
Binəqədidə 

Nov ruz 
tən tə nə si

Mar tın 24də Ni der land 
Kral lı ğı nın Haa qa şə hə rin
də III Nü və Təh lü kə siz li yi 
Sam mi ti öz işi nə baş la mış dır. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev sam
mit də iş ti rak et miş dir.

Nü və Təh lü kə siz li yi Sam
mi ti XXI əsr də bey nəl xalq 
bir lik üçün cid di təh lü kə ya
ra dan nü və ter ror çu lu ğu nun 
qar şı sı nı al ma ğa həsr olu nan 
yük sək sə viy yə li zir və gö rü
şü dür. Əl li dən çox öl kə nin 
döv lət və hö ku mət baş çı la rı
nın, müx tə lif bey nəl xalq təş
ki lat la rın rəh bər lə ri nin iş ti
rak et dik lə ri sam mit də nü və 
təh lü kə siz li yi nin əsas mə sə
lə lə ri, o cüm lə dən dün ya da 
təh lü kə li nü və ma te ri al la rı
nın sa yı nın azal dıl ma sı, ra di o
ak tiv mən bə lə rin təh lü kə siz
li yi nin, bu sa hə də bey nəl xalq 
əmək daş lı ğın güc lən di ril mə si  
və di gər mə sə lə lər mü za ki rə 
olun muş dur. 

Sammit iştirakçı la rı Azər
bay ca nın tədbirdə fə al iş ti ra
kı nı yük sək qiy mət lən dir miş
lər. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə öl kə mi zin dün
ya da nü və təh lü kə siz li yi nə 
töh fə ver mə si bey nəl xalq bi
rik tə rə fi n dən təq dir olu nur. 

Nü və Təh lü kə siz  l i  y i 
Sam mi ti “Nü və siz dün ya” 
vi deo çar xı nın nü ma yi şi ilə 
baş la mış dır. Azər bay can Pre
zi den ti İl ham Əli ye vin də iş
ti rak et di yi zir və gö rü şü nü 
açıq elan edən Ni der lan dın 
Baş na zi ri Mark Rüt te sam mit 
iş ti rak çı la rı nı sa lam la mış dır. 
2010cu il də ABŞ Pre zi den ti 
Ba rak Oba ma nın tə şəb bü sü 
ilə baş tu tan ilk sam mit dən 
son ra dün ya da nü və təh lü
kə siz li yi nin tə min olun ma
sı sa hə sin də bir çox mü hüm 
iş lə rin gö rül dü yü nü de yən 
Mark Rüt te bu mə sə lə də dip
lo ma tik səy lə rin güc lən di ril
mə si nin əhə miy yət li rol oy
na dı ğı nı diq qə tə çat dır mış dır. 
Nü və təh lü kə siz li yi nin tə min 

olun ma sı ilə bə şə riy yə tin gə
lə cə yi nin tə mi nat al tı na alın
dı ğı nı de yən Ni der lan dın Baş 
na zi ri bu sa hə də hö ku mət lər 
ara sın da əmək daş lı ğın fay da lı 
ol du ğu nu bil dir miş dir.

Bun dan əv vəl ki Sam mi tə 
ev sa hib li yi edən Ko re ya Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti Pak 
Kın He çı xı şın da müa sir dün
ya da nü və təh lü kə siz li yi nin 
tə min olun ma sı nın zə ru rə tə 
çev ril di yi ni de yə rək, öl kə si
nin bu mə sə lə də öz dəs tə yi ni 
əsir gə mə di yi ni vur ğu la mış
dır. 

BMTnin baş ka ti bi Pan 
Gi Mun sam mi tin əhə miy
yə tin dən da nı şar kən onun 
eh ti mal olu nan nü və ter ro riz
mi nin qar şı sı nın alın ma sın da 
xü su si əhə miy yə ti ilə se çil di
yi ni bil dir miş dir. Nü və təh lü
kə siz li yi nin müa sir dün ya da 
qlo bal xa rak ter da şı dı ğı nı de
yən Pan Gi Mun BMTnin bu 
sa hə də ki mis si ya sı nın sə mə
rə li ol du ğu nu vur ğu la mış dır. 

Son ra sam mit öz işi ni 
ple nar mü za ki rə lər lə da vam 
et dir miş dir. Bu çər çi və də “Si
ya sə tin sse na ri əsa sın da mü
za ki rə si” möv zu sun da ic las 
ke çi ril miş dir.

Sam mi tin ikin ci iş gü nü 
nü və təh lü kə siz li yi sa hə sin
də mil li və bey nəl xalq təd
bir lə rin əhə miy yə ti nə həsr 
olun muş, bu sa hə də dün ya 
öl kə lə ri ara sın da əmək daş
lı ğın da ha da möh kəm lən
di ril mə si nin va cib li yi vur
ğu lan mış dır. Dün ya li der lə ri 
bu zir və gö rü şün də də nü və 
ter ro riz mi nin qar şı sı nın alın
ma sı üz rə uzun müd dət li və 
sə mə rə li bey nəl xalq əmək
daş lıq mə sə lə si ni gün dəm də 
sax la mış lar. On lar nü və ter
ro riz mi təh lü kə si nin hə lə də 
möv cud ol du ğu nu bil di rə rək, 
bu təh lü kə nin qar şı sı nın alın
ma sı üçün təd bir lə rin da vam 
et di ril mə si nin va cib li yi ni önə 
çək miş lər. 

Sam mi tin ple nar ic la sın da 

çı xış edən Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev zir və gö rü şü iş ti rak çı
la rı nı sa lam la ya raq Sam mi ti 
qə bul et di yi nə və gös tər di yi 
qo naq pər vər li yə gö rə Ni der
land hö ku mə ti nə min nət
dar lı ğı nı bil dir miş dir. Nü və 
təh lü kə siz li yi təd bir lə ri nin 
güc lən di ril mə sin də Bey nəl
xalq Atom Ener ji si Agent li yi
nin mü hüm ro lun dan da nı şan 
Azər bay can döv lə ti nin baş çı sı 
öl kə mi zin nü və təh lü kə siz li
yi nin bir çox as pekt lə ri üz rə 
bu Agent lik lə fə al əmək daş
lıq et di yi ni və Azər bay ca nın 
iş ti rak çı döv lət ol du ğu Nü və 
Ter ror çu lu ğu na qar şı Mü ba
ri zə üz rə Qlo bal Tə şəb bü
sün nü və təh lü kə siz li yi nin 
möh kəm lən di ril mə si is ti qa
mə tin də Bir ləş miş Mil lət lər 
Təş ki la tı nın gös tər di yi səy lə ri 
dəs tək lə di yi ni, bu ya xın lar da 
Azər bay ca nın nü və, kim yə vi 
və bio lo ji si lah la rın və on la rın 
çat dı rıl ma va si tə lə ri nin ya yıl
ma ma sı sa hə sin də gör dü yü 
növ bə ti təd bir lər haq qın
da ye ni he sa ba tı nı Bir ləş miş 
Mil lət lər Təş ki la tı na təq dim 
et di yi ni diq qə tə çat dır mış dır. 
Pre zi dent İl ham Əli yev qeyd 
et miş dir ki, 2012ci il də BMT
nin Təh lü kə siz lik Şu ra sın da 
sədr li yi za ma nı Azər bay can 
bey nəl xalq ter ror çu luq, o 
cüm lə dən nü və ter ror çu lu ğu 
mə sə lə lə ri nə aid mü za ki rə lər 
təş kil et miş dir.

Nü və və ra di o ak tiv təh
lü kə siz li yin tə min edil mə si 
üçün əla və təd bir lər gö rül
mə si nin va cib li yi nə to xu nan 
Pre zi dent İl ham Əli yev Azər
bay ca nın nü və ma te ri al la rı nın 
qey riqa nu ni döv riy yə sin də 
tran zit marş ru tu ki mi öl kə nin 
əra zi sin dən is ti fa də nin qar şı
sı nı al maq üçün bö yük səy lər 
gös tər di yi ni, bu məq səd lə 
bey nəl xalq tə rəf daş lar la sıx 
əmək daş lıq edə rək bey nəl
xalq stan dart la ra uy ğun güc
lü qa nun ve ri ci li yə əsas la nan 

əha tə li mil li ix ra ca nə za rət 
sis te mi ni for ma laş dır dı ğı nı 
vur ğu la mış dır.

Döv lə ti mi zin baş çı sı bil
dir miş dir ki, bu ya xın lar da 
qə bul edil miş Azər bay ca nın 
ilk “Də niz Təh lü kə siz li yi 
Stra te gi ya sı”nda nü və və di
gər küt lə vi qır ğın si lah la rı nın 
və on la rın çat dı rıl ma va si
tə lə ri nin, elə cə də aidiy ya tı 
ma te ri al la rın ya yıl ma sı də niz 
təh lü kə siz li yi nə ən bö yük hə
də lər dən bi ri ki mi mü əy yən 
edi lir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
tə əs süf lə qeyd et miş dir ki, 
Azər bay ca nın bey nəl xalq sə
viy yə də ta nın mış əra zi si nin 
20 fai zi nin Er mə nis tan tə rə
fi n dən da vam edən iş ğa lı və 
azər bay can lı la ra qar şı apa rıl
mış et nik tə miz lə mə si ya sə ti 
sə bə bin dən öl kə mi zin öz sər
həd lə ri nin mü əy yən his sə si
nə la zı mi sə viy yə də nə za rət 
et mək im ka nı yox dur. Bu cür 
və ziy yət trans mil li mü tə
şək kil ci na yət kar lı ğa, nü və 
və ra di o ak tiv ma te ri al la rın 
qey riqa nu ni da şın ma sı na, 
həm çi nin ra di o ak tiv tul lan
tı ma te ri al la rı nı bas dır maq la 
Azər bay ca nın iş ğal olun muş 
əra zi lə ri nin Er mə nis tan tə
rə fi n dən zə hər lən di ril mə si
nə şə ra it ya ra dır.

Da ha son ra Azər bay can 
Pre zi den ti Er mə nis ta nın təx
mi nən 40 il əv vəl ti kil miş 
və köh nəl miş Atom Elekt rik 
Stan si ya sı nın ya rat dı ğı təh lü
kə dən da nı şa raq de miş dir ki, 
bu elekt ros tan si ya bü tün re
gi on və ya xın qon şu lar üçün 
bö yük təh did dir. Ora da kı 
hər han sı qə za nın nə ti cə lə ri 
fa ciə li ola caq dır. La kin bey
nəl xalq na ra hat lı ğı ara dan 
qal dır maq və bu elekt ros tan
si ya nı bağ la maq əvə zi nə, Er
mə nis tan hə min Atom Elekt
rik Stan si ya sı nın fəa liy yə ti ni 
2026cı ilə qə dər da vam et
dir mək qə ra rı na gə lib, bax
ma ya raq ki, o, yük sək seys mik 

zo na da yer lə şir və köh nəl miş, 
ol duq ca təh lü kə li tex no lo gi
ya ya əsas la nır.

Azər bay ca nın re gi on da 
təh lü kə siz li yin və sa bit li yin 
qo run ma sın da ol duq ca müs
bət rol oy na dı ğı nı de yən Pre
zi dent İl ham Əli yev demiş dir: 
“Biz re gi on da və bü tün dün
ya da nü və təh lü kə siz li yi nin 
güc lən di ril mə si nə aid mə sə
lə lər üz rə bey nəl xalq təş ki lat
lar və tə rəf daş la rı mız la apar
dı ğı mız əmək daş lı ğın da vam 
et di ril mə si, nü və və ra di o ak
tiv ma te ri al la rın qey riqa nu ni 
döv riy yə sin dən irə li gə lən 
hə də lə rin azal dıl ma sı işi nə 
sa di qik”.

Çı xı şı nın so nun da Azər
bay can döv lə ti nin baş çı sı 
Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı 
baş da ol maq la bey nəl xalq ic
ti ma iy yə tin da vam lı səy lə ri 
ilə bü tün ça ğı rış la rın həll edi
lə cə yi nə və da ha təh lü kə siz 
dün ya qu ru la ca ğı na əmin li yi
ni ifa də et miş dir.

Son ra zir və gö rü şü nün 
“Nü və təh lü kə siz li yi sam mi
ti nin gə lə cə yi” möv zu sun da 
qey rirəs mi ic la sı ol muş dur. 

Azər bay can Pre zi den ti 
İlham Əli yev sam mit çər çi
və sin də Qa za xıs tan Pre zi
den ti Nur sul tan Na zar ba yev, 
Bö yük Bri ta ni ya və Şi ma li İr
lan di ya Bir ləş miş Kral lı ğı nın 
Baş na zi ri De vid Ke me ron və 
İta li ya nın Baş na zi ri Mat teo 
Rent si ilə gö rüş müş dür. Söh
bət za ma nı Azər bay can ilə 
bu öl kə lər ara sın da iki tə rəf  i 
əla qə lə rin in ki şa fı na da ir fi  kir 
mü ba di lə si apa rıl mış dır. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
zir və gö rü şü za ma nı Tür ki yə 
Pre zi den ti Ab dul lah Gül lə də 
gö rüş müş dür. Gö rüş də Azər
bay canTür ki yə əla qə lə ri nin 
in di ki və ziy yə ti və pers pek ti
vi ilə bağ lı mü za ki rə lər apa
rıl mış dır. 

Zir və gö rü şü nün so nun
da ye kun Kom mü ni ke qə bul 
olun muş dur.

Prezident İlham Əliyevin 
Niderland Krallığına işgüzar səfəri 
Dövlətimizin başçısı Haaqa şəhərində keçirilən 
Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitində iştirak etmişdir
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“Sənaye ili”nin 
əsasları 
və perspektivləri  

“açıq qa pı” 
gün lə ri da vam 
edir

Müs tə qil 
azər bay ca nın 
təh lü kə siz li yi 
ke şi yin də...

Tale yollarında 
qoşa 
addımlayanlar
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Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev Haa qa da Ni der land 
Kral lı ğı Se na tı nın üz vü Re
ne Van Der Lin den ilə gö
rüş müş dür.

Gö rüş də Azər bay can 
Res pub li ka sı ilə Ni der land 
Kral lı ğı ara sın da əla qə lə rin 
in ki şa fın dan məm nun luq 
ifa də olun muş, öl kə lə ri mi
zin si ya si, iq ti sa di, biz nes 

və di gər sa hə lər də uğur lu 
əmək daş lıq qur duq la rı vur
ğu lan mış dır. Azər bay can ilə 
Ni der lan dın təh sil və elm 
sa hə lə rin də də yax şı əmək
daş lıq et dik lə ri bil di ril miş dir. 

Söh bət za ma nı Azər
bay ca nın “ADA” Uni ver si te
ti ilə Ni der lan dın Ma ast rixt 
Uni ver si te ti ara sın da əla
qə lə rin in ki şa fın dan ra zı lıq 
ifa də olun muş dur.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev mar tın 24də Haa
qa da Bey nəl xalq Atom 
Ener ji si Agent li yi nin baş 
di rek to ru Yu ki ya Ama no 
ilə gö rüş müş dür.

Gö rüş də Azər bay can 
ilə Bey nəl xalq Atom Ener
ji si Agent li yi ara sın da sə
mə rə li əmək daş lı ğın qu
rul du ğu, öl kə mi zin nü və 
təh lü kə siz li yi sa hə sin də 
eti bar lı tə rəf daş ol du ğu bil
di ril miş dir. 

Yu ki ya Ama no əmək
daş lı ğın da ha da in ki şaf 
et di ril mə si və ra di o ak tiv 
tul lan tı la rın tə miz lən mə si 
sa hə sin də əla qə lə rin ge
niş lən di ril mə si üçün yax şı 

po ten sia lın ol du ğu nu de
miş dir. O, bil dir miş dir ki, 
Azər bay ca nın nü və təh lü
kə siz li yi ilə bağ lı ke çi ri lən 
təd bir lər də və zir və gö rüş
lə rin də fə al iş ti rak et mə si 
məm nun luq do ğu rur. 

Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev nü və təh lü
kə siz li yi nin öl kə miz, re gi on 
və dün ya üçün əhə miy yə
ti nə to xun muş dur. Döv lə ti
mi zin baş çı sı Er mə nis tan da 
seys mik zo na da yer lə şən 
və ar tıq köh nə lə rək müa sir 
stan dart la ra ca vab ver mə
yən Atom Elekt rik Stan si
ya sı nın fəa liy yə ti nin bü tün 
re gi on üçün cid di təh lü kə 
do ğur du ğu nu diq qə tə çat
dır mış dır.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev mar tın 24də Haa
qa da ATƏTin Minsk qru
pu nun həm sədr lə ri İqor 
Po pov (Ru si ya), Ceyms 
Uorlik (ABŞ), Jak For (Fran
sa) və ATƏTin fəa liy yət də 
olan səd ri nin xü su si nü ma

yən də si An ji Kasp şik ilə gö
rüş müş dür.

Gö rüş də Er mə nis tan
Azər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si nin həl li üz rə 
da nı şıq la rın ha zır kı və ziy yə
ti və pers pek tiv lə ri ilə bağ lı 
mə sə lə lər ət ra fın da fi kir 
mü ba di lə si apa rıl mış dır.

Əla qə lər in ki şaf edir

Sə mə rə li əmək daş lı q 
razılıq doğurur 

Azər bay can Pre zi den ti 
həm sədr lə rlə gö rüş müş dür 
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“Sənaye ili”nin əsasları  
və perspektivləri  
Prezident İlham Əliyev: “Azərbaycanda sənaye sektoru  
çox sürətlə inkişaf edir və iqtisadiyyatın əsas milli gəlir gətirən 
perspektiv sahəsinə çevrilməkdədir”

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
yü rüt dü yü praq ma tik si ya sət 
nə ti cə sin də Azər bay ca nın 
re gio nal və qlo bal sə viy yə də 
möv qe yi da ha da möh kəm lə
nib, hə ya ta ke çi ri lən dip lo ma
tik xətt si ya sət də əhə miy yət li 
nai liy yət lə rin əl də edil mə si 
ilə mü şa yi ət olu nub. Öl kə mi
zin uğur lu in ki şa fı ar tıq re al
lıq dır. Əl də olu nan bu uğur
la rın tə mə lin də dü şü nül müş 
si ya sət, möv cud ic ti maisi ya si 
sa bit lik və uğur lu iq ti sa di is
la hat lar da ya nır. Ən önəm li si 
isə odur ki, atı lan ad dım la rın, 
gö rü lən iş lə rin mər kə zin də 
hər bir Azər bay can və tən
da şı nın, hər bir Azər bay can 
ailə si nin ri fa hı və fi ra van hə
ya tı da ya nır. 

Ümu mi lik də, öl kə də hə
ya ta ke çi ri lən so si aliq ti sa di 
si ya sət mak ro iq ti sa di və ma
liy yə sa bit li yi nin qo run ma sı
nın tə min edil mə si, da ya nıq lı 
iq ti sa di ar tı mın və iq ti sa diy
ya tın mo dern ləş mə si nə dəs
tək ve rən si ya sə tin də rin ləş
mə si, qey rineft sek to ru nun 
sü rət li in ki şa fı ilə yad da qa lır. 
Bu mə na da, Azər bay can da
vam lı in ki şa fa na il olan is la
hat çı döv lət ki mi ötən il öz 
rey tin qi ni bir qə dər də ar tı
rıb və bü tün bun lar ta nın mış 
bey nəl xalq qu rum la rın mü va
fiq he sa bat la rın da öz dol ğun 
ifa də si ni ta pıb. Ümum dün ya 
Da vos İq ti sa di Fo ru mu nun 
he sab la ma la rı na gö rə, Azər
bay can iq ti sa diy ya tı rə qa bət
li lik qa bi liy yə ti nə gö rə dün
ya da 39cu, MDB mə ka nın da 
isə 1ci yer də dir. Öl kə mi zin 
ma liy yə im kan la rı il dənilə 
ar tır. Be lə ki, 2014cü ilin döv
lət büd cə si 20 mil yard ma nat 
sə viy yə sin də mü əy yən edi
lib. Ha zır da res pub li ka mı zın 
ümu mi val yu ta eh ti yat la rı 50 
mil yard dol lar sə viy yə sin də
dir. Bu da ümu mi da xi li məh
su lun 70 fai zi ni təş kil edir. Bu 
gös tə ri ci yə gö rə Azər bay can 
dün ya miq ya sın da ön yer lər
də dir. İq ti sa di sa bit lik möh
kəm si ya si sa bit lik üzə rin də 
qu ru lub, inf rast ruk tur la yi hə
lə ri, so si al proq ram lar və di
gər sa hə lər də ki fəa liy yət lər 
də çox gö zəl nə ti cə lə rə gə ti
rib çı xa rıb. 

Son il lər res pub li ka mız da 
qey rineft sek to ru nun in ki
şa fı na xü su si diq qət gös tə ri
lir. Öl kə iq ti sa diy ya tı nın neft 
ami lin dən ası lı lı ğı nın azal dıl
ma sı na xid mət edən qey ri
neft sek to ru nun in ki şa fı in di 
bir çox sa hə lə rin tə rəq qi si ilə 
mü şa yi ət olu nur. 

Pre zi dent İl ham Əli ye
vin 2014cü ili Azər bay can
da “Sə na ye ili” elan et mə si və 
bu sa hə nin da ha da in ki şa fı 
ilə bağ lı mü va fiq sə rən ca mın 

im za lan ma sı bu ilin Azər
bay can da sə na ye ləş mə nin 
keç miş şöh rə ti nin qay ta rıl
ma sı və ye ni mər hə lə si nin 
baş lan ğı cı na zə ma nət ve rir. 
Bü töv lük də Azər bay can iq
ti sa diy ya tın da son il lər də ki 
in ki şaf me yil lə ri ni mü şa hi də 
et dik də, söz süz ki, sə na ye nin 
yük sək in ki şaf di na mi ka sı nı 
gör mək müm kün dür. Güc lü 
sə na ye po ten sia lı nın in ki şa fı 
üçün zən gin xam mal ba za sı
nın möv cud lu ğu, nə həng və 
çox şə bə kə li sə na ye komp lek
si nin im kan la rı nın sə fər bər 
edil mə si bu sa hə nin son 10 
il də in ki şa fı na da ha da tə kan 
ve rib. 

Res pub li ka mız da sə na
ye nin in ki şa fı na neft sek to ru 
im puls ver sə də, ümu mi lik də 
ma şın qa yır ma, me tal lur gi ya, 
ye yin ti və emal mü əs si sə lə ri, 
tex no lo gi ya lar, kim ya komp
lek si, mə dən çı xar ma və fi liz 
mü əs si sə lə ri bu sa hə nin əhə
miy yət li də rə cə də in ki şaf me
yil lə ri ilə mü şa yi ət olun ma sı
na im kan ya ra dıb. Həm çi nin, 
kos mik sə na ye nin in ki şa fı bu 
gün öl kə nin qar şı sın da da ya
nan mü hüm və zi fə lər dən dir. 
Azər bay ca nın ən zən gin tə bii 
eh ti yat la ra ma lik ol ma sı sə na
ye po ten sia lın dan mak si mum 
fay da lan ma ğa zə min ya ra dır. 
Gən cəDaş kə sən zo na la rın
da xam mal ba za sı nın möv
cud ol ma sı ye ni sə na ye mü
əs si sə lə ri nin, tex no park la rın 
ya ra dıl ma sı na əl ve riş li şə ra it 
ya ra dıb. Öl kə də sə na ye park
la rı nın ya ra dıl ma sın da məq
səd də yük sək tex no lo gi ya lar 
əsa sın da rə qa bət qa bi liy yət li 
sə na ye is teh sa lı nın in ki şa fı 
üçün mün bit şə ra it ya rat maq, 
bu sa hə də sa hib kar lı ğı dəs
tək lə mək, qey rineft sek to ru
nun da vam lı in ki şa fı nı tə min 
et mək və əha li nin is teh sal 
sa hə sin də məş ğul lu ğu nu ar
tır maq dır. Sum qa yıt Tex no
lo gi ya lar Par kı, qı sa za man da 
Ye ni Kim ya Tex no lo gi ya Par
kı nın fəa liy yə tə baş la ma sı və 
gə lə cək də Min gə çe vir, ey ni 
za man da Ba la xa nı tex no park
la rı nın ya ra dıl ma sı tez lik lə 
sə na ye nin in ki şa fı na öz müs
bət tə si ri ni gös tə rə cək dir. 

İno va si ya la rın tət bi qi tex
no park da kı fəa liy yət lə rin 
əsa sı dır. Üzə rin də iş apa rı lan 
la yi hə lər də in no va si ya yox
dur sa, de mə li hə min la yi hə
lə rin nə ti cə lə rin dən yük sək 
tex no lo gi ya la rın is teh sa lı nı 
dü şün mə yin mə na sı yox dur. 
De mə li, in no va si ya və onun 
tət bi qi baş lı ca şərt dir. İn no
va si ya nın or ta ya çı xa rıl ma sı 
və in ki şa fı isə tə şəb büs kar 
ya na şan gənc lə rin, həm çi nin 
ix ti sas lı in san gü cü nün var lı
ğın dan ası lı dır. 

İs tə ni lən təh sil mü əs si sə
si nin güc lən mə si və in ki şaf 
sə viy yə si ora da kı tə şəb büs kar 
ya naş ma ilə bir ba şa bağ lı dır. 
Tex no park lar da kı im kan lar 
tə şəb büs kar gənc lə rə, həm çi
nin fi zi ki şəxs lə rə öz fi kir lə ri 
əsa sın da şəx si biz nes lə ri nin 
for ma laş ma sın da, həm çi nin 
pa tent ləş dir mə pro se sin də 
cid di im kan lar ve rir.

Tex no park lar – ki çik və 
or ta elm tu tum lu in no va si ya 
şir kət lə ri nin in ki şa fı üçün 
mak si mum əl ve riş li mü hi tin 
for ma laş dı ğı el miis teh sa lat 
komp lek si dir və əsa sən el
mi fəa liy yə tin nə ti cə lə ri nin 
məh su la çev ril mə si və ba za ra 
çı xa rıl ma sı nın təş ki li ilə məş
ğul olur lar. De mək, bu tip li 
komp leks lə rin ya ra dıl ma sı 

in ki şa fın ye ni hü dud la rı na 
çıx maq üçün möh kəm ba za 
ya ra da caq dır.

Son bir ne çə il də re gi on
lar da is ti fa də yə ve ri lən mü
əs si sə lə rin is teh sal gü cü nün 
ar tı rıl ma sı və ye ni rə qa bət 
qa bi liy yət li məh sul la rın bu
ra xı lı şı sə na ye sek to ru nun 
ümu mi da xi li məh sul da xü su
si çə ki si nin art ma sı na sə bəb 
olub. Ümu miy yət lə qar şı da kı 
onil lik də Azər bay can da 500
dən ar tıq ye ni sə na ye mü əs
si sə si nin ya ra dıl ma sı nə zər də 
tu tu lur. On la rın əsas his sə si 
iri sə na ye mər kəz lə ri ol maq
la iq ti sa diy ya tın in ki şa fın da 
xü su si rol oy na ya caq. Xü su
si lə də, sə na ye tex no park la
rı nın əra zi sin də ya ra dı la caq 
bu mü əs si sə lə rin əsas pro fi li 
ix rac yö nüm lü iq ti sa diy ya tın 
sti mul laş dı rıl ma sı na xid mət 
edə cək və öl kə miz bey nəl
xalq stan dart la ra ca vab ve rən 
rə qa bət qa bi liy yət li sə na ye 
məh sul la rı nı dün ya ba za rı na 
ix rac et mək lə val yu ta gə lir lə
ri ni da ha da ar tır mış ola caq. 

Azər bay can da qey rineft 
sek to ru nun, elə cə də onun 
mü hüm qo lu olan sə na ye nin 
in ki şa fı na yö nəl miş ar dı cıl 
ad dım lar atı lır. Ümu mi da xi li 

məh sul (ÜDM) is teh sa lın da 
neftqaz sek to ru nun do mi
nant lı ğı ötən 10il li yin or ta
la rın da qal mış dır və za man 
qey rineft sek to ru nun in ki şa
fı nı dik tə edir.

Bu na gö rə də hə lə üç il 
əv vəl döv lə ti mi zin baş çı sı 
bil dir miş di ki, növ bə ti 10 il 
ər zin də ÜDM ən azı 2 də fə 
art ma lı dır. “Biz bu nu qey ri
neft sek to ru nun in ki şa fı he sa
bı na tə min et mə li yik. Çün ki 
neft sə na ye sin də ha zır kı is
teh sal bi zi qa ne edir” – de yə, 
Pre zi dent İl ham Əli yev qeyd 
et miş dir.

Qey rineft sek to ru de dik
də tək cə ra bi tə, ti ca rət, tu
rizm və otel çi lik, ic ti mai iaşə 
və di gər küt lə vi xid mət sa
hə lə ri de yil, sə na ye, xü su sən 

də onun yün gül və ye yin ti 
sa hə lə ri, həm çi nin kənd tə
sər rü fa tı nı nə zə rə al maq gə
rək dir. Öl kə də ki çik və or ta 
sa hib kar lı ğın in ki şaf sə viy yə si 
də iq ti sa diy ya tın qeyd edi lən 
sa hə lə rin də is teh sal olu nan 
məh sul la rın həc mi, çe şi di, 
key fiy yə ti və rə qa bət qa bi liy
yət li yi ilə öl çül mə li dir.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
2014cü ilin Azər bay can Res
pub li ka sın da “Sə na ye ili” elan 
edil mə si haq qın da Sə rən ca
mın da qeyd edi lir 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 is teh sa lı nın 
həc mi 2,7 də fə art mış dır. Bu 
müd dət ər zin də rə qa bət qa bi
liy yət li sə na ye sa hə lə ri nin ya
ra dıl ma sı, sə na ye nin inf rast
ruk tur tə mi na tı nın yax şı laş
dı rıl ma sı sa hə sin də çox say lı 
la yi hə lər ic ra edil miş, ye ni iş 
yer lə ri açıl mış, öl kə sə na ye si 
ye ni in ki şaf mər hə lə si nə qə
dəm qoy muş dur. Bu mər hə
lə də 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 rineft sə na ye si nin 
şa xə lən di ril mə si məq sə di 

ilə bir sı ra təd bir lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə si, möv cud tə bii və 
iq ti sa di re surs 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 prio ri tet 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 zə ru ri sa yı lır.

2014cü il də me tal lur gi ya
nın in ki şa fı ilə də bağ lı bir çox 
iş lər gö rü lə cək dir ki, bu da 
Azər bay can da ki fa yət qə dər 
xam mal və tə bii re surs la rın 
ol ma sı ilə əla qə dar dır. Pre
zi dent İl ham Əli yev də bu nu 
diq qə tə çat dı ra raq de miş dir: 
“2014cü il də me tal lur gi ya 
sə na ye si nin in ki şa fı ilə bağ lı 
cid di ad dım lar atıl ma lı dır. Bu, 
çox pers pek tiv li bir sa hə dir. 
Xü su si lə nə zə rə al saq ki, me
tal lur gi ya sə na ye si nin in ki şa
fı üçün biz də ki fa yət qə dər 
yer li xam mal, tə bii re surs lar 
var dır. Müa sir me tal lur gi ya 
kom bi na tı nın ti kin ti si əl bət tə 
ki, çox bö yük bir nai liy yət ola
caq dır. He sab edi rəm ki, bu il 
bu sa hə yə xü su si diq qət gös
tə ril mə li dir”.

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi
tə si nin mə lu ma tı na əsa sən, 
2013cü il də sə na ye də is teh sal 
olun muş mal la rın və gös tə ril
miş xid mət lə rin həc mi 33,7 
mil yard ma nat təş kil edə rək 
əv vəl ki il lə mü qa yi sə də 1,8 
fa iz art mış dır. Sə na ye nin mə
dən çı xar ma, emal, elekt rik 
ener ji si, qaz və bu xar is teh sa
lı, bö lüş dü rül mə si və təc hi
za tı, su təc hi za tı, tul lan tı la rın 
tə miz lən mə si və ema lı böl

mə lə ri nin ha mı sın da 2012ci 
il lə mü qa yi sə də ar tım qey də 
alın mış dır. İs teh sa lın dörd
də üç his sə si mə dən çı xar ma, 
20,1 fai zi emal, 5,3 fai zi elekt
rik ener ji si, qaz və bu xar is teh
sa lı, bö lüş dü rül mə si və təc hi
za tı, 0,6 fai zi isə su təc hi za tı, 
tul lan tı la rın tə miz lən mə si və 
ema lı böl mə lə rin də hə ya ta 
ke çi ril miş dir. Sə na ye nin in ki
şa fı za ma nı isə ona aid ümu
mi məh sul is teh sa lı həc min də 
emal böl mə si nin pa yı ən azı 
3035 fai zə çat dı rıl ma lı dır.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
mü va fiq Sə rən ca mın da bu və 
di gər müa sir ça ğı rış lar nə zə
rə alın maq la döv lət və hö ku
mət struk tur la rı qar şı sın da 
konk ret və zi fə lər qo yu lur. Bu 
və zi fə lə rin uğur la hə ya ta ke
çi ril mə si, xü su sən sə na ye nin 
in ki şa fı na da ir “20152020ci 
il lər üçün Döv lət Proq ra
mı”nın ha zır lan ma sı və ic ra sı 
“Sə na ye ili”nin baş lı ca ye ku nu 
ola caq dır.

Bü tün bu uğur lar bir da ha 
onu təs diq edir ki, Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
Azər bay ca nın get di yi yol düz
gün yol dur və bu yol öl kə mi
zə yal nız uğur, in ki şaf, ri fah 
bəxş edə cək.

Bu xa rest də Azər bay can la 
bağ lı təd bir ke çi ri lib

“Sə mə ni” Bey nəl xalq  
in cə sə nət mü sa bi qə si 

Hey dər Əli yev Fon du
nun dəs tə yi ilə Bu xa rest də 
“Cə nu bi Qaf qa zın geo si
ya sə ti və ener ji stra te gi ya
la rı – Azər bay can diq qət 
mər kə zin də” möv zu sun da 
konf rans ke çi ri lib.  

Konf rans da Azər bay
can par la men ti nin de pu
tat la rı, Ru mı ni ya zi ya lı la rı, 
ya zı çı lar, si ya si ana li tik lər, 
Bu xa rest də fəa liy yət gös
tə rən araş dır ma ins ti tut la
rı nın rəh bər lə ri, Ru mı ni ya 
Pre zi den ti Ad mi nist ra si ya
sı nın mil li təh lü kə siz lik de
par ta men ti nin, İq ti sa diy yat 
Na zir li yi nin, Azər bay can 
sə fir li yi nin əmək daş la rı, 
Mü da fiə İns ti tu tu nun rəh
bər li yi, Azər bay canRu mı
ni ya Gənc lər və Mə də niy
yət As so sia si ya sı nın üzv lə ri 
iş ti rak edib lər. 

Cə nu bi Qaf qa zın dün
ya nın in ten siv geo si ya si 
pro ses lə rin cə rə yan et di yi 
re gi on la rın dan bi ri ol du ğu
nu xa tır la dan Hey dər Əli
yev Fon du nun Ru mı ni ya 
nü ma yən də li yi nin di rek
to ru İq bal Ha cı yev Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə sin dən 
da nı şıb, prob le min re gio
nun in ki şa fı üçün ən gəl ya
rat dı ğı nı bil di rib. 

Mil li Məc li sin de pu ta tı, 
Ru mı ni ya ilə par la ment lə
ra ra sı əla qə lər üz rə dost
luq qru pu nun rəh bə ri Azay 
Qu li yev Cə nu bi Qaf qa zın 
geo si ya si və ziy yə ti haq qın
da da nı şıb, Azər bay ca nın 
is tər əra zi si nə, is tər əha li si
nin sa yı na, is tər sə də iq ti sa
diy ya tı na gö rə Cə nu bi Qaf

qa zın ən bö yük və ən in ki
şaf et miş döv lə ti ol du ğu nu 
xa tır la dıb. “Tə sa dü fi de yil 
ki, Cə nu bi Qaf qaz re gio nu
nun ümu mi da xi li məh su lu
nun 80 fai zi Azər bay ca nın 
pa yı na dü şür”, – de yə mil lət 
və ki li qeyd edib. 

A.Qu li yev Azər bay ca
nın ener ji re surs la rı nın Av
ro pa ba zar la rı na çat dı rıl ma
sı nın Ru mı ni ya üçün bö yük 
əhə miy yə tə ma lik ol du ğu
nu da vur ğu la yıb. Azər bay
ca nın de mok ra tik Av ro pa
nın bir his sə si ol du ğu nu 
söy lə yən de pu tat, öl kə miz 
ilə Av ro pa İt ti fa qı ara sın da 
vi za re ji mi nin sa də ləş di ril
mə si haq qın da Sa zi şin im
za lan dı ğı nı xa tır la dıb. 

Dağ lıq Qa ra bağ mü na
qi şə sin dən də bəhs edən 
de pu tat mü na qi şə nə ti cə
sin də Azər bay can əra zi si
nin 20 fai zi nin Er mə nis tan 
tə rə fin dən hər bi yol la iş ğal 
olun du ğu nu xa tır la dıb. O, 
Av ro pa İt ti fa qı nın bu mə
sə lə ilə bağ lı möv qe yi ni 
or ta ya qoy ma sı na eh ti yac 
ol du ğu nu söy lə yib.

Təd bir də Tür ko lo gi ya 
və Şər qi Araş dır ma lar İns
ti tu tu nun di rek to ru, Ru mı
ni ya nın Azər bay can da kı 
ilk sə fi ri Ta sin Cə mil, Mil li 
Məc li sin de pu ta tı Qə ni rə 
Pa şa ye va, ARDNŞnin Ru
mı ni ya nü ma yən də li yi nin 
di rek to ru Həm zə Kə ri mov, 
“AG Rİ LNG Pro ject” şir kə
ti nin di rek to ru Mi ti ka Sa vu, 
“Geo po li ti ka” jur na lı nın baş 
re dak to ru Va si le Si mi lea nu 
da çı xış edib lər.

Hey dər Əli yev Mər kə zi 
Nov ruz bay ra mı ilə əla qə
dar da ha bir la yi hə yə im za 
atıb.

İla xır çər şən bə gü nün
də Hey dər Əli yev Mər
kə zi nin par kın da “Sə mə
ni” Bey nəl xalq in cə sə nət 
mü sa bi qə si təş kil olu nub. 
Mər kə zin par kın da fərq
li tər ti bat lar da ha zır lan mış 
sə mə ni lər sər gi lə nib.  

Mü sa bi qə Hey dər Əli
yev Fon du, “YA RAT” Müa
sir İn cə sə nət Mə ka nı, IDEA 
(Ət raf Mü hi tin Mü ha fi zə si 
Na mi nə Bey nəl xalq Dia
loq) İc ti mai Bir li yi, “Ba ku” 
jur na lı, Müa sir İn cə sə nət 
Mu ze yi və di gər təş ki lat la
rın dəs tə yi lə baş tu tub.

Hey dər Əli yev Fon du
nun vit sepre zi den ti Ley la 
Əli ye va və Ar zu Əli ye va 
mü sa bi qə yə təq dim olun

muş iş lər lə ta nış olub lar. 
“Sə mə ni” Bey nəl xalq 

in cə sə nət mü sa bi qə si nin 
təş ki lin də məq səd mil li 
adətənə nə lə ri mi zin, də
yər lə ri mi zin ya şa dıl ma sı, 
ye ni nəs lə çat dı rıl ma sı, ey ni 
za man da Nov ru zun müa sir 
in cə sə nə tin di li ilə da ha ge
niş təb liğ edil mə si dir. 

Mü sa bi qə çər çi və sin də 
müx tə lif yaş qrup la rı na və 
ya ra dı cı lıq is ti qa mət lə ri nə 
mən sub 32 rəs sam və hey
kəl tə ra şın fərq li di zayn da 
təq dim et dik lə ri sə mə ni lər 
nü ma yiş olu nub, on la rın 
ara sın dan səs ver mə yo lu 
ilə qa lib lər mü əy yən edi lib. 
Səs ver mə nin nə ti cə lə ri nə 
əsa sən, Nov ruz Məm mə
dov, El vin Nə bi za də və La
mi yə Əh məd mü va fiq ola
raq bi rin ci, ikin ci və üçün
cü yer lə ri tu tub lar.

 Heydər Əliyev Fondu
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tədbir

Sİ ya vuş ƏMİR Lİ 

Azər bay can Res pub li
ka sın da döv lət or qan la rı nın 
fəa liy yə tin də şəf af ı ğın ar tı
rıl ma sı, he sa bat lı lı ğın tə min 
edil mə si, ic ti ma iy yə tin iş ti ra
kı nın ge niş lən di ril mə si, ye ni 
tex no lo gi ya la rın tət bi qi əsas 
prin sip lər dir.  Döv lət or qan
la rı nın fəa liy yə ti nin müa
sir stan dart la ra uy ğun tək
mil ləş di ril mə si məq sə di ilə 
“Açıq Hö ku mə tin təş vi qi nə 
da ir 20122015ci il lər üçün 
Mil li Fəa liy yət Pla nı” təs diq 
edil miş dir. Bu pla nın ic ra sı 
nə ti cə sin də  döv lət və yer li 
özü nüi da rə or qan la rı nın fəa
liy yə ti nin açıq hö ku mət prin
sip lə ri nə uy ğun laş dı rıl ma sı, 
qə rar la rın qə bu lu pro se sin də 
ic ti ma iy yə tin iş ti ra kı nın tə
min edil mə si və şəf af ı ğın ar
tı rıl ma sın da çox əhə miy yət li 
nə ti cə lər əl də edi lə cək dir. 
Öl kə də və tən daş məm nun
lu ğu nun tə min edil mə si üçün 

res pub li ka mız da çox say lı təd
bir lər hə ya ta ke çi ri lir. 

Mil li Fəa liy yət Pla nı na 
uy ğun ola raq Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə tin də mü tə
ma di şə kil də əha li ilə tə mas
lar qu ru lur, müx tə lif sə viy yə
də gö rüş lər ke çi ri lir. Ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
sə rən ca mı ilə təs diq lən miş 
Təd bir lər Pla nı  çər çi və sin də 
bu  gün lər də Bi nə qə di qə
sə bə nü ma yən də li yin də baş 
tu tan və tən daş fo ru mu bu na 
əyani mi sal dır. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov sa kin lər lə mü tə
ma di səy yar gö rüş lər ke çi rir. 
Be lə gö rüş lər əha li nin prob
lem lə ri nin həl lin də mü hüm 
rol oy na maq la ya na şı, qə bul 
edi lən qə rar lar da, gö rü lən 
iş lər də və atı lan ad dım lar da 
ic ti ma iy yə tin bi la va si tə iş ti
ra kı na əl ve riş li şə ra it ya ra dır.

Ra yo nun Bi nə qə di qə sə
bə nü ma yən də li yin də ke çi ri

lən “Açıq qa pı” və tən daş fo ru
mun da Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa
ləd din İs gən də rov, RİH baş
çı sı nın müa vin lə ri, Apa ra tın 
şö bə mü dir lə ri, hü quqmü
ha fi zə or qan la rı nın, müx tə lif 
ida rə və mü əs si sə lə rin rəh
bər lə ri, ha be lə qə sə bə sa kin
lə ri iş ti rak et miş lər. Gö rüş də 
qə sə bə sa kin lə ri ni na ra hat 
edən prob lem lər din lə nil miş
dir. Hə min prob lem lə rin bir 
qis mi nin həl li üçün aidiy yə ti 
qu rum la rın rəh bər lə ri nə ic ra 
baş çı sı tə rə fin dən ye rin də cə 
tap şı rıq lar ve ril miş, bəzi mə
sə lə lə rin həl li isə nə za rə tə 
gö tü rül müş dür.

Ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı və gö rüş də iş ti rak edən 
di gər mə sul şəxs lər Bi nə qə di 
qə sə bə in zi ba ti əra zi dai rə si 
üz rə nü ma yən də li yi n ye ni bi
na sını gəzmiş və iş çi lə rə ya ra
dı lan şə ra it lə ta nış ol muş lar.

Qə sə bə sa ki ni Ağa ba
la Mu sa yev bizimlə söhbət 

za ma nı bil dir mişdir: “Son 
iki il də bi zim qə sə bə xey li 
in ki şaf edib. İl lər lə ba xım
sız qa lan bi na la rın müa sir 
sə viy yə də tə mir olun ma sı, 
dam ör tük lə ri nin də yiş di ril
mə si, kom mu ni ka si ya xət lə
ri nin ye ni lən mə si, əra zi nin 
as falt lan ma sı, mə həl lə lə rin 
işıq lan dı rıl ma sı nın nor mal 
sə viy yə yə çat dı rıl ma sı, di rək
lə ri nin ye ni lə ri ilə əvəz olun
ma sı, uşaq lar üçün oyun mey
dan ça la rı nın in şa sı, sa kin lə rin 
is ti ra hə ti üçün la zı mı şə rai tin 
ya ra dıl ma sı  və ye ni ya şıl
lıq la rın sa lın ma sı Bi nə qə di 
ra yo nun da ge dən sü rət li in
ki şa fın gös tə ri ci si dir. Ya şa dı
ğı mız əra zi də mək təb 4 növ
bə li fəa liy yət gös tər di yi üçün  
uşaq la rın təh si lin də mü əy yən 
nöq san lar var dır. Bu gö rüş də 
mən mə həl lə sa kin lə ri adın
dan ra yon rəh bə rin dən ye ni 
mək tə bin ti kil mə si üçün xa
hiş et dim və mü ra ciə tim çox 
müs bət qar şı lan dı”.

Ke çi ri lən gö rüş dən ra
zı qal dıq la rı nı bil di rən di gər 
qə sə bə sa kin lə ri də  ra yon da 
apa rı lan ge niş abad lıqqu ru
cu luq iş lə rin dən söh bət aç
mış lar. Azər bay can Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin gən c lə rə gös tər di yi 
diq qət və qay ğı ya gö rə də rin 
ra zı lıq la rı nı bil di rən sa kin lər 
öl kə baş çı sı nın bü tün tap şı rıq 
və töv si yə lə ri ni yük sək key
fiy yət lə ye ri nə ye ti rən ra yon 
rəh bər li yi nin on la ra hər tə rəf
li dəs tək və da yaq ol du ğu na 
gö rə mi nnət dar lıq et miş lər.

MaİL aĞaXaNOv

Son il lər Azər bay can da 
ət raf mü hi tin mü ha fi zə si nə 
xid mət edən təd bir lər ge niş 
vü sət alıb. Öl kə baş çı sı nın 
ver di yi töv si yə və tap şı rıq la ra 
mü va fiq ola raq pay tax tın Bi
nə qə di ra yo nun da da ge niş
miq yas lı ya şıl laş dır ma iş lə ri 
hə ya ta ke çi ri lir. 

Xa tır la daq ki, mart ayı Bi nə
qə di də “ya şıl lıq ayı” elan olun
muş dur. Bu mü na si bət lə ra yon

da, ümu mi lik də, 5000 ədəd dən 
çox ağa cın əkil mə si nə zər də 
tu tul muş, in di yə dək on lar dan 
3000ə ya xı nı əkil miş dir. 

9cu mik ro ra yo nun əra zi
sin də yer lə şən, “Zey tun ba ğı” 
ad lan dı rı lan sa hə də əv vəl lər 
kə sil miş ağac la rın ye rin də ye ni 
zey tun ağac la rı əkil miş, on la rın 
mü ha fi zə si məq sə di lə əra zi 
me tal tor la ha sar lan mış dır. 

“Ya şıl lıq ayı” çər çi və sin
də re al laş dı rı lan təd bir lə rin 
da va mı ola raq, mar tım 15də 

Bi nə qə di ra yo nun da imə ci lik 
təş kil olun muş dur. Nov ruz 
bay ra mı ərə fə sin də – ya zın 
gə li şi ilə əla qə dar təş kil olu
nan bu ic ti mai fay da lı təd bir
də ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də rov, 
Mil li Məc li sin de pu ta tı Ma dər 
Mu sa yev, ic ra ha ki miy yə ti nin 
mə sul və zi fə li şəx lə ri, mü va
fiq ida rə, mü əs si sə və təş ki
lat la rın rəh bər lə ri, həm çi nin 
300dən çox sa kin iş ti rak et
miş dir. Ak si ya za ma nı 1000 

ədəd zey tun ağa cı əkil miş dir. 
Bi nə qə di ra yo nun da hə ya ta 
ke çi ri lən ya şıl laş dır ma təd
bir lə ri nin sə ciy yə vi cə hə ti 
bun dan iba rət dir ki, bu ra da 
əki lən ağac və bit ki lə rin fay
da lı lı ğı, iq li mə uy ğun lu ğu və 
mü hi tə adap ta si ya olun ma 
qa bi liy yə ti nə zə rə alı nır. Ey ni 
za man da, ağac la ra vax tın da 
və ge cik di ril mə dən aq ro tex
ni ki qul luq gös tə ri lir, ya şıl
lıq la rın qo run ma sı işi diq qət 
mər kə zin də sax la nı lır. 

Sİ ya vuş ƏMİR Lİ 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti ra yon sa ki ni olan 
Mil li Qəh rə man ailə lə ri ni 
Nov ruz bay ra mı mü na si bə ti
lə təb rik et miş dir. 

Azər bay ca nın əra zi bü
töv lü yü və su ve ren li yi uğ run
da ge dən dö yüş lər də mi sil siz 
rə şa dət və və tən pər vər lik 
nü mu nə lə ri gös tə rə rək Azər
bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı 
adı na la yiq gö rül müş şəxs lə
rin ailə lə ri mart ayı nın 19da 
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 tə rə fin dən ev
lə rin də zi ya rət olun muş dur. 
Ay gün Əli ye va Mil li Qəh rə
man ailə lə ri ni Nov ruz bay ra
mı mü na si bə ti lə Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş
çı sı Xa ləd din İs gən də ro vun 
adın dan təb rik et miş, on la ra 
ən xoş ar zu la rı nı bil dir miş dir. 
Bay ram hə diy yə si ki mi Nov
ruz ne mət lə ri ilə bə zə dil miş 
xon ça lar Mil li Qəh rə man la
rın ailə lə ri nə təq dim edil miş
dir. Gö rüş za ma nı A.Əli ye va 
vur ğu la mış dır ki, Və tə nin 
mə na fe yi ni öz can la rın dan 
əziz tu tan qəh rə man öv lad lar 
dün ya ya gə lər kən yal nız öz 

ailə lə ri nə mən sub ol sa lar da, 
gös tər dik lə ri cə sur luq nü mu
nə lə ri ilə bü töv bir xal qın se
vim li öv la dı na və qü rur mən
bə yi nə çev ri lir lər.

Mil li Qəh rə man Al lah
ver di Ba ğı ro vun ailə üzv lə ri 
on la ra gös tə ri lən döv lət qay
ğı sın dan məm nun ol duq la rı nı 
bil dir miş lər.

Son ra Mil li Qəh rə man 
Fər had Hümb ə to vun ailə si
nin ya şa dı ğı mən zi lin qa pı la
rı bay ram mü na si bə ti ilə ic ra 
ha ki miy yə ti nin nü ma yən
də lə ri nin üzü nə açıl mış dır. 
F.Hü mə to vun ana sı Sa la tın 
Hüm bə to va Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin  bu diq
qə ti nin on la rın ailə si üçün 
əsl bay ram hə diy yə si ol du ğu

nu vur ğu la mışdır: “Ailə mi zə 
gös tə ri lən yük sək diq qət və 
qay ğı ya gö rə Pre zi dent İl ham 
Əli ye və də rin min nət dar lı ğı
mı bil di ri rəm.  Pre zi den ti miz 
öz fəa liy yə ti lə hə mi şə sü but 
edib ki, o, hər bir azər bay
can lı nın Pre zi den ti dir. Döv lət 
baş çı mız bü tün və tən daş la ra 
qay ğı gös tə rir, on la rın prob
lem lə ri nin həl li is ti qa mə tin
də ar dı cıl iş lər gö rür. Döv
lə ti mi zin, Pre zi den ti mi zin 
apar dı ğı si ya sət dən, Mil li 
Qəh rə man və şə hid ailə lə
ri nə gös tə ri lən qay ğı dan çox 
ra zı yam”.

Daha son ra Mil li Qəh rə
man Və zir Sə di ye vin, İb ra
him Məm mə do vun, Mux tar 
Qa sı mo vun, El xan Zül fü qa

ro vun, Fa mil İs gən də ro vun 
ailə lə ri nə baş çə kil miş, on la
ra bay ram hə diy yə lə ri təq dim 
olun muş, Azər bay ca nın Mil li 
Qəh rə man la rı na həsr edil
miş ki tab ba ğış lan mışdır. Mil
li Qəh rə man la rın ailə üzv lə ri 
on la ra gös tə ri lən diq qət və 
qay ğı dan ra zı lıq la rı nı bil dir
mişlər. 

Hə yat da olan və cis ma ni 
yox luq la rı ilə əbə di lə şən şə
hid Mil li Qəh rə man la rı mı zın 
ailə lə ri on la ra gös tə ri lən dai mi 
diq qət və qay ğı ya gö rə Azər
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti, Si lah lı Qüv və lə rin Ali 
Baş Ko man da nı İl ham Əli ye və 
öz min nət dar lıq la rı nı bil dir
miş, həm çi nin Bi nə qə di ra yo
nun da bu diq qə tin ar tıq ənə nə 
ha lı nı al dı ğı vur ğu la mış lar.

Tədbir də Mil li Qəhr
əman la rı Ta nıt ma İc ti mai Bir
li yi Bi nə qə di ra yon şə bə si nin 
səd ri Fü zu li Hə sə nov da iş ti
rak et miş dir.

Qeyd edək ki, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti tərə
fin dən Nov ruz bay ra mı mü
na si bə ti lə şə hid, əlil, məc bu ri 
köç kün və az tə mi nat lı lar dan 
iba rət ümu mi lik də 800ə ya
xın ailə yə də hu ma ni tar yar
dım gös tər miş dir. 

M.ORu cOv

Azər bay can xal qı nın 
ta rix bo yu for ma la şan və 
gü nü mü zə dək gə lib ça tan 
adətənə nə lə ri ni, mə də ni 
də yər lə ri ni, elə cə də xe yir
xah lıq, bir lik və həm rəy lik 
rəmz lə ri ni özün də əks et di
rən Nov ruz bay ra mı pay tax
tın Bi nə qə di ra yo nun da da 
tən tə nə ilə qeyd edi lib.

Hey dər Əli yev adı na 
Mə də niy yət və İs ti ra hət 

Par kın da təş kil edi lən Nov
ruz şən li yin də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də rov, 
Mil li Məc li sin de pu tat la rı 
Ha cı Ma dər Mu sa yev, Rə fa el 
Cəb ra yı lov, ic ra ha ki miy yə
ti baş çı sı ın müa vin lə ri İl qar  
Sü ley ma nov, 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, mə sul əmək daş la rı, 
ra yo nun hü quqmü ha fi zə 
or qan la rı nın, müx tə lif ida rə 
və  mü əs si sə lə rin rəh bər lə
ri, ra yon ic ti ma iy yə ti nin nü
ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Ulu luq və müd rik lik 
rəm zi sa yı lan Də də Qor qu
dun qo naq la rı qar şı la ya raq 
ru zibə rə kət, sülh və əmin
aman lıq ar zu la ma sı şən lik 
iş ti rak çı la rın da xoş ov qat 

ya ra dıb. Bay ram şən li yi nə 
qa tı lan Ba har qı zı qo naq la rı 
bə rə kət rəm zi olan duzçö
rək lə qar şı la yıb. Şən lik iş ti
rak çı la rı ra yon mək təb li lə
ri nin və mə də niy yət mü
əs si sə lə ri nin ha zır la dıq la rı 
əl iş lə rin dən iba rət sər gi ilə 
ta nış olub, ha be lə on la rın 
ifa sın da nü ma yiş olu nan ma
raq lı səh nə cik lə ri iz lə yib lər. 

Bay ram şən li yi nin ge
di şin də mil li plov fes ti va lı 
ke çi ri lib, qo naq la ra və şən

lik iş ti rak çı la rı na mil li mət
bə xi mi zin şah ye mə yi sa yı
lan plo vun müx tə lif növ lə ri 
təq dim olu nub. Bay ram 
yar mar ka sı, ha be lə ço xəsr
lik mad dimə də ni ir si mi zi, 
qə dim adətənə nə lə ri mi zi 
özün də əks et di rən eks po
nat lar hər kə sin bö yük ma
ra ğı na sə bəb olub. 

Ənə nə yə uy ğun ola raq, 
bay ram  təd bi rin də ton qal  
qa la nıb. Nov ruz bay ra mı
nın sim vo lu sa yı lan ko sa 
və ke çəl ma raq lı oyun lar 
nü ma yiş et di rib lər. Şən lik
də, həm çi nin, mil li adət
ənə nə lə ri mi zi əks et di rən 
müx tə lif ayin və mə ra sim
lər can lan dı rı lıb.

Azər bay ca nın ta nın mış 
in cə sə nət us ta la rı nın ifa sın
da təş kil olun muş bay ram 
kon ser ti isə ta ma şa çı lar tə

rə fin dən bö yük coş ğu ilə 
qar şı la nıb. Uk ray na dan də
vət edil miş in cə sə nət us ta la
rı nın təq di ma tın da nü ma yiş 
et di ri lən “Can lı hey kəl lər” 
və “Alov şou su” in san la rın 
bay ram əh valru hiy yə si ni 
da ha da yük səl dib.

Sonra üç rəng li bay ra
ğı mı zın rəng lə ri nə uy ğun 
ha zır lan mış şar lar ha va ya 
bu ra xı lıb.

Bay ram şən li yi ge cə sa
at la rın da da da vam edib. 
Rən ga rəng işıq ef fekt lə ri 
ilə ət ra fa ya yı lan ma raq lı 
gö rün tü lər hər kə si va leh 
edib. Təd bi rin so nun da 
ha va ya Nov ru zun  əla mət
lə ri ni özün də əks et di rən 
ya nan  şar la r ha va ya  bu
ra xıl mış və atəşfəşanlıq 
keçirilib.

“Açıq qa pı” gün lə ri da vam edir

“Yaşıllıq ayı” çərçivəsində iməcilik 

Milli Qəhrəmanların ailələrinə bayram təbriki

Binəqədidə 
Nov ruz tən tə nə si
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cəmiyyət

Yeni istifadəyə verilmiş “xe yir-şər” 
evində kiçik toy məclisi

Ya zın gə li şi ilə abad lıq iş lə ri can la nıb

 M.ORu cOv
 
Mar tın 19da 8ci mik ro

ra yon da – Mən zil Kom mu
nal Tə sər rü fat Bir li yi nin 72 
say lı Mən zil İs tis mar Sa hə si
nin (MİS) xid mə ti əra zi sin
də müa sir tə ləb lə rə ca vab 
ve rən 250 yer lik “xe yirşər” 
evi sa kin lə rin is ti fa də si nə 
ve ri lib. Təd bir də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş
çı sı nın müa vin lə ri – İl qar 
Sü ley ma nov, Vü sar İs ma yı
lov, YAP  Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın səd ri Ra miz Gö
yü şov, MKTBnin rəi si Azər 
Məm mə dov və RİH baş çı sı 
Apa ra tı nın mə sul şəxs lə ri 
iş ti rak edib lər. 

Təd bir çər çi və sin də ra
yon ic ra ha ki miy yə ti və YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə məc bu ri 
köç kün, az tə mi nat lı və  va li
deyn hi ma yə sin dən məh rum 
ol muş 10 uşaq üçün sün nət 
mə ra si mi təş kil edi lib. .

Təd bir də çı xış edən ic ra 
ha ki miy yə ti  başçısının müa vi ni 
Vü sar İs ma yı lov məc lis iş ti rak

çı la rı nı ye ni ti kil miş “xe yirşər” 
evi nin is ti fa də yə ve ril mə si və 
Nov ruz bay ra mı mü na si bə ti lə  
təb rik edib, son il lər ra yon da 
hə ya ta ke çi ri lən abad lıqqu ru
cu luq iş lə rin dən söz acıb. 

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın Qa dın lar Şu ra sı nın 
səd ri Mə la hət İb ra hi mo va 

çı xı şın da ra yon ic ra ha ki miy
yə ti nin baş çı sı nın tə şəb bü sü 
ilə hə ya ta ke çi ri lən bu  hu
ma ni tar ak si ya nın sa kin lə rə 
gös tə ri lən hər tə rəf li qay ğı
nın ba riz nü mu nə si ol du ğu
nu  bil di rib. 

Təd bir də iş ti rak edən 
sa kin lər çı xış la rın da son iki 

il də ra yon da hə ya ta ke çi ri
lən iri mi qi yas lı tə mirti kin ti 
iş lə ri ni, ümu mi lik də ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin əha li yə 
gos tər di yi hər tə rəf i qay ğı nı 
yük sək də yər lən dir dik lə ri ni 
diq qə tə çat dı rıb lar. 

Təd bir kon sert proq ra mı 
ilə da vam et di ri lib.

Müs tə qil Azər bay ca nın təh lü kə siz li yi ke şi yin də...
M.ORu cOv

Mar tın 19da Azər bay ca
nın mil li təh lü kə siz lik or qan
la rı nın ya ra dıl ma sı nın 95 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
inzibati binasının akt za lın da 
ge niş  təd bir ke çi ri lib. Təd bir
də Bi nə qə di RİH  baş çı sı nın 
bi rin ci müa vi ni İl qar Sü ley ma
nov, müa vin lər Vü sar İs ma yı
lov, Ay gün Əli ye va, Apa ra tın 
mə sul və zi fə li şəxs lə ri, hü quq
mü ha fi zə or qan la rı nın rəh bər
lə ri və ra yon ic ti ma iy yə ti nin 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bir iş ti rak çı la rı əv vəl
cə ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın in zi ba ti bi na sı nın  
önün də qo yul muş abi də si 
önü nə gül dəs tə lə ri dü züb lər. 
Da ha son ra Bi nə qə di RİHin 
akt za lın da da vam et di ri lən 
təd bir də Azər bay can Res pub
li ka sı Mil li Təh lü kə siz lik Na

zir li yi nin fəa liy yə ti nə və ya ra
dıl ma sı ta ri xi nə həsr olun muş 
film nü ma yiş et di ri lib. 

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 
RİH baş çı sı Xa ləd din İs gən
də ro vun adın dan təd bir iş ti
rak çı la rı nı Nov ruz bay ra mı və 
mil li təh lü kə siz lik or qan la rı nın 

ya ra dıl ma sı nın 95 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti ilə təb rik edib. 

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 mil li təh lü kə
siz lik or qan la rı nın keç di yi şə
rəf i yol dan da nı şa raq bil di rib 
ki, ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin vax ti lə Azər bay ca nın 
təh lü kə siz lik or qa nı na rəh bər

lik et di yi il lər də bu qu rum da  
mil li kadr la rın ye tiş di ril mə si
nə xü su si önəm ve ri lib. Məhz 
hə min  uzaq gö rən si ya sə tin 
nə ti cə si dir ki, ha zır da müs tə qil 
res pub li ka mı zın təh lü kə siz lik 
or qan la rın da öl kə mi zin da xi li 
və xa ri ci təh lü kə lər dən qo run
ma sı na mi nə  bü tün gü cü nü 
or ta ya qo ya raq əzm lə ça lı şan 

yük sək sə viy yə li kadr lar möv
cud dur.  Na tiq öl kə Pre zi den ti 
cə nab İl ham Əli ye vin rəh bər
li yi al tın da mil li təh lü kə siz lik 
or qan la rı nın əmək daş la rı na 
çə tin və şə rəf i iş lə rin də uğur
lar ar zu la yıb.

Son ra Mil li Təh lü kə siz lik 
Na zir li yi nin Bi nə qə di ra yon 
ida rə si nin rəi si Fa iq Möh ba lı

yev qu ru mun ta ri xi və qar şı da 
du ran və zi fə lər lə bağ lı təd bir 
iş ti rak çı la rı nı ət raf lı mə lu
mat lan dı rıb. 

Yı ğın caq da çı xış edən Bi
nə qə di Ra yon Po lis İda rə si
nin rəi si Ağa lar Mə hər rə mov 
uzun il lər res pub li ka mil li 
təh lü kə siz lik or qa nı na rəh
bər lik et miş ulu ön dər Hey

dər Əli ye vin bu sa hə də ki fəa
liy yə tin dən, bö yük pe şə kar
lıq la hə ya ta  ke çir di yi uğur lu 
əmə liy yat lar dan söz açıb. 

Təd bi rin so nun da  MTN
in Bi nə qə di ra yon ida rə si nin 
bir qrup əmək da şı fəx ri fər
man la təl tif olu nub, qiy mət li 
hə diy yə lər lə mü ka fat lan dı
rı lıb. 

M.ORu cOv

Yaz fəs li nin gəl mə si lə əl
ve riş li ha va şə rai ti nin ya ran
ma sı Bi nə qə di ra yo nu nun 
bü tün əra zi sin də  tə mir– ti
kin ti və abad lıq iş lə ri nin ge
niş lən mə si nə rə vac ve rib. Qış 
ay la rın da  ya ğış və qar su la rı 
nə ti cə sin də bə zi mə həl lə
da xi li yol lar da və sə ki lər də 
ya ran mış ça laçu xur la rın tə
mir iş lə ri nə baş la nıl mış dır. 
Bu iş lər tək cə Bi nə qə di Ra
yon Mən zil Kom mu nal Tə
sər rü fat Bir li yi nin (MKTB) 
xid mə ti əra zi lə rin də de yil, 
həm çi nin ra yo nun in zi ba ti 
əra zi si nə da xil olan M.Ə Rə
sul za də, Bi lə cə ri, Xo cə sən və 
Bi nə qə di qə sə bə lə rin də də 
hə ya ta ke çi ri lir. 

Ra yon ic ra ha ki miy yə ti

nin nə za rə ti al tın da apa rı lan 
tə mir iş lə ri 102 say lı Mən
zil İs tis mar Sa hə si nin (MİS) 
əra zi sin də də da vam edir. 
Sö zü ge dən MİSin rəi si Na
miq Cə fə ro vun bil dir di yi
nə gö rə, ha zır da Nax çı va ni 
və S.Rə hi mov kü çə lə rin də,   
Dər nə gül ya şa yış mas si vin
də tə mirbər pa iş lə ri yük sək 
sü rət lə vü sət gö tü rüb. Nax çı
va ni kü çə sin də ki 7 və 8 say lı 
bi na la rın ət ra fı nın abad laş
dı rıl ma sı və mə həl lə yə as falt 
dö şən mə si ar tıq ba şa ça tıb. O 
bil di rib ki, baş çı lıq et di yi ida
rə nin kol lek ti vi 8671 nə fə
rin ya şa dı ğı 51 ya şa yış evi nə, 
ha be lə di gər bi na la ra xid mət 
edir: “Bun dan əla və, əra zi də 
42 təş ki la ti və 7 in zi ba ti bi na, 
15 ya taq xa na, 3 mək təb yer
lə şir. Bi na la rın dam la rı, gi riş 

qa pı la rı, fa sad la rı, mə həl lə
da xi li yol lar, su xət lə ri, lift 
tə sər rü fa tın da  tə mir apa rı lır, 
əra zi də ye ni “xe yirşər” ev lə
ri nin  ti kil mə si nə ha zır lıq ge
dir. Ötən müd dət ər zin də 35 
mən zi lin yum şaq dam ör tü yü 
tə mir edi lib, 4 bi na da çar daq lı 
dam ör tü yü qu raş dı rı lıb, 7 ya
şa yış bi na sın da 28 gi riş qa pı sı 
əsas lı tə mir olu nub”. 

N.Cə fə ro vun söz lə ri nə 
gö rə,  son bir ne çə ay ər zin də  
“Azər su” ASCnin  Su ka nal 
İda rə si nin  si fa rı şı əsa sın da, 
Dər nə gül ya şa yış  mas si vi is
tis na ol maq la, əra zi də ki bü
tün bi na la rın su xət lə ri tam 
tə mir edi lib və mən zil lər su 
ilə fa si lə siz tə min olu nub. 
Ə.Nax çı va ni 64 a, A.Gə ray
bəy li 31, 31a, 37a, 41, 43, 
Ata türk pros pek ti 156, 158, 

160 say lı bi na la rın hə yət lə ri, 
S.Bəh lul za də kü çə si tam as
falt la nıb, sə ki lə rin kə na rı na 
1245 qo ru yu cu daş qo yul
maq la qay da ya sa lı nıb. Ümu
mi lik də 64125 kvad rat metr 
as falt ör tü yü çə ki lib. S.Bəh lul
za də kü çə si nin bir his sə si və 
A.Gə ray bəy li kü çə sin də ki 71 
say lı bi na nın ət ra fı bü tün lük
lə  abad laş dı rı lıb. Kü çə lə rin 
işıq lan dı rıl ma sı na da xü su si  
diq qət ye ti ri lib. 

Ra yon sa kin lə ri nin mü ra
ci ət lə ri  nə zə rə alı na raq, Nax
çı va ni 64a, A.Gə ray bəy li 31a 
say lı bi na la rın hə yət lə rin də 
bu gün lər də müa sir tə ləb lə rə 
ca vab  ve rən və hər bi ri 200 
yer lik “xe yirşər” ev lə ri sa kin
lə rin is ti fa də si nə ve ri lib. 

Tə mirbər pa iş lə ri ilə ya
na şı, bi na la rın is ti lik lə fa si lə
siz tə mi na tı da unu dul ma yıb. 
Be lə ki, əra zi də uzun müd dət 
is ti lik mən bə yi ol ma dı ğın dan  
bə zi bi na la rı is ti lik lə tə min 
et mək müm kün ol mur du. 
La kin  ötən il əra zi də  mo
dul tip li qa zan xa na is ti fa də yə 
ve ril dik dən son ra  bu sa hə də 
iş lər yo lu na qo yu lub. Ha zır
da gö rü lən iş lər be lə de mə yə 
əsas ve rir ki, növ bə ti möv
süm dən bu prob lem bir də fə
lik ara dan qal dı rı la caq. 

Ra yon əra zi sin də apa rı
lan abad lıq iş lə ri ilə əla qə dar 
bir sı ra qa nun suz ti ki li lər sö
kü lüb, mə həl lə lər də ki qu ru 
ağac lar kə si lib,  qə za lı və ziy
yət də olan hün dür ağac lar 
bu da nıb və ye ni ağac lar əki lib

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti və YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın bir gə təş
ki lat çı lı ğı ilə bu gün lər də 
da ha bir  hu ma ni tar ak si ya 
hə ya ta ke çi ri lib. 

Nov ruz bay ra mı ərə
fə sin də – martın 15də 
re al laş dı rı lan ak si ya çər çi
və sin də ra yon da məs kun
laş mış məc bu ri köç kün, 
az tə mi nat lı, ço xu şaq lı ailə
lər dən və va li deyn hi ma
yə sin dən məh rum olan 
ümu mi lik də 80 nə fər uşaq 
sün nət olu nub. Təd bir 
döv lət baş çı sı nın mü va fiq 
sə rən ca mı na uy ğun ola
raq ye ni tə mir dən çıx mış 
Ə.D.Mə li kov adı na 6 say lı 
Bir ləş miş Ra yon Xəs tə xa
na sın da ger çək ləş di ri lib. 
Ön cə uşaq lar yük sək stan
dart la ra uy ğun tib bi müa yi
nə dən ke çi ri lib, da ha son ra 
sün nət olu nub. 

Hə min uşaq la ra mad
di yar dım gös tə ri lib və tib
bi pa ket lər təq dim olu nub. 
Uşaq la rın va li deyn lə ri və 
ya xın la rı bay ram ön cə si 
ger çək ləş di ri lən xey riy yə 
ak si ya sı na gö rə təş ki lat çı la ra 
min nət dar lıq la rı nı bil di rib

lər. Qeyd edək ki, be lə ak si
ya lar xa rak ter eti ba ri lə tək cə 
tib bi ma hiy yət kəsb et mir, 
bu,  həm də adətənə nə lə
ri mi zin, mil limə nə vi də
yər lə ri mi zin qo run ma sı is
ti qa mə tin də atı lan mü hüm 
ad dım lar dan dır.

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, Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si 
(Gİİ) və ra yon Məş ğul luq 
Mər kə zi nin təş ki la ti dəs tə yi 
ilə YAPın  yer li təş ki la tı nın 
in zi ba ti bi na sın da gənc lə rin 
pe şə yö nü mü nün is ti qa mət
lən di ril mə si üz rə təd bir ke
çi ri lib. “İlk ad dım” la yi hə si 
çər çi və sin də “İşax tar ma nın 

düz gün yol la rı” möv zu su
na həsr olun muş tə lim də 
təq di ma tı tə lim çi Şəh ri yar 
Möh sü mov edib. Təd bir də 
Gİİnin rəi si Qüd si Bay ra
mov, Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 
Gənc lər Fon du nun La yi hə
lər və re gi on lar la iş sek to
ru nun apa rı cı məs lə hət çi si 
Mü ba riz Qə di rov və or ta 
mək təb lə rin yu xa rı si nif şa
gird lə ri  iş ti rak edib lər.

Q.Bay ra mov döv lət 
gənc lər si ya sə ti nin Bi nə qə
di ra yo nu əra zi sin də uğur la 
hə ya ta ke çi ril mə sin dən da
nı şıb,  gənc lə rə bi lik və ba
ca rıq la rı nı müs tə qil şə kil də 
in ki şaf et dir mək key fiy yə ti
ni öz lə rin də for ma laş dır ma
la rı nı töv si yə edib.

M.Qə di rov təd bir iş ti
rak çı la rı na döv lə tin gənc
lə rə olan diq qət və qay ğı sı, 
fond tə rə fin dən gənc lə rin 
müx tə lif sa hə lə rə aid tə şəb
büs lə ri nin dəs tək lən mə si 
is ti qa mə tin də gö rü lən iş lər 
haq qın da ət raf lı mə lu mat 
ve rib. Da ha son ra tə lim çi 
Ş.Möh sü mov  təd bir də iş ti
rak edən lə ri  işax tar ma nın 
düz gün yol la rı, CV (qı sa şə
kil də kar ye ra ta rix çə si ni və 
işax ta ra nın pe şə kar key fiy
yət lə ri ni təs vir edən sə nəd) 
ya zı lı şı, mü sa hi bə də dav ra
nış qay da la rı ba rə də mə lu
mat lan dı rıb.

Gü nün müx tə lif vaxt
la rın da Ba kıSum qa yıt yo
lun da ya ra nan, in san la rın 
əsəb lə ri ni ta rı ma çə kən tı
xac la rın ara dan qal dı rıl ma sı 
üçün ye ni yol çə ki lir. Da ha 
doğ ru su, Bi lə cə riXo cə sən 
av to mo bil yo lu nun Su lu tə
pəBi lə cə ri his sə si ge niş
lən di ri lir. İş lər ba şa çat dıq
dan son ra yol 8 hə rə kət 
zo la ğın dan iba rət ola caq. 
Ha zır da yo lun iki zo laq lı ol
ma sı nəq liy yat va si tə lə ri nin 
hə rə kə tin də prob lem lər ya
ra dır.

Ümu mi uzun lu ğu 1,5 ki
lo metr ola caq ye ni yo lun is ti
fa də yə ve ril mə si Ba kıSum
qa yıt yo lun da kı tı xac la rın 
ara dan qal dı rıl ma sı na kö mək 
et mək lə ya na şı, bir ne çə is ti
qa mət də av to mo bil lə rin ra
hat hə rə kə ti ni tə min edə cək. 

“Azər yol ser vis” ASCnin 
mət bu at xid mə ti nin rəh bə ri 
Pün han Mür sə li ye vin bil dir
di yi nə gö rə, ye ni dən qur ma 
iş lə ri çər çi və sin də Xo ca sən 
is ti qa mə tin də ye ni  dai rə 
ya ra dı la caq. Sum qa yıt is ti
qa mə tin dən gə lən nəq liy yat 

va si tə lə ri ye ni ya ra dıl mış 4 
zo la ğın he sa bı na həm Xo
cə sən, həm də Ba kıŞa ma
xıYev lax av to mo bil yo lu na 
sər bəst çı xa bi lə cək lər. 

Ha zır da ye ni yo lun müx
tə lif is ti qa mət lə rin də tor
paq bər kit mə iş lə ri apa rılr. 
Yo lun sağ tə rə fin də yer lə şən 
bə zi ti ki li lər sö kü lüb və əra
zi yə dü şən kom mu ni ka si ya 
xət lə ri kö çü rü lüb. Ötən ilin 
de kabr ayın dan baş la nı lan 
iş lə rin bu ilin so nu na qə dər 
ye kun laş dı rıl ma sı plan laş dı
rı lır. 

Hu ma ni tar ak si ya

“İşax tar ma nın düz gün yol la rı”  
möv zu sun da tə lim

Su lu tə pə-Bi lə cə ri yo lu ge niş lən di ri lir
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31 Mart – Azərbaycanlıların Soy qı rı mı Günüdür

Unutmayaq ki, unudularıq...

Mar tın 31i bi zə Azər
bay ca nın ta ri xin də unu dul
maz bir gün dür. Gün lər var 
ki, se vin ci nin bö yük lü yü ilə, 
gün lər də var ki, fə la kət və 
qüs sə si nin əzə mə ti ilə unu
dul maz dır

Mart Soy qı rı mı və ya 
Mart Ha di sə lə ri – 1918ci ilin 
30 mart və 3 ap rel ta rix lə ri 
ara sın da Ba kı şə hə rin də və 
Ba kı qu ber ni ya sı nın müx tə lif 
böl gə lə rin də, elə cə də Şa ma
xı, Qu ba, Xaç maz, Lən kə ran, 
Ha cı qa bul, Sal yan, Zən gə zur, 
Qa ra bağ, Nax çı van və di gər 
əra zi lər də Ba kı So ve ti və daş
nak er mə ni si lah lı dəs tə lə ri
nin azər bay can lı la ra qar şı tö
rət dik lə ri qır ğın.

Rəs mi mən bə lə rə əsa
sən soy qı rı mın nə ti cə sin də 
12 mi nə ya xın azər bay can lı 
qət lə ye ti ril miş, on min lər lə 
in san it kin düş müş dür. Azər
bay can Pre zi den ti Hey dər 
Əli ye vin 26 mart 1998ci il 
ta rix li Sə rən ca mı ilə 31 mart 
Azər bay can lı la rın Soy qı rı mı 
Gü nü ki mi qeyd olu nur.

Üç gün da vam edən qır
ğın za ma nı er mə ni si lah lı la rı 

bol şe vik lə rin kö mə yi ilə azər
bay can lı la rın ya şa dıq la rı mə
həl lə lə rə qəf ə tən bas qın lar 
et miş, əha li ni uşaq dan bö yü
yə dək qət lə ye tir miş dir. Hə
min dəh şət li gün lə rin şa hi di 
ol muş Kul ner fa mi li ya lı bir 
al man, 1925ci il də Ba kı ha di
sə lə ri ba rə də bun la rı yaz mış
dır: “Er mə ni lər mü səl man 
(azər bay can lı) mə həl lə lə ri nə 
so xu la raq hər kə si öl dü rür, 
qı lınc la par ça la yır, sün gü ilə 
dəl məde şik edir di lər. Qır
ğın dan bir ne çə gün son ra bir 
çu xur dan çı xa rı lan 87 azər
bay can lı cə sə di nin qu laq la rı, 
bu run la rı kə sil miş, qa rın la rı 
yır tıl mış, cin siy yət or qan la
rı doğ ran mış dır. Er mə ni lər 
uşaq la ra acı ma dıq la rı ki mi, 
yaş lı la ra da rəhm et mə miş di
lər.” Gənc qa dın la rın di ridi ri 
di va ra mıx lan ma sı, er mə ni lə
rin hü cu mun dan sı ğın ma ğa 
ça lı şan iki min nə fə rin yer
ləş di yi şə hər xəs tə xa na sı nın 
yan dı rıl dı ğı da bu dəh şət li 
fakt lar sı ra sın da dır.

İrə van qu ber ni ya sı, Şə rur
Də rə lə yəz, Sür mə li, Qars və 
di gər əra zi lər də azər bay can

lı la rın qır ğı nı nın fə al iş ti rak
çı la rın dan bi ri ol muş er mə
ni za bi ti Ova nes Ap res ya nın 
xa ti rə lə ri əsa sın da ame ri ka lı 
aq ro nom Leo nard Rams den 
Hart vill “İn san lar be lə imiş
lər” ad lı ki tab yaz mış dır. Ova
nes Ap res yan ki ta bın mü əl li fi 
ilə söh bə ti za ma nı er mə ni
lə rin, in gi lis lə rin və rus la rın 
yar dı mı ilə öz məq səd lə ri
nə çat dıq la rı nı qeyd edə rək, 
tək cə Ba kı da Mart qır ğı nı 
za ma nı iyir mi beş min azər
bay can lı nın qət lə ye ti ril di yi ni 
bil dir miş dir. 

Bu ha di sə lə rin dəh şə ti
ni göz önü nü zə gə tir mə yi
niz üçün 19181920ci il lər də 
möv cud ol muş Azər bay can 
De mok ra tik Res pub li ka sı 
hö ku mə ti nin, Föv qə la də İs
tin taq Ko mis si ya sı nın ma te
ri al la rın dan bə zi çı xa rış la rı 
nə zə ri ni zə təq dim edi rik:

1918ci ilin martap rel 
ay la rın da Şa ma xı da 8 mi nə 
qə dər dinc sa kin qət lə ye ti ri
li miş dir. Şa ma xı Cü mə məs
ci di də da xil ol maq la ək sər 
mə də niy yət abi də lə ri yan dı
rıl mış və uçu rul muş dur.

Ca van şir qə za sı nın 28 
kən di, Cəb ra yıl qə za sı nın 17 
kən di ta ma mi lə yan dı rıl mış, 
əha li si məhv edil miş dir. 

1918ci il ap re lin 29da 
Güm rü ya xın lı ğın da əsa sən 
qa dın lar dan, uşaq lar dan və 
yaş lı lar dan iba rət 3 min nə
fər lik azər bay can lı kö çü pus
qu ya sa lı na raq son nə fə ri nə
dək məhv edil miş dir. 

Er mə ni si lah lı dəs tə lə
ri Zən gə zur qə za sın da 115 
azər bay can lı kən di ni məhv 
et miş, 3257 ki şi, 2276 qa dın 
və 2196 uşa ğı öl dür müş dü
lər. Bü töv lük də bu qə za üz
rə 10068 azər bay can lı öl dü
rül müş və ya şi kəst edil miş, 
50000 azər bay can lı qaç qın 
düş müş dür. 

İrə van qu ber ni ya sı nın 
199 kən din də ya şa yan 135 
min azər bay can lı məhv edil
miş, kənd lər isə yer lə yek san 
edil miş dir. Er mə ni si lah lı 
dəs tə lə ri da ha son ra Qa ra ba
ğa yü rüş et miş, 19181920ci 
il lər ara sın da Qa ra ba ğın dağ
lıq his sə sin də 150 kənd da
ğı dı lı mış, əha li si məhv edil
miş dir.

Hə lə or ta mək təb də təh
sil alar kən ta rix ki tab la rın da  
hə mi şə bol şe vik lə rin hu ma
nist ol duq la rı haq da oxu yur 
və dü şü nür düm ki, nə yax şı 
on lar olub lar, yox sa çar Ru si
ya sı bi zim axı rı mı za çı xar dı. 
Hət ta Ba kı da abi də si ucal dıl
mış “26 Ba kı ko mis sar la rı”nın 
adı nı da şı yan ba ğa gəz mə yə 
ge dən də vic dan lı ya nıl ma ilə 
ürək ağ rı sı ke çi rir dim. La kin 
il lər öt dük cə ba şı mı za gə ti ri
lən fə la kət lə rin şa hi di ol duq
da, mən də bu ta rix lə da ha 
də rin dən ma raq lan maq hə
və si oyan dı. 

El mi ki tab xa na mü di ri 
olan ana mın söh bət lə rin
dən və onun mə nə sə nəd lər 
əsa sın da hə qi qə ti ya zan ki
tab lar dan mə lu mat ver mə
si da ha çox ma ra ğı ma sə bəb 
ol du. Ta ri xi fakt la rı oxu duq ca 
dəh şə tə gə lir dim. Müs tə qil
lik il lə rin də mət bu at da dərc 
olu nan mə qa lə lər dən azər
bay can lı la rın ba şı na gə ti ri lən 
mü si bət lə ri öy rən dim. Bir 
mü əl li mə ki mi bu nun xal
qı mız üçün nə qə dər va cib 
ol du ğu nu dərk edi rəm. Dərs 
za ma nı şa gird lə ri mə er mə ni 
cəl lad la rı nın nə in ki Xo ca lı da, 
Qa ra bağ da tö rət dik lə ri vəh şi
lik lər dən, elə cə də 1905ci il 
və 1918ci il ha di sə lə rin dən 
də mə lu mat ve ri rəm. Gə lə cə
yi miz olan bu kör pə lər bil mə

li dir lər ki, on la rın düş mən lə ri 
za manza man xal qı mı za qar şı 
han sı ter ror əmə liy yat la rı nı 
və soy qı rım la rı hə ya ta ke çi
rib lər. 

2009cu ilin yan var ayın da 
Ba kı şə hə rin də ki Sa hil ba ğın
da apa rı lan (qeyd et di yim ki
mi, əv vəl lər “26 Ba kı ko mis
sar la rı” ba ğı ad la nır dı) ye ni
dən qur ma iş lə ri nə ti cə sin də 
mə zar lar dan bi zə öy rət dik lə ri 
ki mi 26 nə fə rin de yil, 23 nə
fə rin cə sə di nin qa lıq la rı nın 
ol du ğu aş ka ra çıx dı. Bu fak tın 
özü bir da ha dü şün mə yə əsas 
ve rir ki, de mə li, er mə ni ko
mis sar la rın ara dan çıx dıq la rı 
haq da ya zı lan lar hə qi qət dir, 
hu ma nist dü şün cə miz dən is
ti fa də edən düş mən lər xal qı
mı zı al da dıb lar. 

Azər bay can Res pub li ka sı 
Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın 
A.A.Ba kı xa nov adı na Ta rix 
İns ti tu tu nun ar xiv sə nəd lə ri 
əsa sın da nəşr et dir di yi “Azər
bay can xal qı na qar şı 1918ci 
il mart soy qı rı mı”  ad lı üç 
cild lik sə nəd lər top lu su bu 
nöq te yinə zər dən çox də yər
li mən bə dir. Əsər də er mə ni 
qul dur la rın bol şe vizm pər də
si ar xa sın da giz lə nə rək azər
bay can lı la ra qar şı tö rət dik lə ri 
ci na yət lər tam çıl paq lı ğı ilə öz 
ək si ni tap mış dır. 

1917ci ilin no yab rın da  
Ba kı da və bü tün lük lə Ba kı 

qu ber ni ya sın da ha ki miy yə ti 
ələ ke çi rən bol şe vik re ji mi 
– Ste pan Şa um ya nın baş çı
lı ğı ilə bu re jim də fəa liy yət 
gös tə rən daş nak ter ror qru
pu nun üzv lə ri qa baq ca dan 
ha zır la dıq la rı xü su si plan əsa
sın da, dü şü nül müş şə kil də 
Azər bay can xal qı na qar şı küt
lə vi soy qı rı mı hə ya ta ke çir
mə yi qə ra ra al dı lar. Er mə ni 
qul dur lar dan təş kil olun muş 
“Daş nak süt yun” par ti ya sı nın 
cəl lad la rı min lər lə gü nah sız 
in sa nı qət lə ye tir di lər. Ən 
ağır iş gən cə lər for ma sın da 
hə ya ta ke çi ri lən bu qət li am
da qo ca, ca van, uşaq, qa dın 
və hət ta xəs tə lə rə be lə aman 
ve ril mə di. Əli ya lın türkmü
səl man əha li si nə qar şı si lah lı 
zor tət biq edil di.

Ba kı da ol du ğu ki mi, Azər
bay ca nın di gər böl gə lə rin də 
də xal qı mı za qar şı soy qı rı mı 
akt la rı tö rə di lir di. Xü su si lə 
də qərb böl gə sin də hə ya ta 
ke çi ri lən bu soy qı rım la rı na 
S.Şa um ya nın şəx si gös tə ri şi 
ilə qul dur And ra nik baş çı lıq 
edir di. Hət ta And ra ni ki “xalq 
qəh rə ma nı” ad lan dı ran S.Şa
um yan onun la mü tə ma di əla
qə sax la ya raq ye ni tap şı rıq lar 
ve rir di.

Azər bay can lı la rın çö rə yi
ni ye yib, tor pa ğın da otu rub 
öz lə ri nə yurdyu va qu ran er
mə ni lər və er mə ni şo vi nist lə

ri bir şe yi unu dur lar ki, in sa
nın ən bö yük cə za sı hə yat da 
eti ba rı nı itir mək dir. Son il lər 
ba şı mı za gə ti ri lən dəh şət li 
fa ciə lər – Qa ra bağ ha di sə lə
ri, Xo ca lı soy qı rı mı  bir da ha 
sü but edir ki, er mə ni lə rə bel 
bağ la maq, on la ra inan maq 
ol maz. On lar hət ta öz məq
səd lə ri nə çat maq üçün öv
lad la rın dan, ailə lə rin dən və 
na mus la rın dan be lə keç mə yi 
ba ca rır lar.

Bu gün biz mü ha ri bə 
şə rai tin də ya şa yı rıq. La kin 
bu,   bi zi qor xut mur. Çün
ki biz ana mı zı və ana mı zın 
adı ilə bağ lı olan Ana Və
tə ni mi zi se vi rik. Bu sev gi 
bi zi mə tin ol ma ğa səs lə yir. 
Biz hər an Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti, Ali 
Baş Ko man dan cə nab İl ham 
Əli ye vin əm ri ilə si la ha sa rı
la raq tor paq la rı mı zın mü da
fiə si nə qalx maq iq ti da rın da
yıq. Əra zi mi zin 20 fai zin dən 
ço xu nu zəbt edən iş ğal çı 
er mə ni lər gectez o tor paq
lar dan əl çək mə li ola caq lar. 
Çün ki za ma nın özü bu nu tə
ləb edir. Azər bay can xal qı
nın məğ rur lu ğu,  qəh rə man 
oğul la rı mı zın igid li yi bu nu 
de mə yə əsas ve rir. Biz bu na 
var lı ğı mız la ina nı rıq!

Samirə HüSeynqızı,
179 saylı tam orta 

məktəbin müəllimi

Ta ri xin ge di şi ni fərq li 
səmt lə rə yö nəl dən ha di sə
lər dən hər kəs öz is tək və 
ma hiy yə ti nə uy ğun ya rar la
nır. Məhz be lə ha di sə lər dən 
bi ri də Bi rin ci Dün ya mü ha
ri bə si dir. Sa vaş nə ti cə sin də 
dün ya nın si ya si xə ri tə si də
yiş dik cə, xalq la rın şüu run
da mil li özü nü dərk duy ğu su 
getge də güc lə nir di. Mil li 
şüu run oya nı şı ilə müs təm
lə kə xalq la rı nın mər kəz
dən qaç ma me yil lə ri nin güc
lən mə si isə im pe ri ya la rın 
ma raq la rı na ca vab ver mir di. 
Bu min val la im pe ria list lər 
hə min əra zi lər də əv vəl cə
dən ora ya yer ləş dir dik lə ri 
qüv və lər dən bir rı çaq ki mi 
is ti fa də edir, yer lər də qan lı 
qır ğın və mü ha ri bə lə rə rə
vac ve rir di lər.

Qaf qaz re gio nu na kö çü
rül müş er mə ni lər də ta rix 
bo yu türkmü səl man əha
li yə nif rət lə ri ilə se çil miş, 
Azər bay ca na qar şı əra zi id
dia la rı nı ger çək ləş dir mək 
üçün da im für sət ax tar mış
lar. Ta ri xi ha di sə lə rə nə zər 
sal saq, be lə bir qa nu na uy
ğun luq aş kar edə bi lə rik ki, 
er mə ni mil lət çi lə ri gər gin 
ic ti maisi ya si və ziy yət lər
dən da im öz məkr li məq
səd lə ri üçün is ti fa də et miş, 
azər bay can lı la ra qar şı ter ror 
akt la rı na əl at mış lar.

Sö zü ge dən mən zə rə nin 
1918ci il də er mə ni daş nak
la rı nın öz ha va dar la rı nın 
dəs tə yi ilə azər bay can lı la ra 
qar şı tö rət dik lə ri mart soy
qı rı mı üçün xa rak te rik ol du
ğu nu de sək, ya nıl ma rıq. Er
mə ni xis lə ti üçün sə ciy yə vi 
olan bu hə rə kət lər 1918ci 
ilin mart ayın da Ba kı da yer li 
əha li yə qar şı tö rə dil miş soy
qı rı mı ak tın dan son ra da ha 
in ten siv və sis tem li xa rak ter 
al dı. Ağ la gəl məz vəh şi lik lər 
edən er mə ni qul dur la rı yer li 
mü səl man əha li yə qar şı küt
lə vi et nik tə miz lə mə si ya sə
ti hə ya ta ke çi rə rək in san lı ğa 
sığ ma yan bar bar lıq et di lər. 
Öz fit nə kar am bi si ya la rın
dan vəh şi ləş miş er mə ni lər 

ha va dar la rı nın təh ri ki ilə 
məhz azər bay can lı lar ya
şa yan əra zi lə rə atə şə açır, 
yan dı rır, qar şı la rı na ke çən 
mü səl man la ra aman sız di
van tu tur du lar.

Ha di sə şa hid lə ri nin xa
ti rə lə ri ilə ta nış ol duq ca ix
ti yar qo ca la ra, mə sum kör
pə lə rə ve ri lən iş gən cə lə rin 
göz önün də can la nan mən
zə rə si be lə bir su al do ğu rur: 
“Gö rə sən, bu gü nah sız kör
pə lə rin, ix ti yar qo ca la rın, 
qa dın la rın təq si ri nə idi?” 
Sağ lam in san dü şün cə si ilə 
sua lın ca va bı ta pıl ma sa da, 
er mə ni tə fək kü rü və daş
nak mən ti qi nə gö rə, məhv 
edi lən in san la rın, hət ta qa
dın, kör pə və qo ca la rın da 
“gü nah”ı var idi: on lar dün
ya ya azər bay can lı ki mi gəl
miş di lər.

İn san la rı qət lə ye tir
mək lə ki fa yət lən mə yən ca
ni lər tö rət dik lə ri ci na yət lə
rin iz lə ri ni örtbas dır et mək 
üçün me yit lə ri müx tə lif va
si tə lər lə məhv edir, ya xud 
yan dı rır, də ni zə atır dı lar. 
Ba kı əra zi sin də qət lə ye ti
ri lən on min lər lə in sa nın 
ək sə riy yə ti nin me yit lə ri ta
pıl ma mış dı.

Mart qır ğı nı bi zim üçün 
tək cə ta rix ki tab la rın dan, 
ar xiv ma te ri al la rın dan ta nış 
ol du ğu muz fa ciə li ha di sə 
de yil, də qiq tə səv vür et di yi
miz, də rin dən duy du ğu muz, 
san ki şa hi di ol du ğu muz və 
bir mil lə tə qar şı məq səd
yön lü şə kil də hə ya ta ke çi
ril miş soy qı rı mı ak tı dır. Biz 
be lə qır ğın la rı yal nız ta rix
dən, şa hid lə rin xa ti rə lə rin
dən öy rən mi rik, həm də bir 
soy qı rı mı ak tı ki mi hiss edi
rik. Axı, ey ni xa rak ter li, ey ni 
ma hiy yət li Xo ca lı soy qı rı mı 
və iş ğal olun muş di gər tor
paq la rı mız da soy daş la rı mı za 
qar şı hə ya ta ke çi ril miş qan lı 
qır ğın lar dan bi zi cə mi iyir
mi il dən bir az ar tıq za man 
kə si yi ayı rır.

Ge no sid si ya sə ti ni bü töv 
bir xal qa qar şı tö rət mək lə 
ki fa yət lən mə yən er mə ni 

van dal la rı həm də zən gin 
ta ri xi keç mi şə ma lik bir 
xal qın ya rat dı ğı mə də niy
yət nü mu nə lə ri ni hə də fə 
alır, məs cid, məd rə sə, te
atr bi na la rı nı, xəs tə xa na la rı 
yan dı rır, xa ra ba za ra çe vi rib 
vi ran qo yur du lar. Bun la
ra mi sal ola raq, “Tə zə pir” 
məs ci di və “İs mai liy yə” bi
na sı nı gös tər mək olar.

Ba şı mı za gə ti ri lən mü
si bət lər ara sın da Mart soy
qı rı mı nə bi rin ci ol du, nə 
so nun cu. Müd rik lə rin bir 
de yi mi var: “Qurd rən gi ni 
də yiş sə də, xa siy yə ti ni də
yiş məz”. Bə li, So vet Ru si ya
sı öl kə mi zi iş ğal et dik dən 
son ra er mə ni daş nak la rı bu 
də fə bol şe vik cil di nə bü rü
nə rək öz məkr li si ya sət lə
ri ni hə ya ta ke çir di lər. Xis
lə ti də yiş mə yən bu “rən gi 
də yiş miş lər” im pe ria list 
qüv və lə rin dəs tə yi ilə yüz 
min lər lə həm və tə ni mi zə 
qar şı rep res si ya la rın hə ya ta 
ke çi ril mə sin də ak tiv iş ti rak
çı ol du lar.

Biz ye nə unut qan lıq et
dik, hə mi şə ol du ğu ki mi. 
Bir lik də ya şa ma ğa ra zı ol
duq, meh ri ban lıq, qo naq
pər vər lik gös tər dik. Çün ki 
biz hər şey dən əv vəl in sa nıq 
və sa hib ol du ğu muz də yər
lər bi zə bu cür dav ran ma ğı 
diq tə edir. Ye nə də ta ri xin 
ib rət dərs lə rin dən nə ti cə 
çı xar ma ma ğı mı zın so nu cu
dur ki, bu gün na mərd qon
şu la rı mız əra zi mi zin dörd də 
bir his sə si ni iş ğal et miş, bir 
mil yon dan çox soy da şı mız 
öz doğ ma yurdyu va sın dan 
di dər gin düş müş dür.

Mil limə nə vi də yər lə ri
mi zə sa diq ol maq la, bu də
yər lə rə uy ğun dav ran ma ğa 
borc lu ol du ğu muz ki mi, diq
qət li ol ma ğa da həm borc lu, 
həm də məh ku muq. Çün ki 
biz in san ol du ğu mu zu bi lir 
və in sa nca dav ran ma ğı ba
ca rı rıq, bəs qar  şı  mız  da  kı  ?!

Rüs təm RA MA zA nOV
İc ti mai-si ya si və  

hu ma ni tar mə sə lə lər  
şö bə si nin baş məs lə hət çi si

1917ci il də Ru si ya da 
baş ver miş Okt yabr in qi la bı 
nə ti cə sin də Ste pan Şa um
ya nın baş çı lıq et di yi Ba kı 
So ve ti Ba kı qu ber ni ya sın da 
ha ki miy yə ti ələ ke çir miş dir. 
Et nik er mə ni olan və Bri ta
ni ya hö ku mə tin dən mil yon 
qı zıl rubl məb lə ğin də il kin 
yar dım alan Ste pan Şa um
yan Ba kı da azər bay can lı la ra 
qar şı bol şe vik lər lə er mə ni 
mil lət çi lə ri nin əmək daş lı
ğı nı tə min et miş dir.

9 mart 1918ci il də Ha cı 
Zey na lab din Ta ğı ye vin oğ lu 
Mə həm məd Ta ğı ye vin dəfn 
mə ra si min də iş ti rak et mək 
üçün ge ne ral Ta lı şins ki nin 
baş çı lıq et di yi Azər bay
can ala yı Ba kı ya qəl miş dir. 
Mə həm məd Ta ğı yev Lən
kə ran şə hə rin də baş ve rən 
ix ti laf da ruser mə ni si lah lı 
dəs tə lə ri tə rə fin dən qət lə 
ye ti ril miş dir və onun dəfn 
mə ra si mi mar tın 27nə tə
yin edil miş dir.

Ge ne ral Ta lı şins ki Ba kı
ya gəl mə dən bir ne çə gün 
əv vəl Le nin Ba kı So ve ti nin 
baş çı sı Ste pan Şa um ya na 
aşa ğı da kı məz mun da te leq
ram yol la mış dır:

 “Hör mət li yol daş Şa um-
yan:

Mək tu bu nuz üçün tə şək-
kür edi rəm. Si zin dü şü nül-
müş si ya sə ti niz bi zə çox xoş-
dur və ya ran mış və ziy yət də 
si ya sə ti ni zin da ha də rin və 

eh ti yat lı dip lo ma ti ya ilə bir gə 
tət biq edil mə si ni məq sə də uy-
ğun sa yır və nə ti cə də qə lə bə 
ça la ca ğı mı za əmi nik.

Çə tin lik lər göz lə nil məz-
dir və in di yə dək biz yal nız 
im pe ria list lər ara sın da na-
ra zı lıq lar və mü na qi şə lər 
nə ti cə sin də irə li get mi şik. Bu 
konf ikt lə ri iş lət mə yi öy rə nin, 
ha zır da dip lo ma ti ya öy rən-
mək va cib dir.

Bü tün dost la ra xoş ar zu-
lar və sa lam lar.

V.Ul ya nov (Le nin)”
Ge ne ral Ta lı şins ki və 

Azər bay can ala yı nın üzv lə
ri Ba kı ya da xil olar kən Ba
kı So ve ti tə rə fin dən həbs 
al tı na alın mış dı lar. Bu sə
bəb dən də şə hər də ya şa yan 
azər bay can lı lar So ve tə qar
şı mü qa vi mət gös tər mə yə 
baş la mış dı lar. Nə ti cə də baş 

ve rən si lah lı mü na qi şə mar
tın 30dan ap re lin 3də qə
dər Ba kı da da vam et miş və 
ta rix də “1918ci ilin mart 
gün lə ri” ki mi qal mış dır.

Mart soy qı rı mın dan bir 
il son ra er mə ni lər bu ha di
sə lə ri mət bu at da bol şe vik
lər lə mü səl man lar ara sın da 
cə rə yan edən ha ki miy yət 
mü ba ri zə si ki mi qə lə mə 
ver mə yə baş la dı lar. 1919
cu ilin ya yın da ABŞ tə rə
fin dən Ba kı ya gön də ri lən 
ge ne ral Har bor da təq dim 
edi lən sə nəd də er mə ni ye
pis ko pu Baq rat er mə ni lə rin 
mart ha di sə lə rin də iş ti ra kı
nı in kar edir. Baq rat Ba kı da 
ha di sə lər za ma nı öl dü rü lən 
1000 nə fər dən 300nün er
mə ni və rus, 700nün isə 
mü səl man ol du ğu nu id dia 
edir di. 

Unudulmaz faciə Biz in sa nca dav ran ma ğı  
ba ca rı rıq,  
bəs qar  şı  mız  da  kı  ?!

Tarixi faktlar
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gündəm

Mar tın 14də Bi nə qə di 
Ra yon Gənc lər və İd man İda
rə si nin (Gİİ) təş ki lat çı lı ğı ilə 
248 nöm rə li tam or ta mək
təb də şa gird lər üçün “Nar ko
ma ni ya, si qa ret və al ko qo liz
mə qar şı mü ba ri zə mə nə viy
ya tın xi la sı dır” möv zu sun da 
se mi nar ke çi ril miş dir.

Se mi nar da Gİİnin baş 
məs lə hət çi si El vin Oru cov, 
“İrə li” İc ti mai Bir li yi nin Tibb 
klu bu nun rəh bə ri Ay tac Kə
rim li, klu bun ko or di na to ru 
Şəb nəm Ba ğı ro va, “Maa rif çi 
Gənc lər” İc ti mai Bir li yi nin 
tə lim çi si Ay xan Rə him li iş ti
rak et miş lər. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan E.Oru cov bə şə riy yət 
üçün ən bö yük bə la lar dan 
olan nar ko ma ni ya, si qa ret 
və al ko qo liz min in san hə
ya tı na vur du ğu zə rər dən, 
tö rət di yi fə sad lar dan da nış
mış, şa gird lər ara sın da maa

rif ən dir mə iş lə ri nin apa rıl
ma sı nın va cib li yi ni önə çək
miş dir.

Son ra “İrə li” İc ti mai Bir li
yi nin Tibb klu bu nun rəh bə ri 

A.Kə rim li nar ko ma ni ya nın 
cə miy yət üçün son də rə cə li 
təh lü kə li ol du ğu nu bil dir miş, 
gənc lə ri bu so si al bə la ya qar şı 
mü ba ri zə də fə al ol ma ğa, zə
rər li vər diş lər dən uzaq dur
ma ğa ça ğır mış dır. 

Klu bun ko or di na to ru 
Ş.Ba ğı ro va de miş dir ki, mü
əl lim lər lə ya na şı, va li deyn lər 
də öv lad la rı nın tə limtər bi
yə si nə, bu sa hə də maa rif ən
mə si nə çox diq qət li ol ma lı, 
“ağ ölü mə” qar şı mü ba ri zə 
məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə lər də ya xın dan iş ti rak 
et mə li dir lər. 

“Maa rif çi Gənc lər” İc ti
mai Bir li yi nin tə lim çi si A.Rə
him li də XXI əs rin bə la sı 
olan nar ko man lı ğın zə rər lə
rin dən da nı şa raq, ye ni yet mə 
və gənc lə rə bu vər diş lər dən 
uzaq ol ma ğı, müx tə lif id man 
növ lə ri, in tel lek tu al oyun la

ra ma raq gös tər mə yi töv si yə 
et miş dir.

Da ha son ra tə lim çi lər 
təd bir də iş ti rak edən mü əl
lim və şa gird lə ri ma raq lan
dı ran su al la rı ca vab lan dır
mış lar. 

M.ORu cOv

Bi nə qə di ra yo nun da hə
ya ta ke çi ri lən ge niş miq yas lı 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri çər
çi və sin də lift tə sər rü fa tı nın 
müa sir ləş di ril mə si, çox mən
zil li ya şa yış bi na la rı nın lift lə
ri nin tə mi ri və ya ye ni lə ri nin 
qu raş dı rıl ma sı işi diq qət mər
kə zin də dir. 

Ha zır da Bi nə qə di ra yo nu 
əra zi sin də ki ya şa yış bi na la
rın da 742 lift möv cud dur və 
on la ra, əsa sən, “Ba kı lift” İs
teh sa lat Bir li yi nin  “Bak mən
zi lav to ma ti ka” və “Ba kı lift1” 
ida rə lə ri tə rə fin dən  xid mət 
gös tə ri lir. Son il lər də ya şa yış 
bi na la rın da 25 il dən çox iş
lə yən və is tis mar müd də ti ni 
ba şa vu ran 445 ədəd lift dən 
102i ye ni si ilə əvəz edi lib. 
La kin bu na bax ma ya raq, ra
yon da yer lə şən çox mən zil li 
ya şa yış bi na la rın da kı lift tə

sər rü fa tı nın ca ri və əsas lı tə
mi ri, ha be lə ye ni ləş di ril mə si 
sa hə sin də mü əy yən nöq
san lar da möv cud dur. Bü tün 
bun lar Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin 2013cü ilin 
ye kun la rı na həsr olun muş he
sa ba tın da da ək si ni ta pıb. 

Bi nə qə di Ra yon Mən zil 
Kom mu nal Tə sər rü fa tı Bir li
yi nin (MKTB) baş mü hən di si 
Və li Əli ye vin re dak si ya mı za 
ver di yi mə lu ma ta gö rə, son 
il lər əra zi də ki ya şa yış bi na la
rı nın lift lə ri nin müa sir ləş di
ril mə si is ti qa mə tin də mü hüm 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lib. Ra
yon ic ra ha ki miy yə ti nin kö
mə yi ilə is tis mar müd də ti ni 
ba şa vur muş  xey li lift ye ni si 
ilə əvəz lə nib: “MKTBnin 
xid mə ti sa hə si nə aid  lift lər
dən 162 ədə di otuz il dən çox 
iş lə di yi üçün is tis mar müd də
ti ni ba şa vur muş du. Bu sa hə
də apa rı lan məq səd yön lü iş lər 

nə ti cə sin də tək cə 2012ci il də 
48 lift əsas lı tə mir olu nub, 16 
lift mo dern ləş di ri lib və 16 lift 
ye ni si ilə əvəz  edi lib. Lift lə
rin tə mi ri 2013cü il də də da
vam et di ri lib. Öl kə baş çı sı nın 
lift tə sər rü fa tı nın yax şı laş dı
rıl ma sı məq sə di lə im za la dı
ğı sə rən ca ma mü va fiq ola raq 
apa rı lan yox la ma lar nə ti cə sin
də ra yon da 98 ədəd sər ni şin 
lift i nin və 3 ədəd yük lift i nin 
ye ni si ilə əvəz lən mə si nə eh ti
yac ol du ğu mü əy yən ləş di ri lib. 
2013cü il sent yab rın 1i və
ziy yə ti nə 9cu mik ro ra yon da 
22 lift, 8ci mik ro ra yon da 3 lift 
də yiş di ri lib. 7ci mik ro ra yon
da isə 2 say lı bi na da 2 ədəd lift 
əsas lı tə mir edi lib”.

Baş mü hən dis ha zır da lift 
tə sər rü fa tın da ca ri tə mir iş lə
ri nin da vam et di ril di yi ni bil
di rib. Onun söz lə ri nə gö rə, 
əra zi üz rə 741 lif tin ha mı sı 
iş lək və ziy yət də dir: “Ha zır da 
7ci mik ro ra yon da yer lə şən 
76 say lı bi na nın  bə zi lift lə
ri ye ni lə ri ilə əvəz olu nur və 
ya xın gün lər də sa kin lə rin is
ti fa də si nə ve ri lə cək. İs tis mar 
müd də ti ba şa çat mış lift lə rin 
də yiş di ril mə si is ti qa mə tin
də də iş lər da vam et di ri lir. 
Bu məq səd lə ilin so nu na dək 
100150 ye ni lift in qu raş dı rı
la ca ğı göz lə ni lir. Ca ri tə mi rə 
eh ti ya cı olan və ya is tis mar 
müd də ti ba şa çat mış lift lə
rin də yiş di ril mə si məq sə di lə 
aidiy yə ti qu rum lar qar şı sın da 
mə sə lə qal dı rı lib”.

İs tan bul Uni ver si te ti nin 
Av ra si ya İns ti tu tun da gör
kəm li Azər bay can şai ri və 
dra ma tur qu, ic ti mai xa dim 
Hü seyn Ca vi din əsər lə ri nin 
Tür ki yə də ilk nəş ri nin təq di
ma tı və ədi bin ya ra dı cı lı ğı na 
həsr olun muş el mi konf rans 
ke çi ril miş dir. 

Ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin Hü seyn Ca vi din 
Nax çı van şə hə rin də yer lə şən 
məq bə rə sin də çək dir di yi şə
kil lə rin, şai rin zən gin mə na
lı hə ya tı nı əks et di rən na dir 
fo to la rın da da xil olun du ğu 
944 sə hi fə lik ki tab “Kas pi” 
Təh sil Mər kə zi tə rə fin dən 
ha zır lan mış dır. 

İs tan bul Uni ver si te ti nin 
tə lə bəmü əl lim kol lek ti vi
nin, küt lə vi in for ma si ya va
si tə lə ri nin, qey rihö ku mət 
təş ki lat la rı nın təm sil çi lə ri
nin, tür ki yə li ca vid se vər lə
rin və Azər bay can dan gəl miş 
ge niş tər kib li nü ma yən də 
he yə ti nin iş ti ra kı ilə ke çi ril
miş mə ra sim də Hü seyn Ca
vi din zən gin hə yat və ya ra
dı cı lı ğı na həsr olun muş film 
nü ma yiş et di ril miş dir. 

Mə ra si mi gi riş sö zü ilə 
açan Av ra si ya İns ti tu tu nun 
pro rek to ru, pro fes sor Se dat 
Mu rad və Azər bay can Res
pub li ka sı nın İs tan bul da kı 
baş kon su lu Hə sən Zey na lov 
Hü seyn Ca vi din əsər lə ri nin 
Tür ki yə nəş ri nin ma hiy yə
tin dən və el mi konf ran sın 
əhə miy yə tin dən bəhs et
miş lər.

Azər bay can Mil li Elm lər 
Aka de mi ya sı Folk lor İns ti tu
tu nun şö bə mü di ri, fi lo lo gi
ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor 
Kam ran Əli yev, “Kas pi” Təh
sil Mər kə zi nin rəh bə ri, fi lo
lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru 
So na Və li ye va, İs tan bul Uni
ver si te ti nin Av ra si ya İns ti tu
tu nun Asi ya iş lə ri üz rə mər
kə zi nin rəh bə ri, pro fes sor 
Xə lil Bal, Av ra si ya İns ti tu tu
nun ədə biy yat fa kül tə si nin 
de ka nı, pro fes sor Mus ta fa 
Öz kan, fi lo lo gi ya üz rə fəl sə
fə dok to ru, ki ta bın tər tib çi si 
Azər Tu ran, pro fes sor İb ra
him Yıl dı rım, Mil li Məc li sin 
de pu ta tı, şa ir Sa bir Rüs təm
xan lı, Mər mə rə Qru pu Stra
te ji və So si al Araş dır ma lar 
Mər kə zi nin baş di rek to ru 
Ak kan Su ve rin mə ru zə lə ri 

və çı xış la rı din lə nil miş dir. 
Na tiq lər qeyd et miş lər ki, 

bö yük ədi bin dün ya ta ri xi nə 
gör kəm li şəx siy yət lər bəxş 
edən Nax çı van da do ğul ma sı, 
Təb riz də oxu ma sı, İs tan bul
da təh si li ni da vam et dir mə si 
və el min sir lə ri nə yi yə lən
mə si, Ba kı da ədə bi ya ra dı cı
lı ğı nı uğur la da vam et dir mə
si onun fəl sə fi dü şün cə si nin 
in ki şa fı na əhə miy yət li tə sir 
gös tər miş dir. Ca vid Od lar 
yur du Azər bay ca nın sön məz 
əbə di mə şə li ni dün ya ədə
biy ya tı na bəxş et miş dir. 

Çı xış lar da qeyd olun muş
dur ki, Ca vi din mə za rı nın 
ta pıl ma sı, nə şi nin öz doğ ma 
Və tə nin də dəfn edil mə si, 
adı nın əbə di ləş di ril mə si ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin dün
ya ədə biy ya tı nı ya ra dan na
dir şəx siy yət lə rə tü kən məz 
mə həb bə ti nin nə ti cə si dir.

Pro fes sor Kam ran Əli yev 
de miş dir ki, Hü seyn Ca vi
din qə lə mə al dı ğı möv zu
lar türk dil li xalq lar ara sın da 
ədə bi bir kör pü dür. Ca vi din 
qəh rə man la rı dün ya si ya sə
ti nə tə sir et mək im ka nın da 
olan şəx siy yət lər dir. Onun 
əsər lə ri əf sa nə və mif lə rə 
söy kən di yi ki mi, re al ta ri xi 
pro ses lə rə də ay dın ba xış for
ma laş dır mış dır. Odur ki, ya
ra dı cı lı ğı həm sa də oxu cu lar, 
həm də ay rıay rı sa hə lə rin 
mü tə xəs sis lə ri tə rə fin dən 
diq qət lə iz lə ni lir. Əmin lik lə 
qeyd edə bi lə rik ki, ca vid se
vər lər bun dan son ra kı dövr

də də Ca vid ide ya la rın dan 
fay da la na caq lar.

Hü seyn Ca vi din ta ri
xi şəx siy yət, ye nil məz lik və 
mü ba riz lik nü mu nə si ol du
ğu nu diq qə tə çat dı ran Sona 
Və li ye va bil dir miş dir ki, şa ir 
öz əsər lə ri ni ori ji nal üs lub da 
ya rat maq la bə ra bər, türk çü
lük və tu ran çı lıq ide ya la rı nın 
ya şa ma sı na na il ol muş, diq
qə ti bə şə ri də yər lə rin ma
hiy yə ti nin dərk edil mə si nə 
yö nəl də bil miş dir. Ca vi din 
əsər lə ri hə mi şə müa sir li yi
ni sax la ya caq və se vi ləse vi
lə oxu na caq dır. Ca vid bə şə ri 
sə nət kar dır. Onun əsər lə
ri nin baş qa dil lə rə tər cü mə 
et di ril mə si Ca vid ir si nin 
dün ya da ya yıl ma sı na şə ra it 
ya ra da caq dır. 

Mus ta fa Öz kan Ca vi din 
şe ir lə rin də Os man lı döv
lə ti nin döv rün də iş lə di lən 
türk di lin də ol ma sın dan da
nış mış, on lar dan nü mu nə
lər təq dim edə rək üzə rin də 
təh lil lər apar mış dır. 

Xə lil Bal diq qə ti Hü seyn 
Ca vid ya ra dı cı lı ğı nın onun 
öz döv rü nün re al lıq la rı nı ta
ri xi ləş dir mə si nə yö nəlt miş
dir. Qeyd et miş dir ki, 1918
ci ilin mar tın da Azər bay can 
xal qı na qar şı soy qı rı mı tö
rət miş er mə ni lər Ca vi din 
şe ir lə rin də kəs kin it ti ham 
olun muş lar. 

Hü seyn Ca vi din İs tan bul
da kı hə yat və fəa liy yə ti ba
rə də ye ni fakt lar la çı xış edən 
İb ra him Yıl dı rım bil dir miş

dir ki, Ca vid is la mi də yər lə ri 
uca tut maq la bə ra bər, mil li 
adətənə nə lə ri mi zə, mə də
niy yə ti mi zə və mu si qi mi zə 
son suz rəğ bət bəs lə yən bir 
şəx siy yət ol muş dur.

Ca vid ya ra dı cı lı ğı na xoş 
mü na si bə ti bə şə ri də yər lə
rə və in sa ni hiss lə rə hör mək 
ki mi də yər lən di rən Azər 
Tu ran ki ta bın tər ti bi ilə bağ lı 
gö rü lən iş lər ba rə də fik ri ni 
bö lüş müş dür.

Hü seyn Ca vi din əsər lə ri
nin bü tün za man lar üçün ak
tu al ol du ğu nu diq qə tə çat dı
ran Sa bir Rüs təm xan lı ədi bin 
mə za rı nın ta pıl ma sı, nə şi nin 
öl kə mi zə gə ti ril mə si, adı nın 
əbə di ləş di ril mə si, əsər lə ri
nin nəş ri ba rə də fi kir lə ri ni 
söy lə miş dir.

Mə ru zə si ni Hey dər Əli
ye vin və Mus ta fa Ka mal Ata
tür kün ta ri xi fəa liy yə ti nin 
təh li li üzə rin də qu ran Ak kan 
Su ver qeyd et miş dir ki, Azər
bay can xal qı nın xi las kar oğ lu 
Hey dər Əli yev bö yük Ca vi də 
ye ni dən hə yat ver di yi ki mi, 
Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin 
qu ru cu su da türk şai ri To fiq 
Fik rət ya ra dı cı lı ğı na ye ni hə
yat işı ğı bəxş et miş dir.

Son da akt yor lar Məm
məd Sə fa və Mə la hət Ab ba
so va Ca vi din əsər lə rin dən 
par ça lar səs lən dir miş lər. 

Jur na list lə rə mü sa hi bə 
ve rən Azər bay can Res pub
li ka sı Pre zi den ti Ad mi nist
ra si ya sı nın ic ti maisi ya si 
mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri 
Əli Hə sə nov təq dim olu
nan ki ta bı dün ya ədə biy yat 
xə zi nə si ni zən gin ləş di rən 
bir in ci ki mi də yər lən di rə
rək Ca vid ya ra dı cı lı ğı nın bu 
gün də öz ak tu al lı ğı nı sax la
dı ğı nı qeyd et miş dir. Azər
bay can hö ku mə ti nin el mə 
və mə də niy yə tə gös tər di yi 
qay ğı dan da nı şan Əli Hə sə
nov Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
Azər bay ca nın gör kəm li şəx
siy yət lə ri nin, o cüm lə dən 
ədə bi si ma la rı nın dün ya da 
ta nıt dı rıl ma sı ilə bağ lı hə ya
ta ke çir di yi çox say lı təd bir
lər dən bəhs et miş və bu si
ya sə tin nə ti cə lə ri haq qın da 
söh bət aç mış dır. O, Hü seyn 
Ca vi din əsər lə ri nin İs tan
bul da ilk də fə nəşr edil mə si
ni də bu si ya sə tin gös tə ri ci si 
ol du ğu nu de miş dir.

Mar tın 24də Azər bay
can, Əf qa nıs tan, Hin dis tan, 
İraq, İran, Qa za xıs tan, Qır ğı
zıs tan, Öz bə kis tan, Pa kis tan, 
Ta ci kis tan, Tür ki yə və Türk
mə nis ta nın BMT ya nın da 
dai mi nü ma yən də lik lə ri 
tə rə fin dən 21 Mart – Bey
nəl xalq Nov ruz Gü nü mü
na si bə ti lə BMTdə ənə nə vi 
təd bir ke çi ri lib.

Təd bir də çı xış edən Azər
bay can Res pub li ka sı nın BMT 

ya nın da dai mi nü ma yən də si, 
sə fir Aq şin Meh di yev Nov ru
zun öl kə miz və xal qı mız üçün 
ta ri xi və mə də ni əhə miy yə
tin dən da nı şa raq qeyd edib 
ki, bay ra mın əsas cə hə ti onun 
si ya si, di ni, mil li və et nik mən
su biy yə tin dən ası lı ol ma ya raq, 
ümu mi lik də, in san lar ara sın da 
bağ la yı cı rol oy na ma sı dır. O 
vur ğu la yıb ki, sülh, hu ma nizm, 
hör mət və to le rant lıq ide ya la
rı nı özün də bir ləş dir di yi nə 

gö rə, Nov ruz uni ver sal mə
də ni də yər lər sis te min də öz 
la yiq li ye ri ni tu tub. O, dün ya da 
sülh və bir gə ya şa yı şın tə min 
edil mə si məq sə di lə Nov ru zun 
aşı la dı ğı bu də yər lə ri qo ru ma
ğa və on la rı gə lə cək nə sil lə rə 
ötür mə yə ça ğı rıb.

Təd bir za ma nı iş ti rak çı
la ra Nov ruz bay ra mı nı qeyd 
edən öl kə lə rin mil li mət bə xi
nə aid şir niy yat lar pay la nıb və 
bay ram la bağ lı mil li adətənə

nə lə ri nü ma yiş et di rən vi deo
sü jet lər nü ma yiş et di ri lib.

Qeyd edək ki, Azər bay
ca nın tə şəb bü sü ilə 2010cu 
il də BMT Baş As samb le ya
sı nın yek dil lik lə qə bul et di yi 
qət na mə əsa sın da tə sis edi
lən Bey nəl xalq Nov ruz Gü nü 
hə min vaxt dan eti ba rən hər 
il BMTdə qeyd edi lir və ke
çi ri lən bir gə təd bir lər BMT
nin üzv döv lət lə rin də bö yük 
ma raq do ğu rur.

Zə rər li vər diş lə rə qar şı  
mü ba ri zə mə nə viy ya tın xi la sı dır 

Lift tə sər rü fa tı müa sir ləş di ri lir 

BMT-də Bey nəl xalq Nov ruz Gü nü  
təd bi ri ke çi ri lib 

Hü seyn Ca vi din ya ra dı cı lı ğı na 
həsr olun muş el mi konf rans 

 incəsənət

“YA RAT” Müa sir İn cə
sə nət Mə ka nı nın “YAY!” 
Qa le re ya sın da fran sız xo re
oq raf la rı En ni Viq ye nin və 
Frank Aper te tin (bir lik də 
“les gens d’U ter pan” kol
lek ti vi) ya ra dı cı lı ğı təq dim 
olun muş dur. Mu zey Mər
kə zin də isə bu kol lek tiv “Les 
chu tes” (“Yı xıl ma”) pro to ko
lu na əsa sən, “XEvent 2.3” 
per for man sı nı nü ma yiş et
dir miş dir. 

Təd bir Azər bay can da 
Fran sız İns ti tu tu nun dəs tə
yi və bi la va si tə iş ti ra kı ilə 
“YA RAT” Müa sir İn cə sə nət 
Mə ka nı tə rə fin dən təş kil 

olun muş dur. Bu proq ra mın 
təş ki lin də Av ro pa Mə də niy
yət Fon du nun xü su si dəs tə yi 
də qeyd edil mə li dir.

Mu zey Mər kə zin də ki 
per for mans da bir qrup rəq
qas birbi ri ni itə lə yə rək iki 
çar paz tra yek to ri ya nın mü
əy yən et di yi mər kə zi pe ri
metr dən kə na ra tul la mış lar. 
Yı xıl dıq dan son ra hər rəq qas 
aya ğa qal xa raq baş qa rəq qa
sı itə lə mək və ye ni dən yı xıl
maq üçün pe ri met rə da xil 
ol muş dur. Be lə hə rə kət qru
pun gü cü nün tü kən mə si nə 
qə dər da vam et di ril miş dir.

“XEvent” per for mans

la rın da is ti fa də edi lən va hid 
prin sip əv vəl ki və ziy yə tə qa
yı dış tak ti ka sı dır. Bu tak ti ka 
məz mun və ifa çı lar ba xı mın
dan sax lan ma və müs təs na 
məh dud laş ma la rı qa bart
maq la əv vəl ki və ziy yə tə qa
çıl maz şə kil də dö nüş şə rai ti 
ya ra dır. Bu isə fərd lə rin azad 
ol ma sı və mə ka nın ay dın şə
kil də qav ra nıl ma sı dır.

Pa ris də fəa liy yət gös tə
rən xo re oq raf ar En ni Viq ye 
və Frank Aper tet CAC Bre
tigny təş ki la tı ilə əmək daş lıq 
çər çi və sin də “XEvent” ad lı 
sil si lə per for mans la rı ya ra
dıb po pul yar laş dır mış lar. 

Fransız xoreoqrafların daha bir 
kompozisiyası təqdim edilmişdir
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Ailə ki çik döv lət dir və 
onun özü nə məx sus qa nun
la rı var. Bu qa nun lar ailə nin 
möh kəm li yi nə, bir li yi nə xid
mət edir. Tə əs süf ki, bə zən 
ya zıl ma mış qa nun la ra əməl 
olun ma ma sı ailə nin– döv lə
tin da ğıl ma sı na gə ti rib çı xa rır. 
Qa nun la ra söy kə nən ailə lər 
isə ömür bo yu bir yer də ya
şa yır, dərdsə ri ni, acı lışi rin li 
gün lə ri ni bö lü şür, birbi ri nə 
ar xada yaq olur lar. Azər bay
can ailə si məhz bu xü su siy
yə ti  ilə hə mi şə se çi lib: tə mə
li möh kəm, sar sıl maz olub, 
hə ya tın bü tün çə tin lik lə ri nə 
si nə gər mə yi ba ca rıb. 

Bi nə qə di ra yo nun da ya
şa yan Dün ya ma lı mü əl li min 
ailə si məhz bu tə məl lər üzə
rin də qu ru lub. İq ti sad elm lə ri 
dok to ru, pro fes sor Dün ya ma
lı Və li yev Azər bay can Mil li 
Elm lər Aka de mi ya sı nın Şərq
şü nas lıq İns ti tu tun da Şərq
Qərb şö bə si nin mü di ri və zi
fə sin də iş lə yir, bir sı ra el mi 
və bə dii əsər lə rin mü əl li fi dir. 
Re dak si ya mı zın qo na ğı olan 
Dün ya ma lı mü əl lim və hə
yat yol da şı Hə ma yıl xa nım la 
söh bə ti miz də bir da ha əmin 
ol duq ki, qar şı lıq lı hör mət 
və qı rıl maz tel lər lə bağ la nan 
ailə lər əbə di ola raq bibi ri nə 
qı rıl maz tel lər lə bağ la nır lar.  

– Dün ya ma lı mü əl lim, 
ar tıq 54 il dir ki, Hə ma yıl 
xa nım la bir gə ömür sü rür
sü nüz. Ge ri yə bax dıq da bu  
il lər ne cə gö rü nü r? Ailə ni zin 
tə mə li sev gi üzə rin də qu ru
lub, yox sa...

– Bi lir si niz, hər şey qis
mət dən ası lı dır. Ev li lik hə ya
tı mı zın  qu rul ma sın da bö yük
lə ri mi zin ro lu da ha çox olub. 
Yə ni on lar ne cə məs lə hət 
gö rüb lər sə, elə də olub. Biz 
əs lən Gür cüs ta nın Bor ça lı 
böl gə sin də nik. Hə ma yıl xa
nım la ey ni mək təb də oxu yur
duq. Birbi ri mi zi yax şı ta nı saq 
da ara mız da sev gi de yi lən bir 
şey yox idi. Onu da de yim ki, 
Hə ma yıl o za man çox gö zəl 
bir qız idi (elə in di nin özün
də də gö zəl li yin itir mə yib), 
mən də kən di mi zin sa yı lıb
se çi lən oğ lan la rın dan  idim. 
Mək təb də əla qiy mət lər lə 
oxu yur dum. İnan ma ya caq sı
nız, am ma biz Hə ma yıl la 10
cu si nif də oxu yan da ni şan
lan mış dıq. Bö yük lə ri miz be lə 
məs lə hət bil miş di lər. İn di də 
fi kir lə şi rəm ki, on lar  səhv et
mə yib lər. 54 il əv vəl tə mə li 
qo yu lan ailə, tə va zö kar lıq dan 
uzaq da ol sa de yim ki, bu gün 
də nü mu nə sa yı la bi lər. 

– Hə ma yıl xa nım, ömür
gün yol da şı nı zın dedk lə ri
nə əla və et mək is  tər  di  niz  mi  ? 
yox sa Dün ya ma lı mü əl lim 
hər şe yi da  nış  dı  ?

– Ba yaq de yil di yi ki mi, 
hər şey qis mət dən ası lı dır. Biz 
bu ki şi ilə hə ya tı mı zı əbə di 
ola raq bir gə ya şa ma ğa qə rar 
ver mi şik. 10cu si nif də ni şan
lan dıq. Dü zü, o vaxt sev gi nə 
ol du ğu nu mən də bil mir dim. 
Bi lir si niz ki, Azər bay can da, 
xü su sən də böl gə lər də adət
ənə nə lə rə da ha çox ria yət 
olu nur. Bi zim öz  men ta li te ti
miz var. Bü tün iş lər də, o cüm
lə dən ailə mə sə lə sin də bö

yük lə rin fi kir lə ri önəm li rol 
oy na yıb. Biz də on la rın məs
lə hə ti əsa sın da ailə qur duq və 
peş man da de yi ləm. Mək tə bi 
qur ta ran dan son ra Dün ya ma
lı Ba kı da uni ver si te tə da xil ol
du, elə hə min il də  to yu muz 
ol du. Dün ya ma lı doğ ru de yir, 
o, kən din sa yı lan oğ lan la rın
dan idi. Mən də or ta mək tə bi 
əla oxu yur dum. Ev lən dik dən 
son ra hə yat yol da şı mın məs
lə hə ti ilə ali təh sil al dım.

(Bu mə qam da Dün ya ma lı 
mü əl lim ye ni dən söh bə tə qa-
tı lır):

– Dü zü nü de yim ki, mək
tə bi bi tir dik dən son ra Ba kı ya 
gəl mə yim mən də çox qə ri bə 
hiss lər ya rat mış dı. San ki baş
qa bir alə mə düş müş düm. 
Kənd də do ğu lubbö yü mü
şəm. Ən uzaq  get di yim mə
sa fə 30 km olay dı, ya ol maz
dı. Bu na gö rə də Ba kı mə nə 
çox qə ri bə gör sə nir di. Bi rin ci 
se mestr dən son ra kən də qa
yıt dım. Gör düm ki, ar tıq to ya 
ha zır lıq ge dir. Çox gö zəl to yu
muz ol du. 

– De mə li, ailə qur du nuz 
və Ba kı ya köç dü nüz. Tə zə 
mü hü tə uy ğun laş maq yə qin 
ki, asan ol ma yıb. Ba kı da ya
şa maq üçün, ən azı, mən zil 
tap maq la zım idi...

– Əl bət tə, çə tin li yi miz 
çox olub. Hə ma yıl la Ba kı ya 
gə lən də ça ma da nı mı vağ zal
da kı sax la ma ka me ra sı na qo
yub ev ax tar ma ğa baş la dım. 
İn di ki Sa la tın Əs gə ro va kü
çə sin də  ki ra yə mən zil tap
dım. 7 il ki ra yə də ya şa mı şıq. 
De di yim ki mi, çə tin gün lə ri
miz çox olub. Heç yer də iş lə

mə yən, əya ni təh sil alan tə
lə bə nin gü zə ra nı ne cə olar... 
Kənd dən isə bi zə kö mək 
olun mur du. Da ha doğ ru su, 
bu na ailə min mad di və ziy yə ti 
im kan ver mir di. Düz dür, mən 
əla çı tə lə bə ki mi tə qa üd alır
dım. Am ma tək cə tə qa üd lə 
do lan maq asan de yil di. Evin 
ki ra yə si ni ödə mək, ər zaq, ge
yim, dərs lə va zi ma tı al maq la
zım idi. Sağ ol sun Hə ma yı lı, o 
çə tin gün lər də mə ni ruh dan 
düş mə yə qoy ma dı. Birbi ri
mi zə ürəkdi rək ve rəve rə, 
ya rı ac, ya rı tox  çə tin gün lə ri
mi zi ar xa da qo ya bil dik. 

Hə ma yıl xa nım:
– Dün ya ma lı düz de yir, 

çox çə tin gün lər ya şa mı şıq. 
Əla çı tə lə bə ki mi o 50 ma
nat, mən isə 20 ma nat tə qa
üd alır dıq. Ayın so nu na ki mi 
hə min pu la qa ne ol ma lı idik. 
Prob lem lə ri miz ye tə rin cə idi. 
Ya rım ki lo əti bir ne çə də fə
yə bi şi ri dim. Kənd dən qo naq 
gə lən də isə lap çə tin lik çə
kir dik. Qo naq la rı mı zın da ki, 
ar dıara sı kə sil mir di (gü lür). 

Am ma si zə de yim ki, dö züm 
və səbr in sa nın ən gö zəl xü
su siy yə ti dir. Heyf ki, çə tin li yə 
si nə gər mə yi, döz mə yi ba car
ma yan ailə lər də çox dur. 

– De di niz ki, 7 il ki ra yə də 
ya şa mı sı nız...

– Öm rü mü zün 7 ili ki ra
yə də keç di. Şü kür lər ol sun ki, 
son ra lar iş lə di yim ida rə dən 
mə nə ev ver di lər. Yü kü mü zü 
gö tü rüb tə zə mən zi lə köç
dük. Yük de yən də ki, cə mi 2 
ki sə ki ta bı mız var idi. Bü tün 
vardöv lə ti miz bu iki ki sə yə 
sı ğış mış dı. 

Hə ma yıl xa nım:
– Tə zə mən zi li mi zə gö rə 

çox se vi nir dim. Fi kir lə şir dim 
ki, bun dan son ra da ha ra hat 
ola ca ğıq, ən azı, ki ra yə dən 
ca nı mız qur tar mış dı. Dün
ya ma lı nın de di yi ki mi, tə zə 
mən zi li miz boş idi. Otur ma
ğa sto lu muz be lə yox idi. La
kin döz dük. Birbi ri mi zə olan 
qar şı lıq lı hör mət hər şe yi 
unut du rur du.

– Ailə niz də kim da ha çox 
gü zəş tə ge  dir  di  ?

– Əl bət tə ki, Hə ma yıl. O 
gö rür dü ki, al dı ğım mə va cib
lə prob lem lə ri mi zi həll et mək 
müm kün de yil. Bu sə bəb dən, 
heç vaxt gü cüm çat ma yan 
nə yi sə al ma ğı mən dən tə ləb 
et mə yib. Cə mi bir də fə mə ni 
əla və pul xərc lə mə yə məc bur 
edib (gü lür). Mə nə va cib olan 
bir ki ta bı al maq is tə mir dim, 
da ha doğ ru su, əla və pul xərc
lə mə yə əlim gəl mir di. Hə yat 
yol da şım məc bur et di ki,  hə
min ki ta bı alım.

Hə ma yıl xa nım:
– Ələlə ve rib iş lə yir

dik. Evi mi zin tə la ba tı nı bir gə 
ödə yir dik.  Dün ya ma lı bü tün 
iş lər də mə nə dəs tək olur du. 
Hər çənd ki, in di da ha çox 
mə nim gü zəş tə get di yi mi de
yir... Elə onun özü də çox gü
zəşt edib. 

– Heç öv lad la rı nız dan 
da nış ma dı nız...

– Üç öv lad bö yüt mü şük. 
On la ra lap uşaq lıq vaxt la rın
dan sər bəst lik ver mi şik. Nə 
mən, nə də Hə ma yıl –   heç 
vaxt uşaq la ra de mə mi şik ki, 

dərs lə ri ni zi oxu yun. Am ma 
hər üçü ali təh sil al dı. 54 il
lik ailə təc rü bəm sü but edir 
ki, uşaq la rı ma sər bəst lik ver
mək də səhv et mə mi şəm. Öv
lad la rı mız heç vaxt bi zi ba şıa
şa ğı et mə yib lər. 

– Tə əs süf ki, son vaxt
lar bo şan ma hal la rı ço xa lıb. 
Uzun il lə rin təc rü bə si ni ya şa
yan in san lar ki mi, gənc ailə
lə rə nə töv si yə edər di ni z?

– Əl bət tə, be lə hal lar çox 
tə əs süf do ğu rur. He sab edi
rəm ki, ailə də sə mi miy yət, 
səbr, qar şı lıq lı hör mət və dö
züm ol ma lı dır. Gü zəş tə get
mə yi ba car maq la zım dır. Biz 
birbi ri mi zə ən çə tin gün lər
də da yaq ol mu şuq. Va li deyn 
üçün öv lad it ki sin dən ağır nə 
ola bi lə r? Oğ lum 37 ya şın da 
av to mo bil qə za sın da dün ya
sı nı də yiş di. Hə ya tı mız alt
üst ol du. Bu nun la be lə, yı xıl
ma dıq. Ta le yin hök mü nə tab 
gə tir dik. Oğ lu mun və fa tın dan 
son ra “Kə dər və Se vinc” ad lı 
ki tab yaz dım. Bu ki tab töv si yə 
xa rak te ri da şı yır. De mək is tə
mi şəm ki, kə dər və se vinc hə
yat kar va nı nın da şı yı cı la rı dır: 
on lar vəh dət təş kil edir.

Hə ma yıl xa nım:
– İn di ki bə zi qız lar ev, 

ma şın, vardöv lət tə ləb edir
lər. Bu əqi də üzə rin də qu ru
lan ailə nin öm rü uzun ol maz. 
Si nə si ni çə tin lik lə rin qa ba
ğın da si pər edən ailə nə in ki 
54 il, 100 il də  xoş bəxt hə yat 
ya şa ya bi lər.

– elə biz də si zə 100 il lik 
xoş bəxt ailə hə ya tı ar zu la yı
rıq! Si zin ki mi ailə lər gənc li
yi mi zə ör nək dir. 

Tale yollarında qoşa addımlayanlar
54 illik ailə həyatının ibrətamiz hekayəti

Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunu 
və ona bitişik olan yeddi rayonu işğal etmişdir

 idman

Bi nə qə di Ra yon Gənc
lər və İd man İda rə si və AF
FAnın bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Az Far” MMCdə uşaq 
və ye ni yet mə lər ara sın da 
“Co caCo la Mək təb li Ku
bo ku” fut bol tur ni ri nin 
fi nal mər hə lə si ke çi ri lib. 
Tur nir də hər bi rin də 10 
nə fər ol maq la 21 ko man da 
iş ti rak edib. Gər gin mü ba

ri zə şə rai tin də ke çən ya
rış da  244 say lı mək tə bin 
ko man da sı bi rin ci olub. 
182 və 248 say lı  mək tə bin 
ko man da la rı isə mü va fiq 
ola raq 2ci və 3cü yer lə ri 
tu tub lar. 

Fərq lə nən ko man da
lar təş ki lat çı lar tə rə fin dən 
dip lom və me dal lar la mü
ka fat lan dı rı lıb.

Xo cə sən qə sə bə sta
dio nun da “Nov ruz” fut bol 
tur ni ri ke çi ri lib. Ya rış da 
pay taxt id man çı la rı ilə ya
na şı, res pub li ka nın ək sər 
böl gə lə rin dən olan  ko
man da lar qüv və si ni sı na yıb. 
Ümu mi lik də 8 ko man da nın 
he yə tin də 18 id man çı nın 
mü ba ri zə apar dı ğı tur nir
də 14 say lı Uşaq Gənc lər 
Fut bol Mək tə bi nin təm

sil çi lə ri fəx ri kür sü nün ən 
yük sək pil lə sin də qə rar la
şıb. Res pub li ka İx ti sas laş dı
rıl mış Olim pi ya Eh ti yat la rı 
UGİM ikin ci,  “Zir və” İK
nın ko man da sı isə üçün cü 
yeri tutub. 

Tur nir də fərq lə nən lər 
Bi nə qə di Ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si nin ku
bok, dip lom və hə diy yə lə ri 
ilə mü ka fat lan dı rı lıb.

Mək təb li lər ara sın da  
fut bol tur ni ri

Ən yax şı oyunçu la rın  
ad la rı mü əy yən lə şib

“Da nas” ad lı nü fuz lu serb 
qə ze tin də si ya si ic mal çı Vla
di mir Rat ko vi çin “Serb lə rin 
prob lem lə ri nə kim lər se
vi ni r?” sər löv hə li mə qa lə si 
dərc olun muş dur. 

Mə qa lə də mü əl lif Ser bi
ya nın xa ri ci iş lər na zi ri İvan 
Mrki çin Er mə nis ta na ke çən 
həf tə baş tut muş rəs mi sə
fə ri ni xa tır la dır. V.Rat ko viç 
ya zır ki, Er mə nis ta nın rəs mi 
şəxs lə ri nin bə ya nat la rı na gö
rə, bu öl kə gə lə cək də Ser bi ya 
ilə mü na si bət lə rin in ki şaf et
di ril mə si nə kök lən miş dir. Er
mə nis ta nın xa ri ci iş lər na zi ri 
E.Nal band yan öz serb həm
ka rı ilə gö rü şü za ma nı hət ta 
mü qa vi ləhü quq dai rə si nin 
ge niş lən di ril mə si nin sü rə
tin dən mü əy yən na ra zı lı ğı nı 
bil dir miş və iki öl kə ara sın da 
ti ca rət döv riy yə si nin in ki şaf 
po ten sia lı nı vur ğu la mış dır.

“Ti ca rət döv riy yə si ni 
ar tır maq zə ru rə ti nin qeyd 
olun ma sı özöz lü yün də tə əc
cüb do ğur mur. La kin xa tır lat
maq la zım dır ki, Er mə nis tan 
öz qon şu la rı na – Gür cüs ta na, 
Azər bay ca na və Tür ki yə yə 
qar şı əra zi id dia la rı si ya sə ti 
uc ba tın dan bu gün di na mik 
in ki şaf edən Cə nu bi Qaf qaz 
re gio nun da təc rid olun maq
da dır. Ey ni za man da da vam 
edən iq ti sa di böh ran və əha
li nin mü ha ci rə ti Er mə nis tan 
üçün bö yük prob lem lər dir 
və bu öl kə nin hö ku mə ti hə
min prob lem lə ri hə lə də həll 
edə bil mir”– de yə vur ğu la yan 
mü əl lif haq lı ola raq so ru şur: 
“Er mə nis tan ki mi bir öl kə 
Ser bi ya üçün ne cə cid di iq ti
sa di əhə miy yət kəsb edi r?”

Ser bi ya ilə Er mə nis tan 
ara sın da mü na si bət lər xa ri ci 
si ya sət ba xı mın dan diq qə ti 
xü su si lə cəlb edir. Er mə nis
tan arası ra Ser bi ya nı inan dır
ma ğa ça lı şır ki, gu ya o, əra zi 
bü töv lü yü nə tə rəf dar dır və 
Ko so vo nun müs tə qil li yi ni 

ta nı mır. Bu mə sə lə dən bəhs 
edən V.Rat ke viç ya zır: “La kin 
bu nun la əla qə dar bəd nam bir 
fak tı qeyd et mək la zım dır: Er
mə nis tan özü ar tıq iyir mi il dir 
ki, döv lət lə rin əra zi bü töv lü
yü prin si pi nə mə həl qoy mur 
və çox teztez qəs dən xalq la
rın öz mü qəd də ra tı nı tə yin 
et mək hü qu qu nu bu prin si pə 
qar şı qo yur. Şüb hə siz, Er mə
nis ta nın bu möv qe yi Ser bi ya
nın bey nəl xalq hü quq nor ma 
və prin sip lə ri nə hör mət edil
mə si nə əsas la nan xa ri ci si
ya sə ti nə kon sep tu al qay da da 
zid dir”.

Da ha son ra mü əl lif Azər
bay can ilə Ser bi ya nın dost 
döv lət lər ol du ğu nu xa tır la
da raq ya zır: “Ser bi ya da yax şı 
bi lir lər ki, Er mə nis tan Ser bi
ya nın stra te ji tə rəf da şı olan 
Azər bay can la mü na qi şə də dir. 
Mü na qi şə za ma nı Er mə nis tan 
Dağ lıq Qa ra bağ re gio nu nu və 
Azər bay ca nın ona bi ti şik olan 
yed di ra yo nu nu iş ğal et miş
dir. Bi la va si tə Er mə nis ta nın 
iş ti ra kı ilə Dağ lıq Qa ra ba ğın 
və ya xın ra yon la rın əra zi sin
də azər bay can lı əha li yə qar şı 
et nik tə miz lə mə apa rıl mış, 

bəd nam “Dağ lıq Qa ra bağ 
res pub li ka sı” elan edil miş
dir. Mü na qi şə nin ni za ma sa
lın ma sı və bu re gio nun qə ti 
sta tu su nun mü əy yən ləş di ril
mə si ba rə də ATƏTin Minsk 
qru pu nun va si tə çi li yi ilə sülh 
da nı şıq la rı hə lə də da vam 
et di ril di yin dən, Er mə nis tan 
bey nəl xalq bir li yin qı na ğın
dan eh ti yat la na raq se pa rat çı 
qu ru mu rəs mi sə viy yə də ta
nı ma ğa risk et mir. Əs lin də isə 
Er mə nis tan bu qu ru ma hər 
cür, o cüm lə dən hər bi yar dım 
gös tə rir, xalq la rın öz mü qəd
də ra tı nı tə yin et mə si hü qu

qu nu əlin də bay raq edə rək, 
onun dün ya da ta nın ma sı na 
na il ol ma ğa ça lı şır”.

V.Rat ke viç əmin dir ki, 
Er mə nis tan Ko so vo nu Ser
bi ya ya “bö yük mə həb bət 
bəs lə di yi nə gö rə de yil, əsa
sən bu mə sə lə də tam ası lı 
ol du ğu Ru si ya nın möv qe yi
ni nə zə rə al ma ğa məc bur 
ol du ğu na gö rə ta nı mır. Er
mə nis ta nın qey risə mi mi li
yi nə əmin ol maq dan, ha be lə 
Ko so vo mə sə lə si nin bu öl kə 
üçün nə de mək ol du ğu nu 
an la maq dan öt rü onun rəs

mi möv qe yi nə nə zər ye tir
mək ki fa yət dir”.

Mü əl lif da ha son ra ya zır: 
Dün ya da çox la rı bil mir ki, 
hə lə Ko so vo nun “müs tə qil
li yi” elan olun maz dan əv vəl 
Er mə nis tan da di ya rın Ser
bi ya dan ay rıl ma sı nın müm
kün lü yü nə rəs mi sə viy yə də 
çox sa kit ya na şı lır dı. V.Rat ke
viç bu söz lə ri nin təs di qi ola
raq xa tır la dır ki, 2005ci il də 
Er mə nis ta nın o vaxt kı xa ri ci 
iş lər na zi ri V.Os kan yan “Ac
cord” jur na lın da dərc olun
muş mə qa lə sin də “Ko so vo
nun sta tu su nun mü əy yən ləş
di ril mə si nin müm kün lü yü ilə 
bağ lı cid di de bat la ra is ti nad 
et miş di” və bu nun la əla qə dar 
ola raq vur ğu la mış dı ki, “si ya
si, hü qu qi və aka de mik eks
pert lər ara sın da bə zi hal lar da 
xalq la rın öz mü qəd də ra tı nı 
tə yi net mə hü quq la rı nın ta
nın ma sı nın müm kün lü yü və 
re al lı ğı ba rə də mə lu mat lı lıq 
ar tır”.

V.Rat ke viç həm çi nin xa
tır la dır ki, BMT Bey nəl xalq 
Məh kə mə si  Ko so vo nun 
müs tə qil li yi haq qın da bə
yan na mə ilə əla qə dar məş
hur rə yi ni bil dir dik dən son ra 
Er mə nis tan da bəd xah la rın 
se vin ci nin həd dihü du du 
yox idi. “Bu nun la əla qə dar 
ola raq Er mə nis ta nın xa ri ci 
iş lər na zi ri nin müa vi ni Şa varş 
Ko çar yan tə rə fin dən səs lən
di ril miş möv qe yi ni bir da ha 
xa tır lat maq ma raq lı olar dı. 
2010cu il də bu er mə ni rəs
mi si qeyd et miş di ki, “Bey
nəl xalq məh kə mə nin (BM) 
qə ra rı hə qi qə tən də mis li gö
rül mə miş bir qə rar dır: çün ki 
BM ilk də fə ola raq iki prin si
pə – xalq la rın öz mü qəd də
ra tı nı tə yin et mək hü qu qu və 
əra zi bü töv lü yü prin sip lə ri nə 
to xun muş dur”. O, sö zü nə da
vam edə rək de miş di: “Məh
kə mə BMT Ni zam na mə si nə 
mü va fiq qə rar çı xar mış dır. 

Xalq la rın öz mü qəd də ra tı nı 
tə yin et mə si BMTnin məq
səd lə rin dən bi ri dir, əra zi 
bü töv lü yü isə yal nız bu məq
sə də na il ol ma ğa yö nəl dil
miş bir prin sip dir”. Şa varş 
Ko çar yan sö zü nü də qiq ləş
di rə rək de miş di: Mə sə lə bir 
prin si pin di gə rin dən üs tün 
ol ma sı de yil, əsas odur ki, öz 
mü qəd də ra tı nı tə yin et mək 
mə sə lə si mey da na çıx dıq
da əra zi bü töv lü yü mə sə lə si 
ikin ci də rə cə li əhə miy yət 
kəsb edir, Haa qa məh kə
mə si nin qə ra rı da məhz bu 
ba rə də dir. O həm çi nin bey
nəl xalq məh kə mə nin səd ri 
Hi sa şa Ova da nın bə ya na tı nı 
si tat gə tir miş di: “Bey nəl xalq 
hü quq da müs tə qil li yin elan 
olun ma sı nı məh dud laş dı ran 
müd dəa lar yox dur”. 

Er mə nis tan da kı ic ti mai 
rə yə gəl dik də isə, V.Rat ke vi
çin fik rin cə, bu öl kə nin me dia 
mə ka nı na nə zər sal maq ki fa
yət dir ki, hə min rə yin Ko so vo 
ba rə də hö kü mə tin möv qe yi 
ilə üstüs tə düş dü yü nə əmin 
ola san.

Mü əl lif haq lı ola raq be lə 
bir qə naə tə gə lir: “Ko so vo
nun Ser bi ya nın su ve ren li yi
nə qa yıt ma sı və onun əra zi 
bü töv lü yü nün bər pa sı, tə əs
süf ki, Er mə nis tan üçün ar zu 
olu nan ha di sə de yil dir, çün ki 
er mə ni mən ti qi nə gö rə, bu, 
Azər bay ca nın bir his sə si ni 
on dan qo par maq “pre se den
ti ni” altüst edir. Baş qa söz lə, 
Ser bi ya nın dər di Er mə nis tan 
üçün se vinc dir. Bu nun la be lə, 
Ser bi ya nın xa ri ci iş lər na zi ri 
Ko so vo nu ta nı ma dı ğı na gö rə 
Ye re van da bu öl kə yə min
nət dar lı ğı nı bil di rir. Yu xa rı da 
gös tə ril di yi ki mi, bu, Er mə
nis ta nın müs tə qil xa ri ci se çi
mi de yil dir, Ser bi ya pre zi den
ti nin Er mə nis ta na sə fə ri nin 
anon su dur”.

Vüqar SeyİDOV
AzərTAc

 xarici mətbuat səhifələrində
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ELAN

“BİNƏQƏDİ” QƏZETİNƏ 2014-cü İL ÜÇÜN 
aBuNƏ KaMPaNİyaSI DavaM EDİR

Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında 
“Binəqədi” qəzetinin illik abunə haqqı (çatdırılma 
xərcləri daxil olmaqla) 20 manat 80 qəpik təşkil 
edir. Qəzetimizə abunə yazılmaq üçün abunə 
haqqını redaksiyamızın aşağıda göstərilən bank 
hesabına köçürməyiniz xahiş olunur.
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VÖEN:1002874841; H/h:AZ42ATAZ01200150450000140060; “Atabank”ASC
VÖEN:9900006651; M/h:AZ50NABZ01350100000000032944; SWIFT ATAZAZ22

 iqtisadiyyat  xarici xəbərlər

Ca ri ilin yan varfev ral ay la rın da 
Azər bay can da ümu mi da xi li məh sul 
is teh sa lı ötən ilin mü va fiq döv rü ilə 
mü qa yi sə də 1,6 fa iz ar ta raq 8,5 mil yard 
ma nat təş kil et miş dir. 

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən 
Azər TAca bil dir miş lər ki, əla və də yə
rin 50 fai zi sə na ye sa hə lə rin də, 8,8 fai zi 
ti kin ti komp lek sin də, 11,6 fai zi ti ca rət 
və pul lu xid mət sa hə lə rin də, 6,3 fai zi 
nəq liy yat da, 1,9 fai zi ra bi tə mü əs si sə lə

rin də, 2,5 fai zi aq rar böl mə də, 11,9 fai zi 
di gər sa hə lər də ya ra dıl mış dır. Əha li nin 
hər nə fə ri nə or ta he sab la 903,5 ma nat 
məb lə ğin də (1151,9 dol lar) əla və də yər 
is teh sal olun muş və ötən ilin mü va fi q 
döv rü ilə mü qa yi sə də 0,3 fa iz art mış dır. 

Əla və də yə rin 53,9 fai zi qey rineft  
sek to run da is teh sal olu na raq ötən ilin 
yan varfev ral ay la rı ilə mü qa yi sə də 8,8 
fa iz art mış, neft qaz sek to run da isə 5,7 
fa iz azal mış dır.

Ap re lin 18dən 20dək Ba kı da qlo
bal for mat lı “Star tup Wee kend” təd bi ri 
ke çi ri lə cək dir. Təd bir müs tə qil mü tə
xəs sis lər, “Star tup Wee kend” Qlo bal 
Fo ru mu nun təş ki lat çı lı ğı ilə Yük sək 
Tex no lo gi ya lar Par kı nın, “Star tup Azer
bay can” və di gər spon sor la run dəs tə yi 
ilə baş tu ta caq dır.

Ra bi tə və Yük sək Tex no lo gi ya
lar Na zir li yi nin mət bu at xid mə tin dən 
Azər TAca bil dir miş lər ki, “Star tup 
Wee kend”in 45 min mə zu nu nun iş ti
ra kı ilə ke çi ri lə cək təd bir çər çi və sin də 
sa hib kar lar, mar ke ter ler, di zay ner lər və 
proq ram çı lar dan iba rət ko man da lar ya
ra dı la caq dır. Ko man da lar in no va tiv tex
no lo gi ya lar əsa sın da star tap lar qu ra caq 
və mün sif  ər he yə ti qar şı sın da təq di
mat la çı xış edə cək lər. 

Təd bir də iş ti rak et mək üçün mü
va fi q şərt lər də nə zər də tu tul muş dur. 
Əsas şərt lər dən bi ri in gi lis di li ni bil
mək dir. Həm çi nin təd bir də iş ti rak et
mək üçün qey diy yat dan ke çə rək təd
bi rə bi let də alın ma lı dır. “Star tup Wee

kend”də iş ti ra kın qiy mə ti 75150 dol lar 
ara sın da dır.

Ko man da la rın fəa liy yə ti pe şə kar
lar tə rə fi n dən qiy mət lən di ri lə cək dir. 
Təd bir də biz nes və star tup mü hi tin də 
ki fa yət qə dər ta nı nan bey nəl xalq in ves
tor lar Hü seyn Kan ji, Al per Çe len ki mi 
mü tə xəs sis lər iş ti rak edə cək lər. Həm
çi nin mün sif  ər he yə tin də Yük sək Tex
no lo gi ya lar Par kı nın rəh bər nü ma yən
də lə ri də təm sil olu na caq lar. 

“Star tup Wee kend” star tap ya ra dıl
ma sın da və qlo bal sa hib kar lı ğın maa
rif  ən di ril mə sin də apa rı cı ka ta li za tor
lar dan bi ri dir. 

2007ci il dən bu qey rikom mer si
ya təd bi ri fəa liy yə ti ni ge niş lən di rə rək 
qlo bal ic ti mai hə rə ka ta çev ril miş dir. 
“Star tup Wee kend” 120dən çox öl kə
də ke çi ril miş və bu fo ru ma 100 min dən 
ar tıq sa hib kar cəlb olun muş dur. Təd
bir lər nə ti cə sin də dün ya nın müx tə lif 
öl kə lə rin də ya ra dıl mış 1000dən ar tıq 
şir kət mü vəf  ə qiy yət lə fəa liy yət gös
tər mək də dir.

Ca ri ilin yan varfev ral ay la rın da ti
kin ti mü əs si sə lə ri tə rə fin dən ye ri nə 
ye ti ril miş in şa at iş lə ri nin həc mi 973,1 
mil yon ma nat təş kil et miş dir.

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən bil
dir miş lər ki, hə min və sai tin 62,5 fai zi 
ye ni ti kin ti, ye ni dən qur ma və ge niş lən
dir mə, 19,5 fai zi əsas lı tə mir, 2,6 fai zi 
ca ri tə mir, 15,4 fai zi isə sa ir ti kin ti iş lə
ri nə sərf edil miş dir.

Ümu mi in şa at iş lə ri nin 80,5 fai zi ni 
qey ridöv lət mül kiy yət li ti kin ti mü əs si
sə lə ri ye ri nə ye tir miş lər.

Yu na nıs tan ilə bey nəl xalq 
kre di tor lar ara sın da ra zı lıq əl də 
edi lib. Bir ne çə ay da vam edən 
gər gin mü za ki rə lər dən son ra  
Afi  na ya 10 mil yard av ro ma liy yə 
yar dı mı edi lə cək. Qeyd edək ki,  
bey nəl xalq kre di tor la rın tə ləb lə
ri ni ye ri nə ye tir mək üçün Afi  na 

hö ku mə ti bu il 11 min döv lət 
qul luq çu su nu ix ti sar et mə li dir. 

Ötən ilin sent yab rın da isə 
12 500 döv lət sek to ru iş çi si 
eh ti ya ta gön də ri lib. Sa bah ix
ti sar la ra qar şı Yu na nıs tan da 
növ bə ti küt lə vi tə ti lin ke çi ri
lə cə yi göz lə ni lir. 

Fran sa da həm kar lar it ti
faq la rı nın ça ğı rı şı ilə eti raz 
ak si ya la rı ke çi ri lib. Ak si ya iş
ti rak çı la rı Pre zi dent Fran sua 
Olan dın son iq ti sa di is la hat
la rı na eti raz la rı nı bil di rib lər. 
Nü ma yiş lə rə on min lər cə 
adam qo şu lub. On lar iş siz lik 
sə viy yə si nin göz lə nil di yi ki mi 

azal ma dı ğı nı, ək si nə, art dı ğı nı 
bil di rib lər.

Yer li mət bua tın mə lu ma tı
na gö rə, ha kim So sia list Par ti
ya sı mar tın 23ü və 30da ke çi
ri lə cək bə lə diy yə seç ki lə rin də 
ult rasağ Mil li Cəb hə par ti ya sı 
və mü xa li fət çi mü ha fi  zə kar la
ra uduz maq ris ki ilə üzüzə dir. 

Mar tın 27dən 29dək 
Ba kı da Azər bay can Te atr Xa
dim lə ri İt ti fa qı nın təş ki la ti 
dəs tə yi və Ba kı Uşaq Te at rı
nın tə şəb bü sü ilə “Bi zim te
atr” bey nəl xalq te atr fes ti va lı 
ke çi ri lir. Te atr Xa dim lə ri İt
ti fa qın dan Azər TAca bil dir
miş lər ki, fes ti val da Azər bay
can la ya na şı, Tür ki yə, Gür cüs
tan və İran te atr kol lek tiv lə ri 
də iş ti rak edir lər.

Fes ti va lın məq sə di hər bir 
akt yo run diq qət mər kə zin də 
ol ma sı na şə ra it ya rat maq, on
la ra öz ba ca rıq la rı nı nü ma yiş 

et dir mək üçün mey dan ver
mək, öl kə də fes ti val ənə nə
si nin ge niş lən mə si nə va si tə çi 
ol maq dır.

Fes ti va lın bü tün ta ma şa la
rı Te atr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın 
ta ma şa za lın da və fo ye sin də 
təq dim edi lir.

F.Kö çər li adı na Res pub
li ka Uşaq Ki tab xa na sı 1 iyun 
– Uşaq la rı Bey nəl xalq Mü da
fi ə Gü nü ilə əla qə dar “Ki tab 
oxu ma ğın vax tı dı r?” ad lı fo
to mü sa bi qə elan et miş dir.

Ki tab xa na dan bil dir miş
lər ki, şə hə ri mi zin kü çə lə rin
də, park da, met ro da və di gər 
yer lər də mü ta liə edən lə rin 
xə bər lə ri ol ma dan on la rın fo
to su nu çək mək lə mü sa bi qə yə 
qa tıl maq müm kün dür. 

Mü sa bi qə yə təq dim edi
lən fo to şə kil lər ori ji nal, hər 
for mat da və elekt ron da şı yı
cı da (disk, f əş) ola bi lər. Fo
to şə kil lə ri ki tab xa na nın elekt
ron ün va nı na child lib ba ku@
ya hoo.com da gön dər mək 
müm kün dür. 

İş ti rak çı lar fo to şə kil lə 
ya na şı, bu şək lin adı nı, mü
əl li fi n adı nı, so ya dı nı, ata sı
nın adı nı, ev ün va nı nı, təh sil 
al dı ğı mək tə bin nöm rə si ni, 
əla qə te le fo nu nu da gön dər
mə li dir lər.

Kol laj, fo to mon taj və di
gər for ma da şə kil lər qə bul 
edil mir. Əla və mə lu ma tı ki
tab xa na nın say tı nın “elan lar” 
böl mə sin də http://www.clb.
az/html/elan lar.shtml oxu maq 
müm kün dür. Mü sa bi qə yə 
gön də ri lən şə kil lər ge ri qay
ta rıl mır. Təş ki lat çı lar hə min 
şə kil lər dən rek lam xa rak ter li 
təd bir lər də is ti fa də edə bi
lər lər.

Qa lib lə rin ad la rı sent yab
rın 15də – Bi lik Gü nün də 
açıq la na caq dır. 

Möv zu ya uy ğun luq, gö
rün tü nün ay dın təs vi ri, ori ji
nal lı ğı və adı, fo to şək lin key
fi y yət li çə kil mə si mü sa bi qə
nin şərt lə ri dir. 

Fo to şə kil lər rəs sam və fo
toq raf  ar tə rə fi n dən qiy mət
lən di ri lə cək dir. Qa lib iş lər ki
tab xa na nın say tın da və “Göy 
qur şa ğı” jur na lın da yer ləş di
ri lə cək dir.

Qa lib lə rə dip lom və hə
diy yə lər təq dim olu na caq dır.

ABŞ Pre zi den ti Ba rak Oba
ma və Av ro pa Bir li yi öl kə lə
ri nin li der lə ri Ru si ya ya qar şı 
va hid cəb hə də bir ləş mək qə
ra rı na gə lib lər. Bel çi ka nın pay
tax tı Brüs sel də sə fər də olan 
B.Oba ma Uk ray na da baş ve rən 
ha di sə lə ri şərh edər kən bil di
rib ki, Qərb öl kə lə ri həm rəy
lik gös tə rə cə yi təq dir də, Ru si
ya nın ta ma mi lə təc rid ol ma sı 
müm kün dür: «Av ro pa nın 28 
öl kə si və NA TOya da xil olan 
döv lət lər bu is ti qa mət də bir lik 
nü ma yiş et di rir lər. Bö yük 7lik 
öl kə lə ri nin hər bir li de ri Ru si
ya ya qar şı sank si ya tət biq edib. 
İyun da ke çi ri lə cək G7lik sam
mi tin də də Ru si ya iş ti rak et
mə yə cək. Əgər Ru si ya rəh bər

li yi dü şü nür sə ki, Uk ray na da kı 
hə rə kət lə ri ilə ABŞla Av ro pa 
Bir li yi nin mü na si bət lə ri ni kor
la ma ğa na il ola caq, bu nu doğ ru 
də yər lən dir mə yib».

Av ro pa Bir li yi öl kə lə ri Ru
si ya dan ti ca rət ası lı lı ğı nı azalt
maq məq sə di lə transat lan tik 
ti ca rət və in ves ti si ya tə rəf daş
lı ğı mə sə lə lə ri ni də də yər lən
di rib lər. Av ro pa Şu ra sı nın pre
zi den ti Her man Van Rem pey 
qeyd edib ki, be lə bir it ti faq 
Ru si ya ya qar şı qal xan ro lu nu 
oy na ya bi lər. La kin onun söz
lə ri nə gö rə, ha zır da Uk ray na 
ilə bağ lı bə zi mə sə lə lər qey
rimü əy yən ol du ğu üçün hər 
han sı bir məq səd lə qə tiy yət li 
ad dım lar at maq doğ ru de yil.

Ümu mi da xi li məh sul is teh sa lı art ıb

Ba kı da “Star tup Wee kend” təd bi ri 
ke çi ri lə cək 

İn şa at iş lə ri nin əksəriyyəti qeyri-dövlət 
müəssisələrinin payına düşür

Yu na nıs tan 10 mil yard av ro 
ma liy yə yar dı mı ala caq

Fran sa da eti raz ak si ya la rı 

Ba kı “Bi zim te atr” bey nəl xalq 
te atr fes ti va lı na ev sa hib li yi edir

“Ki tab oxu ma ğın vax tı dı r?” 
ad lı fo to mü sa bi qə

ABŞ və Avropa Rusiyaya qarşı 
vahid cəbhədə birləşir

 mədəniyyət  maraqlı

Adı Gin ne sin re kord lar 
ki ta bı na dü şən  ko re ya lı Kim 
Unq–Yonq pla ne tin ən ağıl lı 
ada mı he sab olu nur.

Onun in tel lek ti nin əm sa lı 
210a bə ra bər dir, hal bu ki in
tel lekt əm sa lı 140 olan lar da hi 
he sab edi lir lər.

1962ci ilin mart ayın da 
Ko re ya da ana dan olan Kim 
Unq–Yonq ar tıq 6 ay lı ğın
da da nı şa bil miş, 3 yaş da isə 
Ko re ya, ya pon, al man, in gi lis 
və por tu qal dil lə rin də fi k ri ni 
izah et mə yə baş la mış dır. Hər 
han sı di li mə nim sə mək üçün 

ona 1 ay ki fa yət edir di. Da hi 
uşaq ri ya zi tə fək kü rü nə gö rə 
də se çi lir di. Beş ya şın da ikən 
o, mü rək kəb dif  e ren si al bə ra
bər lik lə ri həll edir, şe ir ya zır 
və rəsm çə kir di.

Sək kiz yaş lı Kim Unq–
Yonq NA SA tə qaü dü nə la
yiq gö rü lə rək, ABŞa kö çür. 
Ko lo ra do Uni ver si te ti ni 15 
ya şın da bi ti rən ko re ya lı gənc 
fi zi ka üz rə elm lər dok to ru 
də rə cə si ni ala raq, el mi fəa
liy yət lə məş ğul olur və 100ə 
ya xın el mi mə qa lə nin mü əl
li fi  dir.

Hin dis tan da qə bul edi
lən qa nun la yi hə si nə əsa sən 
sehr baz lar dan və ilan ov sun
çu la rın dan hər bir kob ra ya 
onun və sa hi bi haq qın da mə
lu mat la rın sax la nıl dı ğı elekt
ron mik ros xem da xil edil mə si 
tə ləb olu nur. 

“Наука и жизнь” jur na
lı nın mə lu ma tı na gö rə, çi pin 
ila nın də ri si nin al tı na ye ri dil
mə si əmə liy ya tı döv lət he sa
bı na hə ya ta ke çi ri lə cək dir. Bu 
kam pa ni ya sü rü nən lə rin na
dir növ lə ri nin mü ha fi  zə si nə 
yö nəl miş dir.

İla nlar da “elektronlaşdırılır”

Pla ne tin 
ən ağıl lı 
ada mı 


