıb ya ra lı la rın və-
ziy yə ti ni öy rən mək is tə dim. 
Par ka da xil olan da bi ri əc-
nə bi yə bən zə yən iki nə fər lə 
qar şı laş dım. Tə rəd düd içə-
ri sin də ol duq la rı nı gö rüb nə 
is tə dik lə ri ilə  ma raq lan dım. 
Mosk va da akk re di tə olun muş 
bir ya pon jur na lis ti Qa ra bağ 
mə sə lə si ni araş dır maq üçün 
Ağ da ma gəl miş di. O mə nim 
jur na list ol du ğu mu bi lən də 
dər hal su al la ra keç di. Su al la-
rı nın ma hiy yə tin dən ay dın 
olur du ki, Azər bay can haq-
qın da çox mə lu mat sız dır və 
üs tə lik cü zi bil di yi mə sə lə-
lər də yan lış  ma hiy yət da şı-
yır. Be lə dar ma cal da an la yı şı 
ol ma yan mə sə lə ba rə də bu 
ya pon jur na lis ti ge dib nə ya -
za  caq  dı  ?! Höv sə lə mi ba sıb 
im ka nım da xi lin də Er mə-
nis ta nın öl kə mi zə bas qın la rı, 
rus la rın ha mi li yi və iş ti ra kı 
ilə haq sız əra zi id dia la rı ba-
rə də ta ri xi mən bə lə rə is ti-
na dən in for ma si ya ver mə yə 
ça lış dım. Və ziy yə tin gər gin-
li yi, soy qı rı ma mə ruz qal mış 
əha li nin ha ra yı, dərd əlin dən 
ora-bu ra qa çı şan la rın ya rat-
dı ğı va hi mə əc nə bi jur na lis-
tin fik ri ni tez-tez ya yın dı rır, 
ey ni su al la rı tək rar ve rir di. 
Hiss et dim ki, baş ve rən lə rin 
xo fu onu ba sıb və qə fil düş-
dü yü ekst re mal və ziy yət dən 
özü nü iti rə rək nə dən və ne-
cə baş la ma ğı bil mir. Gö rü nür, 
elə bu na gö rə də o mə nim 
ya ra lı lar la da nış maq tək li fi-
mə re ak si ya ver mə yib ta mam 
əks is ti qa mə tə get mə yə qə rar 
ver di.

Ye ni dən “tə zə gə ti ri lən-
lər var” ha ra yı nı eşi dib səs 
gə lən tə rə fə qaç dım. Yük 
ma şı nı Xo ca lı tə rəf dən gə-
lir di. Adam lar bir-bir lə ri nə 
aman ver mə dən hə rə kət 
edən ma şı nın ba nı na qal xıb 

gə ti ri lən lə rin kim lər dən ol-
du ğu nu öy rən mə yə ça lı şır dı. 
Ma şın da ya nan ki mi ona ya-
xın laş dım. Har dan sa xa ri ci 
in for ma si ya agent li yi nin (de-
yə sən “Reu ters” idi) re port yo-
ru pey da ol du və gə ti ri lən lə ri 
len tə al maq üçün ma şı nın yük 
ye ri nə qalx ma ğa ça lış dı. Mən 
cəld tər pə nib on dan əv vəl 
qalx dım. Ban da dörd ki şi me-
yi ti var dı. Ye rə atı lıb ye ri mi 
re port yo ra ver mək is tə dim. 
Ey fo ri ya içə ri sin də olan küt-
lə ona ma ne ol ma ğa ça lı şır dı. 
“Ni yə, nə üçü n? Qo yun çək-
sin! Bi zə la zım dır ki, dün ya 

bu qır ğın dan xə bər tut sun!” 
de yə on la ra mü ra ci ət et dim. 
“Yox, kim sə qə zəb lə qış qır dı, 
in di yə qə dər çək dik lə ri nin 
axı rı nə olub ki, in di də nə 
ol su n?! Ək si nə, çək dik lə ri ni 
dün ya ya er mə ni ki mi qə lə-
mə ve rir lər, gu ya biz on la rı 
öl dü rür, dö yüb yurd la rın dan 
qo vu ruq”. Çə tin lik lə ol sa da 
ta nı dı ğım şəxs lə rin kö mə yi-
lə re port yo ra öz işi ni gör mək 
üçün im kan ya ra da bil dim. 
Ba şın da qəh və yi-sa rı rəng-
li on dat ra də ri sin dən pa paq, 
əy nin də də ri gö dək çə, aya-
ğın da di zə cən bo ğaz lı re zin 
bo tu olan sərt üz lü bu qərb li 
re port yor ya pon jur na lis tin-
dən fərq li ola raq və zi fə si ni 
stres siz ye ri nə ye ti rir di.  Bu 
vaxt adam lar ara sın da Tür ki-
yə nin “Mil liy yət” qə ze ti nin 
Azər bay can üz rə müx bi ri 
Rəh bər Bə şir li ni gör düm. 

Şə rai tin ekst re mal lı ğı son 
həd də idi. Mə ni jur na list lik-
dən çox tə ca vü zə mə ruz qal-
mış tə rəf ki mi “nə et  mə  li  ?” 
sua lı dü şün dü rür dü. Əl-qo-
lu muz bağ lan mış dı. Mey da-
na çı xıb xal qa açıq rəh bər lik 
et mə yi ba ca ran yox idi. Giz li 
rəh bər lik edən lər isə təs lim-
çi lik yo lu nu tut muş du. Hər 
də fə han sı sa şə hər vi ran qo-
yu lan da, və tən daş la rı mız 
qət lə ye ti ri lən də dü şü nür-
dük ki, da ha bu so nun cu dur, 
nə ha yət hö ku mət xə ya nə tin 
miq ya sı nı və ma hiy yə ti ni 
dərk edə cək, “bun dan o ya na 
yol yox dur” de yə rək mü da fiə 
təd bir lə ri nə əl ata caq. An caq, 
hey hat! Adam la rın ba şı nı şa-
yiə lər lə qa tır dı lar. Bu də fə 
də ey ni sse na ri baş ver di. Sa-
at iki də ca ma at ara sın da söz 
gəz mə yə baş la dı ki, Gən cə də 
yer lə şən tank di vi zi ya sı yu-
xa rı dan əmr alıb, elə bu gün 
hü cu ma ke çib Xo ca lı nı ge ri 
qay ta ra caq. Ca ma at ye ni dən 
Xo ca lı ya ge dən yo lun üs tü nə 
top la şıb tank la rı göz lə mə yə 
baş la dı. Bir sa at keç miş tank-

lar toz qo pa ra-qo pa ra sü rət lə 
şə hə rə gir di. Bö yük bir dəs tə 
yum ruq la rı nı sı xa raq inam la 
tank la rın yo lu üs tü nə çıx dı. 
Təx mi nən 30-a qə dər tank 
olar dı. Qa baq da ge dən tan-
kın üs tün də ki lük dən ba şı nı 
çı xa ran hərb çi şəst lə adam la-
ra əl elə di. (Onun ço pur si fə-
ti yax şı ya dım da qal dı və bir 
ne çə il son ra hət ta te le vi zi ya 
ek ran la rın da da gö rən də ta nı-
dım.) Am ma dəs tə “Ağ dam” 
res to ra nı nı ke çən dən 100 
metr son ra, köh nə ha ma mın 
ya nın dan sa ğa bu ru la raq yo-
lu na da vam et di. Mən dər hal 

ba şa düş düm ki, on lar şə hər 
kə na rın da kı dai rə vi yo la çı xıb 
ge ri yə-Gən cə yə qa yı da caq lar. 
De mək, ye nə də ya lan çı ma-
nevr lə xal qı al dat ma ğa ça lış-
dı lar. Am ma bir qism adam 
bu nu ba şa düş mə di və qal xan 
toz bu rul ğa nı ha va da əri yə nə 
qə dər ümid li göz lə ri ni tank-
la rın get di yi is ti qa mət dən 
çək mə di lər.

Bu an ürə yim də do ğan 
sua la ca vab tap maq məq sə-
di lə Al lah ver di Ba ğı ro vu ax-
tar ma ğa get dim. O, məs kən 
sal dıq la rı “ve te ran lar evi”nin 
bir kün cün də ba şı nın dəs tə si 
ilə sa kit cə otu rub me yit lə rin 
ax ta rı şı na gön dər di yi si lah-
daş la rın dan ca vab göz lə yir di. 
Əlin də ra si ya var dı. Dağ lar da 
qal mış me yit lə ri dəs tə dö yü-
şə-dö yü şə gö tü rür dü. 

Onu lap çox dan ta nı yır-
dım və xa siy yə ti nə də bə ləd 

idim:də li-do lu bir adam idi, 
höv sə lə siz li yi bir ya na, əda-
lət siz lik olan yer də qa ba ğı na 
dur maq çə tin mə sə lə idi. Elə 
kük rə yib da şar dı ki, haq sız lı-
ğa qol qo yan lar pə rən-pə rən 
dü şər di. İn di isə gər gin lik-
dən si fə ti bo ğul muş du, əlac-
sız lıq sind ro mu hə rə kət lə ri ni 
süst ləş dir miş di. Qay na yan 
yal nız xır da, ma vi göz lə ri idi 
ki, bu da on da kı da xi li inam 
və ener ji nin tü kən mə di yi ni 
gös tə rir di.

Ona ya xın la şıb sa kit, la kin 
sərt ton da so ruş dum:

- Hü cum ola ca q?! - sua lı-
mı jur na list ki mi yox, tə ca vü-
zə mə ruz qal mış şəx sin dö yüş 
ar zu su ki mi ver dim.

Bir an lıq sü kut edib əlin-
də ki av to ma ta bax dı və sua la 
su al la ca vab ver di:

- Nə ilə?! 
O haq lı idi. Rus la rın er-

mə ni lə rə “hə diy yə” ver di yi 
hər bi tex ni ka nın qar şı sı nı av-
to mat la al maq müm kün de-
yil di.

Və ziy yə tin çı xıl maz lı ğı 
ada mı bo ğur du. İs te ri ya ya düş-

mə mək üçün ba yı ra çı xıb, par-
kın sıx ağac lıq olan his sə si nə 
çə kil dim. La kin ora da da döz-
mə yib me yit lə rin “və ziy yə ti”ni 
öy rən mək üçün məs ci din qa-
ba ğı na get dim. Bir ne çə dəs tə 
qa dın nö hə de yə-de yə qət lə 
ye ti ri lən lə rin ya sı nı tu tur du. Bu 
vaxt qar şı laş dı ğım səh nə mə-
ni bir da ha sar sıt dı. Xo ca lı dan 
olan yaş lı qa dın or ta ya dü şüb 
nö hə nin ahən gi nə uy ğun rəqs 
edir di. Kim sə ona fi kir ver mir-
di. Si ma sı heç nə ifa də et mə yən 
qa dın sa san ki səh nə dəy miş tək 
qol gö tü rüb sü zür, din gil də yə-
din gil də yə döv rə vu rur du. O, 

dərd dən ha va lan mış dı...
Bu ha di sə Azər bay can da 

və Tür ki yə də “Xo ca lı soy qı rı-
mı”, “Xo ca lı fa ciə si” ki mi anı-
lır. Er mə nis tan da isə bu əmə-
liy yat “Xo ca lı dö yü şü”, “Xo ca lı 
ha di sə si” ter min lə ri ilə ifa də 
olu nur. Qərb və dün ya mət-
bua tı “Xo ca lı qət lia mı” (en. 
“Kho jaly Mas sac re”, fr. “Mas-
sac re de Khod jaly”) ter mi nin-
dən is ti fa də et mə yə üs tün lük 
ve rir.

18 il son ra...
O əzab lı gün dən 18 il ke-

çir. Fa ciə dən son ra qı sa müd-
dət də bü tün dün ya mət bua tı 
baş ver miş dəh şət lər dən yaz-
dı. Azər bay can lı la ra qar şı er-
mə ni lə rin tö rət di yi soy qı rı mı 
bu ya zı lar da təs diq olun du. 

Tayms qə ze ti (Lon don), 4 
mart 1992-ci il:”Çox la rı şi kəst 
edil miş di, ba la ca bir qı zın isə 
yal nız ba şı qal mış dı”. Le mond 
(Pa ris), 14 mart 1992-ci il:”Ağ-
dam da olan xa ri ci jur na list lər 
Xo ca lı da öl dü rül müş qa dın 
və uşaq lar ara sın da baş la rı nın 
də ri si so yul muş, dır naq la rı 
qo pa rıl mış 3 me yit gör dü lər. 
Bu, Azər bay ca nın təb li ğa-
tı de yil, re al lıq dır”. İz ves ti ya 
(Mosk va),  4 mart 1992-ci 
il:”Vi deo ka me ra qu laq la rı kə-
sil miş uşaq la rı gös tə rir di. Bir 
qa dı nın üzü nün ya rı sı ça pıl-
mış dı. Ki şi lə rin də ri si so yul-
muş du.”

Hu ma nizm və in san hü-

quq la rın dan dəm vu ran in-
ki şaf et miş döv lət lə rin si ya si 
yet ki li lə ri isə öz lə ri ni xam lı-
ğa vur du lar, in san la rın yal nız 
azər bay can lı ol duq la rı na gö rə 
öl dü rül mə lə ri nə bax ma ya raq 
bu fa ciə ni “soy qı rım” ki mi 
təs bit et mə di lər, “de mok ra tik 
Av ro pa si vi li za si ya sı” ilə fəxr 
edən si ya si lər Azər bay can 
tor paq la rı nın iş ğa lı nı söz də 
pis lə di lər, iş də isə tə ca vüz ka-
rı mü da fiə et di lər. Bu hal in di 
də da vam edir.

İş ğal çı la rın tor paq la rı-
mız dan qeyd-şərt siz çıx ma-
la rı haq qın da BMT-nin 4 
qət na mə si, Av ro pa Şu ra sı nın 
Er mə nis ta nı tə ca vüz kar ki mi 
ta nı ma sı ba rə də qə ra rı ye ri nə 
ye ti ril mir. Mosk va ilə Va şınq-
ton ara sın da san ki da nı şıq la-
rın po zul ma sı uğ run da ya rış 
ge dir. 

Ha mı sülh dən da nı şır, 
am ma sül hə doğ ru ge dən yo-
lun qar şı sı na sədd çə ki lir.

Ha mı haq dan da nı şır, am-
ma tor paq la rı mı zın iş ğal dan 
azad olun ma sı il kin şərt ki mi 
or ta ya qo yul mur.

2008-ci il. azər bay can, 
Ba kı.

Hol lan di ya nın “Dün ya da 
sülh, ba rı şıq və əda lət”  

QHT-nın nü ma yən də si  
Mat yö Hör mans la  

dia loq dan bir par ça

– Cə nab Hör mans, əgər 
hər han sı bir öl kə Hol lan di-
ya nın han sı sa əra zi si ni iş ğal 
et səy di, siz hə min öl kə yə qar şı 
mü ha ri bə yə baş lar dı nız, yox sa 
otu rub göz lə yər di niz ki, kim sə 
gə lib tor paq la rı nı zı azad et si n?

– Əl bət tə ki, mü ha ri bə yə 
baş la yar dım.

– Bəs, on da nə üçün bi zim 
mü ha rı bə ça ğı rış la rı mı zı dəs-
tək lə mir si ni z?

Cə nab Hör mans tə rəd-
düd lə sü kut edir və dər hal 
möv zu nu də yiş mə yə ça lı şır:

– Er mə ni lər de yir lər ki, 
on lar si zin lə bir gə ya şa maq 
is tə mir lər, çün ki siz on la rı öl-
dü rə cək si niz.

– Biz mü ha ri bə ni er mə-
ni lə ri öl dür mək dən öt rü yox, 
tor paq la rı mı zı azad et mək dən 
öt rü tə ləb edi rik. Cə nab Hör-
mans, mən Qa ra bağ da ana-
dan olub, ora da bö yü mü şəm. 
Mə nim ilk ad dım atıb ye ri mə yi 
öy rən di yim evi er mə ni lər yan-
dı rıb kü lə dön də rib lər. An caq, 
biz tor paq la rı mı zı azad edən-
dən son ra Azər bay can və tən-
da şı olan er mə ni lə rin və tən daş 
hü quq la rı nın qo run ma sın da 
mən də iş ti rak edə cə yəm.

Mat yö Hör mans bir söz 
de mə yib sa də cə gü lüm sə yir 
və bu nun la da onun han sı 
mis si ya nı da şı dı ğı ay dın olur.

25 yan var 2010-cu il. 
Ru si ya,  
So çi ku rort şə hə ri.

Qa ra bağ prob le mi nin həl-
li üçün Ru si ya, Er mə nis tan və 
Azər bay can pre zi dent lə ri nin 
gö rü şü ke çi ri lir. Gö rü şün pat-
ro na jı Ru si ya dır. 18 il əv vəl 
Xo ca lı soy qı rı mı nın da, Qa-
ra ba ğın iş ğa lı nın da pat ro na jı 
Ru si ya olub. Bəs, in di ona nə 
la zım dı r? Gö rü şün nə ti cə si ni 
Ru si ya XİN baş çı sı Lav rov be-
lə izah edir:

– Gə lə cək ra zı laş ma nın 
pre am bu la sı ha zır dır. Am ma 
ra zı laş ma nın de tal la rı na biz 
qa rı şa bil mə rik, bu nu tə rəf-
lər öz lə ri ra zı laş dır ma lı dır lar. 
(Xa lis xalq dip lo ma ti ya sı nın 
tə bi rin cə, yə ni biz öz xey ri mi-
zi pre am bu la da təs bit et mi şik, 
qa la nı ne cə ola caq bi zi ma raq-
lan dır mır, özü nüz ra zı la şın.)

Dün ya da ta nı dı ğım xalq-
lar ara sın da iki xal qın da nı şıq 
di lin də bir prob le min həl li 
üçün “gəl, ki şi ki mi söh bət 
edək” ifa də si var. Türk lər də 
(biz də) və rus lar da. Am ma 
Kreml rus la rı Qa ra bağ mə sə-
lə sin də öz mil li ruh la rın dan 
çox uzaq la şıb lar. Bu nun la da 
sa diq dost la rı– azər bay can lı-
la rı da öz lə rin dən uzaq laş dı-
rıb lar. An caq bi zim səb ri miz 
tü kə nib, xal qı mız “ki şi söh-
bə ti”, yə ni mü ha ri bə tə ləb 
edir. Çün ki, mü ha ri bə ilə iş-
ğal olun muş tor pa ğı, mü ha ri-
bə ilə də azad et mək olar. Bu, 
mə nim ix ti ram de yil, dün-
ya gör müş müd rik in san la rın 
kə la mı dır.

2015-ci ilin fev ra lı...
Azər bay can rəh bər li yi-

nin və xal qı nın gər gin zəh-
mə ti və ira də si ilə dün ya nın 
bir çox öl kə sin də “Xo ca lı ya 
əda lət” kam pa ni ya sı çər çi-
və sin də mi tinq lər, yü rüş lər 
ke çi ri lir, döv lət lə rin baş çı la-
rı na, bey nəl xalq təş ki lat la ra 
mü ra ci ət lər gön də ri lir, on la rı 
Xo ca lı soy qı rı mı nı ta nı ma ğa 
səs lə yir lər. Ar tıq bu soy qı rı-
mı nı ta nı yan on lar la öl kə nin 
par la ment lə ri sə si mi zə səs 
ver mə yə baş la yıb. Am ma hə-
lə də dün ya ic ti ma iy yə ti nin 
sə si ni Er mə nis tan və “Minsk 
Qru pu”na da xil olan döv lət-
lə rin rəh bər lə ri eşi də bil mir, 
Qa ra bağ hə qi qət lə ri ni eti-
raf et mə yə tə ləs mir lər, da ha 
doğ ru su bu nu is tə mir lər.

“Qa ra bağ dəft ə ri”nin qan-
la ya zı lan sə hi fə lə ri nə vaxt 
bi tə cək, mə lum de yil.

Nov ruz NOV RU ZOV
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 MƏHƏBBƏT ORUCOV
   
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

12 yan var 2015-ci il ta rix də 
im za la dı ğı sə rən cam la 2015-
ci il Azər bay can Res pub li ka-
sın da “Kənd tə sər rü fa tı ili” 
elan edi lib. Bu, öl kə miz də 
aq rar sek to run in ki şa fı sa hə-
sin də ye ni sə hi fə aça caq ta ri xi 
bir qə rar dır.   

Müs tə qil lik döv rün də 
Azər bay can da hə ya ta ke çi ri-
lən aq rar is la hat lar nə ti cə sin-
də kənd tə sər rü fa tı nın di na-
mik in ki şa fı üçün mün bit zə-
min ya ra dı lıb, aq rar sek tor da 
əsas lı də yi şik lik lər baş ve rib. 
Öl kə də ye ni iq ti sa di və mül-
kiy yət mü na si bət lə ri for ma-
la şıb, nor ma tiv hü qu qi ba za 
tək mil ləş di ri lib. Ha zır da öl kə 
baş çı sı nın tap şı rı ğı ilə ida rə-
et mə də sə mə rə li li yin və şəf-
faf ı ğın ar tı rıl ma sı üçün elekt-
ron kənd tə sər rü fa tı sis te mi 
tət biq edil mək də dir.  Əha li-
nin ər zaq təh lü kə siz li yi nin 
tə min edil mə si, aq rar sa hə də 
ix rac po ten sia lı nın ar tı rıl ma sı 
məq sə di ilə müa sir aq ro park-
lar və iri fer mer tə sər rü fat la rı 
təş kil olu nur. 

Hə lə ötən əs rin 90-cı il lə-
rin də ümum mil li li der Hey-
dər Əli yev kənd tə sər rü fa tı-
nın in ki şa fı na doğ ru ye ga nə 
yo lun is la hat lar dan keç di yi ni 
bil dir miş di.  Onun rəh bər li yi 
və təş ki lat çı lı ğı ilə aq rar is la-
hat la rın apa rıl ma sı üçün hü-
qu qi ba za ya ra dı la raq hə ya ta 
ke çi ril di. 1995-ci il də “Aq rar 

is la hat la rın əsas la rı haq qın-
da”, “Sov xoz və kol xoz la rın is-
la ha tı haq qın da” və nə ha yət, 
1996-cı il də “Tor paq is la ha tı 
haq qın da” qa nun lar qə bul 
edil di. Bu gün isə Hey dər 
Əli yev si ya si kur su nun la yiq li 
da vam çı sı, Azər bay can Pre-
zi den ti İl ham Əli ye vin öl kə-
nin so si al-iq ti sa di in ki şa fı nın 
sü rət lən di ril mə si nə, konk ret 
təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril-
mə si nə və on la rın ic ra sı na 
diq qət və qay ğı sı aq rar sa hə-
nin di na mik in ki şa fı nı tə min 
edir. Nə ti cə də kənd tə sər rü-
fa tı bit ki lə ri nin əkin struk tu-
run da mü hüm də yi şik lik lər 
baş ve rir, məh sul is teh sa lı nın 
ar tı rıl ma sın da əhə miy yət-
li nai liy yət lər əl də  olu nur. 
Son il lər kənd tə sər rü fa tın da 
ümu mi məh sul is teh sa lı ar tıb. 
Hey van dar lıq sa hə sin də apa-
rı lan da maz lıq se lek si ya iş lə ri 
nə ti cə sin də mal-qa ra nın cins 
tər ki bi xey li yax şı laş dı rı lıb. Ət 
və süd is teh sa lı in ten siv in ki-
şaf et mə yə baş la yıb.

Son il lər döv lət kənd tə-
sər rü fa tı məh sul la rı nın is teh-
sal çı la rı na bir ba şa (yar dım lar, 
sub si di ya lar və s.) və do la yı  
(ver gi gü zəşt lə ri, gü zəşt li kre-
dit lər və s.) yol la dəs tək gös-
tə rir. Mal-qa ra nın cins tər-
ki bi ni yax şı laş dır maq, onun 
məh sul dar lı ğı nı ar tır maq 
məq sə di lə Na zir lər Ka bi ne ti 
“Azər bay can Res pub li ka sın da 
hey van dar lı ğın in ki şaf et di ril-
mə si nə da ir əla və təd bir lər 
haq qın da” 14 fev ral 2006-cı il 

ta rix li 46 nöm rə li qə rar qə bul 
edib. Qə rar da hey van dar lıq da 
sü ni ma ya lan ma nın in ki şaf et-
di ril mə si üçün qar şı ya cid di 
və zi fə lər qo yu lub.  Bu nun la 
bağ lı qə ze ti mi zə açıq la ma ve-
rən Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı nın  
So si al-iq ti sa di in ki şa fın təh li li  
və proq noz laş dı rıl ma sı şö bə-
si nin apa rı cı-məs lə hət çi si İs-
gən dər Ca han gir za də bil dir di 
ki,  son il lər  mal-qa ra nın cins 
tər ki bi nin yax şı laş dı rıl ma sın-
da “Aq ro li zinq” ASC va si tə si-
lə res pub li ka ya gə ti ri lən da-
maz lıq dü yə lə rin li zinq yo lu 
ilə hey van dar lıq məh sul la rı 
is teh sal çı la rı na sa tıl ma sı da 
mü hüm ad dım lar dan olub. 
Onun söz lə ri nə gö rə, son 
beş il də bu yol la res pub li ka ya  
təx mi nən 4270 baş da maz lıq 
dü yə gə ti ri lib. Bu müd dət-
də on la rın sa yı 6 mi nə ça tıb: 
“2011-ci il dən eti ba rən Bi-
nə qə di ra yo nun da da “Aq ro-
li zinq” ASC tə rə fin dən gü-
zəşt lə li zinq qay da sın da kənd 
tə sər rü fa tı is teh sal çı la rı na dü-
yə lə rin sa tıl ma sı na baş la nıb. 
2011-ci il də Bi nə qə di ra yo-
nun da “Aq ro li zinq” ASC-nin 
li zinq qay da sın da kənd tə sər-
rü fa tı is teh sal çı la rı na sat dı ğı 
dü yə lə rin sa yı 16 baş olub. 
01 yan var 2012-ci il ta ri xi nə 
on la rın sa yı ar ta raq 27-ə ça-
tıb. 2012-ci il də “Aq ro li zinq” 
ASC tə rə fin dən li zinq qay da-
sın da Bi nə qə di fer mer lə ri nə 
sa tıl mış dü yə lə rin sa yı 108 
baş olub. 01 yan var 2013-cü il 

ta ri xi nə Bi nə qə di ra yo nun da 
cins dü yə lə rin sa yı 154-ə ça-
tıb. Bu proses ötən il lər də də 
da vam edib. Ha zır da dü yə lə-
rin sa yı 221 baş dır”. 

Xa tır la daq ki, Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin sədr li yi ilə 
12 fev ral 2013-cü il ta rix də 
ke çi ril miş “Azər bay can Res-
pub li ka sı re gi on la rı nın 2009-
2013-cü il lər də so si al-iq ti sa di 
in ki şa fı Döv lət Proq ra mı”nın 
ic ra sı nın dör dün cü ili nin 
ye kun la rı na həsr olun muş 
konf rans da öl kə miz də aq rar 
sek to run in ki şa fı üçün aşa-
ğı da kı prio ri tet is ti qa mət lər 
mü əy yən ləş di ri lib: kənd tə-
sər rü fa tı nın in ki şa fın da və 
ər zaq təh lü kə siz li yi nin da ha 
da möh kəm lən di ril mə sin-
də mü hüm rol oy na ya caq iri 
fer mer-ta xıl çı lıq tə sər rü fat la-
rı nın ya ra dıl ma sı; ye ni tor paq 
sa hə lə ri nin döv riy yə yə bu ra-
xıl ma sı; ra yon la rın xü su siy yə-
ti, tə bii və iq lim şə rai ti nə zə-
rə alın maq la kənd tə sər rü fa tı 
məh sul la rı nın is teh sa lı üz rə 
ix ti sas laş ma sı ba rə də tək lif ə-
rin ha zır lan ma sı; fer mer lə rə 
döv lət dəs tə yi nin güc lən di ril-
mə si və fer mer lə rin elekt ron 
qey diy yat sis te mi nin, lo gis ti ka 
və tə da rük mər kəz lə ri nin ya-
ra dıl ma sı; ər zaq təh lü kə siz li-
yi nin da ha da möh kəm lən di-
ril mə si; əsas ər zaq məh sul la rı 
ilə özü nü tə mi net mə sə viy yə-
si nin yük səl dil mə si, sub si di-
ya la rın ve ril mə si me xa niz mi-
nin tək mil ləş di ril mə si; aq ro-
park la rın ya ra dıl ma sı və s. 

Maİl ağa Xa NOV

Fev ra lın 19-da Bi lə cə ri 
bə lə diy yə si nin səd ri İl ham 
Xə li lo vun Bi lə cə ri qə sə bə-
si, Xə qa ni kü çə sin də yer lə-
şən mə də ni-küt lə vi təd bir-
lər evin də sa kin lər lə gö rü şü 
ke çi ri lib. Təd bir də Bi lə cə ri 
qə sə bə in zi ba ti əra zi dai rə-
si üz rə nü ma yən də si  İbad 
İb ra hi mov, Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı 
Apa ra tı nın Əra zi ida rə et mə 
və yer li özü nüi da rə et mə or-
qan la rı ilə iş şö bə si nin baş 
məs lə hət çi si Ha cı ba ba Ba-
ba yev, elə cə də ye ni se çil miş 
bə lə diy yə üzv lə ri və qə sə bə 
sa kin lə ri iş ti rak edib lər. 

Gö rüş də çı xış edən bə-
lə diy yə səd ri bə lə diy yə lə-
rin 6 ay da bir də fə se çi ci lər 
qar şı sın da he sa bat ver di yi ni 
diq qə tə çat dı rıb: “Se çi ci lər-
lə gö rü şün əsas məq sə di 
gö rül müş və gö rü lə cək iş lər 
ba rə də mə lu mat ver mək dir. 
Son il lər öl kə Pre zi den ti nin 
tap şı rı ğı na əsa sən ra yon ic-
ra ha ki miy yə ti tə rə fin dən 
ra yo nu muz da, o cüm lə dən 
Bi lə cə ri qə sə bə sin də ge niş 
abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri hə-
ya ta ke çi ri lir. Biz is tə yi rik ki, 
qə sə bə bə lə diy yə si nin işi ni 
ye ni dən qu raq və in san la ra  
la yiq li xid mət gös tə rək. Sa-
kin lər tə rə fin dən qal dı rı lan 
hər han sı prob le min vax tın-
da həl li nə kö mək gös tə rə 
bi lək”.

İ.Xə li lov onu da bil di rib 
ki, ra yon rəh bər li yi nin mü-
va fiq sə rən ca mı na əsa sən 
Bi lə cə ri qə sə bə sin də in şa 
olun muş 5 “xe yir-şər” evi bə-
lə diy yə nin ba lan sı na ve ri lib: 
“Bu nun üçün mü va fiq ko mis-
si ya da ya ra dı lıb. Əra zi miz də 
yer lə şən bü tün “xe yir-şər”  
ev lə rin də ki ava dan lıq la rın si-
ya hı sı tu tu lur. Bun dan əla və, 
qə sə bə də ya şa yan az tə mi nat-
lı ailə lə rin si ya hı sı ha zır la nır. 
Məq səd az tə mi nat lı ailə lə rə 
bu ev lər də yas mə ra sim lə-
ri nin ke çi ril mə sin də kö mək 
gös tər mək dir. Yas mə ra si-
min də bü tün təş ki la ti iş lə ri 
bə lə diy yə öz üzə ri nə gö tü-
rür. Çün ki qə sə bə də ya şa yan 
elə sa kin var ki, bu cür mə ra-
sim lə rin ke çi ril mə si nə mad di 
im ka nı çat mır. Ona gö rə də 
ra yon rəh bər li yi nin tap şı rı ğı 
ilə bu iş bə lə diy yə yə hə va lə 
olu nub. Bun dan əla və, 2015-
ci il də qə sə bə miz də möv cud 
olan 4 köh nə “xe yir-şər” evi 
sö kü lə rək ye ni dən qu ru la caq. 
Ey ni za man da, Bi nə qə di Ra-
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı-
nın tap şı rı ğı, RİH baş çı sı nın 
bi rin ci müa vi ni İl qar Sü ley-
ma no vun iş ti ra kı ilə qə sə bə-
də qə bi ris tan lıq ay rıl mış ye ni 
əra zi yə ba xış ke çi ri lib. Ya xın 
za man lar da Bi lə cə ri qə sə bə-
sin də bə lə diy yə nin nə za rə-
tin də ola caq ye ni qə bi ris tan-
lıq fəa liy yət gös tə rə cək”. 

Bə lə diy yə səd ri bil di rib 
ki, 2015-ci ilin 1 yan var ta-

ri xin dən eti ba rən əm lak və 
tor paq ver gi si nin poçt və 
bank va si tə si ilə ödə ni şi hə-
ya ta ke çi ri lir: “Bu ödə niş lər 
za ma nı hər han sı çə tin li yin 
ya ran ma ma sı üçün Bi lə cə ri 
bə lə diy yə si nin in zi ba ti bi na-
sın da bank ya ra dı lıb. Məq-
səd sa kin lə rin uzaq mə sa fə 
qət et mə dən ödə niş lə ri bu-
ra da hə ya ta ke çir mə lə ri nə 
şə ra it ya rat maq dır. Nə zə rə 
al maq la zım dır ki, ver gi lə rin 
vax tın da ödə nil mə si bə lə-
diy yə yə öz iş lə ri ni vax tın da 
və key fiy yət lə gör mə yə im-
kan ve rir”. 

Bi lə cə ri qə sə bə in zi ba ti 
əra zi dai rə si üz rə nü ma yən-
də si nin səd ri İbad İb ra hi-
mov bil di rib ki, həm bə lə-
diy yə nin, həm də nü ma-
yən də li yin əsas işi sa kin lə-
rin prob lem lə ri ni öy rə nə rək 
vax tın da ara dan qal dır maq-
dır: “Bu gün kü təd bir sa də cə 
gö rüş xa ti ri nə ke çi ril mir. Bu 
gün döv lət baş çı sı nın mə-
mur lar dan baş lı ca tə lə bi sa-
kin lər lə bir yer də ol maq, on-
la rın prob lem lə ri ni vax tın da 
həll et mək dir”.

Son ra qə sə bə sa kin lə rin-
dən Nə bi Qur ba nov, Fər had 
Əh mə dov, Əmi nə Sul ta no va  
və baş qa la rı qə sə bə əra zi sin-
də ki möv cud prob lem lər dən 
da nı şıb lar. Sa kin lə ri ma raq-
lan dı ran su al la ra ca vab ve-
ri lib və bu cür gö rüş lə rin 
da vam et di ril mə si məq sə-
də uy ğun he sab edi lib.

M.ORUCOV

Yer li özü nüi da rə et mə or-
qan la rı nın - bə lə diy yə lə rin 
ya ra dıl ma sı və on la rın fəa liy-
yə ti nin is ti qa mət lən di ril mə-
si hər bir de mok ra tik cə miy-
yət üçün va cib əhə miy yət 
kəsb edən mə sə lə lər dən dir. 
Bə lə diy yə lər mə həl li xa rak-
ter li prob lem lə rin mü əy-
yən ləş di ril mə si və həl lin də 
iş ti rak edən müs tə qil və kol-
le gi al qu rum lar dır. On la rın 
fəa liy yə ti həm ic ra struk tur-
la rı nın işi ni yün gül ləş di rir, 
həm də və tən daş la ra yer li 
xa rak ter li mə sə lə lə rin həl-
lin də tə şəb büs kar lıq gös tər-
mək, cə miy yət də öz ro lu nu 
düz gün dərk et mək im ka nı 
ya ra dır. 

Ötən ilin de kab rın da 
Azər bay can da bə lə diy yə 
ins ti tu tu nun ya ra dıl ma sı nın 
15-ci il dö nü mü ta mam ol du. 
1999-cu il də ke çi ril miş ilk 
seç ki lər dən ötən müd dət də 
bə lə diy yə lər mü əy yən in ki-
şaf yo lu ke çə rək təş ki lat lan-
mış və cə miy yət də öz lə ri ni 
təs diq lə mə yə na il ol muş lar. 
1999, 2004, 2009 və nə ha-
yət, 2014-cü il lər də ke çi ril-
miş bə lə diy yə seç ki lə ri yer li 
özü nüi da rə et mə or qan la-
rı nın fəa liy yə ti nin da ha da 
tək mil ləş mə si nə im kan ya-
rat mış dır.  

Ötən dövr ər zin də bə lə-
diy yə lər se çi ci lə ri nin eti ma-
dı nı doğ rult ma ğa ça lış mış və 
bu is ti qa mət də mü əy yən iş 
gö rə bil miş lər. Xa tır lat maq 
ye ri nə dü şər ki, 2014-cü ilin 
de kab rın da ke çi ril miş so nun-
cu bə lə diy yə seç ki lə rin də 
da ha çox qa dın lar və gənc lər 
man dat al mış lar. Be lə lik lə, 
bə lə diy yə sis te min də  qa dın-
la rın sa yı 29, gənc lə rin sa yı 
24 fai zə qə dər yük səl miş dir. 
Hal bu ki, sta tis tik rə qəm lə rə 
gö rə, 2004-cü il də ke çi ril miş 
bə lə diy yə seç ki lə rin dən son-

ra qa dın la rın bə lə diy yə lər də 
təm sil çi li yi cə mi 4, gənc lə-
rin təm sil çi li yi 5 fa iz təş kil 
et miş dir. 

Mü şa hi də lər gös tə rir ki, 
cə miy yət də bə lə diy yə lə rin 
fəa liy yə ti nə mü na si bət hə-
lə də bir mə na lı de yil dir. Bəs 
bə lə diy yə lər ic ti mai eti ma dı 
və nü fuz la rı nı yük səlt mək 
üçün ne cə fəa liy yət gös tər-
mə li dir lə r? 

Bi nə qə di bə lə diy yə si nin 
səd ri Si ta rə Cab ba ro va he sab 
edir ki, döv lət si ya sə ti çər çi-
və sin də və tən daş la rın ma-
raq və mə na fe lə ri nə xid mət 
edən təd bir lə rin gö rül mə si, 
mə həl li xa rak ter li prob lem-
lə rin ara dan qal dı rıl ma sı 
bə lə diy yə nin cə miy yət də 
nü fu zu nun yük səl dil mə si nə 
sə bəb ola bi lər. O bil dir miş-
dir ki, rəh bər lik et di yi bə lə-
diy yə son ay lar da əha li ilə 
sıx tə mas lar qur ma ğa, möv-
cud prob lem lə ri öy rən mə-
yə ça lı şır. Bə lə diy yə səd ri 
vur ğu la mış dır ki, bu məq-
səd lə əra zi də ya şa yan ağ saq-
qal lar, zi ya lı lar və gənc lər lə 
gö rüş lər ke çi ril miş, ye ni cə 
for ma laş mış bə lə diy yə lə-
rin gö rə cə yi iş lər mü za ki rə 
edil miş dir: “Yax şı hal dır ki, 
bu gün öl kə bə lə diy yə lə ri 
döv lət si ya sə ti ni də rin dən 
ba şa dü şən, qiy mət lən di rən 
və ona dəs tək ve rən  or qa-
na çev ril miş lər. Bə lə diy yə lər 
re al lıq la rı gö rür və öz fəa liy-
yət lə ri ni bu zə min üzə rin də 
qu rur lar. Bu na gö rə də bə-
lə diy yə ins ti tu tu məhz za-
ma nın ge di şi pro se sin də re al 
hə ya ta uy ğun for ma la şa raq 
in ki şaf et mə li dir. İn ki şaf yo lu 
keç miş de mok ra tik öl kə lə rin 
bə lə diy yə lə ri nin fəa liy yə-
ti, təc rü bə si bu nu de mə yə 
əsas ve rir. Bir sı ra öl kə lə rin 
əsr lər lə ya şı olan bə lə diy yə-
lə rin də tək mil ləş mə pro se si-
nin baş ver mə si za ma nın ge-
di şin dən, döv rün tə lə bin dən 

irə li gə lən tə lə bat dır”.
S.Cab ba ro va rəh bər lik 

et di yi bə lə diy yə büd cə si nin 
for ma laş ma sı is ti qa mə tin də 
ha zır da tə xi rə sa lın maz təd-
bir lə rin gö rül dü yü nü diq qə-
tə çat dır mış dır. O, bə lə diy yə 
mək təb lə ri nin, bağ ça la rı-
nın, eh ti yac du yu lan yer lər-
də sə hiy yə ocaq la rı nın, tibb 
mən tə qə lə ri nin ya ra dıl ma sı, 
əha li nin iş lə tə mi na tı, əra zi-
yə və sa kin lə rə xid mət gös-
tə rə bi lə cək tə mir, ser vis və 
di gər sa hə lə rin ya ra dıl ma sı 
ilə bağ lı tək lif ər lə çı xış et di-
yi ni vur ğu la mış dır: “Bu iş lə-
ri gör mə yə vaxt və və sa it la-
zım dır. Ha zır da ma liy yə re-
surs la rı və on lar dan is ti fa də 
edil mə si nə, büd cə nin  for-
ma laş ma sı  və xərc lən mə si-
nə, ver gi və di gər yı ğım la ra 
da ir ye ni qay da lar ha zır lan-
maq da dır. Əra zi yə tə mən-
na sız ma liy yə qo yu luş la rı 
və qrant lar cəlb et mək üçün 
im kan lar dan sə mə rə li is ti-
fa də et mək niy yə tin də yik. 
Bu nun la bağ lı la yi hə lər ha-
zır la yıb aidiy yə ti qu rum la ra 
təq dim et mi şik. İl kin proq-
noz la ra gö rə, il ər zin də 500 
min ma nat və sa it top la maq 
nə zər də tu tul muş dur. Əm-
lak ver gi si nin top lan ma sı 
üçün mü va fiq təş ki lat lar la 
bir gə iş lər apa rı lır. Bu gün 
bə lə diy yə əra zi sin də 317 ya-
şa yış bi na sı möv cud ol sa da, 
bu ra da kı mən zil lə rin də qiq-
ləş di ril mə si ilə əla qə dar iş-
lər da vam et di ri lir”. 

Bi nə qə di bə lə diy yə si nin 
yer li so si al mə sə lə lər dai mi 
ko mis si ya sı nın səd ri  İra də 
Müs ta fa ye va bil dir miş dir ki, 
Bi nə qə di bə lə diy yə si əra zi 
üz rə tən ha, kim sə siz və ya 
yar dı ma eh ti ya cı olan sa kin-
lə rin, əlil lə rin, şə hid ailə lə-
ri nin mü əy yən ləş di ril mə si 
is ti qa mə tin də iş lə ri da vam 
et di rir: “Yaş lı in san la rın, 
ahıl la rın mə də ni is ti ra hət lə-

ri ni təş kil et mək məq sə di ilə 
mə həl lə gu şə lə ri və is ti ra hət 
mən tə qə lə ri ya rat maq niy-
yə tin də yik. Ey ni za man da, 
əra zi də ya şa yan gənc lə rin 
prob lem lə ri diq qət mər kə-
zin də dir”.  

Bə lə diy yə nin yer li büd cə 
mə sə lə lə ri dai mi ko mis si ya-
sı nın səd ri Ra sim Gö zə lov 
son ay lar ver gi sis te mi nin 
tək mil ləş di ril mə si, mül kiy-
yə tin mü əy yən edil mə si və 
bə lə diy yə-və tən daş mü na-
si bət lə ri nin tən zim lən mə si 
mə sə lə lə rin də irə li lə yiş lə rin 
hiss olun du ğu nu diq qə tə çat-
dır mış dır: “Bu gün Azər bay-
can döv lə ti bə lə diy yə lə rin 
in ki şa fın da ma raq lı dır və bu 
sa hə yə la zı mi diq qət ye ti ri-
lir. Yer li özü nüi da rə yə həsr 
olun muş 30-a ya xın qa nun, 
bə lə diy yə lə rin fəa liy yə ti nin 
is ti qa mət lə ri ni tən zim lə yən 
200-dən çox qə rar, fər man, 
sə rən cam və əsas na mə nin 
qə bul edil mə si bu nu de mə-
yə əsas ve rir. Əl bət tə, bu 
gün bə lə diy yə lə rin fəa liy-
yə tin də bir çox nöq san lar, 
ça tış maz lıq lar, həl li ni göz lə-
yən prob lem lər möv cud dur. 
Fik rim cə, bə lə diy yə ins ti tu-
tu nun qar şı laş dı ğı ən bi rin ci 
prob lem bə lə diy yə-və tən daş 
mü na si bət lə ri nin düz gün 
qu rul ma ma sı və bu sa hə də 
fəa liy yə tin sə mə rə li is ti qa-
mət lən di ril mə mə si dir. Əsas 
nöq san lar yer li özü nüi da rə-
et mə or qan la rın da şəf af ı ğın 
və aş kar lı ğın tam tə min edil-
mə mə si, ver gi və ödə niş lə rin 
la zı mi sə viy yə də top la nıl ma-
ma sı, mü əy yən la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə mə si və sa ir 
amil lər lə bağ lı dır. İna nı ram 
ki, Bi nə qə di bə lə diy yə si nin 
ye ni se çil miş üzv lə ri üzər-
lə ri nə gö tür dük lə ri və zi fə-
lə rin öh də sin dən la yi qin cə 
gə lə cək, ya xın za man lar da 
bə lə diy yə nin nü fu zu nun tam 
bər pa sı na na il ola caq lar”.

Fev ra lın 19-da Bi nə qə di 
bə lə diy yə si nin tə şəb bü sü 
ilə bə lə diy yə əra zi sin də ya-
şa yan zi ya lı lar la gö rüş ke çi-
ri lib. 9-cu mik ro ra yon da kı 
157 say lı tam or ta mək tə bin 
akt za lın da baş tu tan gö rüş-
də Bi nə qə di bə lə diy yə si nin 
üzv lə ri, ra yon ic ra ha ki miy-
yə ti nin əmək daş la rı, 1 və 2 
say lı Sİ ƏD-in nü ma yən də-
lə ri iş ti rak edib lər. 

Təd bir də çı xış edən bə-
lə diy yə səd ri Si ta rə Cab bar lı 
bil di rib ki, gö rü şün  təş ki lin-
də məq səd zi ya lı la rın bə lə-
diy yə nin in ki şa fı ilə bağ lı 
tək lif lə ri ni din lə mək dir. 
Öl kə də və Bi nə qə di ra yo-
nun da apa rı lan abad lıq-qu-
ru cu luq iş lə rin dən da nı şan 
bə lə diy yə səd ri ye ni dən-
qur ma iş lə rin də zi ya lı la rın 
ya xın dan iş ti rak et di yi ni 
vur ğu la yıb. 

Təd bir də çı xış edən 3 
nöm rə li mək tə bin di rek to-

ru Ni za mi Nov ru zov ye ni 
se çil miş Bi nə qə di bə lə diy yə 
üzv lə ri ni təb rik edə rək on-
la ra iş lə rin də uğur lar ar zu-
la yıb. Bə lə diy yə üzv lə ri nin 
tək lif lə ri ni dəs tək lə di yi ni 
söy lə yən  mək təb di rek to ru 
bə lə diy yə tər ki bin də ya ra-
dıl mış ko mis si ya la rı fə al lı ğa 
ça ğı rıb, on la rı sa kin lə rin is-
tək və ar zu la rı na həs sas ya-
naş ma ğı töv si yə edib. 

276 nöm rə li or ta mək-
tə bin di rek to ru Bəh ram 
Şi rə li yev Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin gənc lə rə gös tər di-
yi diq qət və qay ğı dan da nı-
şa raq Bi nə qə di bə lə diy yə si-
nin üzv lə ri ara sın da gənc-
lə rin çox luq təş kil et mə si ni 
ra zı lıq la vur ğu la yıb. O, ye ni 
bə lə diy yə üzv lə ri ara sın da 
təh sil iş çi lə ri nin də təm-
sil olun duq la rı nı bil di rə rək 
mək təb lə rin prob lem lə ri is-
ti qa mə tin də iş apa rıl ma sı nı 
tək lif edib. 

126 nöm rə li mək tə bin 
di rek to ru Şəm si Qo ca yev 
ye ni for ma la şan Bi nə qə di 
bə lə diy yə si nin mək təb lər-
də mə də ni-küt lə vi təd bir lər 
ke çir mə si ni məs lə hət gö rüb. 
O, əra zi də bə lə diy yə mək tə-
bi nin açıl ma sı nı, mək təb lə 
bə lə diy yə ara sın da əla qə nin 
ya ra dıl ma sı nı tək lif edib. 283 
nöm rə li or ta mək tə bin di rek-
to ru Şü ku fə Axun do va bə lə-
diy yə üzv lə ri nin zi ya lı lar la bu 
cür gö rüş lə ri nin dai mi xa rak-
ter al ma sı nı tək lif edib. 

Təd bir də çı xış edən bə-
lə diy yə üz vü Va qif İs ra fi lov 
gö rüş də iş ti rak et dik lə ri nə 
gö rə zi ya lı la ra min nət dar lı-
ğı nı bil di rə rək bu cür gö rüş 
və mü za ki rə lə rin ümu mi işə 
bö yük fay da ve rə cə yi ni bil-
di rib. Təd bi rə ye kun vu ran 
Si ta rə Cab bar lı irə li sü rü lən 
tək lif ə rin bə lə diy yə nin gə-
lə cək fəa liy yə tin də nə zə rə 
alı na ca ğı nı söy lə yib.
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İs teh lak ba za rın da sü ni qiy mət ar tı-
mı nın və sui-is ti fa də hal la rı nın qar şı sı-
nın alın ma sı məq sə di lə in ten siv nə za-
rət tədbirləri həyata keçirilir. İq ti sa diy-
yat və Sə na ye Na zir li yin dən bil di rib lər 
ki, aidiy yə ti döv lət qu rum la rı ilə bir-
lik də gö rül müş təd bir lər nə ti cə sin də 
əsas ər zaq məh sul la rı nın sa tış qiy mət-
lə ri nin əv vəl ki sə viy yə də sax la nıl ma sı 
tə min olu nub.

An ti in hi sar Si ya sə ti və İs teh-
lak çı la rın Hü quq la rı nın Mü da fiə si 
Döv lət Xid mə ti bir da ha xə bər-

dar lıq edir ki, sü ni qiy mət ar tı mı-
na yol ve rən tə sər rü fat sub yekt lə ri 
ba rə də qa nun ve ri ci lik də nə zər də 
tu tul muş ən cid di təd bir lər gö rü-
lə cək.

Bir sı ra ap tek lər də dər man pre pa-
rat la rı nın qiy mət lə ri nin art ma sı ba rə-
də ya yı lan mə lu mat lar la əla qə dar İq ti-
sa diy yat və Sə na ye Na zir li yi tə rə fin dən 
təd bir lər gö rü lüb, qiy mət ar tı mı nın 
qar şı sı alı nıb. Na zir li yin mə lu ma tın da 
qeyd edi lir ki, is teh lak ba za rın da nə za-
rət təd bir lə ri da vam et di ri lir.

“The Oil and Gas Ye ar” jur na lı-
nın Azər TAc-ın me dia tə rəf daş lı ğı ilə 
nəşr olu nan bu il ki nöm rə si bü töv lük də 
Azər bay ca na həsr olu nub.

Azər bay ca na həsr olun muş bu ra-
xı lış da Pre zi dent İl ham Əli ye vin uğur-
lu da xi li və xa ri ci si ya sə ti nə ti cə sin də 
öl kə mi zin bü tün sa hə lər də əl də et di yi 
nai liy yət lər dən bəhs edən mə qa lə lər, 
öl kə mi zin si ya si, iq ti sa di, ener ji, so si al, 
mə də ni, sə hiy yə, id man, sə na ye, in for-
ma si ya-kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya-
la rı, ti kin ti, nəq liy yat sa hə lə rin də son 
dövr lər də qa za nıl mış nai liy yət lər lə 
bağ lı mə sul və zi fə li şəxs lə rin, ta nın mış 
yer li və xa ri ci şir kət rəh bər lə ri nin mü-

sa hi bə lə ri yer alıb. Nəşr də öl kə mi zin 
si ya si, so si al-iq ti sa di in ki şa fı nın əsas 
gös tə ri ci lə ri, bey nəl xalq miq yas da ar-
tan nü fu zu, Azər bay ca nın iş ti ra kı ilə 
hə ya ta ke çi ri lən ener ji la yi hə lər ba rə də 
oxu cu la ra ət raf ı mə lu mat ve ri lib.

İstehlakbazarınanəzarətgücləndirilib

Azərbaycanınuğurları“theOilandGas 
Year”jurnalınınsəhifələrində

“Azərbaycan–möcüzəliodlar
yurdu”

Azərbaycanınmüdafiəsənayesi
məhsullarıbeynəlxalqsərgidə

Dubaydasualtıvillalarınsatışına
başlanacaq

Uşaqlarıdəyişikdüşənailələr 
ikimilyonavroalıblar

“Xəzərvirtuozları”Vyanada

Pra qa da kı Çe xi ya Mil li Mu-
ze yin də Azər bay can Mil li Elm-
lər Aka de mi ya sı (AMEA) Mil li 
Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin 
“Azər bay can – mö cü zə li od lar 
yur du” möv zu sun da bey nəl-
xalq sər gi si ke çi ri lib.

Mu zey dən bil di rib lər ki, 
Azər bay can xal qı nın mil li ir-
si nin təb li ği məq sə di lə təş kil 
edi lən sər gi də mu ze yin ar xeo-
lo gi ya, et noq ra fi ya, nu miz ma-
ti ka sa hə lə ri nə aid eks po nat lar 
nü ma yiş olu nub.

Sər gi də mil li sər vət lə ri-
miz, abi də lə ri miz olan mu zey 
eks po nat la rı Av ro pa ta ma şa-
çı la rı na Azər bay can ta ri xi ni, 
mə də niy yə ti ni, mil li mə nə vi 
də yər lə ri ni ta nıt maq im ka nı 
ve rir.

Çe xi ya da nəşr edi lən Azər-
bay can və Xə zər təd qi qat la rı 
Mər kə zi nin “Bul le tin” jur na-
lı nın növ bə ti sa yı bü töv lük də 
Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu-

ze yi nə həsr olu nub. Jur nal da 
Azər bay can və Çe xi ya mü əl-
lif lə ri nin in gi lis və çex dil lə-
rin də mə qa lə lə ri dərc olu nub. 
Nəşr də, həm çi nin mu ze yin 
ma te ri al la rı və sər gi si ba rə də 
şə kil lər lə ya na şı, ge niş mə qa-
lə lər yer alıb.

Sər gi nin ku ra to ru Pav li-
na Vo qe lo va nın “Azər bay can 
– mö cü zə li od lar yur du” sər-
löv hə li mə qa lə sin də sər gi nin 
açı lış mə ra si min dən fo to şə kil-
lər və bu ra da nü ma yiş olu nan 
eks po nat lar ba rə də mə lu mat 
ve ri lib.

Bir ləş miş Ərəb Əmir-
lik lə rin də mü da fiə sə na ye si 
məh sul la rı nın sər gi si ke çi ri-
lib. Bey nəl xalq təd bir də hö-
ku mət rəs mi lə rin dən iba rət 
nü ma yən də he yə ti lə Azər-
bay can da təm sil olu nub.
Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə-
ri nin pay tax tı Abu Dha bi 
IDEX-2015 - mü da fiə sə na ye-
si məh sul la rı nın bey nəl xalq 
sər gi si nə ev sa hib li yi edir. 55 
öl kə nin 1000-dən çox şir kət 
nü ma yən də li yi nin qa tıl dı ğı 
sər gi də Azər bay can da təm-
sil olu nur. Mü da fiə Sə na ye si 
Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ya ra dı lan sten di mi zin təq di-
ma tın da mü da fiə na zi ri Za kir 
Hə sə nov, Föv qə la də Hal lar 
na zi ri Kə ma ləd din Hey də-
rov, Döv lət Sər həd Xid mə-
ti nin rəi si El çin Qu li yev və 
Azər bay ca nın Əmir lik lər də ki 
sə fi ri El xan Qəh rə ma nov iş ti-
rak et di. Sər gi zi ya rət çi lə ri nə 
mə lu mat ve ril di ki, Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin tə şəb bü sü ilə 
öl kə miz 2009-cu il dən mü-
da fiə sə na ye si məh sul la rı nın 

təq di ma tı nın ke çi ril di yi təd-
bir lər də yer alır və Abu Dha-
bi sər gi si Azər bay can is teh sa lı 
olan hər bi mə mu lat la rın nü-
ma yiş olun du ğu 16-cı bey nəl-
xalq təd bir dir. Bu ra da mil li 
is teh sal nü mu nə lə ri mi zin ta-
nı dıl ma sı ilə ya na şı 2016-cı 
il də Ba kı da təş kil olu na caq 
mü da fiə sə na ye si məh sul la rı 
bey nəl xalq sər gi si nin təb li ğa-
tı da apa rı lır.

 Abu Dha bi sərg sin də ki 
Azər bay ca na aid stend də iş ti-
rak çı la ra 172 ad da mil li is teh-
sal nü mu nə si təq dim olu nub. 
Dün ya nın apa rı cı döv lət lə-
ri nin ən müx tə lif mü da fiə 
sə na ye si məh sul la rı ilə ya na-
şı, müa sir Azər bay can hər-
bi sə na ye si nin is teh sa lı olan 
ye ni atı cı si lah nü mu nə lə ri, 
pi lot suz uçuş apa rat la rı, müx-
tə lif çap lı dö yüş sur sat la rı və 
ar til le ri ya sis tem lə ri sər gi yə 
gə lən lə rin diq qə ti ni çə kib. 
Qo naq lar üçün Azər bay can la 
bağ lı ye ni lik lər vi deo-çarx lar-
da və nəşr nü mu nə lə rin də də 
əks olu nub. 

Gə lən həf tə Du bay da 
“The World” sü ni ar xi pe la-
qın da vil la la rın sa tı şı na baş-
la na caq.

“News land” por ta lı nın 
Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri-
nin “The Na tio nal” nəş ri nə 
is ti nad la yay dı ğı xə bə rə gö rə, 
vil la la rın üç də bir his sə si su-
yun al tın da yer lə şir. Be lə da-
şın maz əm la kın il kin qiy mə ti 
5 mil yon dir həm də yər lən di-
ri lir ki, bu da təx mi nən 18,3 
mil yon dol lar de mək dir.

Bi rin ci mər tə bə si su yun 
al tın da ola caq üç mər tə bə-
li vil la lar Av ro pa üs lu bun da 
ti ki lə cək. Komp lek sin in şa sı 
2017-ci il də ba şa ça ta caq, la-
kin po ten si al in ves tor lar üçün 
ar tıq sa tı şa də vət gön də ri lib.

“Av ro pa nın ürə yi” ad lı 
la yi hə yə da xil olan “Kənd” 
komp lek si 6 ada da yer lə şə cək. 
Sü ni ar xi pe laq bü töv lük də Yer 
kü rə si qi tə lə ri ni xa tır la dır. O, 
Du bay sa hil lə rin dən təx mi-
nən dörd ki lo metr lik mə sa fə-
də yer lə şir. “The World” ada-
la rı nın sa hə si 46,5 min - 140 
min kvad rat metr ci va rın da 
də yi şir.

Uşaq la rı 20 il əv vəl do-
ğum evin də də yi şik dü şən 
iki fran sız ailə si dəy miş zə rər 
qis min də 1,88 mil yon av ro 
alıb lar. Bu ba rə də Gu ar di an 
qə ze ti mə lu mat ya yıb.

Ailə lər əv vəl cə tibb iş çi-
lə rin dən 12 mil yon av ro tə-
ləb edib lər. La kin ha ki miy yət 
or qan la rı bu məb lə ği al tı də fə 
azalt ma ğı qə ra ra alıb lar.

Ma non və Me la ni ad lı 
qız uşaq la rı 1994-cü il də do-
ğu lub lar. Ma non 10 ya şı na 
ça tan da ata sı qı zın ona əs la 
ox şa ma dı ğı nı gö rüb ge ne tik 
eks per ti za apa rıl ma sın da is rar 
edib. DNK ana li zi təs diq lə yib 
ki, hə min ki şi uşa ğın bio lo ji 
ata sı de yil. Hə kim lər, həm çi-
nin onun xa nı mı nın da Ma no-
nun bio lo ji ana sı ol ma dı ğı nı 
mü əy yən ləş di rib lər.

Şo ka düş müş ər-ar vad 
mə sə lə nin nə yer də ol du ğu-

nu an la ya raq qı zın hə qi qi va-
li deyn lə ri ni ax tar ma ğa baş la-
yıb lar. Be lə mə lum olub ki, o 
vaxt hə kim lər do ğuş dan son-
ra fi zio lo ji sa rı lı ğa yo lux muş 
iki qı zı və bir oğ la nı ey ni bok-
sa qo yub lar. Bu za man qız lar 
də yi şik dü şüb.

Bun dan xə bər tu tan va-
li deyn lər Me la ni ad lı qı zın 
ailə si ni ta pa bi lib lər. Be lə lik-
lə, Me la ni do ğul duq dan uzun 
illər son ra əsl va li deyn lə ri ilə 
ta nış olub.

Baş ve rən mən zə rə ni 
ay dın laş dı ran ailə lər Kann 
kli ni ka sı nın iki ma ma-gi ne-
ko lo qu na, iki pe di atr və tibb 
ba cı sı na qar şı məh kə mə id-
dia sı qal dı rıb lar. Ma no nun 
ailə si kom pen sa si ya qis min də 
5,4 mil yon, Me la ni nin ailə-
si isə 6,9 mil yon av ro is tə yib. 
Am ma məh kə mə bu məb lə ği 
həd dən ar tıq çox he sab edib.

Fev ra lın 24-də Vya na da 
fəa liy yət gös tə rən Azər bay can 
Mə də niy yət Mər kə zin də “Xə-
zər vir tu oz la rı” ka me ra or kest ri 
klas sik mu si qi proq ra mı ilə çı-
xış edib.

Kon sert dən əv vəl qo naq-
la rı sa lam la yan Mə də niy yət 
Mər kə zi nin di rek to ru Ley la 
Qa sı mo va bil di rib ki, uzun za-
man dan bə ri Av ro pa nın müx-
tə lif uni ver si tet lə rin də təh sil 
alan azər bay can lı gənc mu si qi-
çi lə rin iş ti ra kı ilə kon sert la yi-
hə si nin hə ya ta ke çi ril mə si ide-
ya sı möv cud idi. Mə də niy yət 
Mər kə zi nin və Vya na da təh sil 
alan gənc lə ri mi zin tə şəb bü-
sü və bir gə əmə yi nə ti cə sin-
də azər bay can lı və xa ri ci öl kə 
tə lə bə lə rin dən iba rət “Xə zər 
vir tu oz la rı” ad lı ka me ra or-
kest ri mey da na gəl di. Gənc və 
ta lant lı mu si qi çi lər dən iba rət 
bu or kest rin gə lə cək də bö yük 
uğur la ra im za ata ca ğı na əmin-
li yi ni ifa də edən L.Qa sı mo va 

kon sert proq ra mı nın uni kal 
xü su siy yət lə ri nə də diq qə ti 
yö nəl dib. Bil di ri lib ki, bu ax-
şam kı kon sert də Azər bay can 
bəs tə kar la rı nın bir sı ra əsər lə-
ri Av ro pa da ilk də fə səs lən di ri-
lə cək və bu əsər lər də müx tə lif 
mu si qi janr la rı nın ça lar la rı öz 
ək si ni ta pıb.

O, həm çi nin qeyd edib ki, 
bu ki mi la yi hə lə rin hə ya ta ke-
çi ril mə si Azər bay can mu si qi si-
ni Av ro pa da ta nıt maq la ya na şı, 
gənc mu si qi çi lə rin öz av ro pa lı 
həm kar la rı ilə bir gə əmək daş-
lı ğı nı in ki şaf et dir mə yə xid mət 
edir.

Vya na Kon ser va to ri ya sı nın 
tə lə bə si Mus ta fa Meh man da-
ro vun bə dii rəh bər li yi və di ri-
jor lu ğu ilə baş tu tan kon sert də 
gör kəm li Azər bay can bəs tə-
kar la rı Üze yir Ha cı bəy li, Qa ra 
Qa ra yev, Ni ya zi, Fik rət Əmi-
rov, Arif Mə li kov, Adil Bə bi rov, 
Va qif Mus ta fa za də nin əsər lə ri 
ifa olu nub.
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AzərbaycanRespublikasınınVergi
Məcəlləsinəedilmişmüvafiqdəyişikliyə
əsasən,2015-ciilyanvarın1-dənfiziki
şəxslərinəmlakvergisi30kvadratmetr-
dənçoxsahəninhərkvadratmetrinəgö-
rəhesablanır.Həmindəyişikliyəəsasən,
Bakı şəhəriüzrə fiziki şəxslərinxüsusi
mülkiyyətindəolanyaşayışvəqeyri-ya-
şayışsahələrininhərkvadratmetriüçün
0,4manat(40qəpik)vergibələdiyyə
büdcəsinəödənilməlidir (30kvadrat-
metrədəkolanmənzillərdənvergitutul-
mur).

Budəyişikliklərvətəndaşlarınəmlak
vergisi iləbağlınarazılıqlarınınaradan
qaldırılmasına, yerli özünüidarəetmə
orqanlarınınfəaliyyətindəşəffaflığıntə-
minedilməsinə,onlarınəmlak,torpaq

vədigərvergiləridahasəmərəlişəkildə
toplamalarınayardımçıolmaqməqsədi
daşıyır.

Sizdənxahişedirikki,bumütərəqqi
dəyişikliklərinəzərəalaraqistifadənizdə
olanmənziləgörəəmlakvergisiniyerli
bələdiyyəninbüdcəsinəvaxtındaödəyə-
siniz.Unutmayınki,məhzbuvergilərin
toplanmasınəticəsindəformalaşanyerli
bələdiyyəbüdcəsiBinəqədirayonunda
sakinlərin rahatvə firavanyaşayışının
təminolunmasınaxidmətedənabad-
lıq-quruculuqvəyenidənqurmaişlərinin
həyatakeçirilməsinə,kommunalxarak-
rerliproblemlərinhəllinəimkanverir.

Xa hi şi mi zi nə zə rə al dı ğı nız üçün 
əv vəl cə dən tə şək kü rü mü zü bil di ri-
rik!

Hör mət li sa kinlər! 


