
Pre zi den t 
İl ham 
Əli yev 

Sum qa yıt 
şə hə rin də 
ol muş dur

İyir mi iki il əv vəl – 1992
ci il fev ra lın 25dən 26na 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 rət miş lər.

Azər bay can pay tax tı nın 
min lər lə sa ki ni Xo ca lı soy
qı rı mı nın 22ci il dö nü mü ilə 
əla qə dar an ma mə ra si min də 
iş ti rak et mək üçün fev ra lın 
26da 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 laş mış dı.

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
an ım mə ra si min də iş ti rak et
miş dir. Dövlətimizn başçısı 
abi də nin önü nə ək lil qoy muş, 
fa ciə qur ban la rı nın xa ti rə si nə 
eh ti ra mı nı bil dir miş dir.

Mə ra sim də döv lət və hö
ku mət nü ma yən də lə ri, Mil li 
Məc li sin de pu tat la rı, na zir lər, 
ko mi tə və şir kət rəh bər lə ri, 
di ni kon fes si ya la rın baş çı la
rı, ha be lə qır ğın dan xi las ola 
bil miş Xo ca lı sa kin lə ri iş ti rak 
et miş lər.

***
Hər il bu müd hiş fa ciə nin 

il dö nü mü öl kə miz də, dün
ya nın müx tə lif döv lət lə rin də 
ya şa yan soy daş la rı mız və di
gər dost xalq la rın nü ma yən
də lə ri tə rə fi n dən ürə k ağ rı sı 
ilə qeyd olu nur.

Bu gün lər də dün ya nın bir 
çox öl kə sin də Xo ca lı qur ban
la rı nın əziz xa ti rə si anı lır, mi
tinq lər, pi ket lər ke çi ri lir, er
mə ni lə rin vəh şi lik lə ri ni əks 
et di rən fo to şə kil lər, film lər, 
ma te ri al lar nü ma yiş et di ri lir. 
Dün ya öl kə lə ri nin nü fuz
lu qə zet lə rin də fa ciə yə həsr 
olun muş mə qa lə lər çap edi lir, 
te le vi zi ya və ra dio ka nal la rın
da ve ri liş lər ya yım la nır.

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 da xü su si 
xid mət lə ri var . Fon dun vit se

pre zi den ti, Dia loq və Əmək
daş lıq uğ run da İs lam Konf
ran sı Gənc lər Fo ru mu nun 
Mə də niy yət lə ra ra sı Dia loq 
üz rə baş əla qə lən di ri ci si Ley
la Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə 
fəa liy yət gös tə rən “Xo ca lı ya 
əda lət!” kam pa ni ya sı uğur la 
da vam edir. Kam pa ni ya nın 
məq sə di Xo ca lı qət lia mı nın 
in san lı ğa qar şı tö rə dil miş ən 
bö yük ci na yət ki mi bey nəl
xalq ic ti ma iy yət tə rə fin dən 
ta nıdıl ma sı dır. 

Gö rü lən iş lə rin nə ti cə
si dir ki, 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 dün ya ic ti ma
iy yə ti Xo ca lı hə qi qət lə ri ni 
qə bul et mə yə baş la yır. 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 və Hon
du ras par la ment lə ri, elə cə 
də ABŞın Mas sa çu sets, Te
xas, NyuCer si, Men, Nyu
Mek si ko, Ar kan zas, Cor ci ya, 
Ok la ho ma, Ten ne si, Pen
sil va ni ya, Qər bi Vir ci ni ya, 
Kon nek ti kut, Flo ri da, Mis
si si pi 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 mış lar.

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 
1948ci il 9 de kabr ta rix li 260 
say lı qət na mə si ilə qə bul edi
lən və 1961ci 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 edil miş dir. 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 olun muş dur. Bu iş ğal çı 
öl kə nin ter ror çu luq si ya sə ti 
uzun il lər dir dün ya ic ti ma
iy yə ti nin gö zü qar şı sın da baş 
ve rir. Hal bu ki bey nəl xalq hü
quq nor ma la rı na, BMT və 
ATƏTin prin sip lə ri nə gö rə, 
döv lət lə rin sər həd lə ri nin to
xu nul maz lı ğı na hör mət edil
mə li dir. Əra zi bü töv lü yü nün 
və su ve ren li yin po zul ma sı 
yol ve ril məz dir. BMT Təh lü
kə siz lik Şu ra sı Azər bay ca nın 
iş ğal olun muş tor paq la rı nın 
qeydşərt siz azad edil mə si 
haq qın da 4 qət na mə qə bul 
et sə də, iş ğal çı Er mə nis tan 
bun la rı hə lə ki, ye ri nə ye tir
mir.

Xo ca lı soy qı rı mı nı tö rət
mək lə er mə ni mil lət çi lə ri 
Azər bay can xal qı nı qor xut maq, 
va hi mə ya rat maq, onun mü ba
ri zə əz mi ni qır maq, tor paq la
rı nın iş ğa lı fak tı ilə ba rış ma ğa 
məc bur et mək ki mi məkr li 
məq səd lər güd müş dür. Am ma 
hiy lə gər və aman sız düş mə nin 
niy yət lə ri baş tut ma dı, xal qı mız 
öz döv lə tinin su ve ren li yi nin 
mü da fiə sin də yük sək qəh rə
man lıq nü mu nə si gös tər di.

Azər bay can xal qı qə ti 
əmin dir ki, ha zır da Cə nu bi 
Qaf qa zın iq ti sa di güc mər
kə zi nə çev ril miş, dün ya da 
möv qe yi ni da ha da möh kəm
lən dir miş, hər bi qüd rə ti ni 
tə min et miş döv lə ti miz düş
mən tap da ğı al tın da olan tor
paq la rı nı is tə ni lən yol la azad 
edə cək, şə hid lə ri mi zin qa nı 
yer də, gü nah kar lar isə cə za
sız qal ma ya caq dır.

Xocalıfaciəsisoyqırımı
siyasətininənqanlısəhifəsidir
PrezidentİlhamƏliyevfaciəqurbanlarınınxatirəsini
anmamərasimindəiştiraketmişdir

X a l q  d ö v l ə t  ü ç ü n  y o x ,  d ö v l ə t  x a l q  ü ç ü n  o l m a l ı d ı r. . .
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Mil li 
qəh rə man la rın 
xa ti rə si 
əbə di ləş di ril di

Bi nə qə di rayon 
ic ti ma iy yə ti 
fa ciə  
qur ban la rı nı 
yad edib

unut saq, 
unu du la rıq...

Son nə fə si nə 
qə dər mərd lik lə 
vu ru şan öl məz 
ko man dir
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Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli
yev fev ra lın 20də öl kə miz də 
rəs mi sə fər də olan Bol qa rıs
tan Res pub li ka sı nın Baş na zi
ri Pla men Ore şars ki ni qə bul 
et miş dir.

Gö rüş də öl kə lə ri miz ara
sın da iki tə rəf  i və çox tə rəf  i 
mü na si bət lə rin in ki şa fın dan 
məm nun luq ifa də olun muş, 
tə rəf daş lıq əla qə lə ri mi zin 
müx tə lif sa hə lər də, o cüm
lə dən ener ge ti ka sek to run da 
ge niş lən di ril mə si nin önə mi 
vur ğu lan mış, əmək daş lı ğı
mı zın pers pek tiv lə ri ilə bağ lı 
mə sə lə lər ət ra fın da fi  kir mü
ba di lə si apa rıl mış dır.

Son ra gö rüş P.Oreşar ski

nin baş çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yə ti nin iş ti ra kı ilə da vam 
et di ril miş dir. Azər bay can ilə 
Bol qa rıs tan ara sın da si ya si 
sa hə də əla qə lə rin ra zı lıq do
ğur du ğu nu vur ğu la yan döv lə
ti mi zin baş çı sı iq ti sa di sa hə də 
də əmək daş lı ğın ge niş lən di
ril mə si üçün yax şı po ten sia
lın ol du ğu nu de miş dir. Bol
qa rıs tan Res pub li ka sı nın Baş 
na zi ri Pla men Ore şars ki nin 
Azər bay ca na ötən sə fə ri za
ma nı ener ge ti ka sa hə sin də 
əmək daş lı ğa da ir mü hüm 
sə nəd lə rin im za lan dı ğı na to
xu nan Pre zi dent İl ham Əli
yev Azər bay ca nın və Bol qa
rıs ta nın tə rəf daş öl kə lər ki mi 
nə həng re gio nal inf rast ruk tur 

la yi hə si nin re al laş dı rıl
ma sı is ti qa mə tin də bir
gə fəa liy yə tə baş la ma
sın dan məm nun lu ğu nu 
ifa də et miş dir. Öl kə lə ri
miz ara sın da əla qə lə rin 
ge niş lən di ril mə sin də 
bir gə la yi hə nin önə mi ni 
qeyd edən döv lə ti mi zin 
baş çı sı bu nun ener ge ti
ka, in ves ti si ya qo yu lu şu, 
biz nes, bir gə is teh sal sa
hə lə ri nin ya ra dıl ma sı, 
tu rizm, kənd tə sər rü fa tı 
və di gər sa hə lər də ge
niş lən di ril mə si üçün də 
yax şı im kan ya rat dı ğı nı 
vur ğu la mış dır. Bol qa rıs tan 
şir kət lə ri ni öl kə miz də hə ya
ta ke çi ri lən la yi hə lər də iş ti rak 

et mə yə də vət edən Pre zi dent 
İl ham Əli yev Azər bay ca nın 
da Bol qa rıs tan da tə rəf daş və 

in ves tor ki mi fəa liy yət gös tər
mək də ma raq lı ol du ğu nu de
miş dir. Döv lə ti mi zin baş çı sı 

iq ti sa di sa hə də əmək
daş lı ğın ge niş lən di ril
mə sin də si ya si mü na si
bət lə rin əhə miy yə ti ni 
vur ğu la mış dır. 

Pre zi dent İl  ham 
Əli yev Bol qa rıs tan Res
pub li ka sı nın Baş na zi ri 
Pla men Ore şars ki nin 
öl kə mi zə sə fə ri za ma
nı əmək daş lı ğı mı zın 
müx tə lif sa hə lər də in
ki şaf et di ril mə si ilə bağ
lı sə mə rə li mü za ki rə lər 
apa rı la ca ğı na ümid var 
ol du ğu nu bil dir miş dir. 

Yük sək qo naq pər
vər li yə gö rə döv lə ti mi zin 
baş çı sı na min nət dar lı ğı nı ifa
də edən Bol qa rıs ta nın Baş na

zi ri Pla men Ore şars ki sə fə ri 
za ma nı Azər bay can xal qı nın 
bol qar xal qı na olan dost luq 
mü na si bə ti nin bir da ha şa hi
di ol du ğun dan məm nun lu
ğu nu bil dir miş dir. Baş na zir 
Bol qa rıs tan ilə Azər bay can 
ara sın da si ya si mü na si bət lə
rin yük sək sə viy yə də ol du
ğu nu vur ğu la mış dır. Öl kə lə
ri miz ara sın da ener ge ti ka sa
hə sin də əmək daş lı ğın uğur la 
in ki şaf et di yi ni bil di rən Bol
qa rıs ta nın Baş na zi ri sü rət lə 
in ki şaf edən Azər bay can da 
nəq liy yat, kim ya, təh sil, mə
də niy yət və di gər sa hə lər də 
əmək daş lıq üçün ge niş im
kan la rın ol du ğu nu diq qə tə 
çat dır mış dır.  

Siyasivəiqtisadıəlaqələrdinamikinkişafedir

Azər bay can  Pre zi dent İl
ham Əli yev «Azər bay can Res
pub li ka sı re gi on la rı nın 2014
2018ci il lər də so si aliq ti sa di 
in ki şa fı Döv lət Proq ra mı»nın 
təs diq edil mə si haq qın da” fər
man im za la yıb.

Fər ma na əsa sən, öl kə də 
növ bə ti il lər də iq ti sa diy ya tın 
di ver si fi  ka si ya sı nın, qey rineft  
sek to ru nun və re gi on la rın in
ki şa fı nın da vam lı lı ğı nın tə
min edil mə si, inf rast ruk tu run 
və so si al xid mət lə rin da ha da 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di ilə 
«Azər bay can Res pub li ka sı nın 
20142018ci il lər də so si aliq
ti sa di in ki şa fı Döv lət Proq ra
mı» təs diq edi lib.

 Fər man da Na zir lər Ka
bi ne ti nə aidiy yə ti mər kə zi və 
yer li ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı 
ilə bir lik də Döv lət Proq ra mı
nın ic ra sı nı tə min edən zə ru ri 
təd bir lər gör mək; İq ti sa diy yat 
və Sə na ye Na zir li yi və Ma liy
yə Na zir li yi ilə bir lik də hər il 
üçün Döv lət İn ves ti si ya Proq
ra mı tər tib edi lər kən Döv lət 
Proq ra mın da il lər üz rə nə zər
də tu tu lan təd bir lə rin ic ra sı nı 
tə min et mək; İq ti sa diy yat və 
Sə na ye Na zir li yi ilə bir lik də 
Döv lət Proq ra mı nın ma liy yə
ləş di ril mə si nə in ves ti si ya la rın 
cəlb edil mə si məq sə di ilə bey
nəl xalq ma liy yə ins ti tut la rı, xa
ri ci öl kə lə rin mü va fi q qu rum
la rı və iş adam la rı ilə da nı şıq lar 
apar maq; bu fər man dan irə li 
gə lən di gər mə sə lə lə ri həll et
mək tap şı rı lıb.

 Fər ma na əsa sən, İq ti
sa diy yat və Sə na ye Na zir li yi 
Döv lət Proq ra mın da nə zər də 
tu tu lan təd bir lə rin hə ya ta ke
çi ril mə si ni əla qə lən dir mə li, 
onun ic ra sı nın ge di şi ba rə də 

il də bir də fə Azər bay can Pre
zi den ti nə mə lu mat ver mə li dir.

Azər bay can Res pub li ka sı 
re gi on la rı nın in ki şa fı öl kə də 
uğur la hə ya ta ke çi ri lən da
vam lı so si aliq ti sa di in ki şaf 
stra te gi ya sı nın mü hüm tər kib 
his sə si dir. Re gi on la rın in ki şa
fı sa hə sin də qə bul edil miş və 
uğur la hə ya ta ke çi ril miş döv
lət proq ram la rın da, ha be lə 
re gi on la rın so si aliq ti sa di in
ki şa fı na da ir əla və təd bir lər lə 
bağ lı sə rən cam lar da nə zər də 
tu tul muş və zi fə lə rin ic ra sı öl
kə də qey rineft sek to ru nun 
da vam lı in ki şa fı na, re gi on lar da 
kom mu nal xid mət lə rin və so
si al inf rast ruk tur tə mi na tı nın 
key fi y yə ti nin yük səl dil mə si nə, 
sa hib kar lıq mü hi ti nin da ha da 
yax şı laş dı rıl ma sı na, in ves ti si ya 
qo yu luş la rı nın art ma sı na, ye ni 
mü əs si sə lə rin və iş yer lə ri nin 
açıl ma sı na, nə ti cə də əha li nin 
məş ğul lu ğu nun ar tı rıl ma sı na 
və yox sul luq sə viy yə si nin azal
dıl ma sı na tə kan ve rib.

Döv lət proq ram la rı nın 
ic ra olun du ğu 10 il ər zin də 
ümu mi da xi li məh sul 3,2 də fə, 
qey rineft  sek to ru 2,6 də fə, sə
na ye 2,7 də fə, kənd tə sər rü fa tı 
1,5 də fə, in ves ti si ya lar 6,5 də fə, 
əha li nin gə lir lə ri 6,5 də fə, or ta 
ay lıq əmək haq qı 5,5 də fə ar tıb.

Bu müd dət də hə ya ta ke çi
ril miş məq səd yön lü təd bir lər 
nə ti cə sin də öl kə də 900 mi ni 
dai mi ol maq la 1,2 mil yon dan 
çox ye ni iş ye ri, 55,6 min mü
əs si sə ya ra dı lıb, iş siz lik 5 fai zə, 
yox sul luq sə viy yə si 5,3 fai zə 
en di ri lib. Döv lət proq ram la rı 
çər çi və sin də gö rül müş ge niş
miq yas lı iş lər re gi on la rın qar
şı da kı il lər də də in ki şa fı üçün 
möh kəm zə min ya ra dıb. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
fev ra lın 24də ISESCOnun baş di rek to ru Əb dü lə ziz bin 
Os man əlTü veyc ri ni qə bul et miş dir. 

Gö rüş də Azər bay can ilə ISES CO ara sın da əla qə lə rin 
uğur lu in ki şa fın dan məm nun luq ifa də olun muş, əmək daş
lı ğı mı zın pers pek tiv lə ri ilə bağ lı mə sə lə lər ət ra fın da fi  kir 
mü ba di lə si apa rıl mış dır.

Regionlarıninkişafına
xidmətedənyeniDövlət
Proqramıtəsdiqedildi

ISESCO-nunbaş
direktoruiləgörüş
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aktual

 Heydər Əliyev Fondu

PrezidentİlhamƏliyev 
Sumqayıtşəhərindəolmuşdur

Fev ra lın 25-də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli yev Sum qa-
yıt şə hə ri nə sə fər et miş dir. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı xal-
qı mı zın ümum mil li li de ri 
Hey dər Əli ye vin Sum qa yıt 
şə hə ri nin mər kə zin də ucal-
dıl mış abi də si ni zi ya rət edə-
rək önü nə gül dəs tə si qoy-
muş dur.

Həmin gün Pre zi den t 
İl ham Əli yev Sum qa yıt da 
“Azər sun Sə na ye Par kı”nın 
nəz din də ya ra dı lan Azər bay
can ka ğız və kar ton is teh sa lat 
kom bi na tı nın açı lı şın da iş ti rak 
et miş dir. 

Azər bay can da hə ya ta ke
çi ri lən ge niş miq yas lı iq ti sa di 
si ya sə tin əsas nai liy yət lə rin
dən bi ri də öl kə də sə na ye
nin müx tə lif is ti qa mət lə ri nin 
mü əy yən olun ma sı və in ki şaf 
et di ril mə si dir. Bu ba xım dan 
son dövr lər də neft dən əl dən 
edi lən gə lir lə rin ye ni is teh sal 
mü əs si sə lə ri nin ya ra dıl ma sı na 
yö nəl dil mə si tə sa dü fi de yil dir. 
Ar tıq bu is ti qa mət də çox mü
hüm və ar dı cıl la yi hə lər hə ya ta 
ke çi ri lir. Döv lə ti mi zin baş çı sı
nın mü va fiq tap şı rıq və sə rən
cam la rı na uy ğun ola raq müa sir 
is teh sal sa hə lə ri nin ya ra dıl ma
sı və is ti fa də yə ve ril mə si res
pub li ka iq ti sa diy ya tı nın güc
lən di ril mə si nə xid mət edir. Bu 
da öl kə də rə qa bə tə da vam lı və 
key fiy yət li məh sul lar is teh sal 
et mə yə ge niş im kan lar açır. 

Sum qa yıt da “Azər sun 
Sə na ye Par kı”nın nəz din də 
Azər bay can ka ğız və kar ton 
is teh sa lat kom bi na tı nın ya ra
dıl ma sı sə na ye nin bu sa hə
si nin in ki şa fı nı da ha da sü
rət lən di rə cək dir. Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə 
2014cu il öl kə də “Sə na ye ili” 
elan edil miş dir. Be lə mü əs si
sə lə rin məhz bu il is ti fa də yə 
ve ril mə si isə “Sə na ye ili”nin 
uğur lu ola ca ğı nın da ha bir 
gös tə ri ci si dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
kom bi na tı işə sal mış dır. 

Mü əs si sə də is teh sal pro
se si tam av to mat laş dı rıl mış
dır. Bö yük həcm də in ves ti si ya 
tə ləb edən bu kom bi nat Qaf
qaz da ye ga nə ola raq Azər bay
can da qu rul muş dur. İs teh sal 
kor pu su, müx tə lif böl mə lər 
və ha zır məh sul an ba rın dan 

iba rət olan mü əs si sə apa
rı cı öl kə lə rin ta nın mış şir
kət lə ri nin müa sir ava dan lı ğı 
ilə təc hiz edil miş dir. Bu ra da 
qu ru lan ava dan lıq he sa bı na 
yük sək key fiy yət li və rə qa bə
tə da vam lı məh sul əl də et mək 
müm kün dür. Ümu mi lik də, 
kom bi nat da is teh sal pro se si 
dün ya stan dart la rı və təc rü
bə si əsa sın da hə ya ta ke çi ri lir. 
Kom bi na tın il lik emal gü cü 
50 min ton dur. Bu la yi hə nin 
Sum qa yıt əra zi sin də hə ya ta 
ke çi ril mə si şə hə rin so si aliq
ti sa di in ki şa fın da və əha li nin 
məş ğul lu ğu nun tə min olun
ma sın da mü hüm əhə miy yə tə 
ma lik dir. Kom bi nat da 150 nə
fər iş lə tə min edil miş dir. 

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
Sum qa yı ta sə fə ri çər çi və sin
də “Azər sun Sə na ye Par kı”nın 
nəz din də ya ra dı lan Sum qa yıt 
yağ fab ri ki nin açı lı şın da da iş
ti rak et miş dir. 

Dövlət baş çı sı tə rə fin dən 
hə ya ta ke çi ri lən so si aliq ti sa
di in ki şaf stra te gi ya sı nə ti cə
sin də öl kə miz sü rət lə tə rəq qi 
edir. Son il lər də iq ti sa diy ya tın 
qey rineft sek to ru nun da vam
lı in ki şa fı na na il olun muş dur. 
Bu na im kan ya ra dan əsas 
amil lər dən bi ri özəl sek to run 
in ki şa fı nın diq qət mər kə zin
də sax la nıl ma sı dır. Tə sa dü fi 
de yil dir ki, döv lə tin iq ti sa di 
si ya sə ti nin baş lı ca is ti qa mət
lə rin dən bi ri məhz özəl sek to
run hər tə rəf i dəs tək lən mə si, 
onun da ha da ge niş lən mə si 
üçün əl ve riş li mü hi tin ya ra
dıl ma sı, bu sa hə də müx tə lif 
yar dım və təş viq me xa nizm
lə ri nin tət biq edil mə si dir. Bü
tün bun lar dün ya da ma liy yə 
və iq ti sa di böh ra nın da vam 
et di yi bir dövr də Azər bay can 
iq ti sa diy ya tı nın di na mik in ki
şaf et mə si nə ge niş im kan lar 
aç mış dır. 

Azər bay can Pre zi den ti nin 
tap şı rıq la rı na uy ğun ola raq iq
ti sa diy ya tın şa xə lən di ril mə si 
və qey rineft sek to ru nun in
ki şa fı is ti qa mə tin də mü hüm 
ad dım lar atıl mış dır. Bu sa
hə yə yö nəl di lən in ves ti si ya
lar key fiy yət li yer li məh sul lar 
is teh sa lı nın ge niş lən di ril mə
si nə hər tə rəf li tə kan ve rir. 
“Azər sun Sə na ye Par kı”nın 
nəz din də Sum qa yıt yağ fab

ri ki nin ya ra dıl ma sı da məhz 
rə qa bə tə da vam lı və müa sir 
stan dart la ra ca vab ve rən qi da 
sə na ye si nin in ki şa fı na mü
hüm töh fə he sab olu na bi lər. 
Be lə la yi hə lə rin re al laş ma sı 
öl kə mi zin ər zaq təh lü kə siz li
yi nin tə min edil mə si ilə əla
qə dar döv lə ti mi zin baş çı sı nın 
ver di yi tap şı rıq la rın ic ra sı nın 
uğur lu və da vam lı xa rak ter 
da şı dı ğı nı nü ma yiş et di rir. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı mü
əs si sə ni işə sal mış dır. Pre zi
dent İl ham Əli ye və fab ri kin 
fəa liy yə ti və is teh sal pro se si 
ba rə də mə lu mat ve ril miş dir. 

Müa sir tex no lo gi ya lar la 
təc hiz edi lən fab rik döv lə
tin ayır dı ğı gü zəşt li kre dit və 
“Azər sun Hol dinq” MMCnin 
və sai ti he sa bı na in şa olun
muş dur. Xam yağ qə bu lu, ra
fin ləş dir mə böl mə lə ri, mar
qa rin pa ket lə mə, du ru yağ 
qab laş dır ma, şo ko lad is teh
sa lı, əri dil miş ya ğın qab laş dı
rıl ma sı və me tal qab laş dır ma 
sa hə lə rin dən iba rət mü əs si
sə də müx tə lif is teh sal xət lə ri 
qu raş dı rıl mış dır. İs teh sal sa
hə lə ri bö yük təc rü bə yə ma lik 
şir kət lə rin müa sir ava dan lı ğı 
ilə təc hiz edil miş dir. 

Fab rik də xam ya ğın kə nar 
mad də lər dən tə miz lən mə si 
üçün ra fin ləş dir mə böl mə si 
ya ra dıl mış dır. Saf laş dı rıl ma 
üsul la rı əsas pro se sin get di yi 

me хa niz mə uy ğun ola raq fi
zi kikim yə vi üsul lar la apa rı lır. 
Fab rik də il lik 270 min ton yağ 
mə mu la tı, o cüm lə dən qar
ğı da lı, gü nə ba xan, mar qa rin 
yağ la rı və əri dil miş yağ lar, şo
ko lad yağ la rı və ma yo nez lər 
is teh sal olu na caq dır. Müa sir 
tex no lo gi ya la rın və ava dan lı
ğın he sa bı na bu ra da is teh sal 
edi lən məh sul lar eko lo ji cə
hət dən tə miz ol maq la ya na şı, 
rə qa bə tə da vam lı lı ğı ilə se çi lir. 
Məh sul la rın Gür cüs tan, İraq, 
Ta ci kis tan, Qa za xıs tan, Türk
mə nis tan və di gər öl kə lə rə 
ix rac edil mə si də nə zər də tu
tul muş dur. Fab rik də 250 ye ni 
iş ye ri ya ra dıl mış dır. Gə lə cək
də iş yer lə ri nin sa yı nın 700ə 
çat dı rıl ma sı nə zər də tu tu lur.

Bu mü əs si sə nin işə düş
mə si bir da ha sü but edir ki, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə yer li xam mal
la iş lə yən, ix rac qa bi liy yət li 
məh sul lar is teh sal edən müa
sir sə na ye komp leks lə ri nin 
ya ra dıl ma sı, ər zaq təh lü kə siz
li yi nin tə min olun ma sı is ti qa
mə tin də komp leks təd bir lər 
uğur la da vam et di ri lir.

Mü əs si sə ilə ta nış lıq dan 
son ra kol lek tiv lə gö rü şən döv
lə ti mi zin baş çı sı de miş dir:

“Sum qa yıt şə hə ri Azər
bay ca nın sə na ye mər kə zi dir. 
Ba kı dan son ra Cə nu bi Qaf
qaz da ikin ci bö yük sə na ye 

şə hə ri dir. Əs lin də Sum qa yıt 
sə na ye şə hə ri ki mi ya ra dıl
mış dır. Ha zır da Sum qa yıt 
müa sir sə na ye şə hə ri nə çev
ri lir. Bu ra da on lar la za vod, 
fab rik fəa liy yət gös tə rir. Sum
qa yıt Tex no lo gi ya lar Par kı 
ne çə il dir ki, fəa liy yət gös tə
rir. Tex no lo gi ya lar Par kın da 
13 za vod fəa liy yət gös tə rir, 5 
za vod ti ki lir. Ke çən il Sum qa
yıt da Kim ya Sə na ye Par kı nın 
tə məl da şı qo yul muş dur. 200 
hek ta ra ya xın əra zi də ya xın il
lər də bö yük bir sə na ye şə hə ri 
ya ra dı la caq dır. O za vod la rın 
fəa liy yə ti ge niş lə nə cək dir. Bir 
söz lə, Sum qa yıt müa sir sə na ye 
şə hə ri ki mi bu gün öl kə mi zin 
sə na ye po ten sia lı nın in ki
şa fın da mü hüm rol oy na yır. 
De mək olar ki, iş siz lik ara dan 
qal dı rıl mış dır. Sum qa yıt da so
si al inf rast ruk tu run ya ran ma
sı na diq qət gös tə ri lir. İnf rast
ruk tur la yi hə lə ri ic ra edi lir, 
şə hər abad la şır, ye ni xi ya ban
lar sa lı nır, bi na lar bər pa edi lir. 
Sum qa yıt park lar şə hə ri nə 
çev ri lir. Əl bət tə ki, sə na ye nin 
in ki şa fı so si al sa hə nin in ki şa fı 
ilə də bir ba şa bağ lı ol ma lı dır. 

Ət raf mü hi tin qo run ma
sı na bö yük diq qət gös tə ri lir. 
Bu gün Sum qa yıt da fəa liy yə tə 
baş la yan bü tün sə na ye mü
əs si sə lə ri ən yük sək eko lo ji 
stan dart la ra ca vab ver mə li dir. 
Qar şı ya bu məq səd qo yu lub, 

nə in ki Sum qa yıt da, bü tün 
Azər bay can da fəa liy yət gös
tə rən za vod lar da eko lo ji stan
dart lar ən yük sək sə viy yə də 
ol ma lı dır. Çün ki vax ti lə Sum
qa yı tın eko lo ji və ziy yə ti ilə 
bağ lı prob lem lər ol muş dur. Bu 
prob lem lər de mək olar ki, ara
dan qal dı rı lıb dır. Bir söz lə, bu 
gün “Sə na ye ili”ndə əla mət dar 
bir gün dür. Bu za vod la rın fəa
liy yə ti nə dəs tək olan bü tün 
və tən daş la ra öz min nət dar
lı ğı mı bil dir mək is tə yi rəm. 
Bu ra da əl bət tə ki, in ves tor lar 
əsas rol oy na mış lar, bö yük in
ves ti si ya lar qo yul muş dur. Hər 
iki za vo da 90 mil yon ma nat 
in ves ti si ya qo yul muş dur. Bu, 
in ves tor la rın Azər bay can iq
ti sa diy ya tı na ver dik lə ri dəs
tək dir, Azər bay ca nın uğur lu 
gə lə cə yi nə on la rın ina mı nın 
tə za hü rü dür. Çün ki öl kə miz 
sü rət lə in ki şaf edir, bü tün mə
sə lə lər uğur la həll edi lir. Biz 
ça lış ma lı yıq ki, da xi li və xa ri ci 
in ves tor la rı Azər bay ca na da ha 
da çox cəlb edək. Bu ra da biz
nes mü hi ti də yax şı dır. Gə lir li 
sa hə lər ya ra dı lır. Yə ni, həm 
sa hib kar lar, həm bu ra da iş lə
yən lər, həm də döv lət bun dan 
fay da gö tü rür və gö tür mə li dir. 
Bax, bu müş tə rək fay da əsa
sın da Azər bay can iq ti sa diy ya tı 
in ki şaf edir”. 

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 

Sum qa yı ta sə fə ri çər çi və sin də 
mis ema lı za vo du nun açı lı şın
da da iş ti rak et miş dir. 

İq ti sa diy ya tın şa xə lən di
ril mə si, qey rineft sek to ru nun 
di na mik in ki şa fı nın tə min 
edil mə si, rə qa bət qa bi liy yət
li li yin ar tı rıl ma sı və bu sa hə
yə in ves ti si ya qo yu lu şu nun 
sü rət lən di ril mə si Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin so si aliq ti sa
di in ki şaf si ya sə ti nin prio ri tet 
is ti qa mət lə rin dən dir. Bu si ya
sə tə uy ğun ola raq, öl kə miz də 
qey rineft sek to ru nun əsas sa
hə lə rin dən olan sə na ye nin in
ki şa fı na xü su si diq qət ye ti ri lir. 
Sum qa yıt da is ti fa də yə ve ri lən 
mis ema lı za vo du da bu is ti qa
mət də gö rü lən komp leks iş lə
rin tər kib his sə si dir. 

Tə sa dü fi de yil ki, son 10 
il də Azər bay can iq ti sa diy ya tı
nın bü tün sa hə lə rin də ol du ğu 
ki mi, sə na ye nin in ki şa fın da 
da bö yük uğur lar qa za nıl mış, 
sə na ye məh sul la rı nın is teh sa lı 
2,7 də fə art mış dır. Diq qət çə
kən ən va cib amil lər dən bi ri 
də bu dövr də öl kə sə na ye si
nə 40 mil yard ma nat dan çox 
in ves ti si ya nın ya tı rıl ma sı dır. 
Ha zır kı mər hə lə də isə müa sir 
ça ğı rış lar və ye ni tə şəb büs lər 
nə zə rə alın maq la sə na ye nin 
mo dern ləş di ril mə si və qey ri
neft sə na ye si nin şa xə lən di ril
mə si məq sə di lə bir sı ra təd
bir lər hə ya ta ke çi ri lir. Bun dan 
əla və, möv cud tə bii və iq ti sa di 
eh ti yat la rın tə sər rü fat döv riy
yə si nə cəlb edil mə si, ənə nə vi 
sə na ye sa hə lə ri ilə ya na şı, ye
ni is teh sal sa hə lə ri nin, sə na ye 
park la rı nın ya ra dıl ma sı, re gi
on lar da sə na ye po ten sia lı nın 
güc lən di ril mə si, sə na ye nin 
in no va si ya lar əsa sın da in ki şa
fı nı tə min edə cək im kan la rın 
for ma laş dı rıl ma sı da diq qət
dən kə nar da qal mır. Bu sı ra da 
Sum qa yıt mis ema lı za vo du da 
əhə miy yə ti ilə fərq lə nir.

Pre zi dent İl ham Əli yev za
vo du işə sal mış, mis ema lı sa
hə si ilə ta nış ol muş dur.

Sonra Pre zi den t İl ham 
Əli yev Sum qa yıt da kı Nə si mi 
adı na şə hər mə də niy yət və 
is ti ra hət par kın da gö rü lən iri
miq yas lı abad lıq və ye ni dən
qur ma iş lə ri nin ge di şi ilə ta nış 
ol muş, 20 Yan var və Xo ca lı fa
ciə lə ri nə həsr olu nan abi də lə
rin la yi hə si nə bax mış dır.

Fev ra lın 24-də Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də Hey dər 
Əli yev Fon du nun “Mək tə-
bə qə dər təh sil mü əs si sə lə-
ri nin in ki şa fı” proq ra mı nın 
təq di ma tı olub. Azər bay ca-
nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi den ti 
Meh ri ban Əli ye va və Fon-
dun vit se-pre zi den ti Ley la 
Əli ye va mə ra sim də iş ti rak 
edib lər.

Meh ri ban Əli ye va son 
il lər Azər bay can da iq ti sa
di yük sə li şin bü tün sa hə lər
də özü nü bü ru zə ver di yi ni, 
təh si lin in ki şa fı na gös tə ri lən 
diq qə tin və bu sa hə yə ay rı lan 
və sai tin art dı ğı nı bil dir ib. Son 
10 il də öl kə də 2700 mək tə bin 
in şa olun du ğu nu və ya əsas lı 
tə mir edil di yi ni söy lə yən bi
rin ci xa nı mın söz lə ri nə gö rə, 
bu nun la da öl kə də 1 mil yon
dan çox şa gir din təh sil al ma 
şə rai ti yax şı laş dı rı lıb.

Meh ri ban Əli ye va 2005ci 
il də Hey dər Əli yev Fon du
nun tə şəb bü sü ilə “Ye ni lə şən 
Azər bay ca na ye ni mək təb” 
la yi hə si nin uğur la ic ra olun
du ğu nu xa tır ladıb, ha zır da 
bö yük inf rast ruk tur la yi hə lə
ri nin ic ra sı na cəlb olun muş 
Azər bay can şir kət lə ri nin və 
sa hib kar lıq sub yekt lə ri nin 

so si al mə su liy yə ti nin art ma lı 
ol du ğu nu, iş gü zar dai rə lə rin 
bu la yi hə lər də iş ti ra kı nın va
cib li yi ni qeyd edib.

Üçün cü re gio nal in ki
şaf proq ra mı çər çi və sin də 
tə mi rə eh ti ya cı olan bü tün 
mək təb lə rin ye ni dən qu ru
la ca ğı nı və öl kə də bir də nə 
də ol sun tə mir siz mək tə bin 
qal ma ya ca ğı nı de yən Meh
ri ban Əli ye va Fon dun “Uşaq 
ev lə ri və in ter nat mək təb
lə ri nə dəs tək” la yi hə sin dən 
də da nış ıb, bu çər çi və də 32 
in ter na tın və uşaq evi nin ye
ni dən qu rul du ğu nu bil dir ib. 
Bi rin ci xa nım bu la yi hə nin 
ic ra sı za ma nı Hey dər Əli yev 
Fon du nun özəl sek tor ilə gö
zəl iş bir li yi ya rat dı ğı nı diq qə
tə çat dır ıb: “Öl kə miz də uşaq 
bağ ça la rı nın ti kin ti si nə çox 
bö yük eh ti yac var dır. Uşaq lar 
de mək olar ki, gü nün ya rı sı nı 
bağ ça da ke çi rir lər. Bu təh sil 
ocaq la rın da olan şə ra it, ora da 
uşaq la rı mı zın al dıq la rı tər bi
yə nin key fiy yə ti, hökm sü rən 
abha va çox va cib dir. Uşaq la
rın ilk yaş la rın dan in tel lek tu
al, fi zi ki və əq li in ki şa fı, on
la rın is te dad və qa bi liy yət lə
ri nin üzə çıx ma sı, sağ lam lıq
la rı nın qo run ma sı, in san lar la 
ün siy yə tin qu rul ma sı məhz 

bu mü əs si sə lər də for ma la şır. 
Be lə olan hal da, əl bət tə, biz 
təh si lin bu sek to ru na da ha 
bö yük diq qət lə ya naş ma lı yıq”.

Meh ri ban Əli ye va Hey dər 
Əli yev Fon du nun mək tə bə
qə dər təh sil mü əs si sə lə rin
də möv cud və ziy yə tin mo
ni to rin qi ni apar dı ğı nı, il kin 
mər hə lə də bu mo ni to rin qin 
pay tax tı əha tə et di yi ni, gə
lə cək də onun bü tün öl kə də 
apa rı la ca ğı nı qeyd edib. Bi
rin ci xa nım Fond tə rə fin dən 
ic ra edi lən di gər la yi hə lər 
ki mi, “Mək tə bə qə dər təh
sil mü əs si sə lə ri nin in ki şa fı” 

proq ra mı nın da uğur la ic ra 
olu na ca ğı na ümid var ol du ğu
nu söy ləyib.

Son ra Fon dun apar dı
ğı mo ni to rin qin nə ti cə lə ri 
təq dim olun ub. Təq di mat da 
Ba kı şə hə ri üz rə mək tə bə qə
dər təh sil mü əs si sə lə ri haq
qın da ge niş mə lu mat ve ril ib. 
Pay taxt da 414 be lə mü əs si sə 
möv cud dur. On lar dan 137
nin əsas lı tə mi rə eh ti ya cı var, 
11i isə qə za lı və ziy yət də dir. 
Ha zır da 133 mək tə bə qə dər 
təh sil mü əs si sə sin də tə mir 
iş lə ri apa rı lır.

Təd bir də Azər bay can 

Res pub li ka sı Baş na zi ri nin 
müa vi ni, Qaç qın la rın və Məc
bu ri Köç kün lə rin İş lə ri üz rə 
Döv lət Ko mi tə si nin səd ri Əli 
Hə sə nov, təh sil na zi ri Mi ka
yıl Cab ba rov, Ba kı Şə hər İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Ha cı
ba la Abu ta lı bov, UNI CEFin 
Azər bay can da kı nü ma yən
də li yi nin rəh bə ri Mark He re
vard da çı xış ediblər.

Təq di ma ta ye kun vu ran 
Meh ri ban Əli ye va səs lə nən 
bü tün fi kir və tək lif ə rin nə
zə rə alı na ca ğı nı de yib. Təh si li 
va cib stra te ji sa hə ad lan dı ran 
Meh ri ban Əli ye va həm Fon
dun, həm döv lət qu rum la rı
nın, həm də özəl sek to run kö
mə yi ilə bö yük nai liy yət lə rin 
əl də edi lə cə yi ni vur ğu la yıb.

“Bu il ma yın 10da Hey
dər Əli yev Fon du nun 10 ili 
ta mam olur. Bu il lər ər zin də, 
əl bət tə, Hey dər Əli yev Fon du 
öl kə mi zin ic ti mai hə ya tı nın 
müx tə lif sa hə lə rin də çox fə
al iş ti rak edib. Bir çox la yi hə
lər, proq ram lar ic ra edib. Qı
sa söy lə səm, bi zim ən bö yük 
nai liy yə ti miz on dan iba rət dir 
ki, on il ər zin də biz Azər
bay can xal qı nın hör mə ti ni, 
dəs tə yi ni qa zan mı şıq. Bi zə 
ina nır lar”, – de yə Meh ri ban 
Əli ye va bil dir ib.

Fev ra lın 20də Müa sir 
İn cə sə nət Mu ze yin də ta
nın mış Azər bay can rəs sa mı 
Rə şad Ələk bə ro vun “Söz lər” 
ad lı fər di sər gi si açı lıb. Hey
dər Əli yev Fon du nun vit se
pre zi den ti Ley la Əli ye va açı
lış mə ra si min də iş ti rak edib.

Döv lət və hö ku mət rəs
mi lə ri nin, mə də niy yət və in
cə sə nət xa dim lə ri nin iş ti rak 
et dik lə ri mə ra sim də “YA
RAT” Müa sir İn cə sə nət Mə
ka nı nın rəh bə ri, rəs sam Aida 
Mah mu do va sər gi haq qın da 

mə lu mat ver ib, sər gi nin təş
ki lin də əmə yi olan hər kə sə 
tə şək kü rü nü bil dir ib.

Son ra sər gi yə ba xış ke çi
ri lıb. Rəs sa mın 5 əsə ri nin nü
ma yiş olun du ğu sər gi mar tın 
20dək da vam edə cək.

“Sözlər”sərgisiilətanışlıq Təhsiləgöstərilənqayğıişıqlıgələcəyətəminatdır



Azər bay can xal qı nın qan 
yad da şı na həkk olun muş Xo
ca lı soy qı rı mı nın 22ci il dö
nü mü ərə fə sin də Bi nə qə di 
ra yo nu Bi lə cə ri qə sə bə sin də 
öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü 
uğ run da can la rı nı fə da et miş 
mil li qəh rə man la rı mı zın şə
rə fi nə ucal dıl mış abi də nin 
açı lış mə ra si mi ke çi ril miş dir.

Təd bir də Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin mə sul 
iş çi lə ri, Mil li Məc li sin de pu
ta tı Ma dər Mu sa yev, ra yon ic
ra struk tur la rı nın rəh bər lə ri, 
gənc lə r, hərb çi lər, mək təb li
lər və ic ti ma iy yə tin di gər nü
ma yən də lə ri iş ti rak et miş lər. 
Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti  baş çı sı nın bi rin ci müa vi ni 
İl qar Sü ley ma nov bil dir miş dir 
ki, ta ri xi tor pa ğı mız, də də
ba ba yur du muz olan Dağ lıq 
Qa ra bağ uğ run da mü ha ri bə 
baş la yan da tor pa ğa «Ana» de
yib onun uğ run da ölümdi rim 
sa va şı na atı la raq şə hid lik zir

və si nə yük sə lən lər heç za man 
unu dul mur. Və tən pər vər li yin 
ən ali mə qa mı şə hid lik dir! Bu 
uca lı ğa yük sə lən lə rin, bu şə
rə fi da şı yan la rın xa ti rə si da
im anı lır, eh ti ram la yad edi lir. 
Şə hid lər öz lə rin dən son ra bi
tibtü kən mə yən qəh rə man lıq 
sal na mə lə ri qo yub ge dir lər. 
Gə lən nə sil lə rə ör nək olur lar. 
Qa ra bağ uğ run da mü ha ri bə 
baş la yan da ölümdi rim sa va
şı na atı lan la rın qəl bin də bir cə 
hiss var idi: Və tə ni düş mən
dən qo ru ya raq ona la yiq li oğul 
ol maq!

İ.Sü ley ma nov həm çi
nin vur ğu la mış dır ki, hər bir 
Azər bay can və tən da şı mil
li qəh rə man la rı nı ta nı ma lı, 
on la rın keç di yi hə yat yo lun
dan çox şey öy rən mə li dir. 
O, əra zi bü töv lü yü müz, su
ve ren li yi miz uğ run da si nə
lə ri ni si pər et miş qəh rə man 
həm və tən lə ri mi zin da im 
döv lə tin diq qə tin də ol du ğu
nu bil dir miş dir. Qeyd et miş

dir ki, Pre zi den t İl ham Əli yev 
də fə lər lə Er mə nis tanAzər
bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü
na qi şə si ilə bağ lı apa rı lan 
da nı şıq lar ba rə də mə lu mat 
ve rər kən qə tiy yət lə vur ğu
la mış dır: «Gün gə lə cək, ulu 
ön dər Hey dər Əli yev tə rə
fin dən Nax çı van da qal dı rı lan 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin bay ra
ğı Xan kən di də, Şu şa da dal ğa
la na caq. Mən bu na ina nı ram. 
Əmi nəm ki, Azər bay can xal
qı bu na ina nır və bu ina mı 
re al lı ğa çe vir mək üçün biz 
da ha da fə al iş lə mə li yik, si ya
sə ti mi zi da ha da məq səd yön
lü şə kil də irə li yə apar ma lı yıq. 
Və tən, tor paq uğ run da vu
ruş muş, ca nın dan keç miş öv
lad la rı mı zın xa ti rə si da im bi
zim ürə yi miz də dir. Qa ra bağ 
bö yük ya ra mız dır. Əmi nəm 
ki, əra zi bü töv lü yü müz bər pa 
olu na caq, məc bu ri köç kün lər 
öz doğ ma tor paq la rı na qa yı
da caq lar, haqqəda lət zə fər 
ça la caq dır. Çün ki haqqəda

lət bi zim tə rə fi miz də dir».
İl qar Sü ley ma no vun çı xı

şın dan son ra abi də nin açı lı şı 
ol muş dur. Ra yon ic ra ha ki
miy yə tin adın dan abi də nin 
önü nə ək lil qo yul ma sı nın ar
dın ca or kest rin mü şa yiə ti ilə 
Azər bay canın döv lət him ni 
səs lən di ril miş dir.

Mil li Qəh rə man Mir zə 
Qu li yev təd bir də çı xış edə
rək qəh rə man la rın xa ti rə si ni 
da im əziz tut du ğu na, be lə bir 
par kın ya ra dıl ma sı na və şə hid 
mil li qəh rə man la rın büst lə ri
nin ucal dıl ma sı na gö rə Azər
bay can Res pub li ka sı Pre zi den
ti, Si lah lı Qüv və lə rin Ali Baş 
Ko man da nı İl ham Əli ye və 
min nət dar lı ğı nı bil dir miş dir. 
Mə ra sim də çı xış edən mil li 
qəh rə man lar Ra sim İb ra hi
mo vun oğ lu Ni za mi İb ra hi
mov, Al lah ver di Ba ğı ro vun 
qı zı Ay nur Ba ğı ro va, El xan 
Zül fü qa ro vun ba cı sı Na ri də 
Zül fü qa ro va qəh rə man və tən 
öv lad la rı nın xa ti rə si nə gös

tə ri lən eh ti ra ma gö rə döv lət 
baş çı sı na min nət dar lıq et miş
lər. On lar bu par kın açı lı şı və 
büst lə rin qo yul ma sı nı qəh
rə man la ra yük sək eh ti ra mın 
ba riz gös tə ri ci si ki mi sə ciy yə
lən dir miş lər. Mil li Qəh rə man 
Al lah ver di Ba ğı ro vun qı zı Ay
nur Ba ğı ro va vur ğu la mış dır 
ki, Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi
şə si nin hə lə də da vam et mə si 
on lar üçün çox ağır dır. Çün ki 
ata sı Ağ damdakı Şə hid lər xi
ya ba nın da dəfn olu nub və 21 
il dir onun qəb ri ni zi ya rət edə 
bil mir lər. An caq Azər bay can 
Pre zi den ti  İl ham Əli ye vin 
diq qət və qay ğı sı, elə cə də 
xü su si gös tə ri şi sa yə sin də Bi

nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti tə rə fin dən ha zır la nan 
mil li qəh rə man lar abi də si 
on lar üçün mə nə vi təs kin lik 
ol du. Ar tıq bu ün van Ba ğı rov
lar ailə si üçün zi ya rət mə ka nı 
sa yı lır.

Mə ra sim də Bi nə qə di ra
yo nu 299 say lı or ta mək tə bin 
şa gird lə ri nin ifa sın da ağ rı lı
acı lı mü ha ri bə il lə ri ni can lan
dı ran səh nə lər nü ma yiş et di

ril miş, mil li qəh rə man la rın 
hə yat yol la rı ba rə də təd bir 
iş ti rak çı la rı na mə lu mat ve
ril miş, mək təb li lə rin ifa sın da 
və tən pər vər lik ru hun da mu
si qi par ça la rı ifa edil miş dir. 
Nü ma yiş olu nan səh nə lər 
mil li qəh rə man la rın ya xın la rı 
və ailə lə ri tə rə fin dən göz yaş
la rı ilə qar şı lan mış dır. Bu göz 
yaş la rı nın içə ri sin də kə dər lə 
ya na şı qü rur da var. Çün ki şə
hid lər ölüm lə ri ilə əbə diy yət 
qa zan mış lar. Qa nı tor pa ğa tö
kü lən igid lər xa ti rə lər də əbə
di lə şir. Bu gün Azər bay can 
xal qı Və tən uğ run da şə hid 
ol muş və tən daş la rı nı eh ti
ram la yad edir, döv lət on la rın 

ailə lə ri ni  yük sək sə viy yə də 
qay ğı ilə əha tə edir. Və tən
pər vər lik tək cə itir di yi miz 
tor paq la ri ge ri qay tar maq is
tə yi de yil. Və tən pər vər lik, 
ilk növ bə də, di ni nə, di li nə, 
ta ri xi nə, keç mi şi nə, ət raf da kı 
in san la ra sev gi de mək dir. Və
tə nə sev gi məhz və tən pər
vər lik dən baş la yır. Abi də lə ri 
ucal dıl mış mil li qəh rə man
lar bi zim müs tə qil, su ve ren 

və azad  öl kə də ya şa ma ğı mız 
üçün can la rın dan keç di lər. 
Bu gün on la rın xa ti rə si əziz 
tu tu lur və və tə ni se vən hər 
bir azər bay can lı nın qəl bin də 
da im ya şa ya caq lar.

Öl kə nin dar gü nün də Bi
nə qə di ra yo nun dan tor pa ğı 
qo ru ma ğa ge dən lər ara sın da 
ne çəne çə və tən oğul la rı igid
lik lə vu ru şa raq qəh rə man lıq 
gös tər di lər. O qan lı dö yüş lər
də kim lər sə şə hid lik zir və si nə 
yük səl di, kim lər sə ya ra la na raq 
əlil ol du, kim lər sə ev lə ri nə sa
la mat qa yıt dı, am ma baş lı ca sı 
ha mı bir amal – mü qəd dəs tor
pa ğı mız uğ run da vu ruş du. İn
di ailə lə ri Bi nə qə di ra yo nun da 

ya şa yan Azər bay can mil li qəh
rə man la rı nın şə rə fi nə ucal dıl
mış abi də nin açı lı şı və tə nin öz 
öv lad la rı nı unut ma dı ğı na bir 
ni şa nə ola raq sa kin lər tə rə fin
dən bö yük rəğ bət lə qar şı lan
mış dır. Biz qəh rə man la rı mı zı 
ta nı ma lı və on la rın şü ca ət lə ri 
önün də baş əy mə li yik. Qoy 
on la rın xa ti rə lə ri və keç dik lə ri 
dö yüş yol la rı gə lə cək nə sil lər 
üçün ör nək ol sun!
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Milliqəhrəmanlarınxatirəsiəbədiləşdirildi

İb ra hi mov Ra sim Sə xa vət oğ lu
1962ci il ap re lin 18də Ba kı nın Əziz

bə yov (Xə zər) ra yo nu nun Çi lov ada sın da 
neft çi ailə sin də ana dan ol muş dur. 131 say
lı mək tə bin 8ci sin fin dən Cəm şid Nax çı
vans ki adı na Hər bi Mək tə bə da xil ol muş
dur. 1970ci il də hə min mək tə bi bi tir dik
dən son ra Ba kı Ali Hər bi Ümum qo şun 
Ko man dir lər Mək tə bin də təh si li ni da vam 
et dir miş dir. Mü ha ri bə nin ilk il lə rin də Fü
zu li ra yo nun da kö nül lü özü nü mü da fiə ta
bo ru ya rat mış, dö yüş lər də rə şa də ti nə gö
rə ma yor rüt bə si al mış dır. Ta bor 1992ci il 
iyu nun 26da Tuğ kən di uğ run da bir ne çə 
sa at lıq dö yüş də düş mə nə ağır zər bə lər vu
rur. Hə min dö yüş də mü ha si rə yə dü şə rək 
aya ğın dan ya ra la nan Ra sim “Azər bay can 
za bi ti heç vaxt düş mə nə təs lim ol ma ya caq” 
sö zü nü söy lə yə rək əl qum ba ra sı ilə özü nü 
hə lak edir. 

Ailə li idi. Bir oğ lu və bir qı zı var. 1998
ci il də  ölü mün dən  son ra “Qı zıl Ul duz” 
me da lı na la yiq gö rül müş dür. Ba kı şə hə rin
də Şə hid lər xi ya ba nın da dəfn edil miş dir.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti
nin 1994cü il 4 ap rel ta rix li 203 say lı fər ma
nı ilə ölü mün dən son ra “Azər bay ca nın Mil li 
Qəh ra ma nı” adı na la yiq gö rül müş dür.

Hüm bə tov Fər had Qəm bər oğ lu
1968ci il sent yab rın 10da Qər bi 

Azər bay ca nın Qa ra kil sə (Qu qark) ra yo
nu nun Ar çut kən din də ana dan ol muş
dur. 1983cü il də bu ra da or ta mək tə bin 
8ci sin fi ni bi ti rə rək Spi tak ra yo nun da kı 
tex ni kipe şə mək tə bin də sü rü cüme xa
nik pe şə si nə yi yə lən miş dir. 1991ci ilin 
okt yab rın da cəb hə yə yo la düş müş, kö nül
lü lər dən iba rət Şıx ba tal yo nu sı ra la rın da 
sa vaş mış dır. Bir ne çə qə sə bə nin er mə
ni lər dən azad ol ma sın da iş ti rak et miş dir. 
1992ci il mar tın 7də Şu şa, Ko sa lar, Xan
kən di is ti qa mə tin də dö yüş lər də şü ca ət lə 
dö yüş müş, düş mə nin 5 pos tu nu ələ ke
çir miş dir. 1992ci il də Xo ca lı nın Ko sa lar 
kən din də dö yüş za ma nı er mə ni lə ri cid di 
it ki yə uğ rat mış və qəh rə man ca sı na hə lak 
ol muş dur. 

Ba kı şə hə rin də Şə hid lər xi ya ba nın da 
dəfn edil miş dir. Ba kı nın Bi nə qə di ra yo
nun da adı na park sa lın mış və bu ra da qo
yul muş dur. 

Azər bay can Res pub li ka sı  Pre zi den ti
nin 1992ci il 7 iyun ta rix li 833 say lı fər
ma nı ilə ölü mün dən son ra “Azər bay ca nın 
Mil li Qəh rə ma nı” adı na la yiq gö rül müş
dür.

Qa sı mov Mux tar Ca hid oğ lu
1958ci il yan va rın 10da Bey lə qan 

ra yo nu nun Kə bir li kən din də ana dan ol
muş dur. 1964cü il də va li deyn lə ri ilə bir
gə ataba ba yur du Ağ da ma köç müş, 5 say lı 
or ta mək tə b də təh sil al mış, Ağ dam şə hər 
mər kə zi xəs tə xa na sın da baş or di na tor və
zi fə sin də ça lış mış dır. 1992ci il də Nax çı va
nik kən din də xid mə ti və zi fə si ni ye ri nə ye
ti rər kən qəh rə man ca sı na hə lak ol muş dur. 

Ba kı şə hə rin də Şə hid lər xi ya ba nın da 
dəfn edil miş dir.

Azər bay can Res pub li ka sı  Pre zi den
ti nin 1993cü il 5 fev ral ta rix li 457 say lı 
fər ma nı ilə ölü mün dən son ra “Azər bay
ca nın Mil li Qəh ra ma nı” adı na la yiq gö
rül müş dür.

Sə di yev Və zir İsa oğ lu
1961ci il də Gür cüs tan Res pub li ka sı nın 

Mar nue li ra yo nu nun Aşa ğı Qul lar kən din
də do ğul muş dur. Tbi li si Ali Hər bi Ar til
ler ri ya Mək tə bi ni bi tir miş dir. Kö nül lü ola
raq Əf qa nıs tan da 2 il 4 ay hər bi xid mət də 
ol muş dur. 1992ci il Ar til le ri ya və Hər bi 
Ha va Qüv və lə ri İda rə sin də dö yüş  ha zır lı
ğı şö bə si nin rə is müa vi ni və zi fə si nə tə yin 
edil miş dir. La çın, Qu bad lı, Fü zu li, Ağ də rə 

ra yon la rın da ge dən dö yüş lər də iş ti rak et
miş dir. Ağ də rə uğ run da ge dən dö yüş lər də 
xü su si pe şə kar lıq gös tər miş dir.1993cü il
də Ağ də rə nin Aterk kən di uğ run da ge dən 
dö yüş lər də qəh rə man ca sı na hə lak ol muş
dur. Hər bi xid mə ti za ma nı 2 or den, 3 me
dal la təl tif edil miş dir. 1 qı zı var.

 Ba kı şə hə rin də Şə hid lər xi ya ba nın da 
dəfn edil miş dir.

Azər bay can Res pub li ka sı  Pre zi den ti nin 
1992ci il 15 yan var ta rix li 262 say lı fər ma nı 
ilə ölü mün dən son ra “Azər bay ca nın Mil li 
Qəh ra ma nı” adı na la yiq gö rül müş dür.

Məm mə dov İb ra him İs ma yıl oğ lu
1958ci il de kab rın 20də Nax çı van şə

hə rin də ana dan ol muş, bu ra da 3 say lı or ta 
mək tə bi bi tir miş dir. 1992ci il dən kö nül lü
lə rin ya rat dıq la rı ba tal yon lar da dö yüş müş
dür. 1993cü il də Mil li Or du da bö lük ko
man di ri ki mi dö yüş lər də iş ti rak et miş dir.

1994cü il də onun rəh bər li et di yi bö
lük Kəl bə cər ra yo nu uğ run da dö yüş lər də 
bir ne çə stra te ji yük sək li yi düş mən dən 
azad et miş, er mə ni lər 15 nə fər it ki ve rə rək 
ge ri çə kil miş dir. 1994cü il fev ra lın 16da 
ye nə də Kəl bə cər ra yo nu uğ run da dö yüş
lər də düş mə nin 3 tan kı nı və xey li say da 

can lı qüv və si ni sı ra dan çı xar mış və qəh
rə man ca sı na hə lak ol muş dur. Ailə li idi. 2 
öv la dı var. Nax çı van şə hə rin də Şə hid lər 
xi ya ba nın da dəfn edil miş dir.

Azər bay can Res pub li ka sı  Pre zi den ti nin 
1994ci il 20 iyun ta rix li 156 say lı fər ma nı 
ilə ölü mün dən son ra “Azər bay ca nın Mil li 
Qəh ra ma nı” adı na la yiq gö rül müş dür.

Ba ğı rov Al lah ver di Tey mur oğ lu
1946cı il ap re lin 22də Ağ dam şə hə

rin də ana dan ol muş dur. 1965ci il də 1 say lı 
Ağ dam şə hər or ta mək tə bi ni bi tir miş dir. 
Mü ha ri bə baş la yan da kö nül lü lər dən iba
rət “Və tən oğul la rı” ad lı dəs tə ya rat mış dır. 
Qa ra kənd ya xın lı ğın da uğur lu əmə liy yat 
ke çir miş dir. 1992ci ilin fev ra lın da – Xo ca lı 
fa ciə si za ma nı Al lah ver di Ba ğı ro vun ba tol
yo nu yüz lər lə soy daş ı mı zı xi las et miş dir. 
Hə min ilin iyun ayın da Aran zə min, Nax çı
va nik, Dəh raz, Mir kənd və Pirca mal kənd
lə ri nin düş mən dən azad edil mə si nə na il ol
muş dur. Hə min dö yüş lə rin bi rin də gö zət çi 
mən tə qə lə ri ni yox la yıb qə rar ga ha dö nər
kən sü rü cü ilə bir lik də mi na ya dü şüb hə lak 
ol muş dur. Ailə li idi. Bir oğ lu, iki qı zı var.

Ağ dam ra yo nu nun Şə hid lər xi ya ba nın
da dəfn edil miş dir.

Azər bay can Res pub li ka sı  Pre zi den ti nin 
1993cü il 24 fev ral ta rix li 467 say lı fər ma nı 
ilə ölü mün dən son ra “Azər bay ca nın Mil li 
Qəh ra ma nı” adı na la yiq gö rül müş dür.

Zül fü qa rov El xan Qa çay oğ lu
1954cü il iyu nun 29da Fü zu li ra yo

nu nun Ho ğa (üç bu laq) kən din də ana dan 
ol muş dur. 1969cu il də Bün yad Sər da rov 
adı na 1 say lı or ta mək tə bin 8ci sin fi ni 
bi tir miş, 1 say lı Yev lax şə hər or ta mək
tə bin də təh si li ni ta mam la mış dır. Min gə
çe vir Po li tex nik Tex ni ku mu na qə bul ol
unmuş dur. 1992ci il dən La çın, Qu bad lı, 
Zən gi lan, Fü zu li böl gə lə rin də 40dan çox 
dö yüş də iş ti rak et miş dir. Ka pi dan rüt bə
si ala raq 702say lı hər bi his sə də kəş fiy yat 
ko man di ri nin kö mək çi si və zi fə si nə tə yin 
edil miş dir.  Er mə ni və rus dil lə ri ni mü
kəm məl bi lir di. 1994ci il yan va rın 4də 
kəş fiy yat za ma nı əl də et di yi mə lu ma ta 
əsa sən 19 kənd er mə ni ya raq lı la rın dan 
azad edil miş di. 1994cü il yan va rın 5də 
Şü kür bəy li kən di uğ run da qey ribə ra bər 
sa vaş da qəh rə man ca sı na hə lak ol muş dur. 

Ba kı şə hə rin də Şə hid lər xi ya ba nın da 
dəfn edil miş dir.

Azər bay can Res pub li ka sı  Pre zi den ti nin 
16 sent yabr 1995ci il ta rix li 203 say lı fər
ma nı ilə ölü mün dən son ra “Azər bay ca nın 
Mil li Qəh ra ma nı” adı na la yiq gö rül müş
dür.

İs gən də rov Fa mil İs gən dər oğ lu
1975ci il ma yın 15də Ba kı şə hə rin də 

ana dan ol muş dur. 1991ci il də Bi nə qə di 
ra yo nun da 157 say lı or ta mək tə bi bi tir
miş dir. 1993ci il də mü ha ri bə yə yo la düş
müş, Tər tər və Ağ də rə ra yon la rı uğ run da 
qan lı dö yüş lər də iş ti rak et miş, Mu rov da ğın 
ge ri qay ta rıl ma sı za ma nı aya ğın dan ya ra
lan mış dı. 

1995ci il də dö yüş də əs gər yol da şı nı 
xi las edər kən ağır ya ra la na raq hə lak ol
muş dur. Ba kı şə hə rin də Şə hid lər xi ya ba
nın da dəfn olun muş dur. 

Oxu du ğu 157 say lı or ta mək təb onun 
adı nı da şı yır. Mək təb də büs tü qo yul muş,  
ya şa dı ğı bi na nın önü nə xa ti rə löh və si vu
rul muş dur. Da ğıs tan Mux tar Res pub li ka sı 
Qa sım kənd ra yo nu nun Ulu dağ kən din
də ki or ta mək təb də Fa mil İs gən də ro vun 
adı nı da şı yır.

Azər bay can Res pub li ka sı  Pre zi den ti nin 
1995ci il 4 ap rel ta rix li 307 say lı fər ma nı 
ilə ölü mün dən son ra “Azər bay ca nın Mil li 
Qəh ra ma nı” adı na la yiq gö rül müş dür.

Büst lə ri qo yul muş mil li qəh rə man la rı mı z:   



4 | BİNƏQƏDİ | 28 fevral 2014 | №08 (52)

soyqırımı

Xocalıdanolanailələrləgörüş

MAİl AĞA XA NOV

Fev ra lın 24də 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 
sa kin lər lə gö rüş ke çi ri lib. 
Gö rüş də Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
adın dan Xo ca lı soy qı rı mı za
ma nı şə hid ol muş in san la rın 
ailə lə ri nə baş sağ lı ğı ve ri lib, 
fa ciə za ma nı fi zi ki və mə
nə vi ter ro ra mə ruz qal mış 
in san la rın mü tə ma di ola raq 
döv lət qay ğı sı ilə əha tə olun
duq la rı vur ğu la nıb. 

Məc bu ri köç kün lər er mə
ni qəsb kar la rı nın tö rət di yi bu 
soy qı rı mı na məhz ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin ha ki miy yə tə 
qa yı dı şın dan son ra düz gün hü

qu qisi ya si qiy mət ve ril di yi ni 
vur ğu la yıb lar. Bil di ri lib ki, XX 
əsin ən dəh şət li soy qı rım la rın
dan bi ri nin dün ya ic ti ma iy yə ti
nə doğ rudüz gün çat dı rıl ma sı, 
ha be lə iş ğal olun muş tor paq la
rı mı zın azad edil mə si xo ca lı la
rın ən bö yük ar zu su dur. 

Bi nə qə di RİH baş çı sı nın 
müa vi ni Ay gün Əli ye va on la
rın prob lem lə ri ilə ma raq la
na raq de yib: “Bu gün ra yon
da Xo ca lı soy qı rı mı ilə bağ lı 
müx tə lif təd bir lər ke çi ri lir. 
Bi zim  bir məq sə di miz var: 
Xo ca lı fa ciə si ni unut ma maq. 
Ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də ro
vun baş sağ lı ğı nı siz lə rə çat
dı rı rıq. Ba şı mız sağ ol sun, 
Və tən sağ ol sun! Ra yon rəh
bər li yi si zi unut mur. Si zin lə 
vax ta şı rı gö rüş mək, qay ğıla

rı nız la ma raq lan maq, qar şı
laş dı ğı nız çə tin lik lə ri ara dan 
qal dır maq bi zim bor cu muz
dur.  Xo ca lı fa ciə si ha mı mı zın 
qəl bin də əbə di bir ya ra dır. 
Və bu ya ra o za man sa ğa la caq 
ki, biz ha mı lıq la Xo ca lı ya, iş
ğal olun muş di gər də dəba ba 
tor paq la rı mı za qa yı da ca ğıq. 
İn şal lah, o gün ya xın da dır. 
Cə nab Pre zi den tin rəh bər li yi 
al tın da tez lik lə Qa ra ba ğı mı zı, 
o cüm lə dən Xo ca lı nı iş ğal dan 
azad edə cə yik”. 

Xo ca lı sa kin lə ri on la ra 
gös tə ri lən diq qət və qay ğı ya, 
mad dimə nə vi dəs tə yə gö rə 
ra yon rəh bər li yi nə min nət
dar lıq la rı nı bil di rib lər. 

Son da Binəqədi Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti tə rə fin dən 
Xo ca lı dan olan 140 şə hi d ailə
si nə yar dım  gös tə ri lib.

Binəqədirayonictimaiyyəti 
faciəqurbanlarınıyadedib

Fev ra lın 26da Xo ca lı soy
qı rı mı nın 22ci il dö nü mü ilə 
əla qə dar Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı
nın kol lek ti vi 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 et miş, abi də nin 
önü nə gül dəs tə lə ri qoy muş lar.

Mə ra sim də RİH baş çı sı nın 
müa vin lə ri İl qar Sü ley ma nov, 
Ay gün Əli ye va, Vü sar İs ma yı
lov, Apa ra tın şö bə mü dir lə ri, 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la

tı nın əmək daş la rı, gənc lər və 
ic ti ma iy yət nü ma yən də lə ri iş
ti rak et miş lər. 

Zi ya rətçilər fa ciə qur ban
la rı nın əziz xa ti rə sini yad edib
lər, abi də nin önü nə tər çi çək
lər dü züb lər. 

Xocalısoyqırımıiləbağlı 
konfranskeçirildi

M. ORu COV

Fev ra lın 25də  Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı (YAP) 
Bi nə qə di rayon təş ki la tı nın və  
“Xo ca lı ya əda lət” bey nəl xalq  
təb li ğattəşviqat kam pa ni
yasının bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Xo ca lı soy qı rı mı: ta ri xi, si ya si 
və hü qu qi təh lil” ad lı konf rans 
ke çi ril di. YAP  Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın in zi ba ti bi na sın da 
baş tu tan təd bir də Mil li Məc
li sin de pu ta tı Ma dər Mu sa yev, 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın müa vin lə ri 
Vü sar İs ma yı lov, Ay gün Əli ye
va, ic ra baş çı sı Apa ra tı nın şö

bə mü dir lə ri, YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın rəh bər li yi, 
“Xo ca lı ya əda lət” bey nəl xalq  
kam pa ni ya sı nın nü ma yən də
lə ri və  konf ran sa də vət edil
miş qo naq lar iş ti rak edir di lər.

Konf rans dan əv vəl  qo
naq lar YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın fo ye sin də  Xo ca lı 
soy qı rı mın dan bəhs edən ki
tab və rəsm əsər lə rin dən iba
rət sər gi ilə ta nış ol du lar, mək
təb li lə rin ifa sın da ədə bibə dii 
kom po zi si ya ya ta ma şa et di lər.

Son ra  konf rans akt za lın
da “Xo ca lı ya əda lət” bey nəl
xalq  təb li ğattəşviqat kam pa
ni yasının hü quq məs lə hət çi si 
Vü sal Qurbanovun mo de ra
tor lu ğu ilə da vam et di ril di. 
Xo ca lı soy qı rı mı qur ban la rı
nın xa ti rə si bir  də qi qə lik sü
kut la yad edil di. 

Təd bir də  çı xış edən Bi
nə qə di RİH baş çı sı nın müa
vi ni Vü sar İs ma yı lov bil dir di 
ki, Xo ca lı soy qı rı mı XX əsr də 
in san lıq əley hi nə tö rə dil miş 
qan lı ci na yət dir. Soy qı rı mın
dan 22 il ke çir və bu ha di sə lər 
biz də pes si mist əh valru hiy
yə ya rat ma ma lı dır: “O vaxt lar 
Azər bay can bü gün kü si ya si, 
iq ti sa di və hər bi gü cə ma lik 
de yil di. Ha zır da döv lə ti mi

zin güc lü or du su var və cə nab 
Pre zi den tin apar dı ğı si ya sət 
nə ti cə sin də ar tıq dün ya ic
ti ma iy yə ti Xo ca lı haq qın da 
mə lu mat la ra ma lik dir. Bu 
gün Xo ca lı soy qı rı mı bir çox 
döv lət lər tə rə fin dən rəs  mən  
ta nı nır”.

“Xo ca lı ya əda lət” bey
nəl xalq təb li ğattəş vi qat 
kam  pa ni ya sı nın ko or di na to
ru Se vinc İs gən də ro va çı xış 
edə rək Xo ca lı soy qı rı mı na 
dün ya miq ya sın da si ya si qiy
mə ti n ve ri mə sin dən da nış
dı. O  qeyd et di ki, “Xo ca lı ya 
əda lət” kam pa ni ya sı 2009cu 
il də Hey dər Əli yev Fon du
nun vit sepre zi den ti, İs lam 

Konf ran sı Gənc lər Fo ru mu
nun mə də niy yət lə ra ra sı dia
loq üz rə baş əla qə lən di ri ci si 
Ley la Əli ye va nın tə şəb bü sü 
ilə baş la nı lıb. Kam pa ni ya
nın əsas məq sə di bu soy qı rı
mının dün ya ic ti ma iy yə ti nin 
diq qə ti nə çat dı rıl ma sı dır. Son 
beş il də kam pa ni ya bö yük 
ugur la ra im za atıb, 2009cu 
il də Ce nev rə də, 2010cu il
də Brüs sel də bö yük təd bir lər 
ke çi ri lib. Təd bir lər də Av ro pa 
Par la men ti nin de pu tat la rı iş
ti rak edib lər. Ha zır da Xo ca lı 
soy qı rı mı nın bey nəl xalq miq
yas da ta nı dıl ma sı üçün Stra
te ji Araş dır ma lar Mər kə zi ilə 

bir gə iş apa rı lır. 
Konf rans da Xo ca lı soy qı

rı mı nın bey nəl xalq məh kə mə 
pers pek ti vi nin təh li li möv zu
sun da da nı şan Vü sal Qurbanov 
qeyd et di ki, bu gün Xo ca lı soy
qı rı mı nın dün ya ic ti ma iy yə ti 
tə rə fin dən ta nı dıl ma sı üçün 
iş apa rı lır. “Xo ca lı ya əda lət” 
bey nəl xalq təb li ğattəş vi qat 
kam pa ni ya sı ar tıq “So si al həm
rəy lik” ak si ya sı na da baş la yıb. 
Xocalı fa ci əsi nin tək cə Azər
bay can xal qı na de yil, elə cə də 
bü tün in san lı ğa qar şı dəh şət li 
ci na yət ol du ğu nu qeyd edən 
V.Qur ba nov bil dir di ki, Xo
ca lı soy qı rı mı nın ta nı dıl ma sı 
is ti qa mə tin də tək cə bir il ər

zin də dün ya nın 40 öl kə sin də  
müx tə lif təd bir lər ke çi ri lib. 
İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı 
bu ci na yə tin soy qı rımı ol ma sı 
haq qın da qət na mə qə bul edib. 
Pa kis tan, Mek si ka, Ko lum bi ya, 
Pe ru ki mi döv lət lər Xo ca lı ha
di sə lə ri ni soy qı rı mı ki mi ta nı
yıb. Bu gün lər də isə Hon du ras 
Xo ca lı soy qı rı mı nı ta nı yan qət
na mə qə bul edib. “İna nı rıq ki, 
bu soy qı rı mı tö rə dən şəxs lər 
Bey nəl xalq Məh kə mə  tə rə
fin dən ci na yət mə su liy yə ti nə 
cəlb olu na caq lar”, – de yə na tiq 
fi ki ri ni ye kun laş dır dı.

Azər bay can lı la ra qar
şı tö rədl miş Xo ca lı soy qı rı

mı haq qın da da nı şan “Xo ca lı 
Soy qı rı mı nı Ta nı tma” İc ti mai 
Bir li yi nin Bi nə qə di ra yon şö
bə si nin səd ri Ay na Nov ru
zo va bu faci ənin er mə ni lər 
tə rə fin dən azər bay can lı la ra 
qar şı tö rə dil miş növ bə ti et
nik tə miz lə mə ak tı ol du ğu nu 
bil dir di, bu dəh şət li qətliamın 
heç za man unu dul ma ya ca ğı nı 
qeyd et di.

Təd bir də çı xış edən YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
səd ri Ra miz Gö yü şov vur
ğu la dı ki, Xocalıda baş verən 
ha di sə lər in san lıq əley hi nə 
tö rə di lən dəh şət li ci na yət
dir: “Soy qı rı mına si ya si və 
hü qu qi qiy mət ilk də fə ulu 
ön dər Hey dər Əli yev tə rə
fin dən ve ri lib. Bu ci na yə tin 
dün ya ic ti ma iy yə ti nə çat
dırl ma sın da isə mər hum 
jur na list Çin giz Mus ta fa ye
vin əvəz siz xid mət lə ri olub. 
Soy qı rı mının dün ya ya ta nı
dıl ma sın da di as po ru mu zun 
da xid mət lə ri ni qeyd et
mə li yik. Xü su si lə “Xo ca lı ya 
əda lət” kam pa ni ya sı çər çi və
sin də əhə miy yət li iş lər gö rü
lüb. 5 il ər zin də ar tıq 8 öl kə, 
İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı, 
ABŞın 14 şta tı bu ci na yə ti 
soy qı rımı ak tı ki mi ta nı yıb”. 
Təd bir də bir sı ra tək lif ər lə 
çı xış edən Ra miz Gö yü şov 

Xo ca lı soy qı rı mı nın bey nəl
xalq bir lik tə rə fin dən ta nın
ma sı is ti qa mə tin də da ha fəal 
iş apar maq üçün  soy qı rımı 
və de por ta si ya ta ri xi ni araş
dı ran bir qu ru mun ya ra dıl
ma sı  təklifini irə li sür dü.

Təd bi rin so nun da “Xo ca
lı ya əda lət” bey nəl xalq təb li
ğattəş vi qat kam pa ni ya sı nın 
baş la dı ğı “So si al həm rəy lik” 
la yi hə si çər çi və sin də Xo ca lı
nın iş ğa lı za ma nı hər iki va
li dey ni ni itir miş iki nə fər Xo
ca lı sa ki ni nə Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti tə rə fin dən 
hər ay mad di yar dım ve ri lə
cə yi bil di ril di.

XXəsrinəndəhşətlifaciəsi
MAİl AĞA XA NOV

Fev ra lın 24də Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti və 
ra yon Gənc lər və İd man İda
rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə 135 
nöm rə li  tam or ta mək tə bin 
akt za lın da 26 Fev ral – Xo ca lı 
soy qı rı mı nın iyir mi ikin ci il dö
nü mü nə həsr olun muş “Xo ca
lım – qan yad da şım” ad lı anım 
təd bi ri ke çi ri lib. 

Təd bir də ra yon ic ra ha
ki miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni 
Ay gün Əli ye va, Gənc lər və 
id man ida rə si nin rə is müa vi
ni Se vinc Sü ley ma no va, “Mil
li Qəh rə man la rı Ta nıt ma” 
İc ti mai Bir li yi nin Bi nə qədi 
rayon şö bə si nin səd ri El şən 
Ulu xan lı, “Xo ca lı Soy qı rı mı
nı Ta nıt ma” İc ti mai Bir li yi nin 
səd ri Ay na Nov ru zo va, ha be lə 
ra yon ic ti ma iy yə ti nin nü ma
yən də lə ri və mək təb li lər iş ti
rak edib lər. 

Təd bir “Mil li Qəh rə man
la rı Ta nıt ma” İc ti mai Bir li yi nin 
təş kil et di yi fo tosər gi nin, ha
be lə Gənc lər və id man ida rə
si nin ra yo nun or ta ümum təh sil 
mək təb li lə ri nin şa gird lə ri ara
sın da ke çir di yi “Xo ca lı – qan 
yad da şı mız” möv zu sun da rəsm 

mü sa bi qə si iş ti rak çı la rı nın əl 
iş lə ri nin nü ma yi şi ilə baş la yıb.  
Da ha son ra mək təb li lə rin təq
di ma tın da fa ciə nin dəh şət lə ri ni 
əks et di rən ədə bibə dii kom
po zi si ya nü ma yiş olu nub.

Bə dii his sə dən son ra Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti baş çı sı nın müa vi ni Ay gün 
Əli ye va çı xış edə rək Xo ca lı da 
baş ve rən qan lı olay la ra mü na
si bə ti ni bil di rib: «Xo ca lı soy qı
rı mı yal nız 613 nə fə rin ölü mü 
ilə ye kun la şan fa ciə de yil, bu, 
XX əs rin fa ciə si dir. Tə əs süf ki, 
bu qət li am məhz Azər bay can 
xal qı nın ba şı na gə ti ril di. O za
man Xo ca lı nın se çil mə si heç 
də tə sa dü fi de yil di – bu böl gə 
həm ta ri xi, ey ni za man da stra

te ji əra zi idi. Xo ca lı nın iş ğa lı 
di gər ra yon la rın da iş ğa lı na zə
min ya ra dır dı. Çün ki o za man 
Qa ra bağ da ye ga nə aero port da 
məhz Xo ca lı da yer lə şir di. Xo
ca lı yer ləyek san edil dik dən 
son ra ət raf ra yon lar da güc dən 
düş dü lər».

Ay gün Əli ye va qeyd edib 
ki, XX əs rin ən dəh şət li fa
ciə si olan Xo ca lı soy qı rı mı nın 
əsl ma hiy yə ti ye ni yet mə və 
gənc lə rə ge niş izah olun ma
lı, on la rın hər bivə tən pər
vər lik tər bi yə si da im  diq qət 
mər kə zin də sax la nıl ma lı dır: 
«Mü əl lim lə ri miz Azər bay can 
hə qi qət lə ri ni ye ni nəs lə ge niş 
və doğ rudüz gün çat dır ma lı
dır lar. Elm də han sı sa düs tur 

gec əz bər lə nə bi lər, am ma 
və tən pər vər lik düs tu ru hər 
şey dən önəm li dir. Bu fa ciə lə
rin bir da ha tək rar lan ma ma sı 
üçün ta ri xi mi zi mü kəm məl 
öy rən mə li yik».

Xo ca lı fa ciə si nin şa hid lə ri 
El şən Ulu xan lı və Sa hil Hə
sə nov er mə ni lə rin in san lı ğa 
sığ ma yan əməl lə ri nin dün ya 
ic ti ma iy yə ti nə çat dı rıl ma sı 
ba xı mın dan bu cür təd bir lə rin  
əhə miy yə tin dən da nı şıb lar. 

Son da Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si tə
rə fin dən “Xo ca lı – qan yad da
şı mız” möv zu sun da ke çi ril miş 
in şa ya zı və rəsm mü sa bi qə lə
ri nin qa lib lə ri dip lom lar la mü
ka fat lan dı rı lıb lar.

Fev ra lın 24də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə tin
də Azər bay canın şə hid mil li 
qəh rə man la rının ailə üzv lə ri 
ilə gö rüş ke çi ri lib. Bi nə qə di 
RİH baş çı sı nın müa vi ni Ay
gün Əli ye va ra yon əra zi sin
də ya şa yan bir ne çə şə hid 
mil li qəh rə man ailə si ni qə

bul edib, on la rın prob lem lə ri 
ilə ma raq la nıb.

Gö rüş də iş ti rak edən 
Mil li  Qəh rə man Ra sim 
İb ra hi mo vun oğ lu Ni za mi 
İb ra hi mov, Mil li Qəh rə
man Al lah ver di Ba ğı ro vun 
qı zı Ay nur Ba ğı ro va, Mil
li Qəh rə man El xan Zül

fü qa ro vun ba cı sı Na ri də 
Zül  fü qa ro va qəh rə man 
və tən öv lad la rı nın ailə
ləri nə gös tə ri lən diq qət 
və qay ğı ya gö rə döv lət 
baş çı sı İl ham Əli ye və və 
ra yon ic ra ha ki mi yə ti nin 
rəhbərliyinə min nət dar
lıq la rı nı bil di rib lər.

Milliqəhrəmanlarınailəüzvləri 
daimdiqqətmərkəzindədir
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Özyurdundatalanolanşəhər

Qanyaddaşımız

Hər bir xal qın ta ri xin də 
se vinc li və kə dər li gün lər 
olur. Kə dər lə ya şa dı ğı mız, 
göz yaş la rı mı zı sax la ya bil
mə di yi miz gün lər dən bi ri 
də 26 fev ral ta ri xi dir.

Bu ta rix, sö zün əsl mə
na sın da, Xo ca lı şə hə ri nin 
şə hid ol du ğu ta rix dir. Fev ra
lın 25dən 26na ke çən ge cə 
rus la rın kö mə yi ilə Xo ca lı ya 
da xil olan er mə ni daş nak
la rı dinc sa kin lə rə aman sız 
di van tut du lar. Can la rı nı 
qur ta ra bi lən lər me şə lə rə, 
dağ la ra üz tut du lar. La kin 
on la ra bu ra da da aman ve
ril mə di. Qüv və lər nis bə ti 
o qə dər çox idi ki, hər kəs 
çaşbaş qal mış dı. Ov tü fəng
lə ri ilə si lah la na raq  və tə nin 
mü da fiə si nə qal xan in san lar 
da heç nə edə bil mə di lər. 
Tank la rın, pu lem yot la rın va
hi mə li sə sin dən in san la rın  
fər ya dı, ana la rın ahna lə si 
eşi dil mir di. O ge cə Xo ca lı
nın şə hid ol du ğu ge cə idi...

Bü tün bu olay lar çök
mək də olan im pe ri ya nın 
əlal tı la rı,  az ğın laş mış er
mə ni qul dur dəs tə lə ri nin 
ta rix bo yu xal qı mı za qar şı 
tö rət di yi növ bə ti ter ror ak
tı nın  nə ti cə si idi. Xo ca lı nın 
bir ilə ya xın blo ka da da sax

la nıl mış, əli ya lın in san lar 
düş mən lə üz bə üz qal mış dı.  
Yal nız ha va yo lu ilə – ver tol
yot lar va si tə si lə şə hər lə əla
qə sax la maq müm kün ol sa 
da, son ver tal yot qə za sın dan 
son ra şə hə rin bü tün gi riş lə
ri bağ lan mış dı. La kin bu na 
bax ma ya raq, yer li  sa kin lər 
Xo ca lı nı tərk et mə miş, öz 
yurdyu va la rı na sa hib çıx
ma ğa ça lış mış dı lar.

Xo ca lı fa ciə si elə aman
sız lıq la tö rə dil di ki, eşi dən lər 
dəh şə tə gəl di lər, bu fa ciə in
san la ra “göz da ğı” ol du. “Bi zi 
də Xo ca lı da kı ki mi qı rar lar” 
de yib bə zi lə ri öz yurdyu va
la rı nı tərk edir di lər. Elə er
mə ni lə rin is tə dik lə ri də bu 
idi.

Ara dan bu qə dər za man 
keç mə si nə bax ma ya raq, hə
lə də qa na yan ya ra lar var. 
Elə mən özüm də bu ağ rı
acı la rı ta le yim də ya şa ya raq 
bö yü mü şəm. Kö nül lü lər 
dəs tə sin də vu ru şan əmim 
Ka tib Şa mi lov ya ra lan ma sı na 
bax ma ya raq, ye nə də cəb hə
yə dö nüb, 1992ci il iyu nun 
26da Ağ də rə uğ run da dö
yüş lər də şə hid olub. Uşaq
lı ğım dan bə ri onun hə yat 
he ka yə lə ri ni din lə yə rək bö
yü mü şım. Hər də fə əmi min 

də uyu du ğu Şə hid lər xi ya ba
nı nı zi ya rət edər kən nə qə
dər kə dər li hiss lər ke çir səm 
də, Və tən uğ run da hə ya tı
nı qur ban ve rən qəh rə man 
əmim lə fəxr edi rəm.

...Bu gün hə lə də mü ha
ri bə şə rai tin də yik. Atəş kəs 
de mək olar ki, hər gün po
zu lur. Əs gər lə ri miz şə hid 
olur lar. Bü tün bun la ra son 
qoy ma ğın isə tək bir yo lu 
var: qi sas!

Döv lə ti miz Qa ra bağ mü
na qi şə si ni sülh yo lu ilə həll 
et mək is tə sə də, er mə ni lər 
tor paq la rı mı zı qay tar maq 
is tə mir lər. Am ma cə nab 
Pre zi den ti mi zin, Ali Baş Ko
man da nı mı zın da de di yi ki
mi, tor paq la rı mı zı sülh yo lu 
ilə ala bil mə sək, mü ha ri bə 
et mə yə məc bur ola ca ğıq. Və 
bu nu hər kəs bi lir ki, bu nun 
üçün güc lü or du muz, qəh rə
man oğul la rı mız var.

Ar zu edi rəm ki, yad da şı
mız da ha da güc lən sin. Dos
tu mu zu, düş mə ni mi zi ta nı
saq, ina nı ram ki, tor paq la rı
mı zı ge ri ala bi lə cə yik. Al lah 
ha mı mı za bu yol da gücqüv
vət ver sin. Amin!

Əf sa nə Şa mil li,
283 say lı tam or ta mək

tə bin 10b si nif şa gir di  

ES MİRA ORu CO VA

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti ye ni yet mə və gənc-
lər də və tən pər vər lik his si nin 
güc lən di ril mə si, on la rın döv-
lə tə, mil lə tə sə da qət ru hun-
da for ma laş ma sı is ti qa mə tin-
də da vam lı təd bir lər hə ya ta 
ke çi rir. Be lə təd bir lər dən 
bi ri fev ra lın 24-də Bi lə cə ri 
qə sə bə sə in də yer lə şən Də-
mir yol çu la rın mə də niy yət 
evin də təş kil olun muş du: 
hə min gün ra yon ic ra ha ki-
miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
Mil li Məc li sin de pu ta tı, ya-
zı çı-dra ma turq Hü seyn ba la 
Mi rə lə mo vun Xo ca lı soy qı rı-
mı na həsr olun muş “Xə ca lət” 
pye si əsa sın da səh nə ləş di ril-
miş ey ni ad lı ta ma şa nü ma yiş 
et di ri lir di.

 
Ta ma şa nın nü ma yi şin də 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti baş çı sı nın müa vin lə ri Vü
sar İs ma yı lov, Ay gün Əli ye va, 
RİH baş çı sı Apa ra tı nın şö bə 
mü dir lə ri və mə sul əmək daş
la rı, Mil li Məc li sin de pu tat la rı 
Hü seyn ba la Mi rə lə mov, Ma
dər Mu sa yev, təh sil mü əs si sə
lə ri nin mü əl lim və şa gird lə ri, 
ha be lə ra yon ic ti ma iy yət nin 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edir di
lər.

Azər bay can Döv lət Aka
de mik Mil li Dram Te at rı nın 
akt yor la rı nın 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 
ba xır dı lar. 

Mə lu mat üçün bil di rək ki, 

«Xə ca lət» pye si Xo ca lı fa ciə
si nin 10cu il dö nü mü mü na
si bə ti lə 2002ci il də qə lə mə 
alı nıb. Ta ma şa in di yə qə dər 
bir sı ra xa ri ci öl kə lər də uğur
la nü ma yiş et di ri lib və «Qran
pri» mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 
Ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so
ru əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Bəh ram Os ma nov, qu ru luş çu 
rəs sa mı əmək dar rəs sam İs
ma yıl Məm mə dov, bəs tə ka rı 
xalq ar tis ti Sə ya vuş Kə ri mi
dir. Ta ma şa da xalq ar tist lə ri 
Nu rəd din Meh di xan lı, Ra miz 
Nov ru zov, Mə ta nət Ata ki şi
ye va və di gər akt yor lar iş ti rak 
edir di lər. 

Ta ma şa da Qa ra bağ la bağ lı 
hə qi qət lər – doğ ma yurdyu
va la rın dan di dər gin düş müş 
soy daş la rı mı zın acı na caq lı 
hə ya tı, on la rın qar şı laş dıq la rı 
prob lem lər, er mə ni qəsb kar
la rı nın əzə li yurd yer lə ri mi zi 
iş ğal et mə lə ri, in san la rın baş
la rı na gə ti ri lən əzabəziy yət lər 
bə dii ob raz lar va si tə si lə can
lan dı rı lır. Ya zı çı əsər də Və tən 
ob ra zı nın tim sa lın da öv la dı na 
dər man ala bil mə yən qü rur lu 

ata nın çək di yi mə nə vi iz ti rab
la rı, ha be lə ça lış qan şa gir din 
ya şa dı ğı şə rai tə gö rə si nif yol
daş la rı qar şı sın da utanc his si 
ke çir mə si ni tə sir li for ma da 
tə cəs süm et di rir. Ta ma şa nı iz
lə yən lər məc bu ri köç kün lə rin 
mə nə vi iz ti rab la rı nı, çə tin hə
yat tər zi ni da ha də rin dən dərk 
edir lər. 

Ta ri xi ha di sə və fakt lar la 
zən gin olan əsər də Qırx qız və 
Bağ rı qan dağ la rı nın ad la rı çə
ki lir, ma raq lı mə lu mat lar ve
ri lir. Po ves tin əsas qəh rə ma nı 
Və tən və onun hə yat yol da şı 
Fər qa nə nin va li deyn lə ri 1937
ci il də yüz min lər lə azər bay
can lı ki mi Qa ra bağ dan Qa za
xıs ta na sür gün edil miş min
lər lə ailə nin öv lad la rın dan dır. 
Və tə nin ana sı Yax şı ana nə sil
lə rin dən on la ra ya di gar qal mış 
ta rı göz bə bə yi ki mi qo ru yub 
sax la yıb. Ailə di dər gin dü şən
də də ta rı yad dan çı xar ma yıb. 
Və tən tar ça lan da doğ ma yer
lə rin bu laq la rı, bağ lıbəh rə
li bağ la rı, də rə lə ri, me şə lə ri, 
gül lüçi çək li ya mac la rı göz lə
ri nin önün də can la nır, bir də 

nə vaxt bu yer lə rə dö nə cə yi 
gü nü həs rət lə göz lə yir. Nə qə
dər ağır an lar ya şa sa da, için də 
bir inam oca ğı kö zə rir. Və tən 
çox lu mü ha ri bə lər, qan lı vu
ruş ma lar, sür gün lər gör müş 
ana Və tə nin özü dür. Fər qa nə 
isə sür gün lər də ömür lə ri ni çü
rüt müş soy daş la rı mı zın ağ rı lı 
ta le yi dir. Ya zı çı əsər va si tə si lə 
in san la rı mı za və tən daş lıq bor
cu nu la yi qin cə ye ri nə ye tir mə
yi, ta ri xi mi zi mü kəm məl  öy
rən mə yi və ona sa hib çıx ma ğı 
töv si yə edir. 

Ta ma şa nı bö yük hə yə can la 
iz lə yən lər akt yor la rı gu rul tu lu 
al qış lar la yo la sal dı lar. Son ra 
səh nə yə də vət olu nan ya zı
çıdra ma turq Hü seyn ba la Mi
rə lə mov bil dir di ki, “Xə ca lət” 
pye si azər bay can lı la rı bir li yə, 
həm rəy li yə, qaç qın və məc bu
ri köç kün lə rin prob lem lə ri nə 
xü su si həs sas lıq la ya naş ma ğa, 
düş mə nə qar şı ba rış maz möv
qe tut ma ğa səs lə yir. Mü əl lif ta
ma şa nın ara yaər sə yə gəl mə
sin də gös tər di yi dəs tə yə gö rə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yət nin baş çı sı Xa ləd din İs gən
də ro va də rin min nət dar lı ğı nı 
bil dir di. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni 
Ay gün Əli ye va çı xı şın da bil
dir di ki, ta ma şa ya ba xan lar öz
lə ri ni san ki ha di sə lə rin için də 
tə səv vür edir, xal qı mı zın ba şı
na gə ti ri lən mü si bət lə ri ay dın 
dərk edir lər. O, məz mun lu ta
ma şa nü ma yiş et dir dik lə ri nə 
gö rə te at rın ya ra dı cı he yə ti nə 
tə şək kü rü nü bil dir di. 

Ta ri xi fakt lar gös tə rir ki, 
er mə ni lə rin son iki əsr də 
Azər bay ca na açıq əra zi id
dia la rı xal qı mı za qar şı ter ror, 
soy qı rı mı və de por ta si ya si ya
sə ti ilə mü şa yi ət olun muş dur. 
Xal qı mız 200 il ər zin də er
mə ni mil lət çişo vi nist lə ri nin 
da vam lı ola raq et nik tə miz
lə mə, soy qı rı mı si ya sə tin dən 
əziy yət çək miş, bö yük fa ciə 
və mə şəq qət lər  ya şa mış dır. 
Azər bay can lı lar müx tə lif ta
ri xi mər hə lə lər də də dəba
ba tor paq la rın dan qo vul muş, 
qaç qın və məc bu ri köç kü nə 
çev ril miş dir. 

1988ci il də öz ta ri xi tor
paq la rın da – Qər bi Azər bay
can da ya şa yan 250 min dən 
çox həm yer li miz bu əra zi dən 
qo vul muş, bu nun la da Er
mə nis tan mo no et nik döv lə
tə çev ril miş dir. 1988ci il dən 
Dağ lıq Qa ra bağ ət ra fın da 
baş la yan ha di sə lər – er mə ni 
ideo loq la rı nın «Də niz dən də
ni zə Er mə nis tan» ad lı sər səm 
ide ya sı nı re al laş dır maq cəh di 
kənd lə rin, şə hər lə rin da ğıl
ma sı, on min lə rə gü nah sız 
in sa nın ölü mü, yüz min lər lə 
azər bay can lı nın ta ri xi tor paq
la rın dan di dər gin düş mə si ilə 
nə ti cə lən miş dir.

1992ci il fev ra lın 25dən 
26na ke çən ge cə Xo ca lı da tö
rə dil miş aman sız qət li am isə 
nə in ki türk dün ya sı na, bü töv
lük də bə şə riy yə tin mü tə rəq qi 
də yər lə ri nə, in san lı ğa və bey
nəl xalq hü quq nor ma la rı na 
qar şı yö nəl miş ge no sid ak tı 
ol muş dur. Er mə nis tan si lah lı 
qüv və lə ri hə min gün Ru si ya
nın 366cı mo toa tı cı ala yı nın 
iş ti ra kı ilə qəf ə tən Azər bay
ca nın Qa ra bağ böl gə sin də 
yer lə şən Xo ca lı ya hü cum et
miş lər. Azər bay can lı la ra qar
şı mis li gö rün mə miş qət li am 
hə ya ta ke çi ril miş, şə hər yer
ləyek san edil miş, me yit lə rin 
üzə rin də in san lı ğa ya raş ma
yan al çal dı ğı cı hə rə kət lə rə yol 

ve ril miş dir. 
Qə fil fa ciə ilə üz lə şən xo

ca lı lı lar ha ra üz tu ta caq la rı nı 
bil mir di lər. Qaç ma ğa ma cal 
tap ma yan lar ye rin də cə vəh şi
cə si nə öl dü rü lür dü. Təq ri bən 
2500 nə fə rə ya xın in san ayaq
ya lın, ba şıa çıq Xo ca lı şə hə ri nə 
nis bə tən ya xın olan Ağ dam ra
yo nu na çat maq üçün ev lə ri ni 
tərk et mə li ol du lar. Qaç ma ğa 
ça lı şan gü nah sız, dinc əha li dən 
(uşaq, qa dın, qo ca və xəs tə lər 
də da xil ol maq la) 613 nə fə ri 
ye rin də cə gül lə lən di. Ümu mi

lik də Xo ca lı soy qı rı mı za ma nı 
63 uşaq, 106 qa dın, 70 qo ca 
qət lə ye ti ril di, 8 ailə məhv edil
di, 25 uşaq hər iki va li dey nin
dən məh rum ol du, 130 uşaq 
iki va li dey nin dən bi ri ni itir di. 
487 nə fər ya ra lı dan isə 76sı 
uşaq idi. İn san lı ğa sığ ma yan 
bu soy qı rı mı ak tı 1275 nə fər 
Xo ca lı sa ki ni nin əsir, 150 nə
fə rin isə it kin düş mə si ilə nə
ti cə lən di. Hət ta öl dü rü lən dən 
son ra be lə, iş gən cə lə rə mə ruz 
qal mış in san la rın  me yit lə ri nə 
bax maq müm kün de yil di. 

1991ci ilin okt yab rın dan 
mü ha si rə yə alın mış Xo ca lı 
şə hə ri nə so nun cu he li kop ter 
1992ci il yan var ayı nın 28də 
en miş di. 2 ay ya rım dan çox bir 
za man da mü ha si rə yə alın mış 
Xo ca lı şə hə ri nin bü tün nəq
liy yat yol la rı bağ lan mış, elekt
rik ener ji si da yan dı rıl mış, ra
bi tə əla qə si kə sil miş di.  

Hü cum da zi reh li tex ni ka
nın, pi ya da dö yüş ma şın la rı
nın, tank la rın mü şa yiə ti ilə 
«Art sa xın mil li azad lıq or du
su»  ad lan dı rı lan hər bi qrup
laş ma iş ti rak edir di. Fev ra lın 
25i sa at 23dən baş la nan hü
cum za ma nı Xo ca lı nın ya şa yış 
mas siv lə rin də  yer lə şən azər
bay can lı la ra məx sus ka zar ma 
və mü da fiə nöq tə lə ri da ğı
dıl mış dı. Pi ya da lar dan iba rət 
az ğın dö yüş çü lər so nun cu 
mü da fiə nöq tə si ni də məhv 
edə rək sə hər sa at la rın da şə
hə rə gir di lər. Şə hə rin iş ğa lı 
za ma nı 300dək dinc əha li 
hə lə də qa ça bil mə miş di. On
la rın 86 nə fə ri məs hə ti türk
lə ri idi. 1992ci il mar tın 3də 
apa rı lan da nı şıq lar dan son ra 
Ağ dam yo lun dan əsir gö tü rül
müş Xo ca lı sa kin lə rin dən 700 

nə fə rə qə də ri Azər bay can tə
rə fi nə təh vil ve ril miş di. On la
rın da ək sə riy yə ti qa dın lar və 
uşaq lar idi. 

Xo ca lı da plan lı su rət də 
hə ya ta ke çi ril miş bu soy qı
rı mı ak tı azər bay can lı la rın 
yad da şı na əbə di ola raq ağır 
fa ciə ki mi iz sal dı. Bu dəh şət li 
hü cum dan qa çıb ca nı nı zor la 
qur ta ra bi lən in san la rın ke
çir dik lə ri sar sın tı nı tə səv vür 
et mək müm kün de yil. Göz
lə ri nin qar şı sın da öl dü rül
müş doğ ma la rı nın me yit lə ri
ni gö tür mə yə be lə mü yəs sər 
ol ma yan Xo ca lı sa kin lə ri nin 
söh bət lə ri ürək ağ rı dır. Baş 
qa paq la rı gö tü rül müş, göz
lə ri çı xa rıl mış, qu laq la rı kə
sil miş, qa rın la rı cı rıl mış və 
di gər vəh şi lik lər lə qət lə ye ti
ril miş in san la rı gö rən lər be lə 
bir vəh şi li yin in san lı ğa sığ
ma dı ğı nı söy lə yir lər.  Müx

tə lif or qan la rı kə sil miş kör pə 
uşaq la rın qu ru muş cə səd lə ri 
on la ra qar şı edi lən iş gən cə
lər dən xə bər ve rir di. Er mə ni 
cəl lad la rı vəh şi cə si nə gül lə lə
dik lə ri in san la rı tap da la ya raq 
üzə rin dən ye ri yir, ya rım can 
ya ra lı la rı tə pik lə vu rur və ya 
sü rük lə yə rək ya xın lıq da kı 
də rə yə atır dı lar. 100 nə fər dən 
çox Xo ca lı sa ki ni ni   fev ra lın 
26da Xan kən din də yer lə şən 
həbs xa na ya apa ran cəl lad lar 
sə hə ri gün 60 nə fə rin ba şı nı 
kəs miş di lər. Bun la rın ara sın
da qa dın lar və uşaq lar da var 
idi. Ev lə ri da ğı dı lan, şə hər lə ri 
yer ləyek san olan Xo ca lı sa
kin lə ri nin il lər dən bə ri min 
bir əziy yət lə yı ğıb top la dıq la
rı əm lak la rı heç za man gö zü 
doy ma yan qul dur lar tə rə fin
dən da şı nır dı. 

Öz yur dun da ta lan olan 
Xo ca lı bu gün ürək ağ rı sı ilə 
yad edi lir. La kin Azər bay
can öv lad la rı hə mi şə mə tin 
ol muş lar. Xo ca lı lar da aya ğa 
qalx ma ğı ba car dı lar. On lar 
bu fa ciə də bö yük qur ban lar 
ver sə lər də, Və tə nin mü da
fiə sin də mü səl ləh əs gər ki mi 
da yan dı lar. Xo ca lı nın  dəh şət
lə rin dən 22 il öt mə si nə bax
ma ya raq, hə lə də ya ra la rı mız 
qay saq lan ma yıb. Çün ki kör
pə lə rin, qa dın la rın, qo ca la rın 
inil ti si qu laq la rı mız dan, do
nan cə səd lə rin ru hu in di də 
göz lə ri mi zö nün də dir. 

Bu gün Azər bay can Pre zi
den ti İl ham Əli ye vin rəh bər
li yi al tın da Xo ca lı hə qi qət lə
ri nin dün ya da ta nı dıl ma sı is ti
qa mə tin də sis tem li iş apa rı lır. 
Hey dər Əli yev Fon du nun vit
sepre zi den ti Ley la xa nım Əli
ye va nın tə şəb büs ka rı ol du ğu 
“Xo ca lı ya əda lət” bey nəl xalq 
təb liğattəş vi qat kam pa ni ya sı 
soy qı rı mı nın dün ya da ta nı
dıl ma sı is ti qa mə tin də əmə li 
təd bir lər hə ya ta ke çi rir. Məhz 
bu nun nə ti cə si dir ki, ar tıq 
dün ya nın bir sı ra öl kə lə ri nin 
par la ment lə ri, bey nəl xalq qu
rum lar Xo ca lı fa ciə si ni “soy qı
rı mı ak tı” ki mi qə bul edir lər. 

Pə ri xa nım Mi ka yıl qı zı,
Azər bay can Res pub li ka sı 

Pre zi den ti nin İş lər İda rə si nin 
Si ya si sə nəd lər ar xi vi nin el mi 

ki tab xa na şö bə si nin mü di ri

Er mə nis ta nın Azər bay ca na qar şı hər bi tə ca vü zü dün ya-
nın ye ni mü na qi şə lər ta ri xi nə bey nəl xalq hü quq nor ma la-
rı nın ən çox və ko bud ca sı na po zul du ğu fakt lar dan bi ri ki mi 
ya zıl mış dır. Bəd nam qon şu mu zun iş ğal çı möv qe yi ni bey nəl-
xalq sə viy yə də mü əy yən olu nan bir gə ya şa yış qay da la rın dan  
üs tün tut ma sı mü na qi şə nin Azər bay can üçün ağır nə ti cə lə-
rə gə tir mə si nə sə bəb ol muş dur. 

Bi nə qə di Ra yon Gənc lər və İd man İda-
rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə 3 nöm rə li tam or ta 
mək təb də ra yon or ta ümum təh sil mək təb-
lə ri nin şa gird lə ri ara sın da 26 Fev ral – Xo ca lı 
soy qı rı mı nın iyir mi ikin ci il dö nü mü nə həsr 
olun muş “Xo ca lı – qan yad da şı mız” möv zu-
sun da in şa ya zı mü sa bi qə si ke çi ri lib. Mü sa-
bi qə nin ke çi ril mə sin də məq səd soy qı rı mı 
qur ban la rı nın yad edil mə si, bö yü mək də 
olan gənc nəs lin nü ma yən də lə ri nin Və tə-

nə mə həb bət, Azər bay can xal qı nın ta ri xi-
nə, mə də ni ir si nə hör mət ru hun da tər bi yə 
olun ma sı, və tən pər vər li yin təb li ği və  is te-
dad lı şa gird lə rin üzə çı xa rıl ma sı dır. Mü sa-
bi qə də ümu mi lik də 64 şa gird iş ti rak edib. 
Ye kun nə ti cə yə gö rə, 283 nöm rə li tam or ta 
mək tə bin şa gir di Əf sa nə Şa mil li I ye rə, 313 
nöm rə li tam  mək tə bin şa gir di Lə man Ha cı-
ye va II, 3 nöm rə li mək tə bin şa gir di Nur tən 
Hü seyn li  isə III ye rə la yiq gö rü lüb.

Gö rüş də ic ra ha ki miy
yə ti nin  “Sa kin lə rin Mü ra ci
ət Xid mə ti– 1646”nın rəi si 
Anar Sə fə rov, Mən zilKom
mu nal Tə sər rü fa tı Bir li yi nin 
rəi si Azər Məm mə dov, “Azə
ris ti lik təc hi zat” ASCnin 3 və 
15 say lı İs ti lik Sis tem lə ri İs
tis ma rı Sa hə si nin (İSİS) rəi si 
Röv şən Ta ğı yev, 1 say lı sa hə 
in zi ba ti əra zi dai rə si nin səd ri 
Nə si mi Cə fə rov və aidiy yə ti 
qu rum la rın nü ma yən də lə ri  
iş ti rak edib lər. 

SMXnın rəi si Anar Sə
fə rov bil di rib ki, ic ra ha ki
miy yə ti baş çı sı nın bir ba şa 
tap şı rı ğı na əsa sən, ic ti ma iy
yət lə bir lik də ra yon da fəa
liy yət gös tə rən kom mu nal 
ida rə lə rin və ziy yə ti ilə ta nış 
olur lar. Məq səd və tən daş lar 

tə rə fin dən qal dı rı lan prob
lem lər lə aidiy yə ti qu rum  
rəh bər lə ri nin xə bər dar ol
ma sı nı və həl li müm kün 
mə sə lə lə rin ye rin də cə həll 
edil mə si ni tə min et mək dir.

İs ti lik təc hi za tı ilə bağ
lı gö rü lən iş lər dən da nı şan 
Röv şən Ta ğı yev  de yib ki, 
3 say lı İSİSin  əra zi sin də 7 
mə həl lə da xi li qa zan xa na və 
11 is ti lik mən də qə si, 15 say lı 
İSİSnin xid mə ti əra zi sin də 
isə 9 məhəl lə da xi li qa zan
xa na xid mət gös tə rir. Bu il ki 
qış möv sü mün də 126 ya şa yış 
bi na sı, 5 mək təb, 5 sə hiy yə 
ob yek ti və 8 di gər təş ki lat is
ti lik lə  tə min olu nur. Ra yon 
is ti lik qa zan xa na sı na  ve ri
lən qa zın təz yi qi nin aşa ğı 
ol ma sı  sa kin lər də na ra zı lıq 

ya ra dır. Ya xın il lər də hə min  
qa zan xa na la rın  mə həl lə da
xi li is ti lik qa zan xa na sı na çe
vi ril mə si nə zər də tu tu lub. 
Bu il ki qış möv sü mü nə ha zır
lıq la bağ lı  4 ye ni qa zan xa na 
ti ki lib. Hə min qa zan xa na lar 
43 ya şa yış bi na sı nın is ti lik lə 
fa si lə siz tə min olun ma sı na 
im kan ve rib. Döv lət Proq ra
mı na əsa sən,  ra yon da 6 ye ni 
qa zan xa na ti kil mə si nə zər də 
tu tu lub. 

R.Ta ğı yev İSİSin əsas 
və zi fə si qa zan xa na la rın ti kil
mə si, mə həl lə da xi li xət lə rin 
çə kil mə si, bi na nın aşa ğı pay
lan ma xət ti nin  qu raş dı rıl ma
sı və xət tin mən zi lə qə dər 
çə kil mə si dir: “Mən zil da xi li 
sis te min çə kil mə si və tən da
şın öz və sai ti he sa bı na hə ya
ta ke çi ri lir. Biz yal nız və tən
daş la ra mən zil da xi li xət lə rin 
çə kil mə sin də tex ni ki dəs tək 
gös tə rə bi lə rik. İs ti lik xət tin
də tex no lo ji qay da lar po zul
duq da sis tem iş lə mir”.

Son da İSİS rəi si abo nent
lə rə mü ra ci ət də ün van  la yıb: 
“Hör mət li abo nent lər, mən
zil da xi li is ti lik xət lə ri ni bər
pa edər kən bi zim lə əla qə 
sax la yın. Si zə la zı mi tex ni ki 
dəs tə yi gös tə rə rik”. 

Fev ra lın 20də  Bi nə qə di 
Ra yon Məş ğul luq Mər kə zi 
Bi lə cə ri qə sə bə si nin 5027ci 
mə həl lə sin də (Xəz ri meh
man xa na sı nın ya xın lı ğın da) 
səy yar əmək bir ja sı təş kil 
et miş dir. Bu ba rə də qə ze tə 
ra yon məş ğul luq mər kə zin
dən mə lu mat ve ri lmişdir. 
Mə lu mat da qeyd edi lib ki, 
səy yar əmək bir ja sı nın ke
çi ril mə sin də məq səd hə min 
əra zi də ya şa yan və işax ta ran 
və tən daş la rı əmək ba za rın
da olan möv cud və ziy yət lə 
ta nış et mək, mər kə zə da xil 
ol muş va kan si ya lar ba rə də 
əha li ni  mə lu mat lan dır maq 
və qu rum tə rə fin dən təş kil 
olu nan pe şə kurs la rı ba rə də 
mə lu mat ver mək dir.

Ümu mi lik də əmək bir ja

sı na 81 mü əs si sə dən 791 boş 
(va kant) iş yer lə ri çı xa rıl mış
dı: 26 döv lət mü əs si sə sin dən 
318 va kan si ya, 55 qey ridöv
lət mü əs si sə sin dən 473 va
kan si ya, 2 xa ri ci şir kət dən 
8 va kan si ya. Təd bir za ma nı  
mo ni tor la təc hiz olun muş 
səy yar əmək bir ja sı nın av
to bu su əla və ola raq va kan
si ya lar ba rə də mə lu ma tı və 
Döv lət Məş ğul luq Xid mə
ti nin vi deoçar xı nı ya yım la
mış dır. Səy yar əmək bir ja sı

na işax ta ran və tən daş lar dan 
58 nə fər mü ra ci ət et miş dir. 
On lar dan 29 nə fə rə boş (va
kant) iş yer lə ri nə gön də riş 
ve ril miş, 8 nə fər isə Məş
ğul luq Mər kə zi tə rə fin dən 
təş kil olu nan pe şə kurs la rı na 
cəlb olun maq üçün qey diy
yat dan keç miş dir.

Müx tə lif pe şə lər və ix
ti sas lar üz rə təq dim olu nan 
va kan si ya lar da əməkhaq qı 
105900 ma nat arasında ol
muş dur.

İstiliktəchizatınıntəminatına 
zəmanət

Biləcəridəsəyyarəməkbirjası

MA İl AĞA XA NOV

Son il lər Bi nə qə di ra yo nun da hə ya ta ke çi ri lən ge-
niş miq yas lı abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri ilə ya na şı, əha li ni 
na ra hat edən kom mu nal prob lem lə rin həl li nə də cid di 
ya na şı lır. Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə tinin baş çı sı cə-
nab Xa ləd din İs gən də ro vun tap şı rı ğıa na əsa sən aidiy yə ti 
qu rum lar yer lər də sa kin lər lə gö rüş lər ke çi rir, və tən daş-
lar tə rə fin dən qal dı rı lan mə sə lə lə rin həl li is ti qa mə tin də 
mü va fiq iş lər apa rır lar. Be lə gö rüş lər dən bi ri 8-ci mik-
ro ra yon  Ni za mi Nə ri ma nov kü çə sin də, 20 say lı bi na nın 
qar şı sın da kı “xe yir-şər” evin də ke çi ri lib. 
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cəmiyyət

Sonnəfəsinəqədərmərdliklə 
vuruşanölməzkomandir

– Şə ki bə xa nım, gənc nə sil 
Və tə nə sev gi ni, onun uğ run
da mü ba ri zə apar ma ğı be
lə qəh rə man lar dan öy rə nir. 
On la rı ta nı maq hər bi ri mi zin 
bor cu dur...

– Mən fəxr edi rəm ki, be
lə bir in san la ailə qur mu şam. 
Ələs gər di gər şə hid lə ri miz 
ki mi Azər bay ca nın azad lı ğı 
və bü töv lü yü uğ run da ca nın
dan ke çib. O, Və tə ni ni ha mı
dan –  ailə sin dən və uşaq la
rın dan çox is tə yir di. O, yax şı 
mü əl lim ol maq la bə ra bər ki
çik lə rə qay ğı, bö yük lə rə hör
mət gös tə rən nə cib bir in san 
ki mi ta nın mış dı.1979cu il də 
ailə miz La çın dan Xo ca lı ya 
köç dü. Ələs gər 1 say lı or ta 
mək təb də bə dən tər bi yə si 
mü əl li mi iş lə yirdi. Ey ni za
man da, 1990cı il dən şə hid 
ola na qə dər Xo ca lı Ra yon 
Təc hi zat Şö bə si ndə tə sər rü
fat mü di ri idi. O, dö yüş tak
ti ka sı nı çox gö zəl bi lir di və 
sər rast atı cı lıq qa bi liy yə ti nə 
ma lik idi. 

– On suz ya şa maq çə  tin 
dir  mi  ?

– Ələs gər də əsl azər bay
can lı ki şi lə rə məx sus mərd lik, 
qey rət var idi. Na haq iş lə rə, 
əda lət siz li yə çox əsə bi lə şir di. 
Mən fur qon şu la rı mı zın tor
paq la rı mız da at oy nat ması na 
dö zə bil mir di. Mə lum ha di sə
lər baş ve rən gün dən onu ev
də tap maq müm kün de yil di. 
Kən din qo lu zor lu, igid oğ lan
la rı ilə bir lik də  er mə ni lə rin 
qar şı sı nı al maq üçün hə mi şə 
səngərdə idi. Bir qa dın, bir 
hə yat yol da şı ki mi onu itir
mək mə nim üçün çox ağır dır. 
Am ma o, mə nim xə yal la rım
da hə mi şə sağ dır. Ələs gər siz 
üç uşaq bö yüt mü şəm. Çə tin 
gün lə rim çox olub. Be lə mə
qam lar da onu ya nım da hiss 

et mi şəm. Bə zən yu xu la rı ma 
gə lib, mə nə məs lə hət ve rib, 
is ti qa mət gös tə rib. Elə sağ lı
ğın da kı ki mi...

– Eşit di yi mi zə gö rə, Ələs
gər Nov ru zov Azər bay can 
xal qı nın igid oğul la rın dan 
bi ri, er mə ni zül mü nə qar şı 
igid lik lə mü ba ri zə apar mış 
xalq qəh rə ma nı Sul tan bəyin 
nəs lin dən dir.

– La çın ra yo nu nun Kürd
ha cı kən di nin bü növ rə si ni 
Sul tan bəy qo yub. Ələs gə rin 
ata sı da, ba ba sı da o nə sil dən
dir. Da nı şır lar ki, 19051906cı 
il lər də And ra nik Şu şa ya keç
mək üçün Sul tan bəy dən yol 
is tə yir. “Qa ra bağ yü rü şü nün 
təh lü kə siz li yi ni tə min edə bil
sən, sə nə is tə di yin qə dər qı zıl 
ve rə rəm”, – de yə Sul tan bə yə 
si fa riş gön də rir. Sul tan bəy isə 
ca va bın da bil di rir ki, hə lə bu 
elin igid lə ri  qey rət lə ri ni pu la 
sat ma yıb lar. And ra ni kin or du
su ge ri dö nüb Za bux kən di nin 
ya xın lı ğın da kı də rin də rə dən 
Dığ kən di nə keç mək is tə
yər kən Sul tan bə yin dəs tə si 
daş nak la rı mü ha si rə yə alıb.  
Sul tan bəy er mə ni qul dur or
du su nun 30 min əs gə ri ni quz
ğun la ra ye diz di rib, 61 nə fər 
sər kər də si nin ba şı nı kəs di rib 
Ha cı şam lı me şə sin də sax lat
dır dı ğı şir lə rə at dı rıb. Ələs
gə rin do ğul du ğu Kürd ha cı 
kən di müa sir və in kişaf et miş 
bir kənd idi. Sul tan bəy bu ra
da hə kim xa na, mək təb tik dir
miş di.

– Şə ki bə xa nım, Xo ca lı fa
ciə si nin can lı şa hid lə rin dən
si niz. O gün lə ri xa tır la maq 
çox çə tin dir. Am ma nə qə dər 
kə dər li və ağır ol sa da, gə lin o 
gün lə rə qa yı daq.

– 1988ci il sent yab rın 
18də Xan kən di də ya şa yan 
er mə ni lər Xo ca lı ya hü cum 

et di lər. Bu, məkr li qon şi la rın 
ilk hü cu mu idi.  Kən din 3040 
nə fər əli si lah tu tan ki şi lə ri ov 
tü fən gi, ya ba, də yə nək lə er
mə ni lə ri bir tə hər ge ri oturt
du lar. Am ma on lar öz əməl
lə rin dən qal ma dı lar. Xo ca lı 
sa kin lə ri  giz li özü nü mü da fiə 
ba tal yo nu ya rat dı lar. Ba tal yo
nun təş ki lat çı la rı Mil li Qəh
rə man Əlif Ha cı yev, Ələs gər 
Nov ru zov, To fiq Hü sey nov, 
El man Məm mə dov, Ya vər 
Əzi mov, El də niz Qu li yev və 
baş qa la rı idi. Ba tal yo na rəh
bər lik rəh mət lik yol da şı ma 
hə va lə olun muş du. Er mə ni
lər bu ba tal yon dan çox eh ti yat 
edir di lər. 

1991ci ilin no yabr ayın
dan  Xo ca lı da və ziy yət pis ləş
miş di. Er mə ni lər kən di tez
tez atə şə tu tur du lar.  Kənd 
sa kin lə ri sək sə kə və hə yə can 
için də bü tün bu ha di sə lə rin 
nə ilə qur ta ra ca ğı nı göz lə yir
di lər. 

Fev ra lın 24də Ələs gər 
post da idi. Ayın 25də ev dən 
çı xan da onu sax la maq üçün 
di lə tut ma ğa ça lış dım. Qa yıt
dı ki, sən nə da nı şır san, be lə 
gün də mən ev də otu ra bi lə
rə m? Son ra dö yüş yoldaşları 
üçün ye mək ha zır lat dır dı və 
get di. Ölən gü nə qə dər də öz 
pos tun dan ara lan ma dı...

Ge cə sa at 11də kənd də 
çax naş ma düş dü. Gül lə lə rin, 
top la rın sə sin dən qu laq tu tu
lur du. Elə bil yergöy lər zə yə 
gəl miş di. Dəh şət li mən zə rə 
idi. Qo numqon şu lar, qo hum
lar bizim zir zə mi yə yı ğış mış dı. 
Şə hə rin mü da fiə çi lə ri ra tsi ya 
ilə nə qə dər ça ğı rıb kö mək 
is tə sə lər də hay ve rən yox idi. 
Ge cə sa at 3ə ki mi göz lə dik. 
Ələs gər o ge cə evə qa yıt ma
dı. Post dan gə lən iki nə fə rin 
mə lu ma tı na gö rə er mə ni lər 
ar tıq kən din içi nə gir miş di lər. 
Gə lən lər da nı şır dı lar ki, on lar 
ev lə rə gi rir, in san la rı öl dü rür, 
min bir iş gən cə ve rir, gi rov 
gö tü rür dü lər. Və ziy yə ti be lə 
gö rən də me şə yə tə rəf üz tut
ma ğı qə ra ra al dıq. Baş qa çı xış 
yo lu yox idi. Mən ya nım da kı
la ra: “Mən get mi rəm, Ələs
gə ri göz lə yi rəm”, – de dim. 
On lar: “Nə da nı şır san, Ələs

gər so na qə dər öz pos tu nu 
tərk et mə yə cək. Heç bi lir sən 
er mə ni lər han sı vəh şi lik lə ri 
tö rə dir lə r? On la rın əli nə düş
mə mək üçün müt ləq get mək 
la zım dır”, – de di lər. Bu söz lər 
elə bil mə ni ayılt dı. Sə hə rə 
ya xın idi. Atış ma da ha da şid
dət lə nir di. Zir zə mi dən çı xıb 
ya rım çıq bir in şa at bi na sı
na üz tut duq. Biz, ermə ni lər 
eşit mə sin de yə, sə si mi zi çı
xar mır dıq. Qo ca lar, aya ğı yer 
tut ma yan la rın ço xu hə min 
bi na da qal dı lar. Qa lan la rı me
şə yə üz tut du lar. Me şə yə gir
mək üçün Qar qar ça yın dan 
keç mək la zım idi. Özü mü zü 
ça ya vur duq. Şax ta qı lınc ki mi 
kə sir di. Qur şa ğa qə dər is lan
mış dıq. Mən xəs tə ata mın və 
qay nı mın 9cu si nif də oxu yan 
Na zim ad lı oğ lu nun əlin dən 
bərkbərk tut muş dum ki, on
la rı itir mə yim. Me şə nin içi 
ilə bir az get miş dik ki, əy ni
miz də ki pal tar la rın şax ta dan  
qa xac ol du ğu nu hiss et dik. 
Qə fil dən er mə ni lər Əs gə ran 
tə rəf dən bi zi gül lə ba ra n etdi
lər. Aram sız ya ğan gül lə ya ğı
şı al tın da pə rənpə rən dü şüb, 
birbi ri mi zi itir dik. Qay nı mın 
oğ lu nə vaxt əlim dən çıx dı, 
bil mə dim. Hə rə öz ha yın da 
idi. Hə min ge cə ya man şax ta 
düş müş dü. Elə bil tə bi ət də 
xo ca lı la ra qə nim kə sil miş di. 
Yar paq la rı nı tök müş ağac lar 
sır sı ra bağ la mış dı. Giz lən
mə yə yer yox idi. Qo run maq 
üçün özü mü zü də rə yə at ma lı 
ol duq. Də rə dən çıx maq üçün 
kolkos dan tu tur, am ma  sü rü
şüb ye ni dən də rə nin di bi nə 
yu var la nır dıq. Al lah o gün lə ri 
bir də gös tər mə sin. Min  bir 
zülm lə me şə nin içi ilə gəl dik 
Ağ da mın Şel li kən di nə. Son
ra öy rən dim ki, Na zim 3 gün 
hə min me şə də qa lıb. Ya zıq 
uşa ğın aya ğı nı don vur muş
du. İn di yə dək onun əziy yə ti
ni çə kir.

– Bəs, Ələs gər Nov ru zo
vun son ra kı ta le yi ne cə oldu?

 – Ələs gər son nə fə si nə 
qə dər er mə ni lər lə mərd lik lə 
vu ru şub. Hə ya tın dan, ailə
sin dən çox sev di yi Və tə ni 
uğ run da ko man dir pos tu nu 
bir də qi qə be lə sa hib siz qoy

ma yıb. Dost la rı nın de di yi nə 
gö rə, er mə ni lər lə əl bə ya
xa dö yüş də 10 nə fə ri  məhv 
edib. Ya ra la nan dan son ra onu 
gi rov gö tü rüb lər. İki gün ve ri
lən aman sız iş gən cə dən son
ra dün ya sı nı də yi şib. Ələs gə ri 
do ğul du ğu Kürd ha cı kən din
də dəfn et mi şik. 

– Və tə nin azad lı ğı uğ
run da qəh rə man lıq gös tə rən 
igid lə ri miz döv lə tin və xal
qın diq qə tin dən kə nar da qal
mır...

– Bir çox la rı ki mi, Ələs
gə rin də şü caə ti və igid li
yi döv lət tə rə fin dən yük sək 
qiy mət lən di ri lib. Ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin sə rən ca
mı ilə 25 fev ral 1997ci il
də Ələs gər Nov ru zo va Mil li 
Qəh rə man adı ve ri lib. Xo ca lı 
fa ciə si nin 7ci il dö nü mün də 
Hey dər Əli yev şə hə rin mü
da fiə sin də iş ti rak et miş, şə hid 
ol muş Mil li qəh rə man la rın, 
dö yüş çü lə rin va li deyn lə ri nə, 
ailə üzv lə ri nə və fərq lə nən
lə rə or den və me dal la rı verdi 
və mə nə də hə yat yol da şı mın 
“Qı zıl ul duz” me da lı təq dim 
olun du. 

Bu ya xın lar da Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti və 
“Xo ca lı Soy qı rı mı nı Ta nıt ma” 
İc ti mai Bir li yi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə Xo ca lı şə hi di, Mil li Qəh
rə man Ələs gər Nov ru zo vun 
anım gü nü ke çi ril di. Hə min 
təd bir də mən də iş ti rak edir
dim. Be lə təd bir lə rin təş ki li 
uşaq və gənc lə rə mil li mən lik 
şüu ru nun və və tən pər vər lik 
tər bi yə si nin aşı lan ma sı üçün 
çox va cib dir.

– Yurd həs rə ti çə tin olur...
– Doğ ma yer lə ru miz 

üçün bur nu mu zun ucu göy
nə yir. De yir lər ki, gəz mə yə 
qə rib öl kə, öl mə yə və tən 
yax şı. Doğ ma yur du, is ti oca
ğı heç nə əvəz et mir. Ar zu 
edi rəm ki, düş mən tap da ğı 
al tın da olan tor paq la rı mız 
tez lik lə azad olun sun. On da 
şə hid lə ri mi zin də ru hu şad 
olar. Biz, şə hid ailə lə ri ina nı
rıq ki, Azər bay can Pre zi den
ti, Ali Baş Ko man dan İl ham 
Əli ye vin si ya sə ti nə ti cə sin də 
doğ ma tor paq la rı mı za qa yı
da ca ğıq.

Azər bay can Gənc lə
ri nin Av ro pa ya İn teq ra si
ya sı Təş ki la tı nın dəs tə yi lə 
“Gənc lə rin Mə də ni İn ki
şa fı na Dəs tək” İc ti mai Bir
li yi tə rə fin dən Bi nə qə di 
ra yo nun da hə ya ta ke çi ri lən 
“Si ne mas portye ni me dia 
va si tə si” la yi hə si nə fev ra lın 
24də ye kun vu ru lub.

Təd bir də çı xış edən 
Binəqədi Ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si nin rəi si 
Qüd si Bay ra mov öl kə miz
də uğur la hə ya ta ke çi ri lən 
gənc lər si ya sə tin dən da nı
şıb. O bil di rib ki, gənc lə rin 
müx tə lif sa hə lə ri əha tə 
edən la yi hə lə ri döv lət tə
rə fin dən dəs tək lə nir, on
la rın re al laş dı rıl ma sı üçün 
əl ve riş li şə ra it ya ra dı lır. Bu 
la yi hə də bi la va si tə Azər
bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Gənc lər 
Fon du nun ma liy yə dəs tə yi 
ilə baş tu tub. 

Son ra çı xış edən YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
apa rat rəh bə ri Qa bil Qa

fa rov, Gənc lər Fon du nun 
Stra te ji plan laş dır ma və 
bey nəl xalq əla qə lər sek to
ru nun apa rı cı məs lə hət çi si 
Vü sa lə Nift ə li ye va, la yi hə
nin rəh bə ri Ca vid Əli yev, 
AGATın sədr müa vi ni 
Nər giz xa nım la yi hə nin 
əhə miy yə tin dən da nı şıb lar.

Təd bir də cə miy yə ti miz 
üçün ak tu al olan möv zu
lar – nar ko ma ni ya, məi şət 
zo ra kı lı ğı, müa sir tex no lo ji 
nai liy yət lər dən düz gün is
ti fa də, sağ lam hə yat tər zi, 
yol hə rə kə ti qay da la rı na 
ria yət olun ma sı, məi şət zo
ra kı lı ğın dan bəhs edən 8 
qı sa met raj lı film nü ma yiş 
olu nub. Mün sif lər he yə ti
nin qə ra rı na əsa sən I ye rə 
Fə ri də Ək bər li nin “Uşaq 
psi xo lo gi ya sıhü quq po zun
tu su”, II ye rə Sə bi nə Ta hi ro
va nın “Sağ lam hə ya tın təş
vi qin də ve lo si pe din ro lu”, 
III ye rə Or xan Rə him za də
nin “Yol hə rə kə ti qay da la
rı na ria yət olun ma sı” ad lı 
film lə ri la yiq gö rü lüb.

Fev ra lın 21də Bi nə qə
di də YAP Gənc lər Bir li yi
nin la yi hə lər üz rə ko or di
na to ru Ley la Kə ri mo va nın 
təq di ma tın da “Fo und ra
singla yi hə lə rin ya zıl ma və 
do nor təş ki lat lar la iş lən mə 
qay da la rı” ad lı tə lim ke çi
ri lib. 

Təd bir də ra yon Gənc
lər və id man ida rə si nin 
rəi si Qüd si Bay ra mov, YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
apa rat rəh bə ri Qa bil Qa fa
rov, AD PUnun coğ ra fi ya 
və ça ğı rı şa qə dər ha zır lıq 
fa kül tə si nin me nec ment ix
ti sa sı  üzrə 4cü kurs tə lə bə
lə ri və bir qrup bi nə qə di li 
gənc iş ti rak edib. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan Q.Bay ra mov la yi hə
nin əhə miy yə ti, döv lə

ti mi zin gənc lə rə diq qət 
və qay ğı sın dan da nı şa raq 
qeyd edib ki, gənc lər on lar 
üçün ya ra dıl mış əl ve riş li 
şə ra it dən düz gün is ti fa
də et mə li, bi lik və ba ca
rıq la rı nı ar tı ra raq döv lət 
qu ru cu lu ğu və ida rə et mə 
sa hə sin də öz töh fə lə ri ni 
ver mə li dir lər.

Qa bil Qa fa rov ra yon 
əra zi sin də gənc lər üçün ya
ra dıl mış mü hi tin nü mu nə vi 
ol du ğu nu, on la rın tək lif ə
ri nə hər za man diq qət gös
tə ril di yi ni nə zə rə çat dı rıb. 

Son ra L.Kə ri mo va təd
bir iş ti rak çı la rı nı la yi hə lə
rin ya zıl ma qay da la rın dan 
bəhs edən təq di mat la ta nış 
edib. İş ti rak çı la rı ma raq lan
dı ran su al lar ət ra fın da mü
za ki rə lər apa rı lıb.

Bu gün lər də 126 nöm
rə li tam or ta mək təb də 
Xo ca lı soy qı rı mı nın iyir mi 
ikin ci il dö nü mü nə həsr 
olun muş “Ma hir ni şan çı” 
de vi zi ilə gül lə atı cı lı ğı bi
rin ci li yi ke çi ri lib. Ya rı şın 
ke çi ril mə sin də əsas məq
səd Xo ca lı faciə si nin yad 
edil mə si, ye ni yet mə və 
gənc lər ara sın da hər bi və
tən pər vər lik tər bi yə si nin 
sə mə rə li yi nin ar tı rıl ma sı
dır. Bi rin ci lik də tər ki bin
də 3 oğ lan 2 qız ol maq la 
115 nə fər 1011ci si nif 

şa gird i iş ti rak edib. Ye kun 
nə ti cə yə gö rə, 126 saylı 
tam or ta mək tə bin ko
man da sı I olub. 244 və 267 
say lı mək tə bin ko man
da la rı mü va fiq ola raq II, 
III ye rləri bö lüş dü rüb lər. 
Fərq lə nən ko man da lar Bi
nə qə di Ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si tə rə fin dən 
dip lom lar la təl tif edi lib. 
Qeyd edək ki, ana lo ji ya
rı şın Ba kı şə hər mər hə lə
sin də 126 say lı mək tə bin 
ko man da sı üçün cü pil lə də 
qə rar la şıb.

ES Mİ RA ORu CO VA

Təq vi mə qa ra hərf ər lə ya zıl dı bu ta rix. Bu o ta rix dir ki, 
hə mi şə bi zim lə ya şa ya caq, heç vaxt yad daş lar dan si lin mə-
yə cək. Bu, elə bir ağ rı dır ki, ürə yin də Və tən qey rə ti, Və tən 
sev gi si olan hər bir azər bay can lı nın qəl bi ni yan dı ra caq!

Za man-za man tor paq la rın dan zor la çı xa rı lan, ba şı na 
min bir mü si bət gə ti ri lən Azər bay can xal qı XX əs rin son-
la rın da ta ri xin da ha bir qan lı və qa ra sə hi fə si ni ya şa ma ğa 
məh kum edil di.

Xo ca lı soy qı rı mı xal qı mı zın mil li mən li yi nə, mil li azad-
lıq ru hu na qar şı tö rə di lən bir tə ca vüz ak tı idi. Bu, dün ya 
ta ri xin də və təc rü bə sin də gö rün mə miş vəh şi li yin, qəd dar-
lı ğın son həd di idi. Xal qı mı zın qan yad da şı na əbə di həkk 
olun muş bu ha di sə mi lli ma təm və hüzn gü nün dən baş qa, 
həm də Azər bay can xal qı nın ta ri xin də bir qəh rə man lıq sə-
hi fə si dir.

Bu gün üs tün də gə zib do laş dı ğı mız, fi ra van hə yat sür dü-
yü müz mü qəd dəs Və tən tor pa ğı nın azad lı ğı, müs tə qil li yi və 
bü töv lü yü uğ run da ne çə-ne çə qəh rə ma nı mız şə hid lik zir və-
si nə uca lıb. Bu zir və ni fəth et mək isə hər kə sə nə sib ol mur. 
Hə min mə qa ma yal nız və yal nız və tən pər vər in san lar, tor-
pa ğı nı və mil lə ti ni se vən lər yük sə lir lər. 

Ca nın dan ke çə rək şə hid lik zir və si nə yük sə lən qəh rə-
man lar ara sın da bir oğul da var – Mil li Qəh rə man Ələs gər 
Nov ru zov. Onun keç di yi dö yüş və hə yat yo lu hər bir azər-
bay can lı gənc üçün mək təb sa yı la bi lər. Ələs gər Nov ru zov 
Xo ca lı uğ run da ge dən qey ri-bə ra bər dö yüş lər də son dam la 
qa nı na qə dər vu ru şa raq qəh rə man ca sı na hə lak olub.

Mil li Qəh rə ma nın hə yat yol da şı Şə ki bə xa nım onun haq-
qın da qü rur his si ilə da nı şır.

“Sinemasport– 
yenimediavasitəsi” 
layihəsi

Gənclərüçüntəlim

Məktəblilər“Mahir 
nişançı”yarışında

Fev ra lın 26da 83 say lı 
mək təbli sey də Xo ca lı soy
qı rı mı nın 22ci il dö nü mü ilə 
bağ lı təd bir ke çi ril di. Döv
lət him ni səs lən di ril dik dən 
son ra fa ciə qur ban la rı nın 
xa ti rə si bir də qi qə lik sü
kut la yad olun du. Mək tə bin 
tər bi yə iş lə ri üz rə di rek tor 
müa vi ni Ay bə niz Əli ye va və 
dərshis sə mü di ri Ya şar Hə
mi dov Azər bay can xal qı nın 
qan yad da şın da si lin məz iz
lər bu ra xan Xo ca lı fa ciə si nin 
xal qı mı zın ba şı na gə ti ri lən 
soy qı rımı akt la rın dan bi ri ol
du ğu nu vur ğu la dı və bu dəh
şət li qətliamı bü tün in san lı ğa 
qar şı yö nəl miş bə şə ri ci na yət 
ad lan dır dı.  Xo ca lı da tö rə
di lən vəh şi lik lər ba rə sin də 
ət raf ı da nı şan na tiq lər gənc
lə ri Xo ca lı fa ciə si nin dün ya

da ta nın ma sın da fə al ol ma ğa 
ça ğır dı lar. Son ra soy qı rı mına 
həsr olun muş vi deo çarx nü
ma yiş et di ril di. Şa gird lər fa

ciə yə həsr edi lən səh nə cik lər 
gös tər di lər, qəh rə man lıq və 
və tən pər vər lik möv zu sun da 
şe ir lər səs lən dir di lər.

Soyqırımqurbanlarıyadolundu Ay xo ca lı lar!

Siziçağırıram,ayxocalılar
Səsiməsəsverin,səsinizgəlsin.
Eləhayqırınki,hayqırtınızdan
Düşməningözləri,qəlbidəlinsin.

Dağılıbeviniz,yanıbyurdunuz,
Başqabirməkandayuvaqurdunuz.
Vətəndənvətənəköçkünoldunuz,
Qalxıbqisasalın,ayxocalılar.

Meydanagirəndəmeydanoxuyan,
Elini-obanıçapıb-talayan
Markaryan,Balayan…bütün“yan”lardan
Sizdəqisasalın,ayxocalılar.

22ildirsusursuz,daha
Qoymayınbuqisasqalsınsabaha.
SiziandverirəmgöydəAllaha,
Qalxıbqisasalın,ayxocalılar.

VəsmiyyəAslanova,
144nömrəlitamortaməktəbinmüəllimi



| 7№08 (52) | 28 fevral 2014 | BİNƏQƏDİ

cəmiyyət

Arzularınsərhədiolmur
Gənclikdüşüncələrivəürəyinhökmü

İranvəgeopolitikarealınspesifikası

Binəqədilikimyaçıalim

ES Mİ RA ORu CO VA

Bu ya zı da oxu cu la rı mı zı 
res pub li ka mız da o qə dər də 
ge niş ya yıl ma yan bir pe şə yə 
qa nad ve rən gənc qız la ta-
nış et mək is tə yi rik. Bi lə cə ri 
qə sə bə sin də ki 314 say lı tam 
or ta mək tə bin 9-cu si nif şa-
gir di Ay şən Bay ra mo va bə dii 
qi ra ət lə məş ğul olur. 

Dərs lə rin dən yük sək qiy
mət lər alan Ay şən bə dii qi
raə ti özü nün hob bi si say sa da, 
onun bu sa hə də xü su si qa
bi liy yə tə ma lik ol du ğu aş kar 
gö rü nür. Oxu du ğu mək təb də 
ke çi ri lən təd bir lər də, həm çi
nin Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin təş kil et di yi mə
ra sim lər də Ay şən həm apa rı
cı lıq edir, həm də gö zəl dik si ya 
ilə şe ir lər söy lə yir. Ona qu laq 
asan da inan mır san ki, bu qız 
pe şə kar de yil, sa də cə or ta 
mək təb şa gir di dir. O, gö zəl 
səs sa hi bi dir. Xalq mah nı la rı
mı zı özü nə məx sus tərz də ifa 
et mə yi də ba ca rır. Ta nın mış 
mu ğam us ta sı Alim Qa sı mo
vun ifa sı nı  da ha çox bə yə nir. 
Özü nün de di yi nə gö rə, Alim 
Qa sı mov oxu yan da xə yalı gö
zəl Qa ra ba ğı mı zın dağ la rı nı, 
də rə lə ri ni, göy çə mən lik lə
ri ni, göz ya şı ki mi çağ la yan 
şeş mə lə ri ni do la şır. Düz dür, 
is te dad lı gənc Qa ra bağ tor
paq la rı nı heç vaxt gör mə yib. 
Hət ta ataba ba yur du olan 
Qu bad lı ra yo nun da da ol ma
yıb. Azər bay ca nın bu dil bər 
gu şə si ba rə də doğ ma la rın dan 
eşi dib, şə kil lər də gö rüb. Bu
nun la be lə, o, şe ir söy lə yən də 
bü tün Qa ra bağ göz lə ri önün də 
can la nır.

Ay şə nin is te da dı ailə “ta
ma şa”la rın da üzə çı xıb. Be lə 
ki, gö zəl dik si ya ya ma lik olan 
bu qız öz ba cıqar da şı nı ət ra fı
na yı ğa raq, bir növ, “ədə bibə
dii ge cə” ke çi rər miş. Təd bi

rin “sse na ri”si ni ya zan Ay şən 
ba cıqar da şı na müx tə lif rol lar 
tap şı rar, özü isə həm apa rı cı
lıq edər, həm də “baş rol”da 
çı xış edər miş. San ki mö tə
bər bir mə ra sim dəy miş ki mi, 
uca səs lə şe ir söy lə yər miş. Bir 
söz lə, ha zır da 9cu si nif şa gir
di olan bu qı zın səh nə hə ya tı 
be lə baş la yıb. 

“Bə dii qi ra a ət lə məş ğul 
ol ma ğa çox bö yük hə və sim 
var. Oxu ma ğa baş la yan gün
dən ki tab lar da kı  şe ir lə ri tez 
bir za man da əz bər lə yir, on la
rı  bə dii dik si ya ilə söy lə mə yə 
ça lı şar dım. İlk ta ma şa çıl arım 

ba cıqar da şım olub. Bir də
fə mək tə bi miz də ke çi ri l ən 
bir təd bir də apa rı cı ki mi çı xış 
edir dim. Bir şe ir söy lə dim. Sən 
de mə, 26 say lı Uşaq Ya ra dı cı lıq 
Mər kə zi nin mü əl li mə si Cə
mi lə xa nım da bi zim təd bir də 
iş ti tak edir miş. O, mə nim söy
lə di yim şei ri eşi dən dən son ra  
mək tə bi mi zin di rek to ru na de
yib ki, bu qı zın gö zəl şe ir de
mək, apa rı cı lıq qa bi liy yə ti var, 
onu diq qət də sax la maq la zım
dır. Bun dan son ra bə dii qi ra
ət çi ol maq qə ra rım qə ti ləş  di.  
Am ma ailə miz də baş ve rən 
bir ha di sə mə ni bu fik rim dən 
da şın dır dı. Nə nəm ağır xəs tə
lən miş di. Onu müa li cə et mək 
üçün evə hə kim ça ğır mış dıq. 

Ağ xa lat lı hə ki mi gö rən də 
ürə yim dən keç di ki, hə kim 
olum. Nə dən sə, bu pe şə mə ni 
bir an lı ğa özü nə bağ la dı. Özü
mü ağ xa lat da tə səv vür edir, 
ar zu la rı mın hə ya ta keç di yi ni 
dü şü nür düm”. 

Bir müd dət dən son ra Ay
şə nin qəl bin də ye ni ar zu lar 
baş qal dı rır. O, hərb çi ol maq 
is tə yir. Or ta mək təb də Qa ra
bağ la bağ lı ke çi ri lən təd bir lər, 
mü ha ri bə ve te ran la rı ilə gö
rüş lər, şa gird lə rin hər bi his
sə lə ri zi ya rət et mə si Ay şə nin 
və tən pər vər lik duy ğu la rı nı 
alov lan dı rır. O, tor paq la rı

mı zın azad lı ğı uğ run da dö
yüş mək üçün hərb sə nə ti nin 
sir lə ri ni öy rən mə yə hə vəs 
gös tə rir. Va li deyn lə ri onun 
bu ar zu su nu al qış la sa lar da, 
özü nə məs lə hət gör mür lər. 
Ana sı nın fik rin cə, Azər bay
can Or du su öz gü cüqüd rə ti 
sa yə sin də tor paq la rı mı zı azad 
et mə yə qa dir dir, üs tə lik,  hərb 
sə nə ti qız lar üçün de yil. Ana sı 
onu da əla və edir ki, və tə ni mi
zə xid mət et mək is tə yir sən sə, 
dərs lə ri ni yax şı oxu, Azər bay
ca na la yiq li öv lad ol. 

Ay şən bi zim lə söh bə tin
də bil dir di ki, onun hərb çi 
ol maq ar zu su hə lə qəl bin dən 
si lin mə yib. Va li deyn lə ri ona 
mək tə bi bi tir dik dən son ra 

iq ti sad çı ol ma ğı mə sə hət gö
rüb lər. Bu nun la be lə, Ay şən 
ürə yi nin hök mü nə qu laq asa
ca ğı nı dü şü nür. Hə lə lik isə bu 
qız bə dii qi raə tə üs tün lük ve
rir. Şa ir lə ri miz dən Məm məd 
Araz, Nüs rət Kə sə mən li, Zə
lim xan Ya qu bun şe ir lə ri onun 
di li nin əz bə ri dir: “Bü tün şe ir
lər xo şu ma gə lir. İlk ba xış da 
qəl bi mi ox şa ma yan şe ir lə rə 
də rin nə zər sa lan da on la rın 
qəlb oxşayan, di lə ya tım lı ol du
ğu nu gö rü rəm. Ümu miy yət
lə, Azər bay can ədə biy ya tın
da se vi lə cək şe ir lər və şa ir lər 
ye tə rin cə dir. Mən da ha çox 
və tən pər vər möv zu da ya zı
lan şe ir lə ri oxu ma ğa üs tün lük 
ve ri rəm. Doğ ma yur du mu zun 
tə biə ti nə həsr olu nan şe ir lər 
də mə nim üçün əziz dir. Dü
şü nü rəm ki, müx tə lif təd bir
lər də və tə ni miz lə bağ lı şe ir
lər söy lə mək lə öz bor cu mu 
qis mən də ol sa ve rə bi li rəm. 
Bu gün biz gənc lə rin ən va cib 
və zi fə si Və tən sev gi si,  mil li 
ruh da tər bi yə al maq dır. Mən
cə, gənc lə ri miz bu ruh da bö
yü yər sə, tor paq la rı mı zın azad
lı ğı na ge dən yol da qı sa lar”.

Ay şən Bay ra mo va nın həm 
də gö zəl əl qa bi liy yə ti var. O, 
müx tə lif möv zu lar da şə kil lər 
çə kə bi lir. İs te dad lı mək təb
li çək di yi şə kil lər də da ha çox 
yur du mu zun tə bii mən zə rə si
ni can lan dır ma ğa ça lı şır. Onu 
da de yək ki, Ay şə nin bə dii qi
raə tə, rəs sam lı ğa vaxt ayır ma sı 
onun dərs lə ri nə ma ne ol mur. 
Öz işi ni plan lı şə kil də hə ya ta 
ke çi rən is te dad lı qız dərs lə rin
dən ge ri qal mır, ve ri lən tap şı
rıq la rı vax tın dan əv vəl ye ri nə 
ye tir mə yə na il olur. 

Bü tün gənc lər ki mi, Ay
şə nin də ar zu la rı çox dur. Gün 
gələcək, talenin hökmü və 
gənc qızın arzuları üstüstə 
gələcək. Bu yolda iste dad lı 
gənc qıza uğurlar ar zu la yı rıq.

Sİ yA Vuş ƏMİR lİ 

Azər bay can da nef t 
kim ya sı el mi nin in ki şa fın
da bö yük xid mət lə ri olan 
gör kəm li alim lər dən bi ri 
də  1910cu il mar tın 28də 
Ba kı nın Bi nə qə di kən din
də fəh lə ailə sin də dün ya ya 
göz açan Şıx ba la Əbül fəs 
oğ lu Əli yev dir. Res pub li ka
mı zın tanınmış kim ya çı ali
mi, zən gin ya ra dı cı lıq yo lu 
ke çən S.Əli yev cə mi 50 il 
ömür sür müş dür. 

Qə dim kənd dən 
müa sir el mə doğ ru 

İlk təh si li ni kən din ib ti
dai mək tə bin də al mış Şıx
ba la Əli yev son ra şə hər də ki 
18 say lı mək təb də oxu muş
dur. 1926cı il də or ta təh si
li ni ba şa vur duq dan son ra 
Azər bay can Döv lət Pe da
qo ji Uni ver si te ti nin kim ya 
fa kül tə si nə qə bul olun muş
dur. 1931ci il də uni ver si
te ti bi ti rib Ümu mi kim ya 
ka fed ra sın da la bo rant ki mi 
işə baş la mış dır. 1931ci il də 
Maa rif Ko mis sar lı gı tə rə
fin dən Şu şa Pe da qo ji Tex
ni ku mu na kim ya fən ni üz rə 
mü əl lim gön də ril miş dir.

19311934cü il lər də 
Le ninq rad Döv lət Uni ver
si te ti nin as pi ran tu ra sın da 
oxu muş, 1935ci il də ora da 
aka de mik V.Tiş şen ko nun 
rəh bər li yi al tın da, aka de
mik A.Fa vors ki nin sədr lik 
et di yi el mi şu ra da na mi
zəd lik dis ser ta si ya sı nı mü
da fiə edə rək kim ya elm lə ri 
na mi zə di də rə cə si ni al mış
dır. 19341954cü il lər də 
Azər bay can EAnın Kim
ya İns ti tu tun da baş el mi 
iş çi və zi fə sin də ça lış mış, 
neft kim ya sı şö bə si nə və 
Ya na caq kim ya sı la bo ra to
ri ya sı na rəh bər lik et miş
dir. 19341936cı il lər də 
M.Əziz bə yov adı na Azər
bay can Sə na ye İns ti tu tun da 
(in di ki Neft Aka de mi ya sı) 
as sis tent ki mi ça lış mış dır. 
19361938ci il lər də Mü əl
lim lə rin İx ti sa sar tır ma İns
ti tu tun da və 19381940cı 
il lər də Azər bay can Döv lət 
Uni ver si te ti nin Üz vi kim ya 
ka fed ra sın da do sent və zi fə
lə rin də pe da qo ji fəa liy yə ti
ni da vam et dir miş dir. 1941
1943cü il lər də AMEAnın 
Kim ya İns ti tu tu nun di rek
to ru və zi fə sin də ça lış mış
dır.

Şıx ba la Əli yev 1942ci 
il də SSRİ Elm lər Aka de mi
ya sı nın Neft İns ti tu tu nun 
el mi şu ra sın da «Bu xar fa
za lı kre kinq də to luo lun və 
sti ro lun əmə lə qəl mə si nin 
me xa niz mi» möv zu sun da 
dok tor luq dis ser ta si ya sı nı 
mü da fiə et miş dir.

Mü ha ri bə il lə rin də stra
te ji məh sul sa yı lan to luo lun 
sin te zi onun dok tor luq dis
ser ta si ya sı nın yük sək əhə
miy yət kəsb et mə si nə sü
but idi. Ş.Əli yev SSRİ Xalq 
Ko mis sar la rı So ve ti ya nın da 
Ali At tes ta si ya Ko mis si ya sı
nın qə ra rı ilə 1944cü il də 
üz vi kim ya ix ti sa sı üz rə res

pub li ka da ilk pro fes sor ol
muş dur.

Sər həd lə ri aşan  
şöh rət 

19501960cı il lər də 
gör kəm li alim EAnın Neft 
və Kim ya Pro ses lə ri İns ti tu
tu nun la bo ra to ri ya mü di ri 
və ye ni ya ra dıl mış Azər bay
can Po li tex nik İns ti tu tun da 
Ümu mi kim ya ka fed ra sı nın 
mü di ri ki mi el mipe da qo ji 
fəa liy yə ti ni da vam et dir
miş, el mitəd qi qat iş lə ri ni 
xalq tə sər rü fa tı üçün bir 
sı ra qiy mət li məh sul la rın 
alın ma sı is ti qa mə ti nə yö
nəlt miş dir. Onun rəh bər li
yi ilə aşa ğı mo le kul lu kar
bo hid ro gen lər sa hə sin də 
təd qi qat lar apa rıl mış dır.

Ş.Əli yev neft məh sul la
rın dan po lis ti rol la kı, neft 
qu yu la rı nın pa ra fin siz ləş
di ril mə si, yük sək ef ek tiv li 
ya na caq ya ra dıl ma sı sa hə
sin də ori ji nal el mi iş lə rin 
mü əl li fi dir. 1957 və 1960ci 
il lər də onun 13 el mi kəş fi 
SSRİ Na zir lər So ve ti ya nın
da İx ti ra lar və Kəşf ər üz rə 
Ko mi tə tə rə fin dən yük sək 
qiy mət lən di ri lə rək şə ha
dət na mə lər ve ril miş dir.

Aka de mik  
A.V.Top çi ye vin  
mək tu bun dan...

SSRİ EA Rə ya sət He
yə ti nin baş el mi ka ti bi aka
de mik A.V.Top çi yev 1957
ci ilin de kab rın da SSRİ ali 
təh sil na zi ri V.P.Yel yu ti nə 
gön dər di yi mək tub da ya
zır dı: «Neft kar bo hid ro
gen lə ri nin kim yə vi ema lı 
sa hə sin də el mi təd qi qat
la rın ko or di na si ya sı üçün 
E l  miTex  ni  k i  Şu  ra  nın 
neft kar bo hid ro gen lə ri
nin xlor laş dı rıl ma sı mə
sə lə lə ri nə həsr olun muş 
konf ran sın da ay dın ol du 
ki, Azər bay can Po li tex
nik İns ti tu tun dan kim ya 
elm lə ri dok to ru, pro fes
sor Şıx ba la Əbül fəs oğ lu 
Əli yev tə rə fin dən in di
yə dək ədə biy ya ta mə lum 
ol ma yan, sə na ye də çox 
mü hüm əhə miy yət kəsb 
edən məh sul lar al ma ğın 
ori ji nal və ye ni me tod la rı 
tək lif olu nub.

Azər bay can Po li tex nik 
İns ti tu tu nun rek to ru na Şıx
ba la Əbül fəs oğ lu Əli ye vin 
iş lə ri ni hə ya ta ke çir mək 
üçün mü va fiq şə ra it ya ra
dıl ma sı haq qın da gös tə riş 
ver mə ni zi xa hiş edi rəm. 
İn di hə min iş lər SSRİ Neft 

İns ti tu tun da mə nim rəh
bər lik et di yim la bo ra to ri ya 
ilə bir gə hə ya ta ke çi ri lə
cək».

Gör kəm li alim A.V.Top
çi ye vin xa hi şi nə əsa sən 
SSRİ Ali Təh sil Na zir li yi nin 
Po li tex nik və Ma şın qa yır ma 
Ali Mək təb lə ri Baş İda rə si 
1957ci il de kab rın 27də 
Azər bay can Po li tex nik İns
ti tu tu nun rek to ru nun adı na 
mü va fiq mək tub ün van la
mış dı.

Pro fes sor Şıx ba la Əli ye
vin apar dı ğı təd qi qat la rın 
nə ti cə lə ri 70dən çox el mi 
əsər də, 13 mü əl lif şə ha
dət na mə si və pa tent lər də, 
25dən çox nəşr olun ma
mış təd qi qat da öz ək si ni 
tap mış dır. Onun əl də et
di yi yük sək el mi nə ti cə lər 
müx tə lif yer li və öl kə miz
dən kə nar da xa ri ci jur nal 
və ki tab lar da, o cüm lə dən 
«Che mı cal abst racts» (the 
ame rı can che mı cal so cı ety) 
və Al ma ni ya nın nü fuz lu 
jur nal la rın da də fə lər lə çap 
olun muş dur.

Qısa ömrün böyük 
nailiyyətləri 

Pro fes sor Şıx ba la Əli
yev qa zan dı ğı yük sək el mi 
nai liy yət lə rə gö rə və ana
dan ol ma sı nın 50, el mi
pe da qo ji fəa liy yə ti nin 30 
il li yi ilə əla qa dər Azər bay
can SSR Ali So ve ti Rə ya sət 
He yə ti nin fəx ri fər ma nı ilə 
təl tif olun muş dur. SSRİ Ali 
So ve ti tə rə fin dən «Şə rəf 
ni şa nı» or de ni, Azər bay can 
SSRin 25 il li yi mü na si bə ti
lə «Rə şa dət li əmə yə gö rə» 
me da lı və di gər təl tif ə rə 
la yiq gö rül müş dür. 1945
ci il də Azər bay can SSR Ali 
So ve ti tə rə fin dən mü da fiə 
iş lə ri nin yük sək sə viy yə də 
ic ra sı na gö rə mü ka fat lan
dı rıl mış dır.

Ş.Əli yev öl kə nin ic ti mai 
hə ya tın da da fə al iş ti rak 
edir di. O, D.İ.Men de le yev 
adı na Ümu mit ti faq Cə miy
yə tin Azər bay can böl mə si
nin sədr müa vi ni ki mi ça
lış mış, müx tə lif bey nəl xalq 
konf rans la rın iş ti rak çı sı və 
mə ru zə çi si ol muş dur.

Gör kəm li alim ya ra
dı cı lı ğı nın ən məh sul dar 
ça ğın da  1960cı il iyu lun 
9da hə yat dan köç müş dür. 
Azər bay can da kim ya el mi
nin in ki şa fı na bö yük töh fə
lər ve rən Şıx ba la Əli ye vin 
və fa tın dan 54 il  vaxt keç sə 
də, ye nə də unu dul mur, adı 
da im hör mət lə çə ki lir, xa ti
rə si hər il yad edi lir.

M.AĞAXANOV

Öl kə baş çı sı nın və tən
daş la rın tib bi müa yi nə dən 
ke çi ril mə si ilə bağ lı ver di yi 
tap şı rı ğın ic ra sı Bi nə qə di ra
yo nun da uğur la da vam et
di ri lir. Müa yi nə lə rin ilk gü
nün dən fev ra lın 26dək 18 
min nə fər sa kin ra yo nun tib
bi  mü əs si sə lə ri nə  mü ra ci ət 
edə rək müa yi nə dən ke çib lər. 
Bu ba rə də qə ze ti mi zə Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti nin İc ti maisi ya si və hu ma
ni tar mə sə lə lər şö bə si nin baş 
məs lə hət çi si Dil bər Şü kü ro
va mə lu mat ve rib.

Sağ lam lıq ay lı ğı çər çi və
sin də sa kin lər 9, 10, 15, 25, 
27 və 35 say lı po lik li ni ka lar
da, ha be lə Xo cə sən Sağ lam
lıq Mər kə zin də  müa yi nə 
olu nur, o cüm lə dən ult ra
səs müa yi nə sin dən ke çir lər. 
Səh hə tin də prob lem aş
kar edi lən in san lar mü va fiq 
müa li cə pro se si nə cəlb olu
nur lar.

Bi nə qə di sa ki ni Nov ruz 
Hə sə nov bi zim lə söh bə tin
də əha li nin məc bu ri tib bi 
müa yi nə dən ke çi ril mə si ni 
yük sək də yər lən dir di: “Bu 
çox va cib və zə ru ri ak si
ya öl kə baş çı sı nın əha li nin 

sağ lam lı ğı nın qay ğı sı na qal
ma sı nın gös tə ri ci si dir. Mən 
heç bir cə tin lik çək mə
dən hə kim müa yi nə sin dən 
keç dim. Səh hə tim də olan  
prob lem lər lə bağ lı mü va fiq 
məs lə hət lər al dım və ha
zır da müa li cə olu nu ram”. 
Həm söh bə ti miz ak si ya nın 
mü tə şək kil qay da da təş kil 
edil di yi ni də diq qə tə çat dır
dı: “Bil di yi mə gö rə, hə ya ta 
ke çi ri lən kam pa ni ya ya ra
yon ic ra ha ki miy yə ti tə rə
fin dən cid di nə za rət olu nur. 
Bu ba xım dan, sa kin lər ra yon 
rəh bər li yi nin fəa liy yə ti ni 
yük sək də yər lən di rir”.

Öl kə mi zə ya xın və ya 
həm sər həd öl kə lər də, xü
su si lə İran da baş ve rən pro
ses lərin böl gə də  xü su si ye ri 
var dır. İki min il lik döv lət çi
lik ənə nə lə ri ni çe vik si ya si 
trans for ma si ya lar la ey ni əra
zi va hi di üz rə qo ru yan, yə ni 
əsas lı əra zi gü zəş ti nə get mə
dən bey nəl xalq mü na si bət lər
də öz möv qe yi ni və geo po li tik 
nü fu zu nu ta mam la yan İran 
uni kal si ya sita ri xi spe si fi ka ya 
ma lik dir.

Bir tə rəf dən Tür ki yə və 
türk dil li döv lət lər lə, bir tə rəf
dən ta ri xi im pe ri ya ənə nə lə
ri ni qo ru yan Çin, Hin dis tan 
və Ru si ya ilə stra te ji, baş qa bir 
tə rəf dən et nikdi ni ya xın lı ğı
na bax ma ya raq, mil li döv lət 
ma raq la rı nı bun dan üs tün tu
tan Pa kis tan və Əf qa nıs tan la, 
eyni zamanda di ni həm rəy li yi 
ilə se çi lən ərəbis lam dün ya sı 
ilə dai mi rə qa bət or ta mın da 
mil li fars döv lət çi lik ənə nə
lə ri ni qo ru yan İran özü nə
məx sus si ya si ma nevr lə ri ilə 
nə in ki ayaq da du ra bi lir, hət ta 
ya xın Şərq də İs ra il lə pa ra lel 
ola raq ərəb döv lət lə ri üzə rin
də söz sa hib li yi ni da vam et di
rir. Hər şey dən əv vəl müa sir 
İra nın si ya si ma nevr lə ri haq
qın da nə de mək ola r?

İkin ci dün ya mü ha ri bə
sin dən son ra Sta li nin an ti

türk mil lət çi li yi sa yə sin də 
so vet qo şun la rı nın İran dan 
çə kil mə si nə ti cə sin də, yə ni 
cə nub da Azər bay ca nın ən 
bö yük və iri döv lət lər dən bi
ri nə çev ril mə si nə qıs qanc lıq 
gös tər mə si ilə İra nın ikin ci 
dün ya mü ha ri bə sin dən it ki
siz ötüş mə si onun gə lə cək 
qüd rə ti nin əsa sı nı təş kil et
di. Həm şah, həm də müa
sir şiə çiməz hə bi si ya si ten
den si ya la ra əsas la nan İran 
üçün hər cür mo nar xist və 
di nikle ri kal si ya si sis tem
lər nə qə dər birbi ri nə əks 
ol sa lar da, bir məq sə də xid
mət edir lər: İra nın bu gün kü 
sər həd lə ri da xi lin də döv lət

çi li yi ni qo ru maq. Yə ni si ya si 
ideo lo gi ya nın tə mə li ni təş
kil edən fars mil li döv lət çi
lik am bi si ya sı na əsas la nan 
döv lət çi lik ierar xi ya sı nı qo
ru maq!

Bə zi ana li tik lə rə gö rə, 
İra qın da xi li si ya si gər gin lik 
içə ri sin də bo ğu la raq zə if sa
lın ma sı da bu öl kə nin stra te ji 
ma raq la rı na uy ğun dur. Yə ni 
şiə di nidöv lət çi lik ideo lo gi
ya sı nın Kər bə la və Nə cə fin 

əlin də cəm ləş mə mə si, son 
nə ti cə də, Qu mun şiədi ni 
ideo lo ji mər kəz ola raq nü fu
zu nu qo ru maq in di ki si ya si 
kur sun stra te ji tə məl lə ri ni tə
min et mə yə xid mət edir.

Ru si ya,  Çin və bə zi Av ro pa 
öl kə lə ri ilə bu re ji min is ti mü
na si bət lə ri isə İra nın si ma sın
da Ya xın Şər qə nə za rə ti tə min 
et mək də da vam edən ABŞİs
ra il tan de mi nə ma ne ol maq dır. 
San ki bu  tan de mə qar şı da yan
mış güc lə rin “ma şa”sı dır.

Bə zi bey nəl xalq ana li tik
lə rin fik rin cə, bu mis si ya sı ilə 
İran ölkədə ki türk top lu mu na 
ar xa ola bi lə cək Tür ki yə ni də 
da im zə if, da xi li zid diy yət lə ri 

ilə çar pı şan du rum da gör mək 
is tə yir, Cə nu bi Qaf qaz və ona 
həm sər həd olan öl kə lə rə qar
şı Er mə nis ta nı qo ru maq və 
güc lən dir mək lə on la rı təz yiq 
al tı na alır, İraq, Tür ki yə, İran, 
Su ri ya və Li van da kı er mə
ni top lu mu nun bu öl kə lə rin 
bankma liy yə sfe ra sın da kı nü
fu zu nun qay ğı ke şi mis si ya sı nı 
da uğur la da vam et di rir.

Be lə lik lə, İraq, Tür ki yə, 
Su ri ya və Li van da kı zid diy

yət lə rin bir ba şa və do la yı sı 
ilə de te na to ru ki mi gös tə ri lən 
bu öl kə Ya xın Şərq geo po li tik  
area lın da kı mü na qi şə lə rin 
baş lı ca ideo lo ji güc mər kə
zi ola raq, “ma şa” mis si ya sı
nı uğur la da vam et dir mək lə 
möv cud döv lət çi lik ənə nə lə
ri ni də qo ru muş olur.

Dü nən ki mo nar xi ya, bu
gün kü  İs lam Res pub li kas ının 
da te le yi ni mü əy yən edən 
möv cud si ya si kurs yə qin ki, 
uzun müd dət bu si ya si area lı 
təh did al tın da sax la ya caq dır.

Be lə bir şə ra it də qon şu 
İran la bi zim mü na si bət lə
ri miz də xü su si əhə miy yət 
kəsb edir. Qeyd olu nan si ya

sicoğ ra fi nü ans la rı nə zə rə 
al maq la, öl kə miz qon şu İra
nın sa bit li yi ni is tə mək lə ona 
mü na si bət də dos ta nə, sə mi
mi və dö züm lü, am ma çağ
daş re al lıq lar dan qay naq la nan 
ayıq və ob yek tiv dip lo ma tik 
mü na si bət lə ri ni da vam et
dir mək də, bu qar daş öl kə nin 
əminaman lı ğı nı re gi on üçün 
baş lı ca fak tor ki mi də yər lən
dir mək də da vam et mə li dir və 
edir.

Həsən Bayramoğlu
politoloq

 beynəlxalq şərh

Sakinlərintibbimüayinəsidavamedir



8 | BİNƏQƏDİ | 28 fevral 2014 | №08 (52)

son səhifə

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

Sakinlərin 
Müraciət Xidməti

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

ELAN

“BİNƏQƏDİ” QƏZETİNƏ 2014-cü İl ÜÇÜN 
ABuNƏ KAMPANİyASI DAVAM EDİR

Azərbaycanınbütünşəhərvərayonlarında
“Binəqədi”qəzetininillikabunəhaqqı(çatdırılma
xərcləridaxilolmaqla)20manat80qəpiktəşkil
edir.Qəzetimizəabunəyazılmaqüçünabunə
haqqınıredaksiyamızınaşağıdagöstərilənbank
hesabınaköçürməyinizxahişolunur.

ELAN

VÖEN:1002874841;H/h:AZ42ATAZ01200150450000140060;“Atabank”ASC
VÖEN:9900006651;M/h:AZ50NABZ01350100000000032944;SWIFTATAZAZ22

 iqtisadiyyat  xarici xəbərlər

An ti in hi sar Si ya sə ti və İs teh lak çı
la rın Hü quq la rı nın Mü da fi ə si Döv lət 
Xid mə ti fi  zi ki şəxs Ba la Ba ğır za də yə 
məx sus ma ğa za da yox la ma apar mış dır. 

İq ti sa diy yat və Sə na ye Na zir li yi
nin mət bu at xid mə tin dən Azər TAca 
bil dir miş lər ki, yox la ma za ma nı qey
ridə qiq rek lam dan is ti fa də edil mək lə 
is teh lak çı la rın al da dıl ma sı hal la rı aş kar 
edil miş dir. Mü əy yən olun muş dur ki, 

ma ğa za nın pən cə rə sin də “En di rim 50 
fa iz” məz mun lu rek lam yer ləş di ril sə 
də, sa tış da olan mal la rın qiy mə ti nə en
di rim tət biq edil mə miş dir. 

Döv lət Xid mə ti tə rə fi n dən gö rül
müş təd bir lər nə ti cə sin də qa nun suz 
rek la mın ya yı mı da yan dı rıl mış dır. 

Qa nun po zun tu su na yol ver miş fi 
zi ki şəxslər ba rə sin də qa nun ve ri ci li yə 
uy ğun ola raq mü va fi q təd bir lər gö rü lür.

Ba kıTbi li siQars (BTQ) də mir yo
lu 2015ci ilin ikin ci ya rı sın da tam işə 
dü şə cək dir. Bu ilin so nun da isə sı naq 
qa ta rı BTQ də mir yo lu xət ti ilə Tür ki yə 
sər hə di nə dək ge də bi lə cək dir.

Azər TAc xə bər ve rir ki, bu nu jur
na list lə rə mü sa hi bə sin də Azər bay ca
nın nəq liy yat na zi ri Zi ya Məm mə dov 
bil dir miş dir. Azər bay can və Gür cüs tan 
nü ma yən də he yət lə ri nin iş ti ra kı ilə fev
ra lın 24də BTQ də mir yo lu la yi hə si nin 
Əla qə lən dir mə Şu ra sı nın Ba kı da ke çi
ri lən 18ci ic la sın da həl li va cib mə sə
lə lə rin mü za ki rə olun du ğu nu bil di rən 

Z.Məm mə dov de miş dir: “İc las da bu il 
üçün ye ni büd cə nin qə bul olun ma sı nı 
mü za ki rə et dik. Həm çi nin, la yi hə nin 
ic ra sı ilə bağ lı fi  kir mü ba di lə si apar dıq. 
Ha zır da iş lər plan lı şə kil də da vam edir”.

Tür ki yə əra zi sin də də iş lə rin sü
rət lə apa rıl dı ğı nı de yən Z.Məm mə dov 
bil dir miş dir ki, əsas çə tin lik Tür ki yə ilə 
Gür cüs tan ara sın da kı uzun lu ğu 4,2 ki
lo metr olan tu ne lin ti kin ti si ilə bağ lı dır. 
Ha zır da bu ra da da iş lər sü rət lən miş
dir. Tür ki yə tə rə fi  2015ci ilin iyuniyul 
ay la rın da bu işi ta mam la ma ğı nə zər də 
tu tur.

Stan dart laş dır ma, Met ro lo gi ya və 
Pa tent üz rə Döv lət Ko mi tə si tə rə fi n dən 
AZS 7572014 “Ha lal məh sul la rın ser ti
fi  kat laş dır ma qay da la rı” döv lət stan dar
tı təs diq edil miş dir. Bu stan dart “ha lal 
məh sul”la rın ser ti fi  kat laş dı rıl ma sı nı və 
on la ra uy ğun luq ser ti fi  ka tı nın ve ril mə
si ni tən zim lə yir. Stan dar ta əsa sən, “ha
lal məh sul”la rın ser ti fi  kat laş dı rıl ma sı 
üçün si fa riş çi mü va fi q ser ti fi  kat laş dır
ma or qa nı na mü ra ci ət et mə li dir. Əks 
hal da, ser ti fi  kat laş dı rıl ma yan məh sul

la rın üzə rin də “ha lal” sö zün dən 
is ti fa də yə qa da ğa qo yu la caq dır. 

Ko mi tə nin mət bu at xid mə
tin dən bil dir miş lər ki, bu il ap re
lin 1dən eti ba rən AZS 7312012 
(OİC/ SMİ İC 1:2011) “Ha lal qi da. 
Ümu mi tə ləb lər” döv lət stan dart
la rı na uy ğun ser ti fi  kat laş dı rıl ma
yan, la kin üzə rin də “ha lal” sö zü 
ya zıl mış məh sul la rın is teh sa lı və 
sa tı şı qa da ğan edi lə cək dir. Mü
va fi q mü əs si sə lə rə ar tıq bu nun

la bağ lı mə lu mat ve ril miş dir. Hə min 
müd dət ər zin də “ha lal” sö zü ya zıl mış 
eti ket lə rin ye ni lə ri ilə əvəz lən mə si 
üçün tex ni ki mə sə lə lər həll edil mə li
dir. 

Məq səd qa nun ve ri ci li yin tə ləb lə ri
nin ic ra edil mə si ilə ya na şı, is teh lak çı 
hü quq la rı nın eti bar lı su rət də qo run ma
sı, haq sız rə qa bət hal la rı nın qar şı sı nın 
alın ma sı və is teh lak çı la rın bu sa hə də 
da xi li ba za ra ina mı nın güc lən di ril mə
si dir.

“Spie gel On li ne”nın mə
lu ma tı na gö rə, Av ro pa Şu ra sı 
Al ma ni ya da irq çi lik və dö
züm süz lü yü tən qid edən he
sa bat təq dim edib. He sa bat da 
aşa ğı da kı bənd lər öz ək si ni 
ta pıb:

1. Al ma ni ya  Av ro pa Kon
ven si ya sı nın disk ri mi na si ya 
hal la rı nı qa da ğan edən 12ci 
pro to ko lu nu hə lə də ra ti fi  ka
si ya et mə yib;

2. İr qi zə mi n də tö rə di lən 
zo ra kı lıq fakt la rı hə lə də Al
ma ni ya nın ci na yət qa nun ve ri
ci li yi nə da xil edil mə yib;

3. Al man po li si di gər irq

dən olan şəxs lə rin sə nəd lə ri
ni əsas sız ola raq yox la yır. Bu 
cür  disk ri mi na si ya hal la rı na 
qa da ğa qo yul ma lı dır; 

4. Al ma ni ya da irq çi lik an
la yı şı məh dud çər çi və də is
ti fa də edi lir. İrq çi lik fakt la rı, 
əsa sən, mü tə şək kil ci na yət
kar lıq la əla qə lən di ri lir. 

 He sa bat da “NSU” ult ra sağ 
ter ror təş ki la tı nın fəa liy yə ti 
ilə bağ lı is tin ta qa da to xu nu
lub. Ko mis si ya rəs mi Ber li ni 
hü quqmü ha fi  zə or qan la rın
da is la hat apar ma ğa və kse
no fo bi ya ya qar şı mü ba ri zə yə 
ça ğı rıb.

Fev ra lın 24də Azər bay
can Mil li Elm lər Aka de mi
ya sı nın (AMEA) A. Ba kı xa
nov adı na Ta rix İns ti tu tu nun 
təş ki lat çı lı ğı ilə Azər bay can 
ic ti mai fi k ri nin gör kəm li nü
ma yən də si, ta nın mış maa rif çi 
və ya zı çıpub li sist Əli bəy Hü
seyn za də nin 150 il lik yu bi le
yi nə həsr edil miş el mi ses si ya 
ke çi ril miş dir.

Aka de mi ya nın əsas bi
na sın da ke çi ri lən ses si ya da 
ins ti tu tun di rek to ru, Mil li 
Məc li sin de pu ta tı, AMEA
nın müx bir üz vü Ya qub Mah
mu dov çı xış edə rək təd bi rin 
əhə miy yə tin dən da nış mış, 
el mi ses si ya nın Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin “Əli bəy Hü
seyn za də nin 150 il lik yu bi le
yi nin ke çi ril mə si haq qın da” 
2014cü il 21 yan var ta rix li 
Sə rən ca mı na əsa sən ke çi ril
di yi ni bil dir miş dir. 

Qeyd edil miş dir ki, bö

yük Azər bay can ədi bi, fi  lo sof 
və ədə biy yat tən qid çi si, XX 
əsr Azər bay cantürk ic ti mai 
fik ri nin ən gör kəm li nü ma
yən də lə rin dən bi ri ol muş 
Əli bəy Hü seyn za də  tək cə 
Azər bay can mil li ta ri xi nin 
de yil, bü töv lük də türk is lam 
dün ya sı nın na dir si ma la rın
dandır. Uzun müd dət alim, 
hə kim, rəs sam, şa ir, tən qid çi, 
tər cü mə çi, mü əl lim, jur na list 
ki mi çalışmış Ə.Hüseynzadə 
XX əsr Azər bay can mət bua tı 
və pub li sis ti ka sı sa hə sin də də 
müs təs na xid mət lər gös tər
miş dir.

Gör kəm li mü tə fək kir XIX 
əs rin so nu, XX əs rin əv vəl
lə rin də Azər bay can xal qı na 
və ey ni za man da, türk is lam 
xalq la rı na yol gös tə rən və 
müx tə lif elm sa hə lə ri ni la yi
qin cə təm sil edən ta ri xi şəx
siy yət lər dən ol muş dur. Onun 
ya ra dı cı lı ğı, dün ya gö rü şü və 
özün dən son ra gə lən nə sil
lə rə gös tər di yi yol par laq şə
kil də sü but edir ki, ic ti mai 
fi  kir sa hə sin də bö yük kəşf  ər 
elm lə rin qov şa ğın da baş ve rir. 
Çün ki Əli bəy Hü seyn za də fi 
zi kari ya ziy yat sa hə sin də ali 
təh sil al ma sı na bax ma ya raq, 
tə ba bət sa hə sin də də dün ya
nın ən qa baq cıl uni ver si tet lə
rin dən bi ri ni bi tir miş dir. O, 
pub li sis ti ka da çox bö yük söz 
sa hi bi, in san hə ya tı nın müx
tə lif sa hə lə ri ni öy rən mək və 
ona yol gös tər mək də mi sil siz 
ta ri xi si ma dır. 

Çi nin Nan nin şə hə rin dən 
(Qu an siÇju an mux tar ma ha
lı) olan Çjou so yad lı kim ya çı 
öz ey va nın da köh nə mo bil te
le fon lar dan qı zıl əl də edir. 

2008ci il də Çjou yer li 
kim ya ins ti tu tu nu tərk et miş 
və öz mən zi lin də qı zıl çı xar
ma la bo ra to ri ya sı ya rat mış dır. 
Çjou nun de di yi nə gö rə, bu iş 
çox fay da lı ola bi lər, be lə ki, 
köh nə mo bil te le fon lar dan 
tək cə qı zıl və gü müş de yil, 
həm də qiy mət lə ri gün dən
gü nə ar tan mis və qa lay ki

mi di gər qiy mət li me tal lar da 
əl də et mək müm kün dür. O, 
qeyd et miş dir ki, məhz köh nə 
te le fon lar dan da ha çox – hər 
te le fon dan təq ri bən 1 qram 
qı zıl çı xar maq olar. Çjou nun 
fik rin cə, ye ni te le fon lar dan 
“No kia” şir kə ti nin mo bil te le
fon la rın da da ha çox qı zıl var
dır. Kim ya çı bu işə baş qoş maq 
is tə yən lə ri xə bər dar et miş dir 
ki, onun təc rü bə si ni tək rar
la ma sın lar, çün ki qı zı lı ha sil 
edər kən zə hər li mad də lər 
əmə lə gə lir. 

“Proc ter & Gamb le” şir
kə ti mo bil qur ğu ya qo şul maq 
üçün “Blue to oth” ilə təc hiz 
olunmuş “OralB” bren di al
tın da diş fır ça sı nı təq dim et
miş dir. Diş tə miz lə mək üçün 
qur ğu nun qiy mə ti təx mi nən 
330 dol lar təş kil edə cək və bu 
ilin ya yın da sa tı şa çı xa rı la caq
dır.

Bun dan baş qa, “OralB” 
diş fır ça sı Bar se lo na da ke çi ri
lə cək “2014 MWC” sər gi sin
də nü ma yiş olu na caq dır.

Qur ğu nun ya ra dı cı la rı bil
dir miş lər ki, təq dim edil miş 
qur ğu diş lə rin tə miz lən mə si 
pro se si ni re al vaxt re ji min də 
iz lə mə yə və is ti fa də çi yə töv
si yə lər ver mə yə ica zə ve rir.

Uk ray na pre zi den ti Vik tor 
Ya nu ko vi çə qar şı dinc əha li
nin küt lə vi qət li it ti ha mı ilə 
ci na yət işi açı lıb və o, ax ta rı şa 
ve ri lib. Bu ba rə də öl kə nin da
xi li  iş lər na zi ri nin sə la hiy yət
lə ri ni ic ra edən Ar sen Ava kov 
mə lu mat ve rib.

Ki yev də  “May dan” fə al la rı 
öl kə nin gə lə cək ha ki miy yə ti
ni mü əy yən ləş di rə cək  “Mil li 
eti mad dai rə si” təş kil edib lər. 
Sə nəd də de yi lir ki, hər bir 
hö ku mət üz vü “May dan”ın 
dəs tə yi ni qa zan ma lı dır. Ma
yın 25də ke çi ri lə cək növ bə
dən kə nar pre zi dent seç ki lə ri 
ilə bağ lı təş vi qat kam pa ni ya sı 

baş la yıb.
Krım da isə və ziy yət gər

gin ola raq qa lır. Kerç şə hə
rin də “May dan” fə al la rı ilə 
Ya nu ko viç tə rəf dar la rı ara sın
da toq quş ma lar qey də alı nıb. 
Se vas to pol da isə kü çə lə rə 50 
min eti raz çı çı xıb. Mi tinq iş

tir ka çı la rı Krı mın Uk ray na
dan ay rıl ma sı nı tə ləb edir lər.

Qeyd edək ki, qey risa bit
lik iq ti sa diy ya ta da mən fi  tə
sir gös tə rib. Öl kə nin əsas gə
lir mən bə yi olan me tal lur gi ya 
sə na ye sin də is teh sal yan var da 
13,5% aza lıb. Bə zi mü əs si sə
lər də is teh sal ya rı ba ya rı zə if
lə yib. 

İstehlakçılarınaldadılmasıhallarının
qarşısıalınır

TürkiyəiləGürcüstanarasındakıtunelin
tikintisindəişlərsürətlənib

Məhsullarınüzərində“halal”sözünün
yazılmasınaqadağaqoyuldu

AvropaŞurasıAlmaniyanı
tənqidedib

ƏlibəyHüseynzadə–150 Telefondanqızılalançinlilər...

“Məsləhətçi”dişfırçası

Ukraynadavəziyyət“ruscadır”

 mədəniyyət  maraqlı

Bey nəl xalq kre di tor la rın 
nü ma yən də lə ri Yu na nıs ta nın 
iq ti sa di və ziy yə ti ni qiy mət lən
dir mək üçün Afi  na ya gə lib lər. 
Öl kə nin ma liy yə na zi ri ilə gö
rü şün ke çi ril di yi vaxt da ix ti sa ra 
düş müş döv lət qul luq çu la rı na
zir li yin qar şı sın da eti raz ak si ya
sı ke çi rib lər. Ak si ya iş ti rak çı la
rı bey nəl xalq kre di tor la ra qar şı 
şü ar lar səs lən di rib lər. On lar 

prob lem lə ri nə həs sas lıq la ya
na şıl ma sı nı və zə if so si al tə bə
qə lə rin dəs tək lən mə si ni tə ləb 

edib lər. 
Qeyd edək ki, Av ro pa İt

ti fa qı və Bey nəl xalq Val yu ta 

Fon du nun yox la ma la rı sent
yabr dan in di yə dək bir ne çə 
də fə tə xi rə sa lı nıb.  Bey nəl xalq 
kre di tor lar Yu na nıs tan hö ku
mə ti nin is la hat la rı ləng hə ya
ta ke çir di yi ni bil di rir. Rəs mi 
Afi  na isə öz növ bə sin də Av ro
pa İt ti fa qı, Bey nəl xalq Val yu
ta Fon du və Av ro pa Mər kə zi 
Ban kı nı da nı şıq la rı uzat maq da 
gü nah lan dı rır. 
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