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İlham ƏLİYEV,
Azər bay can 

Respublikasının Pre zi den ti 
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İyu nun 24də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den
ti İl ham Əli yev Stras burq da 
Av ro pa Şu ra sı Par la ment As
samb le ya sı nın ses si ya sın da 
nitq söy lə miş dir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı nit
qi nə AŞ PA səd ri nə min nət
dar lı ğı nı bil dir mək lə baş la mış 
və de miş dir: “Azər bay can da 
hə ya ta ke çi ril miş is la hat lar 
gös tə rir ki, on lar pa ra lel şə
kil də apa rıl dıq da gö zə çar pan 
tə rəq qi ilə nə ti cə lə nə bi lər. 
Əl bət tə ki, Azər bay ca nın Av
ro pa Şu ra sın da üzv lük il lə ri 
çox sü rət li iq ti sa di və si ya si 
də yi şik lik lər il lə ri ol du. Əs
lin də, Azər bay can da kı is la
hat lar müs tə qil li yi mi zin bər
pa sın dan bir ne çə il son ra, yə
ni 1990cı il lə rin or ta la rın da 
baş la dı. Müs tə qil li yin ilk il lə
ri xal qı mız üçün həd din dən 
ar tıq bö yük çə tin lik lər lə və 
fə la kət lər lə yad da qal dı. Əv
vəl cə, so si al na ra zı lıq, iq ti sa di 
çə tin lik lər, si ya si, iq ti sa di və 
hər bi böh ran, Azər bay ca nın 
əv vəl ki rəh bər li yi nin ya rıt
maz ida rə çi li yi, bü tün bun lar 
elə bir çə tin və ziy yə tə gə ti rib 
çı xar dı ki, hət ta döv lət çi li yi
miz be lə su al al tı na çə kil miş
di. Bu və ziy yət nə ti cə sin də 
1993cü il də Azər bay can da 
və tən daş mü ha ri bə si baş la dı. 
Bu, müa sir ta ri xi mi zin ən ağ
rı lı his sə si nə çev ril di.

Be lə lik lə, is la hat lar 1990
cı il lə rin or ta la rın da baş la dı. 
Azər bay ca nın ye ni de mok ra
tik Kons ti tu si ya sı qə bul edil
di. İq ti sa di və si ya si is la hat lar 
isə qeyd et di yim ki mi, pa ra lel 
şə kil də apa rıl dı və öl kə mi zin 
müs tə qil lik il lə rin də na il ol
du ğu bö yük tə rəq qi ilə nə ti
cə lən di.

Av ro pa Şu ra sı na qo şul
maq bi zim dü şü nül müş se
çi mi miz ol du. Çün ki biz is
la hat la rın ge niş lən di ril mə si 

üçün bu tə si sa tın üz vü ol maq 
is tə yir dik. Əl bət tə, bi lir dik 
ki, Av ro pa Şu ra sı na qo şul ma
ğı mız, həm çi nin öh də lik lə ri 
nə zər də tu ta caq dır. Biz isə 
bun la ra ha zır idik. Bu gü nə 
qə dər biz öh də lik lə ri ye ri nə 
ye ti ri rik. Xa nım səd rin qeyd 
et di yi ki mi, biz de mək olar 
ki, 60a ya xın kon ven si ya ya 
qo şul mu şuq. Qa nun ve ri ci li
yi mi zi tək mil ləş dir mi şik. Bu 
gün hə ya ta ke çir di yi miz is
la hat lar cə miy yə ti miz də çox 
müs bət mü hit ya ra dır.

Fun da men tal azad lıq la ra 
gəl dik də, Azər bay can da bü
tün azad lıq lar tə min edi lir. 
Si ya si fəa liy yət azad lı ğı var dır. 
Yüz lər lə si ya si təş ki lat, par ti
ya möv cud dur. İfa də azad lı ğı, 
mət bu at azad lı ğı var dır. Qırx
dan ar tıq gün də lik və təx mi
nən iki yüz həf  ə lik və ay lıq 
qə zet çı xır. Res pub li ka sə viy
yə sin də doq quz te le vi zi ya ka
na lı var dır. On dörd böl gə və 

on dörd ka bel te le vi zi ya ka na lı 
fəa liy yət gös tə rir. Biz də azad 
in ter net var dır. Azər bay can
da in ter net is ti fa də çi lə ri nin 
sa yı 70 fa iz dən ar tıq dır. Ha
zır da hö ku mə ti miz bö yük 
sər ma yə lə ri tə ləb edən la yi
hə ni hə ya ta ke çir mək də dir: 
ge niş zo laq lı in ter net hər bir 
şə hər və kənd üçün tə min 
edil mə li dir. Di gər söz lə, azad 
in ter ne tin möv cud lu ğu, sen
zu ra nın ol ma ma sı şə rai tin də 
biz mət bu at azad lı ğı nı məh
dud laş dı ra bil mə rik. Ək si nə, 
biz mət bu at azad lı ğı nın tə
rəf da rı yıq, çün ki me dia azad
lı ğı de mok ra ti ya de mək dir. 
O, hö ku mə tə ça tış maz lıq la ra 
diq qət yö nəlt mə yə yar dım 
edir. O, hö ku mət ilə cə miy yət 
ara sın da zə ru ri əla qə lə rin qu
rul ma sı na zə min ya ra dır. Bu, 
Azər bay ca nın, müa sir Azər
bay ca nın ən bö yük zən gin
lik lə rin dən bi ri dir. Biz bun
dan qü rur his si du yu ruq. Bu 

sə bəb dən, biz bir da ha söy lə
yə bi lə rik ki, mət bu at azad lı ğı 
tam şə kil də tə min edi lir.

Təş ki lat lan ma və top laş
ma azad lı ğı, həm çi nin tam 
şə kil də tə min edi lir. Si ya si 
təş ki lat lar bun dan ya rar la nır, 
vax ta şı rı nü ma yiş lər ke çi rir
lər. Bu, dinc şə kil də baş tu
tur. Bu, həm çi nin is la hat la ra 
sa diq li yi mi zi nü ma yiş et di rir. 
Bil dir mək is tə yi rəm, is la hat
la rın hə ya ta ke çi ril mə si bi zim 
üçün onun la bağ lı de yil ki, 
biz öh də lik lə ri mi zi ic ra edək 
və ya bey nəl xalq tə si sat lar dan 
mü əy yən müs bət qiy mət lər 
alaq. Bu, onun la bağ lı dır ki, 
biz öl kə mi zi müa sir ləş di ri rik. 
On il ön cə qeyd et di yim ki mi, 
güc lü de mok ra tik tə si sat lar 
ol ma dan iq ti sa di uğu ru muz 
da vam lı ola bil məz. Bu sə bəb
dən iq ti sa di və si ya si is la hat lar 
pa ra lel şə kil də apa rıl ma lı dır. 
Cə miy yə tin de mok ra tik ləş di
ril mə si cə miy yə ti miz də müs

bət əh valru hiy yə ya ra dır.
Biz də di ni azad lıq var dır. 

Bu da öl kə mi zin ən bö yük 
var lı ğı dır. Biz çox mil lət li və 
çox din lə rin ol du ğu cə miy
yə tik. Əsr lər bo yu müx tə lif 
mil lət lə rin və din lə rin nü
ma yən də lə ri Azər bay can da 
sülh şə rai tin də la yiq li hə yat 
sü rüb lər. Mul ti kul tu ra lizm 
də yər lə ri sədr li yi miz za ma nı 
diq qət ye ti rə cə yi miz prio ri
tet lər dən bi ri ola caq dır”.

Da ha son ra Pre zi dent İl
ham Əli yev Ba kı da ke çi ri lən 
bir sı ra bey nəl xalq təd bir lə
rin təş ki lin dən, bey nəl xalq 
təş ki lat la rın Azər bay can da 
baş ve rən mü hüm ha di sə lər 
ba rə də qə bul et dik lə ri qə rar 
və qət na mə lə rin ye ri nə ye ti
ril mə mə sin dən bəhs et miş və 
bu qət na mə lə rin hə ya ta ke çi
ril mə me xa niz mi nin ya ra dıl
ma sı nın ha mı üçün məq bul 
ol du ğu nu gös tər miş dir. 

Davamı səh. 2-də

Azər bay can Res pub li ka sı 
Si lah lı Qüv və lə ri nin ya ra dıl
ma sı nın 96cı il dö nü mü mü
na si bə ti lə iyu nun 26da Mü
da fi ə Na zir li yi nin, Da xi li İş lər 
Na zir li yi nin Da xi li Qo şun la rı
nın və Döv lət Sər həd Xid mə
ti nin bir ləş mə və his sə lə ri nin 
iri miq yas lı bir gə əmə liy yat
tak ti ki tə li mi ke çi ril miş dir.

Azər bay can Pre zi den
ti, Si lah lı Qüv və lə rin Ali Baş 
Ko man da nı İl ham Əli yev böl
mə lə rin, his sə lə rin və si lah 
sis tem lə ri nin tak ti ki dö yüş 
tət bi qi ni əha tə edən tə li min 
əsas mər hə lə si ni iz lə miş dir.

Mü da fiə na zi ri, ge ne ral
pol kov nik Za kir Hə sə nov 
Pre zi dent, Ali Baş Ko man da
na ra port ver mişdir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı bir
gə əmə liy yattak ti ki tə li min

də nü ma yiş et di ri lə cək tə lim 
yer lə ri nin ümu mi sxe mi nə 
bax mış, hər bi tex ni ka və şəx

si he yə tin ge yim və ər zaq 
təc hi za tı nü mu nə lə ri ilə ta nış 
ol muş dur.

Son ra Pre zi dent, Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli yev böl
mə lə rin, his sə lə rin və si lah 

sis tem lə ri nin dö yüş tət bi qi 
üz rə tə lim lə ri ni iz lə miş dir.

Tə lim lə rə ümu mi lik də 4 
min nə fə rə dək şəx si he yət, 
80 tank, 100dək zi reh li dö
yüş ma şı nı, 80ə qə dər ar
til le ri ya sis tem lə ri, 10 dö yüş 
təy ya rə si, 20dək dö yüş və 
nəq liy yatdö yüş he li kop te ri 
cəlb edil miş dir.

Tə lim dən son ra Azər bay
can Pre zi den ti, Ali Baş Ko
man dan İl ham Əli yev hərb
çi lər qar şı sın da çı xış et miş dir.

Da ha son ra Ali Baş Ko
man dan İl ham Əli yev hər bi 
xid mət də fərq lən dik lə ri nə 
gö rə bir qrup hərb çi yə Azər
bay can Si lah lı Qüv və lə ri nin 
ya ra dıl ma sı nın 96cı il dö nü
mü mü na si bə ti lə or den, me
dal lar və qiy mət li hə diy yə lər 
təq dim et miş dir.

Dövlət başçısının 
AŞ PA-nın ses si ya sın da çı xı şı

Ali Baş Komandan hərbi təlimi izləmişdir 
Azər bay can Res pub li ka sı Si lah lı Qüv və lə ri nin ya ra dıl ma sı nın 96-cı il dö nü mü 
mü na si bə ti lə iri miq yas lı əmə liy yat-tak ti ki tə li mi ke çi ril miş dir

Prezident
İl ham Əli ye vin 
Fran sa ya sə fə ri

Fran sa Res pub li ka sın
da iş gü zar sə fər də olan 
Azər bay can Res pub li ka sı
nın Pre zi den ti İl ha mƏ li yev 
iyu nun 24də Stras burq da 
Av ro pa Şu ra sı Par la ment 
As samb le ya sı nın (AŞ PA) 
səd ri xa nım Ann Bra sör
lə gö rüş müş dür. Gö rüş də 
Azər bay can la Av ro pa Şu ra
sı Par la ment As samb le ya sı 
ara sın da əmək daş lı ğın ha

zır kı və ziy yə ti və pers pek
tiv lə ri mü za ki rə olun muş
dur. Azər bay can da in san 
haq la rı və de mok ra tik ləş
mə sa hə sin də gö rü lən iş lər, 
o  cüm lə dən Azər bay ca nın 
Av ro pa Şu ra sı nın Na zir lər 
Ko mi tə si nə sədr li yi döv
rün də hə ya ta ke çi ril mə si 
nə zər də tu tu lan təd bir lər 
ba rə də fi kir mü ba di lə si 
apa rıl mış dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Stras burq da Av ro pa Şu ra
sı nın baş ka ti bi Tor börn 
Yaq land ilə gö rüş müş dür. 
Gö rüş də Azər bay ca nın 
Av ro pa Şu ra sı nın Na zir lər 
Ko mi tə si nə sədr li yi döv
rün də prio ri tet təş kil edən 
mə sə lə lər mü za ki rə olun
muş dur.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 

son il lər də Azər bay can da 
ge dən de mok ra tik in ki şaf 
pro ses lə ri və bu sa hə də 
apa rı lan is la hat lar ba rə də 
mə lu mat ver miş dir.

Söh bət za ma nı Er mə
nis tanAzər bay can, Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si nin 
həl li ilə bağ lı mə sə lə lər 
ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si 
apa rıl mış dır.

Stras burq da Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre
zi den ti İl ham Əli ye vin 
İn san Hü quq la rı üz rə Av
ro pa Məh kə mə si nin səd
ri Din Şpil man ilə gö rü şü 
ol muş dur. Gö rüş də Azər

bay ca nın hü quqmü ha fi  zə 
or qan la rı ilə İn san Hü
quq la rı üz rə Av ro pa Məh
kə mə si ara sın da əmək
daş lıq la bağ lı mə sə lə lər 
ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si 
apa rıl mış dır.

İyu nun 14də Av ro pa 
Şu ra sı Par la ment As samb le
ya sı nın ses si ya sı ke çi ril miş
dir. AŞ PAnın səd ri xa nım 
Ann Bra sör Pre zi dent İl ham 
Əli ye vi sa lam la mış dır. O, 
Azər bay ca nın Av ro pa Şu
ra sı Na zir lər Ko mi tə si nə 
sədr li yi nin uğur lu ola ca ğı
na əmin li yi ni ifa də edə rək 
öl kə mi zin su ve ren li yi nin və 
əra zi bü töv lü yü nün Av ro pa 
Şu ra sı üçün va cib mə sə lə ol
du ğu nu diq qə tə çat dır mış
dır. A.Bra sör Dağ lıq Qa ra
bağ mü na qi şə si nin sülh yo lu 
ilə, ATƏTin Minsk qru pu 
çər çi və sin də həl li ni ar zu la
dı ğı nı bil dir miş dir. AŞ PA
nın səd ri mü na qi şə tə rəf  ə ri 
ara sın da eti mad mü hi ti nin 
ya ra dıl ma sı is ti qa mə tin də 
Av ro pa Şu ra sı nın fəa liy yə

ti ni da vam et di rə cə yi ni vur
ğu la mış dır.

Son il lər də öl kə miz də 
güc lü iq ti sa di in ki şa fın get
di yi ni, Azər bay ca nın ötən 
dövr də on lar la Av ro pa kon
ven si ya sı na qo şul du ğu nu 
de yən AŞ PAnın səd ri in
san hü quq la rı, söz azad lı
ğı və di gər sa hə lər də əl də 
olu nan nai liy yət lər dən də 
da nış mış dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
çı xı şın da də və tə gö rə tə
şək kü rü nü bil di rə rək ye
ni dən Stras burq da ol maq
dan məm nun lu ğu nu qeyd 
et miş dir.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev Av ro pa Şu ra sı Par la
ment As samb le ya sı nın ses
si ya sın da çı xış et miş dir.
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Əvvəli səh. 1-də

Öl kə miz üçün prio ri tet 
olan mə sə lə lər dən də da nı
şan döv lə ti mi zin baş çı sı nit
qi nə da vam edə rək de miş dir: 
“Bey nəl xalq ic ti ma iy yət bi zi 
güc lü şə kil də dəs tək lə yir. Nü
fu zu muz bey nəl xalq tə si sat lar 
qar şı sın da çox müs bət dir. Ən 
bö yük dip lo ma tik uğu ru muz 
Azər bay ca nın BMTnin Təh
lü kə siz lik Şu ra sı na qey ridai
mi üzv se çil mə si ol du. Özü
nü dün ya ya təq dim et mə yi 
ar zu la yan gənc döv lət üçün 
bu, bö yük nai liy yət idi və 
biz bun dan fə rəh lə ni rik. Ey
ni za man da, 155 üzv öl kə nin 
na mi zəd li yi mi zin le hi nə səs 
ver mə si fak tın dan da qü rur 
his si du yu ruq. Be lə lik lə, bey
nəl xalq ic ti ma iy yə tin ək sər 
his sə si Azər bay ca na eti mad 
gös tə rir, onu dəs tək lə yir və 
eti bar lı tə rəf daş he sab edir. 
Təh lü kə siz lik Şu ra sın da iki 
il lik üzv lü yü müz za ma nı biz 
bu qu rum da iki də fə sədr lik 
et dik. Ümu mi qiy mət lən dir
mə yə gö rə, üzv lü yü müz və 
sədr li yi miz çox uğur lu ol
muş dur. Biz dün ya da sül hə, 
təh lü kə siz li yə, sa bit li yə və 
proq noz laş dır ma ya bö yük 
töh fə ver dik. Ey ni za man da, 
Təh lü kə siz lik Şu ra sı na üzv
lük öl kə miz üçün na dir təc rü
bə ol du və biz bu təc rü bə dən 
gə lə cək tə şəb büs lər də is ti fa
də edə cə yik.

Biz bey nəl xalq ic ti ma iy
yə tin tam ək sə riy yə ti ilə çox 
konst ruk tiv mü na si bət lər 
qur mu şuq. Av ro pa öl kə lə
ri ilə iki tə rəf li əla qə lə ri miz 
çox uğur la in ki şaf edir. Av
ro pa əsas ti ca ri tə rəf da şı
mız dır. Azər bay can ilə Av
ro pa ara sın da ta ri xi əla qə lər 
müs tə qil lik il lə rin də da ha da 
möh kəm lə nib. Ey ni za man
da, Azər bay can mü səl man 
öl kə si ki mi İs lam Əmək daş
lıq Təş ki la tı nın fə al üz vü dür. 
Fik rim cə, nə in ki coğ ra fi ba
xım dan, o cüm lə dən mə də ni 
və si ya si ba xım dan re gio nu
muz da mü hüm kör pü ro lu nu 
oy na yı rıq. Nə qə dər uğur lu 
ola rıq sa, si vi li za si ya lar ara
sın da bir o qə dər mü hüm rol 
oy na ya bi lə rik. Si vi li za si ya la
ra ra sı Dia loq Fo ru mu nun Ba
kı da ke çi ril mə si gös tə rir ki, 
Azər bay can mul ti kul tu ra lizm 
ba xı mın dan dün ya mər kəz lə
rin dən bi ri dir. Bu ya xın lar da 
isə öl kə miz də Dün ya Mul ti
kul tu ra lizm Mər kə zi ya ra dı
la caq dır.

Üz ləş di yi miz prob lem lər
dən bi ri Azər bay ca nın bey
nəl xalq sə viy yə də ta nın mış 
əra zi bü töv lü yü nün po zul ma
sı dır. Er mə nis tanAzər bay can 
mü na qi şə si bü tün re gio nu 
təh lü kə al tı na sa lır. Bu, don
du rul muş mü na qi şə dir. La kin 
bu mü na qi şə əs lin də don muş 
he sab edi lə bil məz. O, don du
ru la bil məz, çün ki mü na qi şə 
öz həl li ni tap ma lı dır. Dağ lıq 
Qa ra bağ Azər bay ca nın ta ri
xi his sə si dir. Azər bay can lı lar 
Dağ lıq Qa ra bağ da əsr lər bo yu 
ya şa yıb lar. Er mə ni lər bu yer
lər də iki yüz il dən az müd dət 
ön cə ya şa ma ğa baş la yıb lar. 
Ta ri xi abi də lər, Dağ lıq Qa ra
bağ da kı ir si miz, əf sus lar ki, 
ha zır da er mə ni iş ğal çı or du su 
tə rə fin dən da ğı dı lıb. Mü na qi
şə Azər bay ca nın bey nəl xalq 
sə viy yə də ta nın mış əra zi si
nin 20 fai zi nin iş ğa lı ilə nə ti
cə lə nib. Biz er mə ni si lah lı la
rı, er mə ni or du su tə rə fin dən 
et nik tə miz lə mə yə mə ruz 
qal mı şıq. Bir mil yon azər bay
can lı öz öl kə sin də qaç qın və 
məc bu ri köç kün və ziy yə ti
nə dü şüb. Dağ lıq Qa ra bağ və 
onun ət ra fın da yer lə şən yed di 
ra yon iyir mi il dən ar tıq dır ki, 
iş ğal al tın da dır. Bu, çox bö yük 
əda lət siz lik dir.

Ar tıq qeyd et di yim ki mi, 

Dağ lıq Qa ra bağ Azər bay ca
nın ta ri xi his sə si dir. Qa ra bağ 
sö zü nün özü Azər bay can 
mən şə li ad dır. Bu sa hə də 
bü tün coğ ra fi to po nim lər 
xal qı mı za məx sus dur. Ey ni 
za man da, bey nəl xalq hü quq 
nor ma la rı ba xı mın dan Dağ lıq 
Qa ra bağ Azər bay ca nın tər kib 
his sə si dir. Bü tün dün ya Dağ
lıq Qa ra ba ğı Azər bay ca nın 
his sə si ki mi ta nı yır. Heç bir 
öl kə, o cüm lə dən Er mə nis tan 
qey riqa nu ni Dağ lıq Qa ra bağ 
re ji mi ni müs tə qil qu rum ki
mi ta nı ma yıb. Dün ya nın ən 
ali bey nəl xalq or qa nı – BMT
nin Təh lü kə siz lik Şu ra sı er
mə ni iş ğal çı qüv və lə rin iş ğal 
olun muş əra zi lər dən dər hal 
və qeydşərt siz çı xa rıl ma sı
nı tə ləb edən dörd qət na mə 
qə bul edib. Tə əs süf ki, ön cə 
qeyd et di yim ki mi, bu qət na
mə lər ic ra edil mə yib. Bu, bir 
da ha iki li stan dart si ya sə ti ni 
gös tə rir. Çün ki bə zən gö rü
rük ki, BMTnin qət na mə lə
ri bir ne çə sa at ər zin də ic ra 
edi lir. Bi zə gəl dik də isə bu, 
iyir mi il dən çox çə kir. Me xa
nizm isə yox dur. Er mə nis tan 
əra zi lə ri tərk et mək is tə mir. 
On lar iş ğal et di yi əra zi lər dən 
çıx maq is tə mir. On lar hər bir 
şe yi ol du ğu ki mi sax la maq is
tə yir lər. On lar sta tuskvo nu 
də yiş məz ola raq sax la maq 
is tə yir lər. Bu, bey nəl xalq va
si tə çi lə rin gös tər di yi səy lə rə 
tam zid dir. ATƏTin Minsk 
qru pu və həm sədr lə ri, BMT
nin Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 
dai mi üzv lə ri – Bir ləş miş 
Ştat lar, Ru si ya və Fran sa – 
on la rın pre zi dent lə ri də fə
lər lə ay dın bə yan edib lər ki, 
sta tuskvo qə bu le dil məz dir. 
Bu, o de mək dir ki, Er mə nis
tan iş ğal edil miş əra zi lər dən 
öz iş ğal çı qüv və lə ri ni çı xar
ma ğa baş la ma lı dır. La kin 
on lar bey nəl xalq hü qu qa sa
də cə mə həl qoy mur. On lar 
dün ya nın apa rı cı döv lət lə ri
nin bə ya na tı na mə həl qoy
mur lar. On lar Av ro pa Şu ra sı 
Par la ment As samb le ya sı nın 
2005ci il də qə bul et di yi qət
na mə si nə mə həl qoy mur lar. 
Mü va fiq qət na mə lər Av ro pa 
Par la men ti tə rə fin dən də qə
bul edi lib. ATƏTin qə rar la rı 
var dır. Bü tün bu qə rar lar da 
iş ğa la son qo yul ma sı, er mə ni 
iş ğal çı qüv və lə rin zəbt edil
miş əra zi lər dən çıx ma sı tə ləb 
olu nur. Əf sus lar ol sun, mü na
qi şə həll olun ma yıb. Azər bay
can çox konst ruk tiv şə kil də 
çı xış edir. İyir mi il dən ar tıq
dır ki, biz da nı şıq lar pro se si
nə sa diq qal mı şıq. La kin hər 
kəs, o cüm lə dən er mə ni lər 
an la ma lı dır ki, bu pro ses da
im da vam edə bil məz. Gec ya 
tez nə isə baş ve rə bi lər. Bu na 
gö rə, Er mə nis tan rəh bər li yi 
di gər öl kə nin əra zi si nin XXI 
əsr də zəbt edil mə si nin qə bu
le dil məz ol du ğu nu nə qə dər 
tez an la sa, bir o qə dər on lar 
üçün yax şı olar. Əf sus lar ol
sun ki, Er mə nis tan rəh bər
li yin dən adek vat ya naş ma nı 
gör mü rük.

Er mə nis ta nın əv vəl ki 
Pre zi den ti bu ra da, de mok ra
ti ya sa ra yın da çı xış edər kən 
bil dir miş dir ki, er mə ni lər ilə 
azər bay can lı lar ara sın da mil li 
uy ğun suz luq var dır. Onun da
vam çı sı, Er mə nis ta nın in di ki 
rəh bə ri mü na qi şə yə di ni don 
ge yin di rir. Bu, ta ma mi lə qə
bu le dil məz ya naş ma dır. On
dan baş la yaq ki, azər bay can
lı la rın heç bir di gər mil lət lə 
uy ğun suz lu ğu yox dur. Bəl kə 
er mə ni lər də bu me yar var dır. 
Özü də tək bi zim lə de yil dir. 
Bu gün hə min öl kə mo no
et nik dir. Er mə nis tan əha li si
nin 99,9 fai zi er mə ni lər dən 
iba rət dir. Bü tün az lıq lar, o 
cüm lə dən azər bay can lı lar 
qo vu lub lar. Bu sə bəb dən, be
lə irq çi ya naş ma da nı şıq lar da 

üs tün lük təş kil edə bil məz. 
Biz bu mə sə lə ni həll et mə li
yik, əda lə ti və Azər bay ca nın 
əra zi bü töv lü yü nü bər pa et
mə li yik.

Əf sus lar ol sun ki, bu iş ğal 
nə ti cə sin də ta ri xi abi də lə
ri miz məhv edi lib, məs cid
lə ri miz yer lə yek san edi lib, 
qə bi ris tan lıq la rı mız da ğı dı lıb. 
İş ğal edil miş əra zi lər bu gün 
tam məh və mə ruz qal mış tor
paq lar dır. ATƏT iki də fə fak
ta raş dı rı cı və və ziy yə ti qiy
mət lən di rən mis si ya sı nı iş ğal 
edil miş əra zi lə rə gön də rib. 
On la rın he sa ba tın da ay dın şə
kil də gös tə ri lir ki, hər şey da
ğı dı lıb. Bu, iş ğal edil miş əra
zi lər də er mə ni van dal lı ğı nın 
nə ti cə si dir. Əra zi bü töv lü yü 
bey nəl xalq hü qu qun əsas 
prin si pi dir. Er mə ni tə rə fi nin 
da im is ti nad et di yi öz mü qəd
də ra tı nı tə yi net mə prin si pi 
öl kə lə rin əra zi bü töv lü yü nü 
poz ma ma lı dır. Qoy Er mə nis
tan rəh bər li yi Hel sin ki Ye kun 
Ak tı nı diq qət lə oxu sun və 
ay dın tə rif lə ri gör sün. Bun
dan baş qa, er mə ni lər ar tıq öz 
mü qəd də ra tı nı tə yin edib lər. 
On lar əs lin də Azər bay ca nın 
ta ri xi tor paq la rı he sa bı na ya
ra dıl mış Er mə nis tan döv lə
ti nə ma lik dir lər. Bəl kə də 
As samb le ya nın bir çox üz vü 
bil mir. Am ma er mə ni nü ma
yən də he yə ti bu nu, əl bət tə, 
bi lir ki, Ru si ya im pe ri ya sı nın 
da ğıl ma sı nə ti cə sin də 1918
ci il də ya ra dıl mış Azər bay can 
De mok ra tik Res pub li ka sı nın 
ən bi rin ci fər man la rın dan 
bi ri İrə va nın pay taxt ki mi Er
mə nis tan döv lə ti nə ve ril mə si 
idi. Bir söz lə, on la rın ar tıq öz 
döv lə ti var dır. On lar bu nun la 
ne çə er mə ni döv lə ti nə na il 
ol maq is tə yir lə r? On lar ya şa
dıq la rı hər bir yer də öz döv
lə ti ni ya rat maq is tə yir lə r? 
Nə yə gö rə Azər bay can da bu 
gün be lə döv lət ol ma lı dı r? 
Bu na gö rə, öz mü qəd də ra tı nı 
tə yi net mə əra zi bü töv lü yü nü 
poz ma lı de yil dir. Mü na qi şə 
ha mı mı zın, o cüm lə dən Er
mə nis ta nın tam məh vi nə və 
fə la kə tə apa ran bu gün kü hö
ku mə tin dən əziy yət çə kən 
er mə ni xal qı nın xey ri üçün 
müm kün qə dər tez həll olun
ma lı dır.

Mü na qi şə yə bax ma ya raq, 
Azər bay can iq ti sa diy ya tı art
maq da dır. Son on il ər zin də 
Azər bay can iq ti sa diy ya tı dün
ya da ən sü rət lə ar tan iq ti sa
diy yat olub. Heç bir di gər öl kə 
Azər bay ca nın ar tır dı ğı ki mi 
öz iq ti sa di po ten sia lı nı ar tır
ma yıb. Ümu mi da xi li məh sul 
3,5 də fə ar tıb, biz iq ti sa diy ya tı 
şa xə lən dir mi şik. Bu nun nə ti
cə sin də ha zır da iq ti sa diy ya
tı mı zın qey riener ji sek to ru 
ümu mi da xi li məh su lu mu zun 
55 fai zi ni təş kil edir. Bü tün 
bey nəl xalq ma liy yə tə si sat la rı 

is la hat la rı mı zı yük sək də yər
lən di rir. Ma liy yə böh ra nı il
lə rin də əsas rey tinq agent lik
lə ri – S&P, Mo ody`s və Fitch 
Azər bay ca nın kre dit rey tin qi
ni ar tır mış lar. Da vos Dün ya 
İq ti sa di Fo ru mu Azər bay can 
iq ti sa diy ya tı na Qlo bal Rə
qa bət Cəd və lin də 39cu ye
ri ver miş dir. Bu, o de mək dir 
ki, biz plan lı iq ti sa diy yat dan 
ba zar iq ti sa diy ya tı na mak si
mal də rə cə də ke çə və ey ni 
za man da, rə qa bə tə da vam
lı iq ti sa diy yat ya ra da bil dik. 
Azər bay can da 1 mil yon 200 
min iş ye ri ya ra dı lıb. Həm çi
nin mil li sər və tin əda lət li şə
kil də pay la nıl ma sı öl kə mi zin 
əsas nai liy yət lə rin dən bi ri dir. 
Bu nun nə ti cə sin də yox sul luq 
sə viy yə si son on il ər zin də 
49 fa iz dən 5,3 fai zə düş müş
dür. İş siz lik beş fa iz dir. Büd cə 
kə si ri Av ro pa İt ti fa qı öl kə lə
ri üçün qə bul edi lən li mit lər 
çər çi və sin də dir. Xa ri ci borc 
ümu mi da xi li məh su lun sək
kiz fai zi ni təş kil edir. Ma liy yə 
və ziy yə ti sa bit dir. So si al proq
ram lar hə ya ta ke çi ri lir. Si ya si 
və ziy yət sa bit dir. Ön cə qeyd 
et di yim ki mi, Azər bay can 
bey nəl xalq bir li yin fə al üz vü
dür. Öl kə müa sir lə şir və biz 
gə lə cə yə bö yük nik bin lik lə 
ba xı rıq.”.

Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli yev av ro pa lı par la-
men ta ri lə rin su al la rı nı ca vab-
lan dır mış dır. Bu mü ka li mə ni 
bə zi ix ti sar lar la dərc edi rik.

Maykl Mak na ma ra: Xa
nım sədr, cə nab Pre zi dent, 
çox sağ olun. “Am nesty In ter
na tio nal”ın mə lu ma tı na gö rə 
öl kə niz də 19 si ya si məh bus 
var dır. Di gər təş ki lat lar isə 
on la rın da ha çox ol duq la rı nı 
qeyd edir lər. Bu ra da kı məh
kə mə İl qar Məm mə do vun 
həbs olun ma sı nı qey riqa nu
ni bə yan edib və bu həb sin 
ar xa sın da du ran mo tiv seç
ki lər lə bağ lı idi. Di gə ri isə 
Anar Məm məd li dir ki, Si zin 
so nun cu də fə qa lib gəl di yi niz 
pre zi dent seç ki lə rin də səhv
lə ri aş ka ra çı xa rıb. “Ni da” 
fə al la rı öz fi kir lə ri ni bil dir
dik lə ri nə və dinc xa rak ter li 
nü ma yiş lər ke çir dik lə ri nə gö
rə həbs olu nub lar. Bu qu rum 
si ya si məh bus la rın tə ri fi ni 
qə bul edib. La kin mə ru zə çi
yə Azər bay ca na gəl mək im
ka nı ve ril mə miş dir. Bü tün bu 
ha di sə lər Av ro pa Şu ra sı nın 
Na zir lər Ko mi tə si nə sədr lik 
le gi tim li yi ni zi azalt mır mı və 
Siz bu məh bus la rı bu  ra  xa  caq 
sı  nız  mı  ?

Pre zi dent İl ham Əli yev: 
Əv vəl cə qeyd et mək is tə yi
rəm ki, Azər bay can da si ya si 
məh bus yox dur və si zin qeyd 
et dik lə ri ni zin ha mı sı yan lış 
in for ma si ya əsa sın da dır, ya 
da si zin Azər bay ca na qar şı 
qə rəz li möv qe yi niz dən irə li 

gə lir. Bi rin ci də fə de yil ki, siz 
Azər bay ca nı təh qir et mə yə 
ça lı şır sı nız. La kin bu ra da hər 
han sı bir nə zə rə çar pan uğur 
əl də et mə mi si niz və əmi nəm 
ki, si zin dü nən ki tə şəb bü
sü nü zün nə ti cə si bir ne çə il 
bun dan ön cə olan tə şəb bü
sün nə ti cə si ilə ey ni lik təş kil 
edə cək dir. Bu nun da nə ti cə si 
2013cü ilin yan var ayın da cə
nab Ştras se rin bu ra da fi as ko ya 
uğ ra ma sı idi. Əf sus lar ol sun 
ki, Azər bay can məq səd yön
lü təx ri bat la ra mə ruz qa lıb. 
Biz bun la rın mən bə yi ni və 
sə bə bi ni bi li rik. Bu nun in san 
haq la rı və de mok ra ti ya ilə heç 
bir əla qə si yox dur. Bu, geo si
ya si mə sə lə dir. Çox gü man ki, 
si zin ka ğız üzə rin dən oxu du
ğu nuz sua lı si zə Azər bay ca na 
hü cum et mək ma ra ğı olan tə
rəf ər ve rib lər.

Qraf Dan di: Cə nab Pre zi
dent, sua lım in san hü quq la rı 
sa hə si nin tək mil ləş di ril mə si 
və bu sa hə də apa rı lan is la
hat lar la bağ lı dır. Av ro pa Şu
ra sı ilə ha zır da ra zı laş dı rıl mış 
ic ti mai fəa liy yət lə bağ lı təd
bir lər pla nın dan əla və, xü su
si hə dəf ə rə na il ol maq üçün 
Si zin öl kə niz han sı təd bir lə rə 
əl ata caq dı r?

Pre zi dent İl ham Əli yev: 
Bu, cə nab baş ka ti bin öl kə mi
zə sə fə ri za ma nı ra zı laş dı rıl dı. 
Azər bay can üçün bu, hər tə
rəf i bir sə nəd dir və Azər bay
can ilə Av ro pa Şu ra sı ara sın da 
gə lə cək əmək daş lıq üz rə yol 
xə ri tə si dir. Əl bət tə ki, in san 
haq la rı, qa nu nun ali li yi və de
mok ra tik is la hat lar la bağ lı və
ziy yət bi zim üçün prio ri tet dir. 
Əv vəl də qeyd et di yim ki mi, 
bir çox iş lər ar tıq gö rü lüb, la
kin bir ço xu nun da gö rül mə si 
nə zər də tu tu lur. Əgər tən qid 
re al fakt la ra əsas la nır sa, biz 
bu tən qid lə rə çox açı ğıq. Əl
bət tə ki, ola bil sin Par la ment 
As samb le ya sı nın di gər üzv
lə ri ki mi, biz də mü kəm məl 
de yi lik. La kin bə zi hal lar da 
tən qid qə rəz li ya naş ma ya 
əsas la nır. Bu, sa də cə ola raq, 
Azər bay ca nın nü fu zu na xə ləl 
gə tir mək üçün bir cəhd dir. 
Azər bay ca nın Av ro pa Şu ra
sı na üzv ol du ğu il lər sü rət li 
si ya si is la hat lar il lə ri idi və 
Azər bay ca nın Av ro pa Şu ra
sı na üzv qə bul olun ma sı bi
zim hö ku mət, ey ni za man da, 
Av ro pa Şu ra sı üçün düz gün 
se çim idi. Bu na gö rə də dü şü
nü rəm ki, gə lə cək əmək daş
lıq, o cüm lə dən bir ne çə ay 
ər zin də sədr li yi miz döv rün də 
de mok ra tik is la hat lar la bağ lı 
öl kə miz də ye ni, yax şı nə ti cə
lər ha sil olu na caq dır.

Xa nım Fia la: Cə nab Pre
zi dent, bu ya xın lar da bey nəl
xalq sər həd lər də zo ra kı in
si dent lə rin sa yı əhə miy yət li 
də rə cə də ar tıb. De mək olar 
ki, hər gün biz it ki lər ba rə də 

Dövlət başçısının  
AŞ PA-nın ses si ya sın da çı xı şı

mə lu mat lar alı rıq və on la
rın ara sın da mül ki şəxs lər də 
var dır. Cə nab Pre zi dent, əgər 
biz tə rəf lə ri atəş kə sə cid di 
əməl et mə yə və Minsk qru pu 
həm sədr lə ri tə rə fin dən tək lif 
olu nan təh lü kə siz lik təd bir
lə ri nin ye ri nə ye ti ril mə si nə, 
yə ni snay per lə rin çı xa rıl ma sı 
və müs tə qil araş dır ma la rın 
apa rıl ma sı na ça ğır saq, Siz bu
nun la ra  zı  la  şar  sı  nız  mı  ?

Sər həd də in si dent lər lə 
bağ lı sua la gəl dik də, si zin ver
di yi niz sua lı – təh lü kə siz lik və 
eti ma dın ar tı rıl ma sı təd bir lə
ri ilə bağ lı sua lı mən hə mi şə 
Minsk qru pu nun həm sədr
lə rin dən eşi di rəm. De yə bi
lə rəm ki, bə zən Azər bay can 
və er mə ni əs gər lə ri ara sın da 
mə sa fə 50 metr təş kil edir. 
Bu ra da hər han sı bir məkr
li niy yət lə ri hə ya ta ke çir mək 
üçün heç snay per də la zım 
de yil dir. Eti ma dın ar tı rıl ma sı 
təd bir lə ri nin ya ra dıl ma sı nın 
ən yax şı yo lu iş ğal çı er mə ni 
or du su nun Azər bay can əra zi
lə rin dən çı xa rıl ma sı na baş la
maq dır. Si zin is ti nad et di yi niz 
it ki lər Azər bay can əra zi lə
rin də baş ve rir. On lar Azər
bay ca nın əra zi si olan Dağ lıq 
Qa ra bağ da yox, iş ğal edil miş 
əra zi lər də baş ve rir. Er mə ni 
əs gər lə ri nin ora da nə işi var? 
O əs gər lə rin ço xu Er mə nis
tan dan cəlb olu nub. On la rın 
iş ğal olun muş əra zi lər də nə 
işi var? Ona gö rə qüv və lə
rin öz möv qe lə rin dən ge ri yə 
çə kil mə si müm kün de yil dir. 
Be lə olan hal da biz tor paq la rı
mı zı əla və hü cum lar dan ne cə 
mü da fiə edə bi lə ri k? Bu na gö
rə də Er mə nis tan rəh bər li yi 
Dağ lıq Qa ra bağ la bağ lı si ya
sə ti nin uğur suz lu ğu nu, on la
rın Azər bay can la mü ba ri zə də 
fak ti ki məğ lub ol du ğu nu nə 
qə dər tez ba şa düş sə, o qə dər 
də yax şı olar. On la rın sta tis tik 
gös tə ri ci lə ri nə əsa sən bu gün 
Er mə nis tan da yox sul lu ğun 
sə viy yə si 40 fa iz dən ar tıq dır. 
On la rın sta tis tik gös tə ri ci lə ri
nə gö rə, bu ilin yal nız bi rin ci 

rü bün də 40 min er mə ni və
tən da şı Er mə nis ta nı bir də fə
lik tərk edib və on lar heç vaxt 
ge ri dön mə yə cək lər. Bu da iş
ğal si ya sə ti nin nə ti cə si dir. İn
di də on lar hər yer də şi ka yət 
edir lər ki, Azər bay can təh lü
kə mən bə yi dir. Bi zim öl kə
mi zin tor paq la rı iş ğal olu nub, 
on lar bi zim üçün və bü töv lük
də bü tün re gi on üçün təh lü kə 
mən bə yi dir. On lar nə qə dər 
tez bu si ya sə tin gə lə cə yi nin 
ol ma dı ğı nı ba şa düş sə lər, – 
Azər bay can heç vaxt Dağ lıq 
Qa ra ba ğın müs tə qil li yi nə 
ra zı ol ma ya caq, – mü na qi şə 
həl li ni o qə dər tez ta pa caq və 
er mə ni xal qı da o qə dər tez 
fi ra van hə yat ya şa ma ğa baş la
ya caq dır.

Cə nab Flin: Jur na list lər 
Azər bay can da ya lan dan it ti
ham olu na raq həbs edi lib lər. 
Seç ki lər sax ta olub. Mən bu 
pro ses lə rə cəlb olu nan in
san lar la da nış mı şam. Ona 
gö rə də Azər bay ca nın bu il 
stan dart la rı Av ro pa Şu ra sı nın 
sə viy yə si nə yük səl də cə yi ni, 
yox sa di gər öl kə lər üçün in
san hü quq la rı üz rə stan dart la
rı da ha da pis ləş dir mək ba xı
mın dan ör nək öl kə ola ca ğı nı 
göz lə yə bi  lə  rik  mi  ?

Pre zi dent İl ham Əli yev: 
Ver di yi niz qı sa su al da iki də
fə ya lan da nış dı nız. Siz iki də
fə ya lan de di niz və mən bu nu 
sü but edə cə yəm. İn di isə mə
nə qu laq asın. Azər bay can da 
jur na list lər it ti ham olun mur 
və 2009cu il dən bə ri heç 
kəs böh ta na gö rə həbs olun
ma yıb. Heç bir kəs. Bu, si zin 
bi rin ci ya la nı nız dır. İkin ci ya
la nı nız isə seç ki lə rin sax ta ol
ma sı ilə bağ lı dır. Av ro pa Şu ra
sı nın Par la ment As samb le ya sı 
seç ki ni mü şa hi də et mək üçün 
nü ma yən də he yə ti gön dər
miş di və çox gü man ki, siz bu 
nü ma yən də he yə ti nin tər tib 
et di yi he sa bat la ta nış de yil si
niz. Əgər siz he sa bat la ta nış 
de yil si niz sə, həm kar la rı nız la 
əla qə sax la yın. On lar Azər
bay can da ke çi ri lən seç ki lə
ri müs bət də yər lən di rib lər. 
Min dən çox bey nəl xalq mü
şa hi də çi seç ki lər də iş ti rak et
miş dir, bey nəl xalq təş ki lat lar 
tə rə fin dən bir ne çə “exitpoll” 
ke çi ri lib. Bü tün bu təş ki lat lar 
seç ki lə rin rəs mi nə ti cə lə ri ni 
dəs tək lə yib. Be lə lik lə, on la
rın da ver di yi qiy mət fərq li 
ol ma yıb. Av ro pa Şu ra sı Par
la ment As samb le ya sı nü ma
yən də he yə ti gön dər miş di və 
on la rın tər tib et di yi he sa bat 
müs bət olub. O he sa bat bu ra
da tər tib olu nub. Av ro pa Par
la men ti nü ma yən də he yə ti 
gön dər miş di, he sa bat müs bət 
ol muş dur. ATƏTin Par la
ment As samb le ya sı da nü ma
yən də he yə ti gön dər miş di, 
bu da müs bət nə ti cə ver miş
dir. Ni yə gö rə siz bu ra da ya
lan da nı şır sı nı z? Seç ki lər azad 
və əda lət li idi və seç ki lə rin 
nə ti cə lə ri bu ra da bu təş ki
lat tə rə fin dən təs diq olu nub. 
Ola bil sin ki, bu və ziy yət si zin 
öl kə niz də baş ve rir.
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“Dövlət qulluğu hər hansı imtiyaz deyil, məhz 
insanlara xidmət etmək imkanıdır”

“Açıq qa pı” və tən daş fo ru mu 
SİyavuşƏMİRLİ

Öl kə baş çı sı nın 5 sent yabr 
2012ci il ta rix li sə rən ca mı ilə 
təs diq edil miş “Açıq Hö ku mə tin 
təş vi qi nə da ir 20122015ci il lər 
üçün Mil li Fəa liy yət Pla nı”na uy
ğun ola raq Bi nə qə di ra yo nun da 
“Açıq qa pı” və tən daş fo rum la rı
nın ke çi ril mə si müs bət ənə nə 
ha lı nı alıb. 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 iş ti ra kı ilə ke çi ri
lən bu təd bir lər sa kin lə ri na ra
hat edən mə sə lə lə ri ye rin də cə 
araş dır maq, möv cud prob lem lə
rin ara dan qal dı rıl ma sı nı tə min 
et mək məq sə di da şı yır. 

Ötən həf ə bu qə bil dən da ha 
bir təd bir ra yo nun 28 May qə sə
bə sin də təş kil olun muş du. Qə
sə bə nin ic ra 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 
rəh bər lə ri, ha be lə qə sə bə sa kin
lə ri iş ti rak edir di lər. 

Qə sə bə sa kin lə ri ilə sə mi mi 
söh bət edən RİH baş çı sı bil dir
miş dir ki, və tən daş la rın hə yat 
şə rai ti nin yax şı laş dı rıl ma sı, so
si al prob lem lə ri nin həl li Azər
bay can da hə ya ta ke çi ri lən döv
lət si ya sə ti nin əsa sı nı təş kil edir. 
Xa ləd din İs gən də rov bil dir miş
dir ki, Bi nə qə di ra yo nun da mü
ra ci ət lə rə diq qət lə ya na şıl ma sı, 
şi ka yət lə rin ya ran ma sı na sə bəb 

olan nöq san la rın təh li li, na ra hat
lıq do ğu ran amil lə rin mü əy yən
ləş di ril mə si və on la rın ara dan 
qal dı rıl ma sı əsas və zi fə lər dən 
bi ri dir. İc ra baş çı sı nın söz lə ri nə 
gö rə, və tən daş la rın mü ra ci ət lə
ri nə ba xıl ma sın da əsas prin sip 
qal dı rıl mış prob lem lə rin ya ran
ma sə bəb lə ri nin, bu sa hə də nə
zə rə çar pan nöq san la rın dər hal 
ara dan qal dı rıl ma sı, aş kar lı ğın 

və ob yek tiv li yin, ən baş lı ca sı, öl
kə baş çı sı nın töv si yə si nə uy ğun 
ola raq  in san la ra  qay ğı nın tə min 
edil mə si dir. Gö rüş də sa kin lər 
tə rə fin dən ye ni mək tə bin, uşaq 
bağ ça sı nın, mə də niküt lə vi təd
bir lər evi nin, id man za lı nın in
şa sı, ha be lə da xi li yol la rın tə mi ri 
ilə bağ lı qal dı rı lan mə sə lə lə rin 
gə lə cək də həl li üçün zə ru ri tap
şı rıq lar ve ril miş dir. 

Gö rüş dən ra zı lı ğı nı bil di rən 
qə sə bə sa ki ni Sü ley man Adı gö
zə lov bil dir miş dir ki, be lə təd
bir lə rin təş ki li sa kin lər də bö yük 
ruh yük sək li yi do ğu rur: “Bir ne
çə ay əv vəl ra yon ic ra ha ki miy
yə ti nin baş çı sı bi zim qə sə bə də 
ol du və möv cud prob lem lə rin 
tez lik lə ara dan qal dı rı la ca ğı na 
söz ver di. Bu gün ve ri lən sö zün 
özü nü tam doğ rul tu ğu nu gö rü
rük. Bu nun nə ti cə si dir ki, ha
zır da qə sə bə sa kin lə rin də mə
su liy yət  his si, tə şəb büs kar lıq, 
iş gü zar lıq qatqat yük sə lib”.

Di gər qə sə bə sa ki ni Oruc 
Qa ra yev də ra yon sa kin lə ri nin 
prob lem lə ri nin həl li nə xü su si 
diq qə tin və həs sas mü na si bə
tin ol du ğu nu diq qə tə çat dır dı: 
“İkin ci də fə dir ki, ic ra baş çı sı nın 
qə bu lun da iş ti rak edi rəm. Hər 
də fə də bi zi na ra hat edən mə sə
lə lər ba rə də tək lif ər irə li sü rü
rəm. Mü hüm mə qam lar dan bi ri 
də odur ki, cə nab Pre zi den tin 
tap şı rı ğı na uy ğun ol a raq, prob
lem lə rin hər bi ri nə nə za rət olu
nur və bu, öz müsbət bəhrəsini 
verir”.

MƏhƏbbƏtORucOv

23 İyun – Döv lət Qul luq
çu la rı nın Pe şə Bay ra mı Gü nü 
ki mi öl kə də bö yük tən tə nə 
ilə qeyd edil miş dir. Bu mü na
si bət lə iyu nun 23də Bi nə qə
di ra yo nun da da təd bir ke çi ril
miş dir. Ye ni Azər bay can Par ti
ya sı nın (YAP) Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın in zi ba ti bi na sın da 
təş kil olun muş təd bir 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, baş çı nın müa vin lə ri, 
RİH baş çı sı Apa ra tı nın şö bə 
mü dir lə ri, ay rıay rı ida rə və 
təş ki lat la rın, hü quqmü ha fi zə 
or qan la rı nın rəh bər lə ri iş ti rak 
et miş lər. 

Təd bir iş ti rak çı la rı əv vəl
cə ulu ön dər 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 qar şı sın
da ucal dıl mış abi də si önü nə 
gül dəs tə lə ri düz müş, xa ti rə
si ni eh ti ram la yad et miş lər. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov döv lət qul luq çu
la rı nı pe şə bay ra mı mü na si bə
ti lə təb rik edə rək bil dir miş dir 
ki, Azər bay can da müa sir döv
lət qul lu ğu sis te mi nin for ma
laş dı rıl ma sı və in ki şa fı, de
mok ra tik, hü qu qi və dün yə vi 
döv lət qu ru cu lu ğu ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
adı ilə bağ lı dır. Ulu ön də rin 
Azər bay ca nın müs tə qil li yi nin 
qo ru nub sax la nıl ma sı, möh
kəm lən di ril mə si, bey nəl xalq 
aləm də ta nı dıl ma sı sa hə sin
də ta ri xi xid mət lə rin dən söz 
açan X.İs gən də rov bu si ya sə
tin ha zır da Pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fin dən uğur la da
vam et di ril di yi ni diq qə tə çat
dır mış dır: “Öl kə baş çı sı cə
nab İl ham Əli yev çı xış la rın da 
də fə lər lə bil dir miş dir ki, hər 
bir döv lət mə mu ru nun baş
lı ca və zi fə si xal qa la yiq li xid
mət dir. Pre zi den tin döv lət və 
xalq na mi nə yo rul maz fəa liy
yə ti hər bir döv lət qul luq çu su 
üçün la yiq li  nü mu nə dir. Hər 
bi ri miz  möh tə rəm Pre zi den
tin eti ma dı na la yiq şə kil də 
ça lış ma lı, döv lə ti təm sil et di
yi mi zi unut ma ma lı, və tən daş
la rın hü quq la rı nın qo run ma sı 
sa hə sin də mə su liy yə ti mi zi 
hiss et mə li yik”.

Bil di ril miş dir ki, 1995ci 
il də qə bul olun muş Azər bay
can Kons ti tu si ya sı öl kə miz də 
döv lət qu ru lu şu nu və ida rə
çi lik prin sip lə ri ni təs bit edib. 
Öl kə də döv lət qul lu ğu nun 
in ki şa fı sa hə sin də apa rı lan 
is la hat la rın ən mü hüm nə ti

cə lə rin dən bi ri də 2000ci il 
iyu lun 21də “Döv lət qul lu ğu 
haq qın da” Qa nu nun qə bu lu 
ol muş dur. X.İs gən də ro vun 
söz lə ri nə gö rə, hə min qa nu
nun qə bu lu ilə Azər bay can da 
döv lət qul lu ğu sa hə sin də va
hid döv lət si ya sə ti nin for ma
laş dı rıl ma sı nın əsa sı qo yul
muş, ha be lə bu sa hə də kadr 
si ya sə ti nin əsas prin sip lə ri, 
döv lət qul luq çu la rı nın cə miy
yət də ki ye ri, on la rın hü quq 
və və zi fə lə ri mü əy yən ləş
di ril miş dir: “Öl kə baş çı sı nın 
rəh bər li yi ilə res pub li ka mız 
müa sir dün ya da qə bul edil miş 
döv lət ida rə et mə sis tem lə ri nə 
uy ğun mil li döv lət qu ru cu lu
ğu is ti qa mə tin də is la hat la rı 
uğur la da vam et di rir. Bu is la
hat lar da məq səd çe vik döv lət 
ida rə çi li yi sis te mi nin for ma
laş dı rıl ma sın dan, in san və və
tən daş hü quq və azad lıq la rı

nın yük sək döv lət tə mi na tı na 
na il olun ma sın dan, bü töv lük
də Azər bay ca nın bey nəl xalq 
alə mə in teq ra si ya sı pro se si
nin sü rət lən di ril mə sin dən 
iba rət dir. Bu is ti qa mət də hə
ya ta ke çi ri lən təd bir lər döv lət 
qul luq çu la rı nın mə su liy yə ti ni 
ar tır maq la ya na şı, si vil, de
mok ra tik və və tən daş cə
miy yə ti nin tə ləb lə ri nə ca vab 
ve rən döv lət ida rə çi li yi sis te
mi nin qu rul ma sın da mü hüm 
rol oy na yır”.

Son il lər Bi nə qə di ra yo
nun da hə ya ta ke çi ri lən abad
lıqqu ru cu luq və ye ni dən
qur ma iş lə rin dən də çöz açan 
X.İs gən də rov bil dir miş dir ki, 
məq səd sa kin lə rin fi ra van lı ğı
na na il ol maq, in san la ra la yiq
li xid mət gös tər mək dir: “Son 
iki il də ra yon da “Elekt ron hö
ku mət” qu ru cu lu sa hə sin də 
bir sı ra mü hüm iş lər gö rü lüb. 
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə ti 
– 1646”nın ya ra dıl ma sı bu ba
xım dan xü su si vur ğu lan ma lı

dır. 2013cü ilin fev ra lın dan 
60 min sa kin hə min xid mə tə 
mü ra ci ət edib. Mü ra ci ət lə rin 
99 fai zi nin ic ra sı tə min olu nub 
və bu, yu xa rı or qan la ra edi lən 
şi ka yət lə rin sa yı nın xey li azal
ma sı de mək dir. Şi ka yət lə rin 
vax tın da qə bul edi lə rək ba
xıl ma sı məq sə di ilə sa kin lə rin 
sıx ya şa dı ğı əra zi lər də xü su si 
köşk lər yer ləş di ri lib. İn san lar 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nə gəl mə dən şi ka yət 
mək tub la rı nı hə min köşk lə
rə də ata bi lər lər. Ra yon da üç 
yer də be lə köşk qu raş dı rı lıb 
və ya xın za man lar da on la rın 
sa yı ar tı rı la caq”. 

Təd bir də çı xış edən 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 Döv lət 
qul luq çu la rı nın pe şə bay ra
mı ba rə də ət raf lı mə lu mat 
ver miş dir. Bil di ril miş dir ki, 

bu bay ram cə nab Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin 2006cı il 25 
may ta rix li sə rən ca mı ilə tə
sis edil miş dir: “BMT Baş As
samb le ya sı tə rə fin dən iyu nun 
23nün Bir ləş miş Mil lət lər 
Təş ki la tı nın Döv lət Qul lu ğu 
Gü nü elan edil mə si nə zə rə 
alı na raq, bu ta ri xin Azər bay
can da da döv lət qul luq çu la
rı nın pe şə bay ra mı gü nü elan 
edil mə si qə ra ra alın mış dır. 
Res pub li ka mız da ça lı şan çox
say lı döv lət qul luq çu la rı pe şə 
bay ram la rı nı ar tıq 8ci də fə dir 
ki, qeyd edir lər. İn di öl kə miz
də fəa liy yət gös tə rən müx tə
lif na zir lik, ko mi tə və di gər 
qu rum lar da  30 mi nə ya xın 
döv lət qul luq çu su ça lı şır. 10 
min dən çox şəxs isə döv lət 
qul luq çu su ki mi pen si ya alır”.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti ya nın da Yet kin lik 
ya şı na çat ma yan la rın iş lə ri və 
hü quq la rı nın mü da fiə si üz rə 
ko mis si ya nın mə sul ka ti bi Ay
nur Ab ba so va və Döv lət So si al 

Mü da fiə Fon du nun Bi nə qə di 
ra yon şö bə si nin gə lir lər sek to
ru nun mü di ri El şən Mə ci dov 
çı xış la rın da ra yon da gö rü lən 
ge niş miq yas lı abad lıqqu ru
cu luq iş lə rin dən söz aç mış, 

döv lət qul luq çu la rı nın bu pro
ses də da ha ya xın dan iş ti ra kı
nın va cib li yi ni qeyd et miş lər. 

Son ra çı xış edən Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin  
baş çı sı Apa ra tı nın  Sə nəd lər lə 
və və tən daş la rın mü ra ci ət lə ri 
ilə iş şö bə si nin mü di ri El nur 
İma nov 23  İyun – Döv lət 
Qul luq çu la rı nın Pe şə Bay ra
mı gü nü mü na si bə ti ilə ra yon
da fəa liy yət gös tə rən bir qrup 
döv lət qul luq çu su nun təl tif 
olun ma sı ilə bağ lı ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti baş çı sı nın əm ri
ni oxu muş dur. Bil di ril miş dir 
ki, “Döv lət Qul lu ğu haq qın
da” Azər bay can Res pub li ka sı 
Qa nu nu nun 24cü mad də si 
və “Yer li ic ra ha ki miy yət lə
ri haq qın da Əsas na mə”nin 
4.1.23cü, 4.1.24cü bənd lə ri 
rəh bər tu tu la raq, Bi nə qə di 
RİH baş çı sı Apa ra tı nın Əra zi 
ida rə et mə və yer li özü nüi
da rə et mə or qan la rı ilə iş şö
bə si nin bö yük məs lə hət çi si, 
ki çik döv lət qul luq çu su Asəf 

Və li ye və, Apa ra tın İc ti maisi
ya si və hu ma ni tar mə sə lə lər 
şö bə si nin baş məs lə hət çi si, 
ki çik döv lət qul luq çu su Rüs
təm Ra ma za no va III də rə cə li 
döv lət qul luq çu su ix ti sas də
rə cə si ve ril miş dir. Əmr əsa
sın da 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, 
müa vin lər – Vü sar İs ma yı lov, 
Ay gün Əli ye va, Apa ra tın İn
for ma si ya tə mi na tı və təh lil 
sek to ru nun mü di ri Rü hən giz 
Əli ye va, Apa ra tın İc ti maisi
ya si və hu ma ni tar mə sə lə lər 
şö bə si nin baş məs lə hət çi si 
El çin Məm mə dov, Bi nə qə di 
RİH baş çı sı nın Rə sul za də qə
sə bə si üz rə Nü ma yən də li yi

nin məs lə hət çi si (mü hən dis) 
Ra hil Rə fi yev, 2 say lı Xə zi nə
dar lıq İda rə si nin Xə zi nə əmə
liy yat la rı nın uço tu sek to ru nun 
apa rı cı məs lə hət çimü ha si bi 
Tə ra nə Sə fə ro va, ra yon Əha
li nin So si al Mü da fiə si Mər
kə zi nin sek tor mü di ri Lə ti fə 
Ba ğı ro va Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı nın Fəx ri 
fər ma nı ilə təl tif edil miş lər. 

Bun dan baş qa, iş lə rin də 
fərq lən dik lə ri nə gö rə Apa
ra tın So si aliq ti sa di in ki şa fın 

təh li li və proq noz laş dı rıl ma sı 
şö bə si nin mü di ri Yəh ya Əli
yev, RİH ya nın da Yet kin lik 
ya şı na çat ma yan la rın iş lə ri 
və hü quq la rı nın mü da fiə si 
üz rə ko mis si ya nın mə sul ka
ti bi Ay nur Ab ba so va ya, Apa
ra tın İn for ma si ya tə mi na tı 
və təh lil sek to ru nun apa rı cı 
məs lə hət çi si La lə Sey xa no va
ya, Apa ra tın İc ti maisi ya si və 
hu ma ni tar mə sə lə lər şö bə si
nin baş məs lə hət çi si Rə va nə 
Ab dul la ye va ya, Bi nə qə di RİH 
baş çı sı nın Bi nə qə di qə sə bə si 
üz rə nü ma yən də li yi nin apa
rı cı mü tə xəs si si (kar gü zar) 
Kə ma lə Və li ye va ya, Bi nə qə di 
Ra yon Gənc lər və İd man İda
rə si nin rə is müa vi ni Se vinc 

Sü ley ma no va ya, Döv lət So si al 
Mü da fiə Fon du nun Bi nə qə di 
ra yon şö bə si nin Gə lir lər sek
to ru nun mü di ri El şən Mə ci
do va, Bi nə qə di Ra yon Məş
ğul luq Mər kə zi nin baş məs lə
hət çi si Sey mur İs bən di ya ro va 
və Bi nə qə di Ra yon Sta tis ti ka 
Şö bə si nin apa rı cı məs lə hət çi
si Tən zi lə Əli ye va ya tə şək kür 
elan edil miş dir.  

Son da bir da ha təd bir iş ti
rak çı la rı nı və mü ka fat lan dı rı
lan döv lət qul luq çu la rı nı  təb

rik edən X.İs gən də rov qar şı da 
du ran və zi fə lər lə bağ lı tap şı
rıq və töv si yə lə ri ni ver miş dir. 

Bi nə qə di RİH baş çı sı 
Apa ra tı nın Əra zi ida rə et mə 
və yer li özü nüi da rə et mə or
qan la rı ilə iş şö bə si nin bö yük 
məs lə hət çi si Asəf Və li yev bi
zim lə söh bə tin də  pe şə bay
ra mı mü na si bə ti ilə təl tif edil
mə si ni bö yük se vinc və ruh 
yük sək li yi ilə qar şı la dı ğı nı bil
dir miş dir: “İx ti sas də rə cə min 
ar tı rıl ma sı əmə yi mə ve ri lən 
yük sək  qiy mət dir. Bu eti mad 
mü qa bi lin də gə lə cək də da ha 
da yax şı iş lə mə li yik”

RİH baş çı sı Apa ra tı nın 
İc ti maisi ya si və hu ma ni tar 
mə sə lə lər şö bə si nin baş məs
lə hət çi si, ki çik döv lət qul luq
çu su Rüs təm Ra ma za nov da 
ona III də rə cə li döv lət qul
luq çu su ix ti sa sı nın ve ril mə si 
ilə əla qə dar çox se vinc li ol du
ğu nu söy lə di: “Bu gün mə nim 
üçün iki qat bay ram dır. Mə ni 
növ bə ti ix ti sas də rə cə si nə la
yiq bil di yi nə gö rə ra yon rəh
bər li yi nə də rin tə şək kü rü mü 
bil di ri rəm”.

Bi nə qə di RİH baş çı sı nın 
Bi nə qə di qə sə bə si üz rə nü
ma yən də li yi nin apa rı cı mü
tə xəs si si (kar gü zar) Kə ma lə 
Və li ye va da bi zim lə söh bə tin
də əmə yi nin qiy mət lən di ril
mə sin dən ra zı qal dı ğı nı de di: 
“Döv lət qul lu ğun da iş lə mək, 

hə qi qə tən,  mə su liy yət li iş
dir. De yə bi lə rəm ki, bu gün 
Bi nə qə di ra yo nun da döv lət 
mə mur la rı ilə sa kin lər ara
sın da qar şı lıq lı eti mad möv
cud dur. İn san la rın şi ka yət lə ri 
diq qət lə din lə ni lir və ic ra ya 
yö nəl di lir. Əha li “Sa kin lə rin 
Mü ra ci ət Xid mə ti – 1646”ya 
mü ra ci ət et mək lə prob lem
lə ri ni ye rin də cə həll edə bi
lir lər. Bü tün bun la ra,  tə bii ki, 
son illər apa rı lan gər gin iş lə
rin sa yə sin də na il olu nub”. 

İyul “Təmizlik ayı” 
olacaqdır

Ya şıl lıq la rın və çə mən lik lə rin su va rıl
ma sı və qo run ma sı, kü çə və mə həl lə lə rin 
sü pü rül mə si, məi şət tul lan tı la rı nın vax
tın da yı ğış dı rıl ma sı və da şın ma sı nı tə min 
et mək, yol kə nar la rı nı, park və xi ya ban la
rı alaq ot la rın dan tə miz lə mək və ra yon da 
apa rı lan abad lıq, qu ru cu luq və tə miz lik 
təd bir lə ri ni da vam et dir mək yay ay la rın da 
xü su si əhə miy yət kəsb edir.

Yay möv sü mü nün baş lan ma sı ilə əla
qə dar ra yon da abad lıq və tə miz lik iş lə
ri nin da ha in ten siv şə kil də apa rıl ma sı nı 
güc lən dir mək məq sə di lə Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə tin də mü va fiq sə rən cam 
im za lan mış dır. Qə ra ra alın mış dır ki, 2014
cü ilin iyul ayı  Bi nə qə di ra yon əra zi sin də  
“Tə miz lik ayı” elan olun sun.

Sə rən cam da gös tə ri lir ki, “Tə miz lik 
ayı”nın yük sək sə viy yə də ke çi ril mə si üçün 
ic ra ha ki miy yə ti baş çı sı nın bi rin ci müa vi ni 
İl qar Sü ley ma no vun sədr li yi ilə 15 nə fər
dən iba rət ko mis si ya ya ra dıl mış dır.
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26 İyun-Azər bay can Res pub li ka sı Si lah lı Qüv və lə r Gü nü dür

MaİLaĞaXaNOv

Azər bay can Res pub li ka sı 
Si lah lı Qüv və lə ri nin ya ran ma
sı nın 96cı il dö nü mü mü na si
bə ti lə iyu nun 25də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə Mü da fiə Na
zir li yi nin Bi nə qə di qə sə bə
sin də yer lə şən “N” say lı hər bi 
his sə sin də təd bir ke çi ril miş
dir.

Mə ra sim 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, RİH 
baş çı sı nın müa vin lə ri, ra yo
nun hü quqmü ha fi zə or qan la
rı nın rəh bər lə ri, hər bi his sə lə
rin ko man dir lə ri, əs gər lər və 
me dia nü ma yən də lə ri iş ti rak 
et miş lər.

Təd bir Azər bay can Res
pub li ka sı nın Döv lət him ni nin 
səs lən di ril mə si ilə baş la mış

dır. Mə ra sim də çı xış edən “N” 
say lı hər bi his sə nin ko man di
ri, pol kovnikley te nant Va sif 
Ələk bə rov or du nun ya ran ma 
ta ri xin dən və ha zır kı uğur la
rın dan da nış mış dır: “Müa sir 
müs tə qil döv lə ti mi zin me ma
rı və qu ru cu su ulu ön dər Hey
dər Əli yev qüd rət li Azər bay
can Or du su nun ya ra dı cı sı dır. 
Qar şı sı na qo yu lan hər han sı 
tap şı rı ğı yük sək sə viy yə də ye
ri nə ye tir mək iq ti da rı na ma lik 
Azər bay can Si lah lı Qüv və lə ri 
bu gün NA TO stan dart la rı na 
ca vab ve rən sə viy yə də for
ma la şıb. Bir mər kəz dən ida rə 
edi lən, va hid ko man dan lı ğa 
ta be olan, müa sir hərb el mi nin 
tə ləb lə ri nə ca vab ve rən Azər
bay can Or du su ümum mil li li
der Hey dər Əli ye vin baş la dı ğı 
və Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
uğur la da vam et dir di yi müd rik 
si ya sət nə ti cə sin də gün dən
gü nə da ha da möh kəm lə nir, 
dö yüş qa bi liy yə ti ni ar tı rır. 

1918ci il də Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin hə ya ta 
ke çir di yi mü hüm təd bir lər dən 
bi ri də Mil li Or du nun təş ki li 
idi. Əla hid də Azər bay can kor
pu su nun ya ra dıl ma sı ilə or du 
qu ru cu lu ğu nun əsa sı qo yul sa 
da, Xalq Cüm hu riy yə ti sü

qut et dik dən son ra öl kə miz
də or du qu ru cu lu ğu pro se si 
da yan mış, ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin 1969cu il də ha ki
miy yət də ol du ğu müd dət də 
müs təs na xid mət lə ri sa yə sin
də öl kə miz də hər bi kadr la
rın ha zır lan ma sı pro se si ge niş 
vü sət al mış dır. Ümum mil li 
li de rin cə sa rət li ad dım la rı sa
yə sin də Ba kı da Cəm şid Nax
çı vans ki adı na Hər bi Mək təb 
ya ra dıl mış dır. O za man bu qə
ra rı ver mək bö yük cə sa rət tə
ləb edir di. Azər bay can da mil li 
hər bi kadr ha zır lı ğı üçün ba za 
ro lu nu oy na ya caq mək tə bin 
ya ra dıl ma sı na o vaxt kı SSRİ 
rəh bər li yi la qeyd ya na şa bil
məz di. Hə min dövr də birbi
ri nin ar dın ca Mosk va dan Ba
kı ya gön də ri lən ko mis si ya lar 
Azər bay can da be lə bir hər bi 
mək tə bə eh ti yac ol ma dı ğı nı 

əsas lan dır ma ğa ça lış sa lar da, 
Hey dər Əli ye vin ma hir dip lo
ma ti ya sı və uzaq gö rən si ya sə ti 
bu cəhd lə rin qar şı sı nı al mış, 
hə min mək tə bin fəa liy yə ti 
Azər bay can da hərb sə nə ti nə 
ma ra ğın güc lən mə si nə, azər

bay can lı za bit kadr la rın ha zır
lan ma sı na gə ti rib çı xar mış dır. 
Tə sa dü fi de yil dir ki, C.Nax
çı vans ki adı na Hər bi Mək təb 
Azər bay can müs təq qil li yi ni 
bər pa edən dən son ra or du 
qu ru cu lu ğun da əsas ba za lar
dan bi ri nə çev ri lib.

1991ci ilin sonr la rın da 
SSRİnin da ğıl ma sı nə ti cə

sin də öz müs tə qil li yi ni ye ni
dən bər pa edən Azər bay can 
mü rək kəb ic ti maisi ya si du
rum la üz ləş miş di. Öl kə də
ki ağır və ziy yət və iq ti dar da 
olan la rın ya rıt maz fəa liy yə ti 
nə ti cə sin də xa os, öz ba şı na lıq, 
hərcmərc lik müs təq qil li yi
mi zi təh lü kə ilə üzüzə qoy
muş du. Bun dan is ti fa də edən 
düş mən tor paq la rı mı zın iş
ğa lı nı da vam et di rir, ay rıay rı 
si lah lı bir ləş mə lər müx tə lif 
qrup la rın ma raq la rı na xid mət 
edir di lər.1993cü ilin ya yın
da ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin xal qın tə ki di ilə ha
ki miy yə tə qa yı dı şın dan son ra 
or du qu ru cu lu ğu is ti qa mə tin
də də mü hüm ad dım lar atıl
mış, 1994cü il ma yın 12də 
Er mə nis tanAzər bay can hər bi 
mü na qi şə sin də atəş kəs haq da 
mü qa vi lə im za lan dıq dan son

ra Mil li Or du nun güc lən mə si 
da ha da sü rət lən miş, hə ya ta 
ke çi ri lən si ya sət nə ti cə sin də 
Si lah lı Qüv və lə rin mad ditex
ni ki tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl
ma sı na, şəx si he yə tin mə nə
vipsi xo lo ji ha zır lı ğı nın ar tı rıl

ma sı na, dö yüş ru hu nun yük
səl dil mə si nə na il olun muş dur. 
Və tə ni mi zin qo run ma sı nın, 
iş ğal al tın da olan tor paq la rı
mı zın azad olun ma sı nın baş
lı ca ami li ni or du mu zun da ha 
da möh kəm lən di ril mə sin də 
gö rən ulu ön dər teztez sən
gər lər də olur, əs gər və za bit
lər lə şəx sən gö rü şür, öl kə nin 

qüd rə ti ni və hər bi po ten sia lı nı 
ar tır maq üçün cid di ad dım lar 
atır dı. Bu gün Azər bay cann 
qüd rət li və ni za mi or du ya ma
lik ol ma sı məhz ümum mill li 
li der Hey dər Əli ye vin gər gin 
zəh mə ti nin bəh rə si dir. 

Ulu ön də rin ide ya la rı nı 
la yi qin cə da vam et di rə rək or
du qu ru cu lu ğu sa hə sin də öz 
səy lə ri ni da ha da ar tı ran Ali 
Baş Ko man dan, Pre zi dent İl
ham Əli yev Azər bay can Si lah
lı Qüv və lə ri nin müa sir hər bi 
tex ni ka ilə təc hiz edil mə si nə, 
möh kəm ni zamin ti zam, yük
sək dö yüş ru hu ilə se çi lən, 
düş mə nə sar sı dı cı zər bə vur
ma ğa qa dir olan or du ya ra
dıl ma sı na na il olub. Er mə ni 
iş ğa lı nın və mü ha ri bə və ziy
yə ti nin da vam et di yi ni nə zə rə 
alan Azər bay can döv lə ti ta
ma mi lə haq lı ola raq öz or du
su nun gü cü nü, hər bi kadr la rın 
pe şə kar lıq sə viy yə si ni dur ma
dan ar tı rır, hər bi qüd rə ti ni 
yük səl dir. Pre zi dent İl ham 

Əli yev öz çı xış la rın da də fə
lər lə vur ğu la yıb ki, or du qu ru
cu lu ğu, mü da fiə po ten sia lı nın 
möh kəm lən mə si və güc lü or
du nun ya ran ma sı döv lət üçün, 
hö ku mət üçün, hər bir və tən
daş üçün bir nöm rə li və zi fə dir. 
Biz bu is ti qa mət də öz səy lə ri
mi zi da vam et di rə cə yik. Hər 
an mü ha ri bə yə ha zır ol ma lı yıq 

ki, öz doğ ma tor paq la rı mı zı 
iş ğal çı qüv və lər dən azad edə 
bi lək. Or du mu zun gü cü nü ar
tı ran, hərb çi lə ri mi zin dö yüş 
əh valru hiy yə si ni yük səl dən 
əsas amil lər dən bi ri də öl kə 
Pre zi den ti, Si lah lı Qüv və lə rin 
Ali Baş Ko man da nı İl ham Əli
ye vin hər bi his sə lə rə, xü su sən 
cəb hə böl gə si nə mü tə ma di 
sə fər lər et mə si dir. Ön xət də 
xid mət edən əs gər və za bit lə
ri miz lə hər gö rü şün də on la ra 

mü ba ri zə əz mi aşı la yan Ali 
Baş Ko man dan bu nun la da or
du ya diq qət və qay ğı sı nı əya ni 
şə kil də nü ma yiş et di rir. 

Sa bit lik, di na mik iq ti sa di 
in ki şaf la ya na şı, güc lü or du 
qu ru cu lu ğu müa sir Azər bay
ca nı xa rak te ri zə edən amil lər
dən bi ri dir. Son il lər öl kə mi
zin iq ti sa di qüd rə ti nin art ma sı 
so si al mə sə lə lə rin həl li nə və 
Mil li Or du mu zun da ha da 
qüd rət lən mə si nə ge niş im
kan ya ra dıb. Döv lət büd cə
sin dən hər bi sa hə yə ay rı lan 
xərc lə rin də fə lər lə ar tı rıl ma sı 
or du mu zun bü tün is ti qa mət
lər üz rə po ten sia lı nın yük sək 
sə viy yə yə çat dı rıl ma sı na yol 
açıb. Fəxr lə de yə bi lə rik ki, bu 
gün Azər bay can əs gə ri ha va
da, su da və qu ru da düş mə nə 
sar sı dı cı zər bə vur maq qüd rə
tin də dir.”

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov çı xış edə rək təd
bir işt rak çı la rı nı əla mət dar 
bay ram mü na si bə ti lə təb rik 
et miş dir. Azər bay can Si lah lı 
Qüv və lə ri nin ya ran ma ta ri
xin dən, in ki şaf mər hə lə lə
rin dən, or du qu ru culu ğun da 
əl də olun muş nai liy yət lər dən 
söz açan Xa ləd din İs gən də rov 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
Azər bay can Or du su ilə bağ lı 

səs lən dir di yi müd rik kə lam
la rı mə ra sim iş ti rak çı la rı nın 
diq qə ti nə çat dır mış dır: “Biz 
müs tə qil döv lə tik. Müs tə qil 
döv lə tin özü nə məx sus qüd
rə ti ol ma lı dır. Bu qüd rə tin 
əsa sı nı xalq və onun bir his sə
si olan or du təş kil edir”... “Hər 
bir müs tə qil döv lə tin or du su 
döv lə tin əsas at ri but la rın dan 
bi ri dir”. İc ra ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin or du qu ru cu lu ğu 
sa hə sin də bö yük xid mət lə
rin dən da nış mış dır: “Güc lü 
or du güc lü döv lət, güc lü döv
lət isə güc lü or du de mək dir. 
Ümum mil li li der Hey dər Əli
ye vin rəh bər li yi döv rün də 
Azər bay can da ni za mi or du 
for ma laş mış, onun in ki şa fı 
is ti qa mə tin də mü hüm ad
dım lar atıl mış dır. Möh tə rəm 
Pre zi den ti miz, Ali Baş Ko

man dan cə nab İl ham Əli ye
vin rəh bər li yi al tın da son 10 
il də si lah lı qüv və lə ri miz da ha 
da in ki şaf et miş, onun mad di
texni ki ba za sı, tə mi na tı yük
sək sə viy yə yə çat dı rıl mış dır. 
Öl kə baş çı sı nın mü va fiq sə
rən ca mı ilə hər bi qul luq çu la
rın mə va cib lə ri nin də fə lər lə 
ar tı rıl ma sı, mən zil şə rai ti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı bir da ha 
gös tə rir ki, Ali Baş Ko man dan 
əs gər və zabit lə rin so si al ri fa

hı nın yük səl dil mə si ni döv lə
tin so si al yönüm lü si ya sə ti nin 
mühüm is ti qa mə ti he sab edir. 
İna nı rıq ki, Ali Baş Ko man
da nın rəh bər li yi al tın da Mil li 
Or du muz üzə ri nə dü şən baş
lı ca mis si ya nı ye ri nə ye tir mə
yə – tor paq la rımı zı düş mən 
iş ğa lın dan azad et mə yə tam 
qa dir dir”. 

Son ra X.İs gən də rov hər
bi his sə nin bir qrup əs gər və 
za bi ti nə Binəqədi Ra yon İc ra 
Ha kimiy yə ti nin Fəx ri dip lom
la rı nı və hə diy yə lər təq dim et
miş dir. 

Təd bi rin rəs mi his sə si ba
şa çat dıq dan son ra RİH baş çı sı 
hər bi his sə nin əra zi si zi ni gəz
miş və əs gər lər lə bir gə na har 
et miş dir.

 Mə ra sim ta nın mış mü
ğən ni lə rin kon sert proq ra mı 
ilə da vam et di ril miş dir.

Silahlı Qüvvələr Gününə həsr olunmuş 
bayram tədbiri 

“Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirik”
MaİL

26 İyun – Azər bay can 
Si lah lı Qüv və lər Gü nü dür. 
Uzun il lər dir ki, bu ta rix öl
kə miz də rəs mi bay ram ki mi 
qeyd olu nur. 1918ci il iyu nun 
26da Azər bay can De mok ra
tik Res pub li ka sı Na zir lər Şu
ra sı nın qə ra rı ilə öl kə miz də 
ilk ni za mi hər bi his sə – əla
hid də Azər bay can kor pu su 
ya ra dıl mış dır. Bu qə rar mü
səl man Şər qin də ilk de mok
ra tik hö ku mə tin öz or du su nu 
ya rat ma sı na hü qu qi əsas ver
miş dir.

1991ci il də Azər bay can 
döv lət müs tə qil li yi ni bər pa 
et dik dən son ra hər bi sa hə də 
cid di böh ran la üz ləş di. Ni
za mi or du ya ma lik ol ma yan 
Azər bay ca nın qar şı sın da du
ran əsas və zi fə Qa ra bağ uğ
run da ge dən dö yüş lər də və
ziy yə ti nə za rət al tı na al maq 
idi. Or du nun mad ditex ni ki 

tə mi na tı de mək olar ki, yox 
idi. Kö nül lü ba tal yon lar dan 
ni za mi or du ya doğ ru ilk cid di 
ad dım lar atıl dı. Qis mən hər bi 
sə fər bər lik və or du ya ça ğı rış 
işi yo lu na qo yul du.

Ulu ön dər Hey dər Əli ye
vin 22 may 1998ci il ta rix li 
sə rən ca mı na əsa sən, Əla
hid də Azər bay can Kor pu su
nun ya ran dı ğı gün – 26 iyun 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Si lah lı Qüv və lər Gü nü elan 
olun du və o vaxt dan hər il bu 
ta rix rəs mi döv lət bay ra mı ki
mi qeyd edi lir.

Bu gün Qaf qaz da ən müa
sir or du ki mi ta nı nan Azər
bay can Mil li Or du su Hər bi 
Ha va, Ha va Hü cu mun dan 
Mü da fiə, Hər bi Də niz və Qu
ru qo şun la rın dan iba rət dir. Bu 
qo şun növ lə ri po ten si al rə
qib lə qı rı cı və bom bard man çı 
təy ya rə lər lə ef fek tiv mü ba
ri zə apar maq iq ti da rın da dır. 
Azər bay can MDB öl kə lə ri 

ara sın da ha va hü cu mun dan 
mü da fiə qüv və lə ri nə ma lik 
ən güc lü döv lət lər dən sa yı lır. 
Büd cə və sai ti il dənilə ar tı rı
lan Azər bay can Si lah lı Qüv
və lə ri nin bu na mü va fiq ola raq 
hər bi im kan la rı da ge niş lə nir. 

Ba şı mı zın üs tü nü qa ra 
bu lud lar al dı ğı bir za man da 
Ta leh Əh mə dov da kö nül
lü ola raq  Qa ra bağ uğ run da 
ge dən dö yüş lə rə qa tıl mış dır. 
O il lə ri xa tır la yan keç miş dö
yüş çü  to paq la rı mı zın 20 fai
zi nin iş ğal edil mə si ni ni za mi 
or du mu zun ol ma ma sı ilə əla
qə lən dir di: “Açı ğı nı de yim ki, 
mən or du ya get mək lə qəh rə
man lıq et mə mi şəm. Sa də cə 
və tə ni mi, yur du mu, tor pa
ğı mı, qo ru mu şam. Mə lum 
Qa ra bağ ha di sə lə ri baş la yan 
ərə fə lər də, hər yer də ol du
ğu ki mi,  Fü zu li ra yo nun da 
da kö nül lü lər dən iba rət ba
tal yon lar ya ra dıl mış dı. Mən 
də öz həm ya şıd la rı ma ba xıb 

qo şul dum on la ra. O vaxt ra
yon da kı ba tal yon lar əsa sən 
öz gü cü nə si lah la nır dı, la
zım olan si lahsur sa tı öz lə ri 
alır dı lar. Sər həd kənd lə ri nin 
han sın da mü na qi şə olar dı sa, 
biz özü mü zü ora ye ti rər dik.  
Bir söz lə, Mil li Or du ya ra na
na qə dər Fü zu li ni be lə cə mü
da fiə et dik”.

Keç miş xa ti rə lə rin dən da
nı şan dö yüş çü 1991ci il dən 
1994cü ilə ki mi bir çox dö
yüş lər də iş ti rak et di yi ni de di: 
“Qa ra bağ dö yüş lə ri, əs lin də, 
1988ci il dən baş la yıb. Biz o 
vaxt  sər həd kənd lə rin də ov 
tü fən gi ilə ke şik çə kir dik. 

Am ma tə pə dən dır na ğa 
si lah lan mış er mə nirus bir
ləş mə lə ri nin qa ba ğın da nə 
et mək olar dı... Bü tün bun la ra 
bax ma ya raq, biz də für sət dü
şən də öz gü cü mü zü gös tə rə 
bi lir dik. Mən Mil li Qəh rə man 
El xan Zül fu qa rov, Sey mur 
Məm mə dov la  bir yer də vu

ruş mu şam. Hə min il lər də öl
kə də va hid ko man dan lı ğın ol
ma ma sı bi zə mü əy yən uğur
suz luq lar gə ti rir di. Am ma 
1993cü il də ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin ha ki miy yə
tə qay dı şın dan son ra hər şey 
də yiş di. Məhz ulu ön də rin 
rəh bər li yi al tın da 1994cü ilin 
yan va rın da ke çi ri lən Ho ra diz 
əmə liy ya tın da 22 kənd azad 
olun du”.     

Keş mə keş li dö yüş yo lun
dan da nı şan mü ha ri bə ve te
ra nı ya ra lan dı ğı gü nü be lə 
xa tır la yır: “1992ci il də Fü zu
li ra yo nu nun Yu xa rı Vey səl li 
kən di  alı nan gün ya ra lan dım. 
Hə min gün er mə ni lər 11 nə
fər əli ya lın kənd sa ki ni ni öl
dür müş dü lər. Kən də kö mə yə 
ge dən də mə ni vur du lar. Ya
ram elə də ağır ol ma dı ğı üçün 
sa ğa lıb ye ni dən cəb hə dost la
rı mın ara sı na qa yı da bil dim

Biz o vaxt kö nül lər dəs
tə sin də 41 nə fər dən iba rət 

kəş viy yat bö lü yün də xid mət 
edir dik. 1992ci il də xə bər 
mü ha si rə yə dü şən OMONa 
kö mə yə ge dən za man bi zim 
dəs tə nin uşaq la rı 30a ya xın 
er mə ni öl dür dü lər, bi ri ni isə 
əsir gö tür dük (son ra dan onu 
bir əs gə ri mi zin cə na zə si ilə 
də yiş di lər)”. 

1995ci ilin okt yabr ayın
dan or du dan tər xis olun muş 

mü ha ri bə ve te ra nı Ali Baş 
Ko man dan, cə nab Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin əm ri ni göz
lə yir: “Bu ya xın lar da bir qrup  
keç miş dö yüş yol da şım la bir
lik də Ali Baş Ko man da nı mı
za mü ra ci ət et mi şik. Kö nül lü 
ola raq or du ya yol lan ma ğa, 
dö yüş təc rü bə mi zi gənc lə rə 
aşı la ma ğa, bir söz lə, ön sı ra da 
ol ma ğa ça lı şı rıq”. 
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Ye ni Azər bay can Pa ti ya sı 

Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
in zi ba ti bi na sın da 23 İyun –
Döv lət qul luq çu la rı nın pe şə 
bay ra mı gü nü mü na si bə ti lə 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Döv lət 
Qul lu ğu Mə sə lə lə ri üz rə Ko
mis si ya, Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, YAP  Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı və Bi nə qə
di Ra yon Gənc lər və  İd man 
İda rə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə gənc döv lət qul luq çu la rı 
üçün “Döv lət qul luq çu la rı nın 
etik dav ra nış qay da la rı” möv
zu sun da tə lim  ke çi ril miş dir. 

Tə lim də Azər bay can Res
pub li ka sı Pre zi den ti ya nın da 
Döv lət Qul lu ğu Mə sə lə lə ri 
üz rə Ko mis si ya nın Hü quq 
şö bə si nin mü di ri Vü qar Əs
gə rov, Bi nə qə di RİH baş çı sı 
Apa ra tı nın şö bə mü dir lə ri, 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la
tı nın səd ri Ra miz Gö yü şov, 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre
zi den ti ya nın da Döv lət İda rə
çi lik Aka de mi ya sı nın mü əl li
mi Ra civ Qur ba nov, Bi nə qə di 
Ra yon Gənc lər və İd man İda
rə si nin rəi si Qüd si Bay ra mov 
və ra yon da fəa liy yət gös tə
rən döv lət or qan la rı nın gənc 
əmək daş la rı, həm çi nin əra zi 
ilk par ti ya təş ki lat la rı nın nü
ma yən də lə ri iş ti rak et miş lər. 
Tə li min təş ki lin də əsas məq
səd gənc döv lət qul luq çu la rı
nı və döv lət qul lu ğu na qə bul 
ol maq is tə yən lə ri döv lət or
qan la rın da qul luq ke çən döv
lət qul luq çu la rı tə rə fin dən 
ic ti mai ma raq la ra ca vab ve
rən etik dav ra nış qay da la rı
na əməl olun ma sı nın tə min 
edil mə si haq qın da mə lu mat
lan dır maq ol muş dur. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la tı
nın səd ri Ra miz Gö yü şov döv
lət qul luq çu la rı nı pe şə bay
ram la rı mü na si bə ti lə təb rik 
et miş və tə li min əhə miy yə
tin dən da nış mış dır. R.Gö yü
şov ta ri xin bü tün dövr lə rin də 
etik dav ra nış qay da la rı nı tən
zim lə yən mü va fiq sə nəd lə rin 
ol du ğu nu, öl kə miz də döv lət 
qul luq çu la rı nın etik dav ra nış 
qay da la rı nı tən zim lə yən qa
nu nun 2007ci il may ayı nın 
30da qə bul edil di yi ni  diq qə
tə çat dır mış dır. Sədr döv lət 
qul lu ğu sa hə sin də mü tə rəq qi 
qa nun ve ri ci lik akt la rı nın möv
cud lu ğu nu, 2000ci il iyu lun 
21də “Döv lət qul lu ğu haq qın
da” Azər bay can Res pub li ka sı 
Qa nu nu nun qə bul edil di yi ni 
bil dir miş dir. Döv lət qul luq çu

la rı nın etik dav ra nış qay da la rı 
haq qın da qa nun da mü hüm 
mə sə lə lə rin əks olun du ğu nu 
qeyd edən na tiq bu prin sip lə
rin döv lət qul lu ğun da ça lı şan 
hər kəs üçün mü hüm əhə
miy yət kəsb et di yi ni vur ğu la
mış dır.  R.Gö yü şov çı xı şı nın 
so nun da be lə  maa rif ən di ri ci 
təd bi rin ke çi ril mə si nə gö rə  
təş ki lat çı la ra min nət dar lı ğı nı 
bil dir miş dir.  

Təd bir də çı xış edən Azər
bay can Res pub li ka sı Pre zi
den ti ya nın da Döv lət Qul lu ğu 
Mə sə lə lə ri üz rə Ko mis si ya
nın Hü quq şö bə si nin mü di ri 
Vü qar Əs gə rov möv cud qa
nun ve ri ci lik akt la rın dan da
nı şa raq döv lət qul lu ğu nun 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Kons ti tu si ya sı, “Döv lət qul lu
ğu haq qın da” Qa nun və di gər 
nor ma tivhü qu qi akt lar la tən
zim lən di yi ni qeyd et miş dir. 
O, ida rə çi lik, döv lət qul lu ğun
da ka te qo ri ya lar, etik dav ra nış 
prin sip lə ri, möv cud stan dart
lar haq da təd bir iş ti rak çı la rı
na mə lu mat ver miş dir: “Döv
lət qul lu ğu haq qın da” Qa nu na 
gö rə,  döv lət qul luq çu su ma
aş lı döv lət qul lu ğu və zi fə si ni 
tu tan və in zi ba ti və zi fə üz rə 
döv lət qul lu ğu na qə bul edi
lər kən Azər bay can Res pub
li ka sı na sa diq ola ca ğı na and 
içən Azər bay can Res pub li
ka sı nın və tən da şı dır. Döv lət 
qul luq çu su nun qar şı sın da 
qo yu lan əsas və zi fə lər xal qa 
və döv lət çi li yə sə da qət lə xid
mət et mək dən, və tən daş la rın 
hü quq və azad lıq la rı nı qo ru
maq dan, əx la qı, mə nə viy ya tı, 
in san lar la rəf a rı, qə bul et di yi 
qə rar la rı ilə rəs mi or qan la
ra hör mət qa zan dır maq dan, 
və tən daş la rın və döv lə tin 
ma raq la rı nı uz laş dır maq dan 
iba rət dir. Azər bay can Res
pub li ka sı Pre zi den ti cə nab 
İl ham Əli yev çağ daş, si vil, 
de mok ra tik və tən daş cə miy

yə ti nin tə ləb lə ri nə tam ca vab 
ve rən döv lət ida rə çi li yi sis te
mi nin da im in ki şaf et di ril mə
si üçün döv lət qul luq çu la rı nın 
qar şı sın da əla və və zi fə lər də 
qoy muş dur. 

Öl kə baş çı sı nın si ya sə ti
nin mər kə zin də Azər bay can 
və tən da şı nın ma raq la rı du
rur. Bu si ya sə tin uğur la hə
ya ta ke çi ril mə sin də döv lət 
qul luq çu la rı nın öz pa yı var. 
Ümum mil li li der Hey dər Əli

ye vin rəh bər li yi al tın da ha zır
lan mış və 1995ci ilin no yab
rın da ümum xalq səs ver mə si 
yo lu ilə qə bul edil miş Azər
bay can Res pub li ka sı Kons ti tu
si ya sı nın 12ci mad də si in san 
və və tən daş hü quq la rı nın və 
azad lıq la rı nın, ha be lə Azər
bay can və tən daş la rı na la yiq
li hə yat sə viy yə si nin tə min 
edil mə si ni döv lə tin ali məq
sə di ki mi mü əy yən edib. 

Azər bay can Res pub li ka
sı Pre zi den ti ya nın da Döv
lət Qul lu ğu Mə sə lə lə ri üz rə 
Ko mis si ya qar şı sı na qo yu lan 
məq səd lə rə çat maq üçün tə
ləb olu nan bü tün iş lə ri uğur
la hə ya ta ke çi rir. Əsas məq
səd döv lət qul lu ğu sa hə sin də 
döv lət si ya sə ti nin tək mil
ləş di ril mə si, döv lət or qan

la rın da in san re surs la rı nın 
ida rə edil mə sin də möv cud 
ça tış maz lıq la rın ara dan qal
dı rıl ma sı, döv lət or qan la rı
nın kadr po ten sia lı nın in ki şaf 
et di ril mə si və on dan ef ek tiv 
is ti fa də, in san re surs la rı nın 
ida rə edil mə si sa hə sin də qa
baq cıl tex no lo gi ya la rın tət
bi qi, yük sək mə nə vi və etik 
də yər lə rə, bi lik, ba ca rıq və 
şəx si key fiy yət lə rə ma lik 
döv lət qul luq çu la rı he yə ti nin 

for ma laş dı rıl ma sı yo lu ilə 
döv lət or qan la rı nın fəa liy
yə tin də sə mə rə li li yin ar tı rıl
ma sı dır. Nə zə ri ni zə çat dı rım 
ki, ko mis si ya gənc lə rin döv
lət qul lu ğu na cəlb edil mə si 
is ti qə mə tin də mü hüm iş lər 
gö rür. Döv lət qul lu ğu na qə
bul da gənc lə rin fə al lı ğı çox 
yük sək dir. Əv vəl lər ali təh sil 
mü əs si sə lə ri ni ye ni bi tir miş 
mə zun la rın döv lət qul lu ğu na 
gəl mə sin də ma neə lər var idi. 
Be lə ki, bə zi döv lət or qan la rı 
tə rə fin dən mü sa bi qə yə təq
dim edil miş bü tün və zi fə lə
rə, yer li böl mə lər də olan və
zi fə lər də da xil ol maq la, staj 
tə lə bi qo yu lur du. Ali təh sil 
mü əs si sə lə ri ni ye ni bi tir miş 
gənc lə rin döv lət qul lu ğu na 
cəlb edil mə si, ha be lə va kant 

döv lət qul lu ğu və zi fə lə ri nin 
tu tul ma sı za ma nı və zi fə nin 
təs ni fa tı nın və funk si ya la rı
nın nə zə rə alın ma sı, həm çi
nin döv lət or qa nın dan ası lı 
ol ma ya raq bu və zi fə lə rə id
dia edən şəxs lər üçün ümu mi 
tə ləb lə rin mü əy yən edil mə si 
məq sə di lə mü va fiq təd bir lər 
gö rül müş dür”. 

Etik dav ra nış qay da la rı 
sa hə sin də bey nəl xalq qa
nun ve ri ci li yin möv cud lu ğu
nu qeyd edən sek tor mü di ri 
döv lət qul luq çu la rı üçün etik 
da va nış qay da la rı haq qın
da qa nun da vic dan lı dav ra
nış, lo yal lıq, ic ti mai eti mad, 
ma raq la r ın toq quş ma sı, 
əm lak dan is ti fa də, mə də ni 
dav ra nış və di gər prin sip lə
rin odu ğu nu bil dir miş və bu 
prin sip lər haq da ət raf lı da
nış mış dır. Ef ek tiv ida rə çi lik 
prin sip lə rin dən da nı şan Vü
qar Əs gə rov Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin tət biq 
et di yi elekt ron xid mət lə rin 
və tən daş la rın eti ma dı nın ar
tı rıl ma sı is ti qa mə tin də bö yük 
bir ad dım ol du ğu nu vur ğu la
mış dır.

Son ra çı xış edən Azər
bay can Res pub li ka sı Pre zi den
ti ya nın da Döv lət İda rə çi lik 
Aka de mi ya sı nın mü əl li mi 
Ra civ Qur ba nov təm sil et di yi 
təh sil oca ğın da möv cud olan 
“Döv lət qul lu ğu və kadr si ya
sə ti” ka fed ra sı haq qın fa mə lu
mat ver miş dir. O, ka fed ra nın 
res pub li ka da ana lo qu ol ma dı
ğı nı, baş qa heç bir təd ris mü
əs si sə sin də be lə bir ka fed ra nın 
fəa liy yət gös tər mə di yi ni qeyd 
et miş dir. R.Qur ba nov etik dav
ra nış prin sip lə rin dən da nış mış 
və  prak ti ki mi sal lar əsa sın da 
döv lət qul luq çu la rı nın nü mu
nə vi dav ra nı şı ba rə də təd bir 
iş ti rak çı la rı na ge niş mə lu mat 
ver miş dir. Tə li min so nun da 
qo naq lar təd bir iş ti rak çı la rı nın 
su al la rı nı ca vab lan dır mış lar.

“Dövlət qulluqçularının etik davranış 
qaydaları” mövzusunda təlim 

MaİL

Ye ni Azər bay can Par
ti ya sı nın (YAP) Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın, Bi nə qə
di qə sə bə əra zi ilk par ti ya 
təş ki la tı nın və Bi nə qə di 
qə sə bə si Mər kə zi Mə də
niy yət Evi nin bir gə təş ki
lat çı lı ğı ilə “Nar ko ma ni ya
ya yox de yək!” şüa rı al tın da 
“Bə şə riy yə tin bə la sı” ad lı 
təd bir ke çi ril miş dir.

Təd bir də YAP Bi nə qə
di qə sə bə əra zi ilk par ti ya 
təş ki la tı nın səd ri Ağa ba
la Mu sa yev, YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı nın baş tə
li mat çı sı Əli mər dan Sul
ta nov, Bi nə qə di qə sə bə si 
Mər kə zi Mə də niy yət Evi
nin di rek to ru Zi vər Ab ba
so va, 35 say lı şə hər po lik
li ni ka sı nın hə ki mi Röv şən 
Hə sə nov, ha be lə əra zi ilk 
par ti ya təş ki la tı nın üzv lə ri 
və qə sə bə ağ saq qal la rı iş ti
rak et miş lər.

Təd bir dən əv vəl qo
naq lar Bi nə qə di qə sə bə si 
Mər kə zi Mə də niy yət Evi 
tə rə fin dən nü ma yiş olu
nan, “Nar ko ma ni ya ya yox 
de yək!” şüa rı nı özün də 
əks et di rən müxt lə lif rəsm 
əsər lə ri ilə ta nış ol muş lar. 

Mər kə zi Mə də niy yət 
Evi nin di rek to ru, YAP Bi
nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
Qa dın lar Şu ra sı nın İda rə 
He yə ti nin üz vü  Zi vər Ab
ba so va təd bi rin Mə də niy
yət və Tu rizm Na zir li yi nin 
“1721 iyun – Nar ko ma ni
ya ya qar şı mü ba ri zə həf ə
si” çər çi və sin də ke çi ril di
yi ni bil dir miş dir. O, müa sir 
döv rün ən bö yük bə la la rın
dan olan nar ko man lı ğın cə
miy yət də bö yük fə sad la ra 
gə ti rib çı xar dı ğı nı qeyd et
miş dir. Z.Ab ba so va res pub
li ka da nar ko man lı ğa qar şı 
cid di mü ba ri zə təd bir lə
ri nin hə ya ta ke çi ril di yi ni, 
gənc lə rin sağ lam hə yat tər

zi nə üs tün lük ver mə lə ri nin 
va cib li yi ni qeyd et miş dir. 

YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın baş tə li mat çı sı 
Əli mər dan Sul ta nov təd bi
rin ke çi ril mə si nin əhə miy
yə ti ni vur ğu la mış, par ti ya 
təş ki la tı nın zə rər li vər diş
lər əley hi nə ke çir di yi maa
rif lən di ri ci təd bir lər dən 
söz aç mış dır. Gənc lə rin 
fi zi ki və mə nə vi cə hət dən 
sağ lam bö yü mə si nin va
cib li yi ni qeyd edən Ə.Sul
ta nov yaş lı nəs lin gənc lə rə 
düz gün yol gös tər mə si nin, 
maa rif ən di ri ci təd bir lə rin 
mü tə ma di hal al ma sı nın 
əhə miy yə tin dən da nış mış
dır.

YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı Bi nə qə di qə sə bə 
əra zi ilk par ti ya təş ki la tı
nın səd ri Ağa ba la Mu sa yev 
nar ko man lı ğa qar şı apa rı lan 
mü ba ri zə təd bir lə rin dən 
söz aç mış dır. O, Bi nə qə di 
ra yo nun da nar ko ma ni ya, 
tü tün, al ko qol ki mi zə rər li 
vər diş lə rə qar şı təd bir lə rin 
da im ke çi ril di yi ni diq qə tə 
çat dır mış, ha zır da Er mə
nis ta nın iş ğa lı al tın da olan 
əra zi lə ri miz də nar ko tik
lə rin əkib be cə ril mə si nin 
bü tün bə şə riy yət üçün 
təh lü kə li ol du ğu nu vur ğu
la mış dır. 

Təd bir də çı xış edən 35 
say lı şə hər po lik li ni ka sı nın 
hə ki mi Röv şən Hə sə nov 
nar ko tik va si tə lə rə me yil li  
şəxs lə rin müx tə lif xəs tə lik
lə rə tu tul du ğu nu diq qə tə 
çat dır mış dır. Nar ko tik lər
dən uzaq ol ma ğın va cib li
yi ni qeyd edən R.Hə sə nov 
gənc lə ri sağ lam hə yat tər zi 
ya şa ma ğa ça ğır mış dır.

Son ra təd bir də çı xış 
edən qə sə bə ağ saq qal la rı 
nar ko man lı ğın fə sad la rın
dan da nış mış, gənc lə rin bu 
ki mi zə rər li vər diş lər dən 
uzaq ol ma la rı nın va cib li yi
ni vur ğu la mış lar.

“Nar ko ma ni ya ya 
yox de yək!”

Binəqədi rayonunda fəaliyyət göstərən 
istehsal müəssisələrinin sərgisi keçirilib

ESMİRa

Azər bay can Pre zi den ti İl
ham Əli ye vin uğur lu iq ti sa di 
si ya sə ti nə ti cə sin də öl kə də 
sa hib kar lı ğın in ki şa fı is ti qa
mə tin də   sil si lə təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri lir. Tə bii ki, özəl 
sek to run in ki şa fı həm öl kə 
iq ti sa diy ya tı nın şa xə lən di
ril mə si nə, həm də iş siz li yin 
ara dan qal dı rıl ma sı na şə ra
it ya ra dır. Sa hib kar lıq la bağ lı 
bü tün iş lər ar dı cıl lı ğı ilə ilə 
se çi lir və sis tem li ola raq ye ri
nə ye ti ri lir. 

Döv lət baş çı sı nın bi la va
si tə tap şı rı ğı ilə öl kə də sa hib
kar lı ğın in ki şa fı ilə bağ lı gö rü
lən iş lər Bi nə qə di ra yo nun da 
da uğur la da vam et di ri lir. İq ti
sa diy yat və Sə na ye Na zir li yi
nin dəs tə yi ilə ra yon da  müx
tə lif  la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir.

Bi nə qə di ra yo nun da sa
hib kar lıq fəa liy yə ti ilə məş
ğul ol maq üçün ki fa yət qə
dər ge niş im kan lar ya ra dı lıb. 

Bu nun la bağ lı ra yon da sil si lə 
təd bir lər, gö rüş lər və sər gi lər 
təş kil olu nur.

İyu nun 27də Hey dər 
Əli yev adı na Mə də niy yət və  
İs ti ra hət Par kın da Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, “Bi
nə qə di sa hib kar la rı” İc ti mai 
Bir li yi nin dəs tə yi ilə “Sə na ye 
ili” çər çi və sin də ra yon əra zi

sin də fəa liy yət gös tə rən mü
əs si sə, za vod və fab rik lə rin 
is teh sal et di yi müx tə lif tə yi
nat lı məh sul la rın sər gi si ke
çi ril miş dir. 

Sər gi də 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, müa vin lər – Vü sar 
İs ma yı lov, Ay gün Əli ye va, 

İq ti sa diy yat və Sə na ye  Na
zir li yi Sa hib kar lı ğa Kö mək 
Mil li Fon du nun ic ra çı di
rek to ru Şir zad Ab dul la yev, 
Azər bay can Res pub li ka sı 
Sa hib kar lar Təş ki lat la rı Mil
li Kon fe de ra si ya sı nın pre zi
den ti Məm məd Mu sa yev, 
“Bi nə qə di sa hib kar la rı” İc
ti mai Bir li yi nin səd ri  Yu sif 

Ağa yev və ra yon ic ti ma iy yə
ti nin nü ma yən də lə ri iş ti rak 
et miş lər. 

Mə ra si mi gi riş sö zü ilə 
açan Bi nə qə di RİH baş çı sı
nın bi rin ci müa vi ni İl qar Sü
ley ma nov ic ra ha ki miy yə ti 
ilə yer li sa hib kar lar ara sın
da kı əla qə lə rin gün dəngü
nə möh kəm lən di yi ni qeyd 
et miş, bu əla qə lə rin ra yo nun 
so si aliq ti sa di in ki şa fı üçün 
əl ve riş li zə min ya rat dı ğı nı  
bil dir miş dir.

Sər gi də 22si sə na ye, 9u 
qi da ilə bağ lı  ol maq la 70ə 
ya xın sa hib kar lıq  mü əs si sə
si iş ti rak et miş dir. “Ba kı Po
lad tök mə” ASC, “Xır man” 
MMC, “Sa ba” MMC, “Co
caCo la” və s. ki mi ta nın mış 
mü əs si sə lər öz məh sul la rı nı 
nü ma yiş et dir miş lər. 

Bu ra da ər zaq, qi da, ge
yim, sə na ye  və ti kin ti məh
sul la rı, qən na dı və çö rək
bul ka mə mu lat la rı, ha be lə 
sə rin ləş di ri ci iç ki lər, yağ və 

süd məh sul la rı da sər gi lən
miş dir. Bi nə qə di  Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin mə sul iş çi lə
ri nü ma yiş edi lən məh sul lar la 
ya xın dan ta nış ol muş, on la rın 
key fiy yə ti və is teh sal pro se

si ilə ma raq lan mış, mü əs si sə 
rəh bər lə ri ilə fi kir mü ba di lə si 
apar mış lar. 

Son da sər gi də nü ma yiş 
et di ri lən məh sul lar zi ya rət çi
lə rə pay lan mış dır. 



6 | BİNƏQƏDİ | 28 iyun 2014 | №24 (68)

sosial

Son 15 il də sü rət lə bö yü
yən kənd ha zır da qə sə bə sta
tu su alıb. Uzun il lər ba xım sız
lıq dan əziy yət çə kən qə sə bə 
bir ne çə il də sü rət li in ki şaf 
yo lu na qə dəm qo yub. Qə sə
bə sa kin lə ri son iki il də bu ra
da ge niş vü sət al mış abad lıq
qu ru cu luq iş lə rin dən ra zı lıq 
edir lər. Sa kin lə rin qə naə tin
cə, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə öl kə də hə ya ta 
ke çi ri lən abad lıqqu ru cu luq 
iş lə ri nin müs bət nə ti cə lə
rin dən da ha çox bəh rə lə nən 
in zi ba ti əra zi va hid lə rin dən 
bi ri də məhz Xo cə sən qə sə
bə si dir. Qə sə bə nin in zi ba ti 
əra zi si nə Xo cə sən və Su lu tə
pə qə sə bə lə ri da xil dir. 

Xo cə sən bə lə diy  yə si 
2003cü il də ya ra dı lıb. Bə lə
diy yə nin in zi ba ti əra zi si Xo
cə sən, Su lu tə pə və 28 May 
qə sə bə lə rin dən iba rət dir. 
Qə sə bə də son iki il də Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti tə rə fin dən apa rı lan iş lər 
sis tem li və ar dı cıl ol ma sı ilə 
diq qə ti çə kir. Bu ra da hə ya ta 
ke çi ri lən iş lər lə ta nış lıq məq
sə di lə  qə sə bə yə yol la na raq 
sa kin lər lə söh bət et dik. Uzun 
il lər müx tə lif prob lem lər dən 
əziy yət çək miş qə sə bə sa kin
lə ri gö rü lən iş lər dən ra zı lıq
la rı nı bil dir di lər. 

Diq qət çə kən mə qam lar
dan bi ri də bu dur ki, qə sə
bə nin mər kə zi kü çə lə ri həm 
bə lə diy yə, həm də əra zi də 
fəa liy yət gös tə rən sa hib kar lar 
tə rə fin dən yük sək sə viy yə də 
qo ru nub sax la nı lır.

İkiilərzində 
Xocəsənqəsəbəsində
nədəyişib?

Bir qə dər keç miş dən 
baş la yaq. İki il ön cə Xo cə
sən və Su lu tə pə qə sə bə lə
rin də ya şa yan sa kin lə rin ən 
ağ rı lı prob lem lə rin dən bi ri 
hər iki ya şa yış məs kə ni ni 
bir ləş di rən mər kə zi yo lun 

bər bad və ziy yət də ol ma sı 
idi. Qış da qar və ya ğış dan, 
yay da isə toztor paq dan bu 
yol da hə rə kət et mək çox 
çə tin idi. 

Qə sə bə sa kin lə ri də fə lər lə 
aidiy yə ti qu rum la ra mü ra ci ət 
et sə lər də, heç bir müs bət nə
ti cə yox idi. 

 2012ci ilin ya zın da isə 
bu ra da və ziy yət müs bə tə doğ
ru də yiş mə yə baş la dı. Öl kə 

baş çı sı nın mü va fiq sə rən ca mı 
ra yo nun bü tün ya şa yış sa hə
lə ri ki mi, Xo cə sən də də bö
yük abad lıqqu ru cu luq iş lə ri 
ilə mü şa yi ət olun du. Su lu tə pə 
qə sə bə sin də ki mər kə zi yol qı
sa vaxt da müa sir sə viy yə də tə
mir edil di, bu ra da müa sir işıq
lan dır ma sis te mi qu raş dı rıl dı. 
Qə sə bə nin di gər yol la rı na da 
as falt ör tü yü nün dö şən mə
si sa kin lə rin bö yük ra zı lı ğı ilə 
qar şı lan dı. 

Cid di prob lem lər dən bi
ri də Ba kıŞa ma xı yo lun dan 
qə sə bə yə apa ran yo lun da
rıs qal ol ma sı idi. Bu sə bəb
dən, uzun müd dət li tı xac lar 
ya ra nır dı. Az vaxt ər zin də 
hə min yol ge niş lən di ri lə
rək ye ni dən qu rul du. Di gər 
prob lem lər dən bi ri məi şət 
tul lan tı la rı nın vax tın da da
şın ma ma sı ilə bağ lı idi. Bu 
da və tən daş la rın haq lı na
ra zı lıq la rı na gə ti rib çı xa
rır dı. Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin dəs tə yi ilə 

prob lem qı sa za man da kök
lü həl li ni tap dı, bu məq səd lə 
zə ru ri tex ni ka və iş çi qüv və
si nin ay rıl ma sı tə min edil di.  

Hə ya ta ke çi ri lən abad

lıqqu ru cu luq iş lə ri sa kin lə
rin də ürə yin cə dir. Qə sə bə 
sa ki ni Ha cı İs ma yıl bi zim lə 
söh bə tin də gö rü lən iş lər dən 
ra zı lı ğı nı ifa də et di: “İki il əv
vəl inan ma ğı mız gəl mir di ki, 
bi zim qə sə bə miz nə za man sa 

ağ gü nə çı xa caq. Uzun müd
dət dir ki, bu ra da ya şa yı ram. 
Tam sə mi mi de yi rəm ki, bu 
qə sə bə də son iki il də ol du
ğu ki mi abad lıqqu ru cu luq 
iş lə ri nin apa rıl dı ğı nın şa hi di 
ol ma mı şam. Gö rü lən iş lər 
döv lə ti mi zin öz və tən daş la
rı na qay ğı sı nın nə ti cə si dir. 

Qə sə bə baş danba şa abad laş
dı rı lıb. İn di fəxr lə de yə bi li rik 
ki, biz bu qə sə bə də ya şa yı rıq. 
Ya ra dı lan gö zəl lik lə ri qo ru
yub sax la maq qə sə bə nin hər 
bir sa ki ni nin bor cu dur”.

Sahibkarlardarazılıq
edirlər

Fər di sa hib kar Sa rı Za
ma nov da qə sə bə də apa rı lan 
iş lər lə bağ lı ra zı lı ğı nı ifa də 
et di: “Əv vəl lər kü çə lə rin 
tə miz li yi, zi bil tul lan tı la rı
nın da şın ma sı ilə bağ lı cid di 
prob lem lər möv cud idi. An
caq son vaxt lar de mək olar ki, 
bu prob lem lər ara dan qal xıb. 
Məi şət tul lan tı la rı gün də lik 
da şı nır, kü çə lə ri miz sü pü rü
lür. İş ada mı ki mi, ça lı şı rıq 
ki, ob yekt lə ri mi zin yer ləş di yi 
əra zi ni tə miz sax la yaq və bu
nun la da həm yer li bə lə diy
yə yə, həm də ic ra nüm yən
də li yi nə kö mək gös tə rək”.

Di gər sa hib kar Şey da 
Məm mə dov da qə sə bə də 
son iki il də hə ya ta ke çi ri lən 
aba dıqqu ru cu luq iş lə ri nin 
sa kin lər tə rə fin dən rəğ bət lə 
qar şı lan dı ğı nı diq qə tə çat
dır dı: “Son za man lar qə sə bə

mi zin si ma sı xey li də rə cə də 
də yi şib. Xo cə sən də ilk də fə 
ola raq ye ni park sa lı na raq sa
kin lə rin ix ti ya rı na ve ri lib”. 

Məişəttullantıları
problemihəllolunub

Qə sə bə də məi şət tul lan
tı la rı nın da şın ma sı na cid di 
nə za rə tin edil di yi ni diq qə tə 
çat dı ran Xo cə sən bə lə diy yə
si nin səd ri Mə hər rəm Əs gə
rov bil dir di ki, bu məq səd lə 
xü su si tə yi nat lı tex ni ka alı
nıb: “Xo cə sən bə lə diy yə si 
əra zi sin də yer lə şən Su lu tə pə, 
Xo cə sən, 28 May qə sə bə lə
rin də, “Mo tod rom”, “Çi çək” 
ya şa yış mas siv lə rin də məi şət 
tul lan tı la rı hər gün po li qon la
ra da şı nır. Bi nə qə di Ra yon İc
ra Ha ki miy yə tinin tə şəb bü sü 
və ya xın dan dəs tə yi ilə bə lə
diy yə əra zi sin də məi şət tul
lan tı la rı nın da şın ma sı məq
sə di lə 1 ədəd xü su si tə yi nat lı 
tex ni ka, 2 ədəd özü bo şal dan 

“Ka maz”, 1 ədəd av toq rey
der alın mış dır. 242 ədəd ye ni 
kon tey ner  alı na raq ay rıay rı 
kü çə lər də yer ləş di ril miş dir. 
Bun dan əla və, 6 yer də məi
şət tul lan tı la rı nın mü vəq qə ti 
top lan ma sı mey dan ça la rı ti
kil miş dir. La kin əra zi nin tə
miz li yi nin qo ru nub sax la nıl
ma sı üçün sa kin lə rin də dəs
tə yi nə eh ti ya cı mız var. Əha
li nin bu sa hə də mü tə ma di 
ola raq maa rif ən di ril mə si nə 
ça lı şı rıq və bu iş öz bəh rə si ni 
ver mək də dir”.

Qə sə bə də ol du ğu muz 

müd dət də Rus lan Al lah ver di
yev kü çə si, dön gə 15də ye ni 
ka na li za si ya xət lə ri nin çə ki li
şi nin də şa hi di ol duq. Həm
söh bə ti miz Tey mur Hə sə
nov bil dir di ki, uzun müd dət 
ka na li za si ya prob le min dən 
əziy yət çə kib lər: “Ha zır da 
qə sə bə bə lə diy yə si nin kö mə
yi ilə bu ra da ye ni ka na li za si ya 
xət lə ri çə ki lir. Əv vəl lər məi
şət tul lan tı la rı nı at ma ğa yer 
tap mır dıq. İn di isə kü çə miz
də zi bil ye şik lə ri qo yu lub və 
tul lan tı lar gün də lik da şı nır”. 

Paytaxtın“Qərb 
qapısı”tanınmaz 
dərəcədədəyişib

Ha zır da Ba kıŞa ma xı yo
lu nun 28 May və Xo cə sən 
qə sə bə lə rin dən ke çən his
sə si əsas lı şə kil də ye ni dən 
qu ru lur. Ba kıŞa ma xı yo lu 
bo yun ca hə ya ta ke çi ri lən tə
mirti kin ti iş lə ri tam ye kun
laş ma sa da, ət raf da kı ya şıl lıq 

göz ox şa yır. Bu il Bi nə qə di 
RİH tə rə fin dən Xo cə sən qə
sə bə sin də ilk park sa lı nıb. 
Su lu tə pə par kın da əha li nin 
asu də vax tı nın sə mə rə li li yi
nin tə mi ni məq sə di lə otu ra
caq lar, uşaq lar üçün müx tə lif 
att rak si on lar, yel lən cək lər, 
di gər id man avadanlığı qu raş
dı rı lıb. Ha zır da par kın əra zi si 
Ba kıŞa ma xı ma gist ral yo lu 
is ti qa mə tin də ge niş lən di ril
mək lə abad laş dır ma və ye ni
dən qur ma  iş lə ri apa rı lır, ye ni 
ya şıl lıq lar, rek rea si ya əra zi lə ri 
ya ra dı lır. 

Pa ra lel ola raq Xo cə sən qə
sə bə si əra zi sin də ki yol kə na rı 
ha sar la ra müa sir üz lük daş lar 
vu ru lur, land şaf ele ment lə rin
dən iba rət ma raq lı kom po zi si
ya lar ya ra dı lır. Ha zır da Şa ma xı 
is ti qa mə tin dən gə lən yo lun 
Bi nə qə di dən ke çən his sə si nin 
hər iki tə rə fin də ge niş miq yas lı 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri apa rı
lır, ma gist ral yol ge niş lən di ri lir. 
28 May qə sə bə sin dən baş la ya
raq Xo cə sən  qə sə bə si nə dək 
əra zi ni əha tə edən abad lıqqu
ru cu luq iş lə ri xü su si lə diq qə ti 
cəlb edir. 

Müa sir tə ləb lər sə viy yə
sin də hə ya ta ke çi ri lən abad
lıq iş lə ri “Yu xa rı Su lu tə pə” və 
“Çi çək” ya şa yış mas siv lə ri nin 
sa kin lə ri ni də se vin di rir. Ba
kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
mü əl li mi Müş fiq Mus ta fa yev 
gö rü lən iş lə ri təq dir edir: “5 
il dən ar tıq dır ki, “Çi çək” qə
sə bə sin də ya şa yı ram. İnan
maz dım ki, qə sə bə miz qı sa 
müd dət də bu də rə cə də gö
zəl lə şər. Abad lıq iş lə ri tək cə 
yol bo yu apa rıl mır, əra zi də 
olan fər di ev lə rin də fa sad la
rı, dam ör tük lə ri də yiş di ri lir. 
Köh nə və pri mi tiv dar va za lar 
ye ni lə ri ilə əvəz edi lir. Gö rü
lən iş lə rə gö rə mə həl lə sa
kin lə ri adın dan döv lə ti mi zin 
baş çı sı na öz də rin tə şək kü rü
mü zü bil di ri rik”.

Ba kıŞa ma xı yo lun da sa
kin lə rin təh lü kə siz və ra hat 
ge dişgə li şi nin tə mi ni məq
sə di lə ye rüs tü ke çid lər, da
yan caq lar da qu raş dı rı lıb. 
Əra zi nin rel ye fi nə uy ğun qu
raş dı rı lan bu cür müa sir da
yan caq lar dan Ba kı şə hə rin də 

ilk də fə ola raq məhz Bi nə qə
di ra yo nun da is ti fa də olu nur. 
Hər tə rəf dən şü şə ilə əha tə 
olun muş bu da yan caq lar da 
sa kin lər kü lək li, ya ğış lı, qar lı 
ha va dan ra hat lıq la qo ru na bi
lə cək lər.

Bir söz lə, son iki il də hə
ya ta ke çi ri lən iş lər Bi nə qə di 
ra yo nun da re al in ki şa fın  gös
tə ri ci si dir. İna nı rıq ki, öl kə 
baş çı sı nın diq qət və qay ğı sı 
ilə ye niye ni uğur la ra im za 
atan Bi nə qə di ra yo nu bu nai
liy yət lə rin miq ya sı nı da ha da 
ge niş lən di rə cək.

Qədim Xocəsən yeni inkişaf  
yoluna qədəm qoyur 

SİyavuşƏMİRLİ

300 il dən ar tıq ya şı olan Xo cə sən kən di Bi nə
qə di ra yo nu nun qə dim ya şa yış məs kən lə
rin dən bi ri dir. Ta ri xi mən bə lə rə gö rə, bu 

kənd XVII əsr də ya şa mış ta cir Xo ca Hə sə nin şə rə fi nə be lə 
ad lan dı rı lıb. Qə dim İpək yo lu nun üs tün də yer lə şən kən din 
ar xa his sə si Qo bu dağ la rı, ön his sə si isə Ki çik və Bö yük Daş 
ad la nan dağ lar la əha tə olu nub. Kənd də vax ti lə üç qə bi lə 
olub: ya rəh məd li lər (Da ğıs tan dan gə lən lər), ço ban lar (Si
yə zən dən gə lən lər) və ha mam çı lar (Qu ba dan gə lən lər). Bu 
kənd də qə dim dövr lər dən 3 ov dan (su yı ğıb sax la maq üçün 
ye ral tı ho vuz) möv cud olub. On lar dan bi ri – “or ta lıq” ad la
nan ov dan da ğı dıl sa da, di gər iki si ha zır da kən din əra zi sin
də dir. Kənd dən təx mi nən 1000 metr şi mal da (in di ki “Pep si” 
za vo du nun ya xın lı ğın da) isə qə dim Şah Ab bas kar van sa ra sı 
olub. 

M.ORucOv

Biləcəri qə sə bə sin də 
uzun il lər dən bə ri yı ğı lıb 
qal mış prob lem lə rin həl li 
is ti qa mə tin də son vaxtlar 
xey li iş gö rü lüb. 

Bi lə cə ri qə sə bə ic ra nü
ma yən də li yi nin mü hən di si 
Os man Qa sı mov qə ze ti mi zə 
açıq la ma sın da bil di rib ki, Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti rəh bər li yi nin tap şı rı ğı 
əsa sın da ha zır da qə sə bə də 
yolnəq liy yat inf rast ruk tu ru
nun tək mil ləş di ril mə si üz
rə təd bir lər da vam et di ri lir. 
Qə sə bə əra zi sin də əsas ma
gist ral la ra çı xan yol la ra as
falt ör tü yü dö şə nir. Ha zır da 
Tey mur Ya qu bov kü çə sin də 

yer lə şən 22, 24 və 26 say lı 
bi na la rın hə yət lə ri və Na tə
van kü çə si as falt la nır. Bun
dan əla və, ra yo nun Bi lə cə ri 
qə sə bə si nin kü çə və park la
rın da ya şıl lıq lar sa lı nır, de ko
ra tiv ağac və kol lar əki lir. 

Os man Qa sı mo vun söz
lə ri nə gö rə, son iki il də qə
sə bə də mis li gö rün mə miş 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri hə
ya ta ke çi ri lib: “Uzun il lər
dir ki, Bi lə cə ri də ya şa yı ram. 
Am ma in di yə dək be lə abad
lıq iş lə ri nin apa rıl dı ğı nın şa
hi di ol ma mı şam. Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
tə şəb bü sü və dəs tə yi ilə qə
sə bə nin  mər kə zi kü çə və 
yol la rın da ge niş miq yas lı tə
mirti kin ti iş lə ri nə baş la nı

lıb. Gö rü lən iş lər nə ti cə sin
də Y.Hü sey nov, A.Zey nal lı, 
Or du ba di, Na tə van və di gər 
kü çə lər ge niş lən di ri lib, köh
nə sə ki lər ye ni sə ki daş la rı 
ilə əvəz lə nib, əra zi də as falt
lan ma iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib. 
Ay rıay rı kü çə lər də yer lə şən 
18ə ya xın ya şa yış bi na sı nın 
blok və fa sad la rı yük sək sə
viy yə də tə mir olu nub. Ək sər  
qə sə bə da xi li yol la ra as falt ör
tü yü dö şə nib. Ya şa yış bi na la
rı nın dam ör tü yü də yiş di ri lib 
və ya xud tə mir olu nub”. 

İc ra nü ma yən də li yi nin 
əmək da şı nın söz lə ri nə gö rə, 
ha zır da qə sə bə də ka na li za
si ya sis te mi nin ye ni dən qu
rul ma sı is ti qa mə tin də cid di 
iş lər gö rü lür. 

MaİLaĞaXaNOv

İyu nun  24də Azər bay can 
Res pub li ka sı 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 nin 
və Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Sağ lam 
gənc liksağ lam cə miy yət” la
yi hə si çər çi və sin də “Mi nifut
bol” bi rin ci li yi nin fi nal mər hə
lə si ke çi ril miş dir. 

19992000ci il tə vəl lüd lü
lər ara sın da ke çi ri lən bi rin ci lik
də hər bi rin də 12 nə fər ol maq
la 10 ko man da iş ti rak et miş dir. 
Gər gin mü ba ri zə şə rai tin də 
ke çən ya rış da I ye rə Bi lə cə ri 
bə lə diy yə si nin ko man da sı, II 

ye rə Bi nə qə di ra yon bə lə diy
yə si nin ko man da sı, III ye rə isə 
“Və tən” Res pub li ka İx ti sas laş dı
rıl mış Olim pi ya Eh ti yat la rı Uşaq 
Gənc lər Fut bol Mək tə bi nin ko
man da sı la yiq gö rül müş lər. 

Mü ka fat lan dır ma mə ra si
min də Bi nə qə di Ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si nin rəi si Qüd
si Bay ra mov, Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın Apa rat rəh bə ri Qa bil 
Qa fa rov, Azər bay can Res pub li
ka sı Pre zi den ti ya nın da Gənc
lər Fon du nun Stra te ji plan laş
dır ma və bey nəl xalq əla qə lər 
sek to ru nun məs lə hət çi si Ra mil 
Cə fə rov, Bi nə qə di ra yon bə lə
diy yə si nin səd ri Fə za il Ba ba yev 
və id man ic ti ma iy yə ti nin di gər 
nü ma yən də lə ri iş ti rak et miş lər.

Bi rin ci lik də uğur lu nə ti cə 
gös tə rən fut bol çu la rı təb rik 
edən Qüd si Bay ra mov bil dir
miş dir ki, dün ya da se vi lən id
man növ lə rin dən olan fut bol 
res pub li ka mız da da po pul yar
dır: “Son il lər öl kə də di gər id
man növ lə rin də ol du ğu ki mi, 
fut bo lun in ki şa fı sa hə sin də də 
bir sı ra təd bir lər hə ya ta ke çi
ril miş dir. “20052015ci il lər də 
fut bo lun in ki şa fı na da ir Döv lət 
Proq ra mı”nın qə bu lu bu id
man nö vü nün yük sə li şi nə cid
di tə kan ver miş dir. Pay taxt la 
ya na şı, böl gə lər də fut bo lun in
ki şa fı na xid mət edən yüz lər lə 
mey dan ça ti kil miş və ya tə mir 
edi lə rək gənc lə rin is ti fa də si
nə ve ril miş dir. Pay tax tın di gər 
ra yon la rı ilə ya na şı, Bi nə qə di 

ra yo nu nun ya şa yış mə həl lə
lə rin də də müa sir stan dart la ra 
ca vab ve rən mi nimey dan ça lar 
in şa olun muş dur”.

Gənc lər Fon du nun əmək
da şı Ra mil Cə fə rov gənc nəs
lin zə rər li vər diş lər dən uzaq 
ol ma la rın da, on la rın asu də 
vaxt la rı nın sə mə rə li təş ki lin də 
id ma nın, o cüm lə dən fut bo lun  
əhə miy yə ti ni diq qə tə çək miş, 
ya rı şın təş ki lin də gös tər di yi 
dəs tə yə gö rə Bi nə qə di Ra yon 
Gənc lər və İd man İda rə si nə, 
ha be lə YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı na də rin tə şək kü rü nü 
bil dir miş dir.

Son da qa lib ko man da lar 
ku bok, dip lom və xa ti rə hə
diy yə lə ri ilə mü ka fat lan dı rıl
mış lar.

Yol-nəq liy yat inf rast ruk tu ru tək mil ləş di ri lirBiləcəri bələdiyyəsinin komandası birinci oldu
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Təhlükəsiz yollar: avtoqəzaların aradan 
qaldırılmasında ictimai maarifləndirmə

ESMİRaORucOva

Azər bay can iq ti sa di cə
hət dən güc lən dik cə in san
la rın fi ra van lı ğı na mi nə mü
hüm la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir, 
və tən daş la rın so si al ri fah ha lı 
yük sə lir. İc ti mai hə ya tın ən 
müx tə lif sa hə lə rin də hə ya ta 
ke çi ri lən is la hat lar yal nız bir 
ali məq sə də – in san ami li nin 
yük sə li şi nə xid mət edir. 

Əha li nin fi ra van ya şa yı
şı nın tə mi ni, təh lü kə siz li yi, 
ra hat lı ğı na mi nə hə ya ta ke
çi ri lən mü hüm la yi hə lər dən 
bi ri də müa sir tə ləb lə rə ca vab 
ve rən yolnəq liy yat inf rast
ruk tu ru nun for ma laş dı rıl ma
sı, ye ni kör pü lə rin, ke çid lə rin, 
yol ötü rü cü lə ri nin in şa sı dır. 
İn di tək cə pay taxt Ba kı da de
yil, böl gə lər də də in san la rın 
yol lar da ra hat və təhlü kə siz 
hə rə kə ti nin tə min edil mə si 
üçün hər cür şə ra it ya ra dı
lıb. Res pub li ka mı zın ma gist
ral yol la rın da təh lü kə siz li yin 
qo run ma sı mə sə lə si də xü
su si diq qət mər kə zin də dir. 
Bu məq səd lə yol lar da dün ya 
stan dart la rı na ca vab ve rən  
tex ni ki va si tə lər qu raş dı rı lıb. 
Əmin lik lə de mək olar ki, ha
zır da res pub li ka nın av to mo bil 
yol la rı  təh lü kə siz lik lə bağ lı 
mü əy yən edil miş stan dart la ra 
tam ca vab ve rir.

Yol hə rə kə ti sa hə sin də 
nor ma tivhü qu qi ba za nın tək
mil ləş di ril mə si və bey nəl xalq 
stan dart la ra uy ğun laş dı rıl ma
sı da da vam lı pro se sə çev ri
lib. Azər bay can hə lə 1997ci 
il də “Yol hə rə kə ti haq qın da” 
Vya na Kon ven si ya sı na, 2000
ci il də isə “Təh lü kə li yük lə
rin bey nəl xalq da şı ma la rı nın 
Av ro pa sa zi şi”nə, “Sü rü cü lük 
hü qu qun dan məh rum olun
ma nın qar şı lıq lı ta nın ma sı ba
rə də” Av ro pa Kon ven si ya sı na 
qo şu lub. Bü tün bun lar öl kə
miz də yol hə rə kə ti təh lü kə
siz li yi nin tə mi na tı məq sə di lə 
hə ya ta ke çi ri lib.

Azər bay can da “Yol hə rə
kə ti haq qın da” Qa nun 1998ci 

ilin iyu lun dan qüv və yə mi nib 
və ötən il lər də za ma nın tə lə
bi nə uy ğun ola raq tək mil ləş
di ri lib. Bu mü hüm sə nəd də 
sü rü cü və pi ya da la rın hü quq 
və və zi fə lə ri ge niş ək si ni ta
pıb. Bey nəl xalq hü quq nor
ma la rı əsa sın da ha zır la na raq 
qə bul edil miş qa nun da yol 
hə rə kə ti təh lü kə siz li yi nin tə
mi na tı na xid mət edən müd
dəa lar öz ək si ni ta pıb. Qa nun 
yol hə rə kə ti qay da la rı nın, kü
çə və yol lar da təh lü kə siz hə
rə kə tin tə min edil mə si üçün 
pro fi lak ti ki təd bir lə rin ke çi
ril mə si nin hü qu qi əsas la rı nı 
tə min edir. 

Genişvərahatyollar
gözoxşayır

Azər bay can döv lə ti av
to mo bil yol la rı şə bə kə si nin 
müa sir ləş di ril mə si və bu sa
hə də zə ru ri inf rast ruk tu run 
for ma laş dı rıl ma sı mə sə lə lə
ri nə xü su si diq qət lə ya na şır. 
Pay taxt Ba kı da yol lar ge niş
lən di ri lir, nəq liy yat va si tə
lə ri nin, elə cə də pi ya da la rın 
hə rə kə ti üçün la zı mi şə ra it 
ya ra dı lır. Son il lə rə dək pay
tax tın əsas av to ma gist ral la rı 
iki tə rəf i, da rıs qal idi və bu da 
sa at lar la da vam edən, in san
la rın əsəb lə ri ni ta rı ma çə kən 
tı xac la rın ya ran ma sı na sə bəb 
olur du. 

Kü çə lər də işıq for la rın, 
ke çid lə rin az ol ma sı təh lü
kə li və ziy yət ya ra dır dı. Nəq
liy yat va si tə lə ri so la və ya sa
ğa dö nər kən, yol ay rı cın dan 
ke çər kən, öt mə əmə liy ya tı 
apa rar kən sü rü cü lər müt ləq 
səs siq na lı ver mə li və ya öz 
hə rə kə ti ni mü va fiq əl işa
rə lə ri ilə ni zam la ma lı idi lər. 
Du man lı ha va şə rai tin də, yol
lar buz bağ la yan da hə rə kə tin 
təh lü kə siz li yi ni tə min et mək 
da ha da çə tin lə şir di. Za man 
keç dik cə yol lar da kı və ziy yət 
müs bət is ti qa mət də də yiş mə
yə baş la dı. 

İn san la rın və nəq liy yat 
va si tə lə ri nin da ha çox ol du ğu 
pay taxt Ba kı da yol la rın təh lü

kə siz li yi xü su si diq qət mər kə
zin də dir. Son il lər hər bi ri miz 
pay tax tın kü çə və yol la rın da 
in ten siv ti kin ti iş lə ri nin apa rıl
dı ğı nın şa hi di olu ruq. Yol la rın 
müm kün qə dər ge niş lən di
ril mə si nin, gö rün tü yə ma ne 
olan va si tə lə rin ara dan qal dı
rıl ma sı nın yal nız bir məq sə di 
var: nəq liy yat va si tə lə ri nin və 
pi ya da la rın fa si lə siz, ra hat və 
təh lü kə siz hə rə kə ti nə şə ra it 
ya rat maq. 

Nəq liy yat va si tə lə ri nin il
dənilə ço xal dı ğı bir şə ra it də 
yol la rın əsas lı tə mi ri, o cüm
lə dən yol hə rə kə ti nin nü mu
nə vi təş ki li təh lü kə siz lik üçün 
zə min ya ra dır. Ba kı da in şa 
olu nan yo lö tü rü cü qov şaq lar 
bu ba xım dan mü hüm əhə
miy yə tə ma lik dir. Bu, şə hər
də sıx lı ğın, tı xac la rın qar şı sı nı 
alır, nəq liy yat va si tə lə ri nin 
ra hat hə rə kə ti nə im kan ve
rir. Mə sə lən, əv vəl lər Ata türk 
pros pek tin də (Ay na Sul ta no
va nın hey kə lin dən “Gənc lik” 
met ro su is ti qa mə tin də) hə rə
kət edən nəq liy yat va si tə lə ri 
sa ğa və ya so la dö nər kən təh
lü kə li və ziy yət lə üz lə şir di lər. 
Bu ra da kı sıx lıq ra hat hə rə
kə tə ma ne olur du. İs ti fa də yə 
ve ri lən ye ral tı ötü rü cü qov şaq 
bu prob le mi ta ma mi lə ara dan 
qal dır dı. İn di nəq liy yat va si tə
lə ri bu ra da  fa si lə siz, təh lü kə
siz və sər bəst şə kil də hə rə kət 
edir lər. Şə hə rin müx tə lif is
ti qa mət lə rin də in şa edil miş 
yol ötü rü cü lə ri ki mi, Ata türk 
pros pek tin də ki ötü rü cü də 
müa sir işıq lan dır ma sis te mi 
ilə tə min olu nub, bu ra da mü
va fiq yol ni şan la rı qu raş dı rı lıb. 
Ha zır da pay tax tın nəq liy ya tın 
in te siv hə rə kət et di yi bir ne çə 
əra zi sin də ye ni yol ötü rü cü lə
ri nin in şa sı da vam et di ri lir.   

Yol la rın ge niş lən di ril mə
si və əsas lı tə mi ri, qə za la rın 
qar şı sı nın alın ma sı məq sə di
lə hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər 
pay tax tın ən iri ya şa yış məs
kən lə rin dən olan Bi nə qə di 
ra yo nu nu da əha tə edir. Pre
zi dent İl ham Əli ye vin mü va fiq 

sə rən cam la rı əsa sın da ra yon
da bir sı ra ye ni kör pü lər, yol 
ötü rü cü lə ri, pi ya da ke çid lə ri 
in şa olu nub. Yol la ra ni zam la
yı cı ciz gi lər sa lı nıb, müa sir tə
ləb lə rə ca vab ve rən işıq for lar 
qu raş dı rı lıb. Ata türk və Zi ya 
Bün ya dov pros pekt lə ri nin 
kə siş mə sin də yer lə şən yol 
ötü rü cü sü  sü rü cü lə rin və pi
ya da la rın qar şı laş dıq la rı prob
lem lə rin  həl lin də mü hüm rol 
oy na yır. 

Bi nə qə di kən din də yer
lə şən 179 say lı tam or ta mək
tə bin qar şı sın da kı iki tə rəf li 
ma gist ral yol şa gird lə rin və 
va li deyn lə rin hə rə kə ti nə 
ma neə tö rə dir,  təh lü kə li və
ziy yət ya ra dır dı. Bu ra da ye ni 
ye ral tı ke çi din in şa sı prob le
min həl li nə sə bəb ol maq la 
in san la rın ra hat lı ğı nı tə min 
edib. Ra yon da tək cə nəq liy yat 
va si tə lə ri nin in ten siv hə rə kət 
et di yi yol lar de yil, həm çi nin 
mə həl lə da xi li yol la rın, kü çə
lə rin də təh lü kə siz li yi diq qət 
mər kə zin də dir. Bu məq səd lə 
əsas lı və ca ri tə mir iş lə ri apa
rı lır, ni zam la yı cı ni şan lar yer
ləş di ri lir. Konk ret ola raq Bi
nə qə di ra yo nu nun tim sa lın da 
hə ya ta ke çi ri lən bu təd bir lər 
in san la rın ra hat lı ğı na, təh lü
kə siz li yi nə tə mi nat ve rir.

Sürücü-piyada 
məsuliyyətiböyük
önəmkəsbedir

Av to mo bil yol la rın da 
müa sir tə ləb lə rə ca vab ve rən 
tex ni ki ni zam la ma və nə za

rət ci haz la rı nın tət bi qi nə, yol 
po li si sis te min də apa rı lan is
la hat la ra bax ma ya raq, tə əs
suf ki, av to qə za la rın sa yın da 
azal ma baş ver mir. Yol hə rə
kə ti təh lü kə siz li yi nin tə mi ni, 
sü rü cü lə rin mə su liy yə ti nin 
ar tı rıl ma sı məq sə di lə son il
lər “Yol hə rə kə ti haq qın da” 
Qa nu na, o cüm lə dən İn zi ba ti 
Xə ta lar Mə cəl lə si nə bir sı ra 
əla və və də yi şik lik lər edi lib. 
La kin mü şa hi də lər av to qə za
la rın sa yı nın azal maq əvə zi
nə da ha da art dı ğı nı gös tə rir. 
Yolnəq liy yat ha di sə lə ri, əsa
sən, sü rü cü və pi ya da la rın yol 
hə rə kə ti qay da la rı nı ko bud 
şə kil də poz ma la rı nə ti cə sin də 
baş ve rir. Araş dır ma lar gös tə
rir ki, pi ya da la rın bö yük ək sə
riy yə ti nə şə hə rin mər kə zin
də, nə də mər kəz dən kə nar da 
yolhə rə kə ti qay da la rı na ria
yət et mir lər. Bir çox la rı  pi ya
da ke çi di nə mə həl qoy mur, 
yol da sü rət lə hə rə kət edən 
nəq liy yat va si tə lə ri nin qar şı sı
na çı xır lar. Qəf ə tən qar şı sı na 
çı xan pi ya da nı gö rən sü rü cü, 
is təris tə məz, re al təh lü kə ilə 
üz lə şir. “Tə lə sən” pi ya da lar 
hət ta ye ral tı ke çid lər dən be
lə is ti fa də et mək is tə mir lər. 
Nə dən sə hə mi şə fi kir lə şir lər 
ki, bü tün hal lar da məhz sü
rü cü lər on la ra yol ver mə li dir
lər. La kin birbi ri nə qar şı lıq lı 
eti mad gös tə rən, hör mət lə 
ya na şan pi ya da və sü rü cü lər 
də ye tə rin cə dir. Bə zi sü rü cü
lər hət ta yol on la rın ol sa be lə, 
pi ya da la rın ke çi di nə im kan 

ya ra dır lar. Pi ya da isə bu nun 
qar şı lı ğın da ba şı nı və ya əli
ni tər pət mək lə tə şək kü rü nü 
bil di rir. Bu, qar şı lıq lı hör mət, 
in sa ni key fiy yət və mə də niy
yə tin gös tə ri ci si dir.

Baş ve rən qə za lar da tək
cə pi ya da la rı gü nah lan dır maq 
düz gün ol maz dı. Ək sər hal lar
da sü rü cü lər öz lə ri yol hə rə
kə ti qay da la rı nı ko bud şə kil də 
po zur lar. İşıq fo run qır mı zı işı
ğı na mə həl qoy ma yan, sü rət 
həd di ni aşan sü rü cü lər lə az 
rast laş mı rıq. Be lə sü rü cü lə rin 
dü şü nül mə miş hə rə kət lə ri 
tək cə pi ya da la rın de yil, öz lə
ri nin  də hə ya tı na son qo yur. 

Bəs baş ve rən fa ciə lə rin 
qar şı sı nı ne cə al maq ola r? Bu
nun üçün, ilk növ bə də, əha li 
ara sın da ge niş maa rif lən dir
mə iş lə ri apa rıl ma lı dır. Yol 
hə rə kə ti qay da la rı nın po
zul ma sı nə ti cə sin də baş ve
rən fə sad lar in san la ra ge niş 
izah olun ma lı dır. Ötən əs rin 
7080ci il lə rin də te le vi zi ya 
va si tə si lə “Döv lət Av to mo
bil Mü fət tiş li yi nin mə lu ma tı” 
ad lı ve ri liş nü ma yiş et di ri lir di. 
Da ha ge niş ta ma şa çı audi to ri
ya sı nın diq qə ti ni cəlb et mək 
üçün ax şam sa at la rın da efi rə 
ve ri lən hə min ve ri liş də res
pub li ka əra zi sin də yolnəq
liy yat ha di sə lə ri nin, qə za la rın 
qar şı sı nın alın ma sı na xid mət 
edən pro fi lak tik söh bət lər 
apa rı lır, və tən daş lar maa rif
lən di ri lir di. Yol ni şan la rı nın, 
işıq fo run, ciz gi xət lə ri nin mə
na la rı ta ma şa çı la ra ge niş izah 
edi lir di. Teztez yol hə rə kə
ti ilə bağ lı vik to ri na lar təş kil 
olu nur du. Müs tə qil lik il lə rin
də te le ka nal la rın sa yı ço xal sa 
da, tə əs süf ki, bu qə bil dən 
olan maa rif ən di ri ci ve ri liş lə
rin sa yı az dır. Res pub li ka mız
da fəa liy yət gös tə rən te le ka
nal la rın hər bi ri yol hə rə kə ti 
ilə bağ lı ve ri liş lər ha zır la maq 

im ka nı na ma lik dir. Əha li nin 
maa rif ən di ril mə si məq sə di lə 
vi deoçarx la rın ha zır lan ma sı, 
qı sa met raj lı sə nəd li film lə rin 
nü ma yiş edil mə si o qə dər də 
çə tin de yil. Fik ri miz cə, bü
tün bun lar əha li nin maa rif
lən di ril mə si ba xı mın dan son 
də rə cə sə mə rə li olar dı. Doğ
ru dur, yol hə rə kə ti qay da la
rı nın po zul ma sı, qə za lar və 
av to xu li qan lıq hal la rı ba rə də 
mə lu mat lar te le ka nal la rın xə
bər lə rin də öz ək si ni ta pır, la
kin məq səd sa də cə baş ve rən 
fak tı ic ti ma iy yə tə çat dır maq 
de yil, həm də pro fi lak ti ki  
maa rif ən dir mə təd bir lə ri nin 
hə ya ta ke çi ril mə si dir.

Sizigözləyənlərin 
gözünü 
yoldaqoymayın

Döv lə tin hə ya ta ke çir di yi 
ge niş miq yas lı təd bir lər, DYP 
əmək daş la rı nın öz iş lə ri ni 
mə su liy yət lə, vic dan la ye ri nə 
ye tir mə lə ri in san la rın  ürə
yin cə dir. Son il lər tət biq edi
lən ye ni lik lər, qa nun ve ri ci li yə 
olun muş əla və və də yi şik lik
lər və tən daş la rın mə na fe yi nə 
uy ğun ol maq la ya na şı, on la rın 
mə su liy yə ti ni də ar tı rır, ne
qa tiv hal la ra qar şı mü ba ri zə ni 
güc lən dir mək lə yol hə rə kə ti 
qay da la rı nın po zul ma sı hal la
rı nın qar şı sı nı müm kün qə dər 
alır. 

Son da biz də üzü mü zü 
sü rü cü və pi ya da la ra tu ta raq  
“Si zi göz lə yən lə rin gö zü nü 
yol da qoy ma yın!” de mək is
tər dik. Res pub li ka mız da bir 
çox mi nik və yük av to mo bil
lə ri nin üzə rin də “Ata, yo lu
nu göz lə yi rik” söz lə ri nə rast 
gə li rik. Hör mət li sü rü cü lər, 
bu söz lə ri siz də yad da şı nı za 
həkk edin. Həkk edin ki, uca 
Tan rı nın həm si zə, həm də 
yo lu nu za çı xan pi ya da ya bəxş 
et di yi ömür ya rı da qal ma sın.

yazıbaşDövlətyolPolisiİdarəsinin,azərbaycanMətbuat
şurasınınvə“Polisədəstək”İctimaibirliyinin“yolpolisi,
təhlükəsizyollarımız”mövzusundakeçirdiklərimüsabiqəyə
təqdimolunur

Futbol üzrə dünya çempionatı: ispanların zəif  
oyunu azarkeşləri əməlli-başlı məyus edib
Binəqədililər hansı komandanı çempion görürlər?

ESMİRaORucOva

Fut bol üz rə dün ya çem
pio na tı res pub li ka mız da bö
yük ma raq la iz lə ni lir. Bəs 
gö rə sən Bi nə qə di sa kin lə ri 
han sı ko man da la ra üs tün lük 
ve rir lə r? Bu su al la ra ca vab 
al maq üçün ra yon sa kin lə ri 
ara sın da sor ğu ke çir dik. 

Sə da qət Fər zə li yev 
(tə qa üd çü):

– Bu də fə ki dün ya çem pio
na tı əv vəl ki ya rış lar la mü qa yi
sə də da ha ma raq lı dır. Çün ki 
hə lə çem pio na tın əv və lin dən 
sen sa si ya lı nə ti cə lər qey də 
alın dı. He sab edi rəm ki, bra
zi li ya lı lar bu ya rı şa da ha güc lü 
ha zır la şıb lar. “Sam ba çı”la rın 
da ha bir üs tün cə hə ti isə on la
rın doğ ma azar keş lər qar şı sın
da oy na ma sı dır. Şüb hə siz ki, 
hər bir ko man da öz və tə nin
də çem pi on ol maq is tə yir. Bu
na gö rə də, Bra zi li ya nı tur ni
rin fa vo ri ti he sab edi rəm. Al
ma ni ya, Fran sa və Hol lan di ya 
ko man da la rı nın da şans la rı nı 
yük sək qiy mət lən di ri rəm. 
Azar keş lik et di yim ko man da 

Hol lan di ya mil li si dir. Bun
dan əv vəl ki dün ya çem pio
na tın da Hol lan di ya mil li si nin 
çem pi on ol ma sı na İs pa ni ya 
mil li si ma ne ol muş du. La kin 
bu də fə “na rın cı”la rın dün ya 
çem pio nu ti tu lu na yi yə lə nə
cə yi nə ina nı ram. Fik rim cə, 
İs pa ni ya, Por tu qa li ya və Ru
si ya yığ ma la rı DÇnin ən zə if 
ko man da la rı dır. Azar keş lər 
bu ko man da lar dan yük sək 
nə ti cə lər göz lə sə lər də, on
lar zə if çı xış la rı ilə yad da qa
lır lar. Mek si ka, Kos taRi ka və 
Bel çi ka ko man da la rı nı ya rı şın 
sürp riz lə ri he sab edi rəm.

Ay dın İs ma yı lov 
(sü rü cü):

– Çem pio nat ma raq
lı qar şı laş ma la rı və bol qol lu 
oyun la rı ilə azar keş lə rə bay
ram se vin ci ya şa dır. Ar tıq ək
sər oyun lar da ki fa yət qə dər 
məh sul dar nə ti cə lər qey də 
alı nıb. Bu, çem pio na ta olan 
ma ra ğı bir qə dər də ar tı rır. 
2010cu il də ke çi ri lən dün ya 
çem pio na tı ilə mü qa yi sə də 
əsa sən gənc oyun çu la ra da ha 
çox şans ve ri lir. Yə ni CARda 

təş kil olu nan dün ya çem pio
na tın da iş ti rak edən ta nın mış 
oyun çu la rın ək sə riy yə ti bu 
tur ni rə gə ti ril mə yib. He sab 
edi rəm ki, gənc oyun çu lar bu 
für sət dən is ti fa də edə rək öz 
təc rü bə lə ri ni ar tı ra bi lə cək
lər. Çem pio nat da azar keş lik 
et di yim ko man da mey dan sa
hib lə ri Bra zi li ya yığ ma sı dır. 
Bu il ki dün ya çem pio na tın da 
güc lü ko man da lar çox ol sa da, 
Bra zi li ya nın şans la rı nı yük sək 
qiy mət lən di ri rəm. Fik rim cə, 
fi nal da Bra zi li ya və Hol lan
di ya ko man da la rı qar şı la şa
caq lar.

Ha cı Əli Meh ra lı yev 
(çək mə çi):

Fut bol dün ya da bir nöm
rə li id man nö vü dür. Dün ya 
çem pio na tı nın bir sı ra ma raq lı 
qar şı laş ma la rı nı iz lə dim. Düz
dür, qa baq ca dan han sı ko man
da nın çem pi on ola ca ğı nı de yə 
bil mə rəm. Am ma bir ne çə ko
man da nı fa vo rit he sab edi rəm. 
İs pa ni ya, Por tu qa li ya, Ru si ya 
və İn gil tə rə isə çem pio nat da 
zə if tə sir ba ğış la yır lar. Bu yığ
ma la rın he yə tin də ye tə rin cə 

güc lü fut bol çu lar  ol sa da,  nə
dən sə oyun la rı alın ma dı. Ko
man da şək lin də birbir lə ri ni 
ba şa düş mə di lər. Al ma ni ya 
ko man da sı nın şans la rı nı yük
sək qiy mət lən di ri rəm.

İs ma yıl Əfən di yev 
(bank iş çi si):

– Dün ya çem pio na tı nın 
oyun la rı nı bö yük ma raq la iz
lə yi rəm.  Azar keş lik et di yim 
ko man da Al ma ni ya mil li si dir. 
Çem pio na ta Por tu qa li ya üzə
rin də bö yük he sab lı inam lı 
qə lə bə ilə baş la yan “bun
des tim” növ bə ti oyun da Qa
na yığ ma sı ilə heçhe çə et di. 
Am ma bu heçhe çə yə bax ma
ya raq, ina nı ram ki, Al ma ni ya 
yığ ma sı 1 ay lıq ma ra fo nun so
nun da 4cü də fə dün ya çem
pio nu adı nı qa za na caq. Al ma
ni ya ilə ya na şı, Ar gen ti na və 
Çi li ko man da la rı nın da qa lib 
gəl mək şans la rı var. Tur nir də 
bə zi oyun lar da sürp riz nə ti
cə lər qey də alın dı. Əsa sən, 
Kos taRi ka və Çi li ko man da
la rı nın gö zəl oyun la rı nı qeyd 
edə bi lə rəm. Mə nim üçün ən 
göz lə nil məz nə ti cə isə İs pa ni

ya və İn gil tə rə mil li si nin çox 
zə if tə sir ba ğış la ya raq qrup
da qal ma la rı ol du. He yə tin də 
Kriş tia nu Ro nal du, Pe pe, Ra ul 
Mey re leş ki mi güc lü fut bol
çu la rı olan Por tu qa li ya mil li si 
də po ten sia lın dan aşa ğı sə
viy yə də çı xış edir. Oyun la rın 
ge cə sa at la rın da ke çi ril mə si 
bir qə dər prob lem ya ra dır. 
Mə sə lən, ge cə sa at 03:00 da 
baş la yan oyun la rı iz lə mək iş 
re ji mim lə əla qə dar çə tin dir. 
Qar şı da hə lə oyun lar var. İna
nı ram ki, fut bol azar keş lə ri 
ma raq lı və gər gin id man mü
ba ri zə si nə şa hid lik edə cək lər.

Tu rab Məm məd li 
(tə lə bə):

– Dün ya çem pio na tı nın bir 
sı ra oyun la rı ar tıq ge ri də qa lıb. 
Bu ya rış da göz lə nil məz nə ti
cə lər qey də alın dı.  Heç vaxt 
məğ lu biy yə ti nə inan ma dı ğım 
ko man da lar çem pio nat da çox 
zə if tə sir ba ğış la dı lar. Son dün
ya və Av ro pa çem pio nu İs pa
ni ya nın ar dı cıl məğ lub ol ma sı 
və qrup da qal ma sı inan dı rı cı 
de yil di. İs pan la rın ən azın dan 
tur ni rin ya rım fi na lı na qə dər 

irə li lə yə cə yi ni fi kir lə şir dim. 
Çox tə əs süf ki, bu alın ma dı. 
Hol lan di ya, Al ma ni ya və Fran
sa yığ ma la rı isə inam lı oyun la rı 
ilə diq qət çə kir lər. Şüb hə siz ki, 
be lə ko man da lar dün ya çem
pio na tı nın gö zəl li yi nə rəng 
qa tır lar. Fik rim cə, bu də fə hol
land lar çem pi on adı nı qa za
na caq lar. Düz dür, sö zü ge dən 
ko man da nın apa rı cı oyun çu
la rın dan olan Ro bin Van Per si 
zə də lən di. La kin ina nı ram ki, 
bu, on la rın uğur lu oyu nu na tə
sir et mə yə cək. Çün ki he yət də 
onu əvəz edə bi lə cək ki fa yət 
qə dər güc lü fut bol çu lar var. 
Çem pio na tın sürp riz ko man
da sı isə Mek si ka ko man da sı nı 
he sab edi rəm. Mek si ka lı la rın 
ya rım fi na la qə dər irə li lə yə cə
yi nə şüb hə et mi rəm. Mə nim 
üçün Bra zi li ya və Mek si ka 
ko man da la rı ara sın da ke çi ri
lən qar şı laş ma ən yad da qa lan 
oyun ol du.

Lüd mi la Ba ba ye va 
(ev dar qa dın):

– Dün ya çem pio na tı nın 
qar şı laş ma la rı nı bö yük səbr
siz lik lə göz lə yir dim. Bra zi

li ya da təş kil olu nan dün ya 
çem pio na tı təş ki lat çı lıq ba xı
mın dan çox xo şu ma gə lir. İna
nır dım ki, bi ribi rin dən gö zəl 
oyun lar ola caq. Tə bii ki, göz
lə nil məz nə ti cə lər də qey də 
alın dı. Heç ki min ağ lı na gəl
məz di ki, İs pa ni ya mil li si be lə 
zə if tə sir ba ğış la yar və tur nir
lə er kən vi da la şar. He yə tin də 
güc lü fut bol çu la rın ol ma sı na 
bax ma ya raq, on la rın oyun la
rı bu də fə alın ma dı. Bu isə o 
de mək dir ki, fut bol da ma raq
lı mə qam lar və nə ti cə lər çox 
olur. Yə ni əv vəl cə dən han sı 
ko man da nın çem pi on ola ca
ğı nı söy lə mək çə tin dir. Çün ki 
ən çox qə lə bə göz lə di yin ko
man da lar məğ lub olur lar. Bu 
da dün ya çem pio na tın da iş ti
rak edən 32 ko man da nın hər 
bi ri nin güc lü ol du ğun dan xə
bər ve rir. Mən cə, bu ya rış da 
Av ro pa ko man da la rın dan heç 
bi ri çem pi on adı nı qa zan ma
ya caq. Ye ni çem pi on Cə nu bi 
Ame ri ka təm sil çi si ola caq. 
Bra zi li ya nın 6cı də fə dün ya 
çem pio na tı nın qa li bi ol maq 
üçün çox yax şı şan sı var. 
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son səhifə

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin  

Sakinlərin  
Müraciət Xidməti

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

İs lam di nin də oruc tut maq va cib 
iba dət lər sı ra sı na aiddir. Yal nız xü su si 
hal lar da, səh hət və elə cə də tə bii ola
raq oruc tut ma sı müm kün ol ma yan lar 
is tis na ol maq la, bü tün mü səl man la ra 
Ra ma zan ayın da oruc tut maq va cib dir. 
Oruc tut maq la ru hən və cis mən saf a
şan mü səl man lar bu nun la həm İs lam 
di ni nin əsas qay da la rın dan bi ri ni ye ri
nə ye ti rir, həm də 30 gün müd də tin
də ac lı ğa qar şı öz ira də lə ri ni nü ma yiş 
et di rir lər.    

Qaf qaz Mü səl man la rı İda rə si 
(QMİ) Qa zi lər Şu ra sı nın Ra ma zan ayı
nın baş lan ma ərə fə sin də ver di yi fət
va da qeyd olu nub ki, bu il oruc luq ayı 
mi la di təq vim lə iyu nun 29na tə sa düf 
edir.

Ra ma zan ayın da oruc tu tul ma sı 
mü səl man la ra hic rə tin ikin ci (622ci 
il) ili tə yin edil miş dir. Ra ma zan ayı in
san la ra Al la hı sev mə yi, öz ira də si ni, 
dö züm lü lü yü nü yox la maq im ka nı ve rir, 
on la rı gö züa çıq, tə miz vic dan lı ol ma ğa 
yö nəl dir və bü tün bun lar oruc tut maq
la ifa də olu nur. Oruc Ra ma zan ayın da 
tu tul du ğu üçün ona “Ra ma zan oru cu” 
da de yir lər.

İs lam da ilin ay la rı ara sın da Ra ma zan 
ayı ən şə fa qət li və ən mü qəd dəs ay he
sab edi lir. Onu mə ca zi mə na da “on bir 
ayın sul ta nı” da ad lan dı rır lar. Oruc luq 
hic rətin ikin ci ilin də Mə həm məd pey
ğəm bər tə rə fin dən Mə di nə də bu məq
səd üçün Ra ma zan ayı tə yin olu nan
dan öz ta ri xi ni baş la yır. Məhz Ra ma zan 
ayı nın axı rın cı on ge cə lə ri nin bi rin də 
Qu ran na zil ol muş dur . De yi lə nə gö rə 
bu, hə min ayın ya 22dən 23nə, ya da 
26dan 27nə ke çən ge cə baş ver miş
dir. Bu ge cə “ley lət alQadr” – qüd rət li, 
əzə mət li ge cə ad la nır. Qu ran da bu ge cə 
haq da be lə ya zı lır: “Qədr ge cə si min ay
dan da ha xe yir li dir! O ge cə mə lək lər və 
ruh Rəb bi nin iz ni ilə hər bir iş dən do la yı 
ye rə enər lər. O ge cə dan ye ri sö kü lə nə 
ki mi sa la mat lıq dır! (Qədr su rə si, 35)”.

Oruc luq ayın da gü nün işıq lı vax
tı ye mək, iç mək, si qa ret çək mək və s. 
ol maz. Bun lar dan yal nız uşaq lar, xəs
tə lər, ha mi lə qa dın lar, cəb hə də vu ru
şan lar, uzaq yo la çı xan lar azad olu nur
lar. Oruc luq Ra ma zan ayın da tə zə ay 
çı xan dan baş la nır və 2930 gün da vam 
edir. Qu ra niKə rim də ya zı lır: “Sübh 
açı lın ca, ağ sap qa ra sap dan fərq lə nin
cə yə qə dər ye yibiçin; son ra ge cə yə 
qə dər oru cu nu zu ta mam la yın (Bə qə
rə su rə si, 187)”. Qu ran da bu yu ru lur ki, 
Ra ma zan ayı gə lən də cən nə tin qa pı la
rı açı lar, cə hən nə min qa pı la rı bağ la nar, 
şey tan lar zən cir də olar. Dö yüş də və ya 
əsir lik də ol du ğu na gö rə oruc tut ma
yan lar son ra mü na sib bir vaxt da onun 
əvə zi ni (qə za sı nı) tut ma lı və ya fi di yə 
ver mə li dir lər.

Oru cu qəs dən po zan lar isə onun 
əvə zi ni tut maq la ya na şı, töv bə et mə li 
və kəf a rə si ni ödə mə li dir lər. Kəf a rə 
isə 60 gün oruc tut maq, ya xud 60 yox
su lu ye dirt mək dir. 60 gün lük kəf a rə 
oru cu na bir gün lük qə za oru cu da əla və 
olu nur. Oruc lu ğun ba şa çat dı ğı gün “fitr 
bay ra mı” ad la nır. Hə min gün bü tün 
mü səl man lar birbir lə ri ni təb rik edir, 
və fat edən lə rin qə bir lə ri ni zi ya rət edir, 
ruh la rı na dua lar oxu yur lar. Bay ram 
gü nü hər kəs öz hi ma yə sin də olan lar 
üçün təq ri bən 3 kq buğ da, ya xud xur
ma və ya kiş miş miq da rın da ka sıb lar 
üçün fit rə zə ka tı ver mə li dir. Oruc luq 
in san la ra öz ira də lə ri ni, dö züm lü lü yü
nü yox la maq la bə ra bər on la rı pak lı ğa, 
xe yir xah lı ğa də vət edir.

Oruc luq hə lə İs lam dan da əv vəl 
möv cüd idi. Hə lə qə dim ərəb lər öz 
al lah la rı na mi nə oruc tu tur du lar. Bu 
haq da Qu ran da de yi lir: “Siz lə rə oruc 
tut maq gös tə ri şi ve ril di yi ki mi, biz dən 
əv vəl ki lə rə də hə min gös tə riş ve ril
miş dir”.

Ra ma zan bay ra mı nın məq səd lə rin
dən bi ri mü səl man la rın top lan ma sı və 
gö rüş mə si, bir yer də na maz qıl ma la rı
na im kan ya ra dıl ma sı dır. Oruc iba dət
lə ri ni bi tir dik dən son ra mü səl man lar 
bay ram ke çi rir və bir ye rə yı ğı lır lar. 
Bay ram da ka sıb lar və yox sul lar da se
vin mə li dir, on lar da ye ni pal tar ge yə rək 
bü tün mü səl man lar la bir yer də na ma za 
gəl mə li dir lər. Məhz bu na gö rə fit rə zə
ka tı bu yu rul muş dur ki, yox sul mü səl
man lar da bay ra mı ke çir sin lər və ha mı 
ki mi şən lən sin lər.

 iqtisadiyyat

 mədəniyyət

 maraqlı

Mü sa bi qə qa lib lə ri  
mü ka fat lan dı rı lıb

Ye ni ki tab işıq üzü gö rüb 

Tür ki yə də Bey nəl xalq  
aşıq lar bay ra mı

Av to mo bil lər qəh və ilə iş lə yə cə k?

To kio da uni kal kos mos mu ze yi  
açı la caq

“You Tu be” ödə niş li mu si qi xid mə ti 
tək lif edir

ARDNF təm sil çi si Mü şa hi də  
Şu ra sı na üzv se çi lib

Elekt rik ener ji si is teh saln da ar tım 
mü şa hi də olu nub 

Azər bay can lı gənc rəs sa mın  
əsər lə ri Vya na sər gi sin də

Azər bay can Res pub li ka
sı Al ter na tiv və Bər pa Olu nan 
Ener ji Mən bə lə ri üz rə Döv
lət Agent li yi nin (ABO EM DA) 
Nor veç Tə biə ti Mü ha fi zə Cə
miy yə ti nin (SPA RE) ener ji 
və re surs lar dan is ti fa də üz rə 
Bey nəl xalq mək təb li proq
ra mı çər çi və sin də Azər bay
can Gənc lər İt ti fa qı (AGİ) ilə 
əmək daş lı ğı da vam edir.

Döv lət Agent li yin dən bil
dir miş lər ki, əmək daş lıq çər
çi və sin də bu gün lər də Qax 
şə hə rin də ki 2 nöm rə li or ta 
mək təbli sey də “Ener ji dən 

sə mə rə li is ti fa də edək” de vi zi 
al tın da bey nəl xalq mü sa bi qə 
ke çi ril miş dir. Mü sa bi qə çər çi
və sin də Ba kı, Sum qa yıt şə hər
lə ri, Qax ra yo nu ümum təh sil 
mək təb lə ri şa gird lə ri nin ener
ji yə qə na ət və ener ji dən sə
mə rə li is ti fa də sa hə sin də irə li 
sür dük lə ri tə şəb büs lər, ha zır
la dıq la rı ma ket lər nü ma yiş et
di ril miş dir. Qa lib lə rə Döv lət 
Agent li yi adın dan qiy mət li hə
diy yə lər təq dim olun muş dur.

Qeyd edək ki, ha zır da 17 
öl kə bu proq ra mın iş ti rak çı sı
dır. 

AMEAnın Folk lor İns ti
tu tu nun əmək da şı Əli Şa mi lin 
“Co lan türk man la rı (folk lor və 
et noq ra fi ya ör nək lə ri)” ki ta bı 
çap dan çıx mış dır.

İns ti tut dan bil dir miş lər 
ki, ki tab da Su ri ya nın Co lan, 
Ba yırBu caq, Hə ləb və baş qa 
böl gə lə rin də ya şa yan soy daş
la rı mı zın – türk man la rın ta le
yin dən, on la rın ta ri xin dən və 
adətənə nə lə rin dən söz açı lır. 

Ki tab da türk man la rın ya şa dıq
la rı kənd lə rin ad la rı gös tə ri
lir, folk lo run dan və et noq ra fik 
özəl lik lə rin dən ör nək lər ve ri
lir, konk ret nü mu nə lər əsa sın
da dil lə ri nin söz var lı ğı Azər
bay can di li (türk cə si) ilə tu tuş
du ru lub göz dən ke çi ri lir.

Ki tab dan folk lor şü nas lar la 
ya na şı, et noq raf ar, dil çi lər, ta
rix çi lər, coğ ra fi ya çı lar da ya rar
la na bi lər lər.

Tür ki yə nin Qars şə hə rin də 
ke çi ril miş IX Bey nəl xalq aşıq
lar bay ra mı na öl kə da xi lin dən 
və xa ri cin dən 200dək aşıq və 
folk lor mü tə xəs sis lə ri də vət 
olun muş dur.

AMEAnın Folk lor İns ti tu
tun dan bil dir miş lər ki, təd bir
də Azər bay can, İran, Gür cüs
tan, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, 
Öz bə kis tan, Türk mə nis tan və 
Ta ta rıs tan dan nü ma yən də lər 
iş ti rak et miş lər.

Bay ram təd bi ri Qars bə lə diy
yə si nin baş çı sı Mur ta za Ka ra çan
ta tə rə fin dən təş kil olun muş dur. 
Us tad sə nət kar Ço ba noğ lu nun 
mə za rı nın zi ya rə ti ilə baş la nan 
təd bir önün də məş hur Aşıq Şen
li yin abi də si nin qo yul du ğu Qars 
Şə hər Mə də niy yət Mər kə zin də 
da vam et di ril miş dir.

Mə ra sim də aşıq ənə nə si
nə və sə nə ti nə aid mu si qi, şe

ir, ifa çı lıq, elə cə də mə həl li və 
re gio nal xü su siy yət lər nü ma yiş 
et di ril miş dir.

Təd bir də AMEAnın Folk
lor İns ti tu tu nun şö bə mü di ri 
Ağa ver di Xə li lin “Türk xalq
la rı nın mə də niy yə tin də aşıq 
ənə nə si nin ye ri, ro lu və əhə
miy yə ti”, el mi iş çi Nai lə Əs gə
rin “Aşıq ənə nə si və Çıl dır aşıq 
mü hi ti” möv zu la rın da mə ru
zə lə ri bö yük ma raq la din lə nil
miş dir.

 İn gil tə rə də ki Bath Uni ver
si te ti nin alim lə ri av to mo bil lə
rin gə lə cək də qəh və ilə iş lə yə 
bi lə cə yi ni id dia edir lər.

Azər TAc xa ri ci KİVlə rə 
is ti nad la xə bər ve rir ki, alim lə
rin fik rin cə, emal za ma nı ya ra
nan qəh və tul lan tı la rın dan al

ter na tiv ener ji alı na bi lər. On lar 
bil di rir lər ki, 10 ki loq ram qəh
və tul lan tı sı nı 2 litr bi oe ner ji yə 
çe vir mək müm kün dür.

Be lə çı xır ki, gə lə cək də 
məş hur qəh və şir kət lə ri neft 
şir kət lə ri nə rə qib ola bi lər
lər.

To kio nun mər kə zi his sə
sin də 9 te ma tik zo na dan iba rət 
kos mos mu ze yi nin tən tə nə li 
açı lı şı nə zər də tu tu lur.

Ob yek tin açı lı şı iyul ayı nın 
əv və li üçün plan laş dı rı lır.Tu
rist lər Kai na tın sir lə ri nə həsr 
edil miş ye ni mu ze yə ta ma şa 
edə bi lə cək lər.

Mu ze yin bi rin ci za lın da ta
ma şa çı la ra bə şə riy yə tə mə lum 
olan Kai na tın an tik dövr dən zə
ma nə mi zə qə dər in ki şa fı pro

se si ni nü ma yiş et di rən uni kal 
üçöl çü lü xə ri tə lər lə ta nış ol maq 
im ka nı tək lif edi lə cək dir.

Mu ze yin di gər za lı na gə
lən lər doğ ma Yer pla ne ti ni 
san ki kos mos dan mü şa hi də 
edə cək lər.Ta ma şa çı lar da elə 
tə səv vür ya ra na caq dır ki, gu ya 
on lar or bit də dir lər. Mu ze yin 
oyun zo na sın da ta ma şa çı lar 
“öz əl lə ri ilə peyk bu rax ma ğı” 
sı naq dan ke çir mək im ka nı qa
za na caq lar.

Ru si ya nın SanktPe ter burq 
şə hə rin də Bank VTB ASC
nin səhm dar la rı nın ümu mi 
il lik yı ğın ca ğı ke çi ril miş dir. 
Yı ğın caq da Azər bay can Res
pub li ka sı Döv lət Nef Fon du
nun (ARDNF) ic ra çı di rek to ru 
Şah mar Möv sü mov da iş ti rak 
et miş dir.

ARDNFnin ic ti ma iy yət
lə əla qə lər şö bə sin dən Azər
TAca bil dir miş lər ki, ic las da 
ban kın 2013cü il üçün il lik 
ma liy yə he sa bat la rı nın təs di qi 
və ötən əmə liy yat ili nin so nu
na mən fəə tin bö lüş dü rül mə
si mə sə lə lə ri mü za ki rə edil
miş dir. Yı ğın caq da, həm çi nin, 
ban kın Mü şa hi də Şu ra sı nın 

ye ni tər ki bi nin təs diq lən mə
si, növ bə ti əmə liy yat ili üçün 
audi to run se çil mə si, bank ni
zam na mə si nin ye ni mət ni nin 
təs diq olun ma sı və di gər mə
sə lə lər ət ra fın da da fi kir mü ba
di lə si apa rıl mış dır.

İc las da ARDNFnin ic ra çı 
di rek to ru Ş.Möv sü mov Bank 
VTB ASCnin Mü şa hi də Şu ra
sı nın müs tə qil üz vü se çil miş dir.

Mə lu mat da bil di ri lir ki, 
Döv lət Neft Fon du ötən il 
Bank VTB ASC tə rə fin dən 
ye ni emis si ya edil miş 500 mil
yon ABŞ dol la rı məb lə ğin də 
səhm lə ri ala raq ban kın ümu
mi səhm ka pi ta lın da 2,99 fa iz
lik pa ya sa hib ol muş dur.

Ba kı İs ti lik Elekt rik Mər kə
zin də (İEM) bu ilin may ayın da 
57,3 mil yon ki lo vatsaa ta ya xın 
elekt rik ener ji si is teh sal edil
miş dir. Ötən beş ay da isə bu 
gös tə ri ci 271 mil yon ki lo vat
saa ta ya xın ol muş dur.

“Azə re ner ji” ASCnin mət
bu at xid mə tin dən bil dir miş lər 

ki, hə ya ta ke çi ril miş təd bir lər 
nə ti cə sin də elekt rik ener ji si is
teh sa lı nın di gər tex ni ki gös tə
ri ci lə rin də də yük sək nə ti cə lər 
qey də alın mış dır.

Qeyd edək ki, Ba kı İEMdə 
hər bi ri nin gü cü 53,5 me qa vat 
olan iki qaztur bin qur ğu su 
fəa liy yət gös tə rir. 

İyu nun 23də Vya na da 
MO YA Gənc İn cə sə nət Mu
ze yin də “MO YAAN NUA LE 
2014” sər gi si açıl mış dır.

Dün ya nın on dan ar tıq öl
kə sin dən 30dək rəs sa mın 
əsər lə ri nin nü ma yiş olun du ğu 
sər gi də Avst ri ya da akk re di tə 
olun muş dip lo ma tik kor pu sun 
təm sil çi lə ri, müx tə lif  öl kə
lə rin mə də niy yət mər kəz lə
ri nin əmək daş la rı, in cə sə nət 
xa dim lə ri, mət bu at nü ma yən
də lə ri və sə nət se vər lər iş ti rak 
et miş lər.

Mu ze yin di rek to ru Kol ya 
Kra mer əsa sı 2005ci il də qo
yul muş MO YA Gənc İn cə sə
nət Mu ze yi (MO YAMu se um 
of Yo ung Art) haq qın da mə
lu mat ver miş dir.Bil dir miş dir 
ki, bu mə də niy yət oca ğı Avst
ri ya da XXI əsr də gənc lə rin 
in cə sə nət sa hə sin də ki bü tün 
uğur la rı nı dəs tək lə yən və on
la rın ya ra dı cı in ki şa fı na tə kan 
ve rən ilk mu zey dir.

Hər il ol du ğu ki mi, bu də fə 
də “MO YAAN NUA LE 2014” 
sər gi si nə müx tə lif öl kə lə ri 
təm sil edən is te dad lı gənc lər 
qa tıl mış lar. MO YA mü va fiq 

gənc is te dad la rın bu sər gi yə 
cəlb olun ma sı və təq di rə la yiq 
sə nət əsər lə rin dən iba rət bir 
kol lek si ya nın ya ran ma sı na mi
nə müx tə lif öl kə lə rin sə fir lik 
və mə də niy yət mər kəz lə ri ilə 
ko or di na si ya lı iş apa rır.

Mu ze yin rəh bə ri say ca 
yed din ci də fə təş kil olu nan 
sər gi nin il bə il öz coğ ra fi ya sı
nı ge niş lən dir mək də ma raq
lı ol du ğu nu və bu il ki sər gi də 
Azər bay ca nın da iş ti ra kı nı 
məm nun luq la ifa də et miş dir.

Təd bir də Vya na da kı Azər
bay can Mə də niy yət Mər kə zi nin 
rəh bə ri Ley la Qa sı mo va gə lə
cək də də MO YA və di gər tə rəf
daş lar la Azər bay can mə də niy
yə ti nin ya xın dan ta nı dıl ma sı na
mi nə əmək daş lı ğa xü su si önəm 
ve ri lə cə yi ni qeyd et miş dir.

Gənc Azər bay can rəs sa
mı Fə rəc Rəh ma no vun rəsm 
əsər lə ri nin nü ma yiş olun du
ğu sər gi də ifa çı la rı mız – Fə rid 
Fey zul la yev (skrip ka) və Ja lə 
Rə su lo va (for te pia no) Azər
bay can və Av ro pa bəs tə kar la rı
nın əsər lə ri ni səs lən dir miş lər.

Sər gi iyu lun 7dək da vam 
edə cək dir.

 “Go og le” vebkor po ra si ya
sı na mən sub olan “You Tu be” 
vi deo hos tin qi tez lik lə ödə niş
li sxem üz rə iş lə yə cək mu si qi 
xid mə ti ni sı naq dan çı xar ma ğa 
baş la ya caq dır.

Hə lə 2013cü ilin pa yı zın da 
xə bər ve ril miş di ki, kom po zi si
ya la rı fər di kom pü ter lər də və 
mo bil qur ğu lar da (smart fon
lar da və plan şet lər də) din lə
mək müm kün ola caq dır, abu nə 
haq qı isə ay da təq ri bən 10 ABŞ 
dol la rı təş kil edə cək dir. Özü də 
is ti fa də çi lər hər han sı rek lam
dan ta ma mi lə qur tu la caq lar.

İn di “You Tu be” vi deo hos
tin qi nin nü ma yən də lə ri bil
dir miş lər ki, ye ni xid mət ya
yın so nun da işə sa lı na caq dır. 
Mə lum dur ki, xid mət of layn 
səs lən dir mə üçün trek lə ri 
sax la ma ğa im kan ve rə cək.İs ti
fa də çi lər həm ay rıay rı kom
po zi si ya la rı, həm də al bom la

rı din lə yə bi lə cək lər. Bir sı ra 
şə bə kə mən bə lə ri nin mə lu
ma tı na gö rə, “You Tu be” bə zi 
stu di ya la rın ma te ri al la rı nı öz 
ödə niş siz vi deo hos tin qin də 
qa da ğan edə bi lər.Bu, ödə niş li 
mu si qi xid mə ti nin işə sa lın ma
sı ilə əla qə dar ye ni sa ziş bağ la
maq dan im ti na edən müs tə qil 
səs yaz ma mar ka la rı na aiddir. 
Qeyd edil di yi ki mi, “You Tu be” 
vi deo hos tin qi nin in di yə dək 
əmək daş lıq et di yi stu di ya la rın 
95 fai zi ilə ra zı laş ma əl də olun
muş dur.

“On bir ayın sultanı” 
gəlir


