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Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev ma yın 26da Tür ki
yə Res pub li ka sı nın xa ri ci 
iş lər na zi ri Əh məd Da vu
doğ lu nun baş çı lıq et di yi 
nü ma yən də he yə ti ni qə bul 
et miş dir. 

Əh məd Da vu doğ lu 
Tür ki yə Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Ab dul lah Gü lün 
və Baş na zir Rə cəb Tay
yib Ər do ğa nın sa lam la rı nı 
döv lə ti mi zin baş çı sı na çat
dır mış dır.

Tür ki yə li na zir öl kə lə
ri mi zin tə şəb bü sü ilə re al
la şan Tür ki yəAzər bay can
İran, Tür ki yəAzər bay
canGür cüs tan və Tür ki yə
Azər bay canTürk mə nis tan 
ara sın da ye ni əmək daş lıq 
for ma tı nın əhə miy yə ti ni 
qeyd et miş dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev  
Tür ki yə Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Ab dul lah Gü lün 

və Baş na zir Rə cəb Tay yib 
Ər do ğa nın sa lam la rı na gö
rə min nət dar lı ğı nı bil dir
miş, onun da sa lam la rı nı 
Tür ki yə nin Pre zi den ti nə 
və Baş na zi ri nə çat dır ma ğı 
xa hiş et miş dir. Döv lə ti mi
zin baş çı sı Tür ki yə, Azər
bay can və Türk mə nis tan 
xa ri ci iş lər na zir lə ri nin ye ni 
for mat da ke çi ri lə cək gö rü
şü nün önə mi ni vur ğu la mış 
və bu gö rü şün nə ti cə lə ri
nin uğur lu ola ca ğı na əmin
li yi ni ifa də et miş dir. Pre
zi dent İl ham Əli yev xa ri ci 
iş lər na zir lə ri sə viy yə sin də 
ke çi ri lən bu cür gö rüş lə rin 
öl kə lə ri miz ara sın da əmək
daş lı ğın müx tə lif is ti qa mət
lər də, o cüm lə dən si ya si, 
iq ti sa di və di gər sa hə lər də 
da ha da ge niş lən di ril mə si 
ilə bağ lı mə sə lə lə rin mü
za ki rə si üçün sə mə rə li bir 
for mat ol du ğu nu vur ğu la
mış dır.

Əlaqələrinyeniformatı
uğurlaratəminatdır

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy
yə ti nin şə rə fi  nə pay tax tın İs
tiq la liy yət kü çə sin də ucal dıl
mış abi də ni zi ya rət et miş dir

1918ci il ma yın 28də 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy
yə ti nin ya ra dıl ma sı xal qı mı zın 
hə ya tı na bö yük və ta ri xi ha di sə 
ki mi da xil ol muş dur. Müs tə qil, 
azad, de mok ra tik res pub li ka 
qu rul ma sı nı qar şı sı na məq səd 
qo yan Azər bay can Xalq Cüm
hu riy yə ti cə mi 23 ay lıq fəa liy
yə ti döv rün də xal qı mı zın mil li 
mən lik şüu ru nu özü nə qay tar
mış, onun öz mü qəd də ra tı nı 
tə yin et mə yə qa dir ol du ğu nu 
nü ma yiş et dir miş dir.

1918ci il ma yın 28də 
Tif  is də qə bul edil miş “İs tiq lal 
Bə yan na mə si”ndən – “Əqd
na mə”dən də gö rün dü yü ki
mi, bu möh tə şəm ta rix xal
qı mı zın müs tə qil lik ama lı nı 
da ha da güc lən dir miş dir.

XX əs rin so nun da ye ni
dən müs tə qil li yi nə qo vu şan 
Azər bay can öz su ve ren li yi ni 
qo ru yub sax la ma ğı ba car mış
dır. Ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev Azər bay can döv lət çi li
yi nin qo run ma sı üçün qə tiy
yət li təd bir lər gör müş, öl kə də 
da vam lı ic ti maisi ya si sa bit li yi 
bər qə rar et miş dir. Ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin şah əsə ri 
olan müa sir müs tə qil Azər
bay can döv lə ti sü rət li in ki şaf 
yo lu na qə dəm qoy muş dur.

Şərq də ilk de mok ra tik 
res pub li ka olan Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti XX əs rin 

so nun da ye ni dən is tiq la liy yə
ti nə qo vu şan müs tə qil Azər
bay ca nın şə rəf  i ta ri xin də bö
yük mər hə lə nin baş lan ğı cı nı 
qoy muş dur. Xal qı mız Azər
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 
ya ran dı ğı bu şə rəf  i ta ri xi – 28 
Ma yı Res pub li ka Gü nü ki mi 
qeyd edir.

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy
yə ti nin şə rə fi  nə pay tax tın İs
tiq la liy yət kü çə sin də ucal dıl

mış abi də ni Res pub li ka Gü nü 
mü na si bə ti lə ma yın 27də zi
ya rət et miş dir.

Hə min gün “Bu ta” sa
ra yın da Azər bay ca nın mil li 
bay ra mı – Res pub li ka Gü nü 
mü na si bə ti lə rəs mi qə bul ke
çi ril miş dir. Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev və xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va rəs mi qə bul da iş ti rak 
et miş lər. Azər bay can Pre zi
den ti İl ham Əli yev rəs mi qə
bul da nitq söy lə miş dir.

Bay ram mü na si bə ti  lə 
Azər bay can xal qı nı təb rik 
edən döv lə ti mi zin baş çı sı 
de miş dir: “Azər bay can xal
qı haq lı ola raq fəxr edir ki, 
mü səl man alə min də ilk de
mok ra tik res pub li ka məhz 
Azər bay can da ya ra dıl mış dır. 
Azər bay ca nın mü tə rəq qi 
nü ma yən də lə ri bu res pub
li ka nı ya rat mış lar. Bu, ta
ri xi ha di sə idi. Dox san al tı 
il bun dan əv vəl mü səl man 
alə min də ilk de mok ra tik 

res pub li ka nın ya ra dıl ma sı 
bö yük ha di sə idi və on dan 
son ra di gər mü səl man öl kə
lə rin də res pub li ka qu ru lu
şu ya ra dıl mış dır. An caq ilk 
təc rü bə məhz Azər bay can 
xal qı nın is te da dı, zəh mə
ti, uzaq gö rən li yi he sa bı na 
müm kün ol muş dur. Əf sus lar 
ki, res pub li ka nın öm rü uzun 
ol ma mış dır. Azər bay can cə
mi iki il müs tə qil öl kə ki mi 
ya şa mış dır. 

Davamı səh. 2-də

Şərqdəilkdemokratikrespublika

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli
yev ma yın 26da Tür ki yə 
Res pub li ka sı nın da xi li iş lər 
na zi ri Efk  an Ala nı qə bul et
miş dir. Efk  an Ala nı Tür ki yə 
Res pub li ka sı nın da xi li iş lər 
na zi ri tə yin olun ma sı mü na
si bə ti lə təb rik edən döv lə ti
mi zin baş çı sı öl kə lə ri mi zin 
da xi li iş lər na zir lik lə ri ara
sın da möv cud sıx əmək daş
lı ğın bun dan son ra da ge
niş lən di ri lə cə yi nə ümid var 
ol du ğu nu bil dir miş dir. Öl kə
lə ri mi zin döv lət və hö ku mət 
baş çı la rı nın, na zir lə rin ilk 
xa ri ci sə fə ri nin qar daş öl kə
lə rə et mə si nin ar tıq bir ənə
nə ha lı al dı ğı nı vur ğu la yan 
Pre zi dent İl ham Əli yev Efk  an 

Ala nın Tür ki yə Res pub li ka
sı nın da xi li iş lər na zi ri ki mi 
Azər bay ca na ilk sə fə ri nin 
önə mi ni qeyd et di və sə fə rin 
əmək daş lı ğı mı zın in ki şa fı ilə 
bağ lı sə mə rə li mü za ki rə lər 
apa rıl ma sı üçün yax şı für sət 
ya rat dı ğı nı de miş dir. 

Ef kan Alan na zir ki mi 
ilk xa ri ci sə fə ri ni Azər bay
ca na et mə sin dən məm nun
lu ğu nu diq qə tə çat dır mış dır. 
Tür ki yə nin da xi li iş lər na zi ri 
So ma kö mür mə də nin də 
küt lə vi in san tə lə fa tı ilə nə
ti cə lə nən fa ciə ilə əla qə dar 
Azər bay can xal qı nın, şəx sən 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
Tür ki yə xal qı nın dər di nə şə
rik çıx ma sı na gö rə min nət
dar lı ğı nı bil dir miş dir. 

Əməkdaşlıqbundansonrada
genişləndiriləcək

Azər bay can Res pub li ka sı
nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin  
gös tə ri şi ilə Ba kı və Ba kı ət ra fı 
qə sə bə lə rin so si aliq ti sa di in ki
şa fı üz rə la yi hə lər ar dı cıl ola raq 
hə ya ta ke çi ri lir. Döv lət baş çı sı
nın sə rən ca mı ilə təs diq edil
miş “20142016cı il lər də Ba kı 
şə hə ri nin və onun qə sə bə lə
ri nin so si aliq ti sa di in ki şa fı na 
da ir Döv lət Proq ra mı”nda yol 
inf rast ruk tu ru nun əsas lı şə kil
də ye ni dən qu rul ma sı, qə sə bə
lə ra ra sı və qə sə bə da xi li yol la
rın yük sək stan dart la ra uy ğun 
şə kil də tə mi ri və bər pa sı, elə
cə də müa sir tə ləb lə rə uy ğun 
ye ni yol la rın sa lın ma sı da vam lı 
şə kil də ic ra olu nur. Ət raf qə
sə bə lər də yol la rın ən müa sir 
sə viy yə də in şa sı, yol ötü rü cü
lə ri nin, kör pü, tu nel, ye ral tı 
və ye rüs tü pi ya da ke çid lə ri nin 
ti kin ti si nəq liy ya tın ge dişgə
li şi ni asan laş dır maq la əha li nin 
ra hat lı ğı nın tə min olun ma sı na 
xid mət edir. Bu gü nün tə ləb lə
ri nə ca vab ver mə yən av to mo bil 
yol la rı nın bər pa sı la yi hə lə ri də 
Ba kı və Ba kı ət ra fı qə sə bə lə rin 
so si aliq ti sa di in ki şa fı ba xı mın
dan ol duq ca əhə miy yət li dir.

Ma yın 28də Pre zi dent İl
ham Əli yev Ba kıŞa ma xıYev lax 
av to mo bil yo lu nun Su lu tə pəBi
lə cə ri (910 ki lo metr) his sə si nin 
ye ni dən qu rul ma sı, Ba kıQu

baRu si ya Fe de ra si ya sı ilə döv
lət sər hə di av to mo bil yo lu nun 
69cu ki lo metr lik his sə si nin 
ge niş lən di ril mə si, ye ni kör pü lə
rin in şa sı və möv cud kör pü lə rin 
ye ni dən qu rul ma sı, Ba kı Stend 
Atı cı lı ğı İd man Komp lek si av to
mo bil yo lu nun və Ba kı dai rə vi 
yol la bir ləş mə la yi hə lə ri ilə ta nış 
ol maq üçün Bi lə cə ri qə sə bə si
nin əra zi si nə gəl miş dir.

Nəq liy yat na zi ri Zi ya Məm
mə dov mə lu mat ver miş dir ki, 
Ba kıŞa ma xıYev lax av to mo
bil yo lu nun Su lu tə pəBi lə cə ri 
his sə si nin ye ni dən qu rul ma

sı nə ti cə sin də 1,5 ki lo metr lik 
yo lun hə rə kət his sə si 8 zo laq lı 
ola caq dır. As faltbe ton iş lə ri nin 
apa rıl ma sı üçün ha zır lıq təd bir
lə ri gö rü lür.

La yi hə hə ya ta ke çi ril dik
dən son ra res pub li ka nın şi
malqərb böl gə sin dən Ba kı ya, 
elə cə də Lök ba tanXo ca sən is
ti qa mə ti nə hə rə kət edən nəq
liy yat va si tə lə ri nin Ba kıŞa ma
xıYev lax və Ba kıQu baRu si ya 
Fe de ra si ya sı ilə döv lət sər hə di 
yol la rı na çı xı şı asan la şa caq dır.

Son ra Ba kıQu baRu si ya 
Fe de ra si ya sı ilə döv lət sər hə di 

av to mo bil yo lu nun 69cu ki lo
metr lik his sə si nin ge niş lən di
ril mə si, ye ni kör pü lə rin in şa sı 
və möv cud kör pü lə rin ye ni dən 
qu rul ma sı la yi hə si əsa sın da gö
rü lən iş lər ba rə də döv lə ti mi zin 
baş çı sı na mə lu mat ve ril miş dir.

La yi hə də iki ye ni kör pü nün 
in şa sı, üç möv cud kör pü nün 
əsas lı şə kil də ye ni dən qu rul
ma sı və yo lun iki ki lo metr lik 
his sə si nin ge niş lən di ril mə si 
nə zər də tu tu lur. Ba kıQu ba 
və əks is ti qa mət də hə rə kə
ti tə min edən ye ni kör pü lə rin 
in şa sı ar tıq ba şa çat dı rıl mış dır. 

Kör pü lər ən müa sir stan dart lar 
sə viy yə sin də in şa olun muş dur.

Pre zi dent İl ham Əli ye və 
möv cud kör pü lə rin və ye ni dən 
qu ru la caq yo lun tex ni ki gös tə
ri ci lə ri ba rə də mə lu mat ve ril
miş dir. Qeyd edil miş dir ki, yo
lun ti kin ti sa hə sin də yer lə şən 
bü tün kom mu ni ka si ya xət lə ri
nin, həm çi nin ya şa yış və qey ri
ya şa yış ti ki li lə ri nin kö çü rül mə
si mə sə lə si də həll olu nur.

La yi hə nin ic ra sı ba şa çat
dıq dan son ra res pub li ka nın şi
mal, şi malqərb böl gə lə rin dən 
Ba kı şə hə ri nə və əks is ti qa mət
də nəq liy yat va si tə lə ri nin nor
mal hə rə kə ti nin tə min olun
ma sı na şə ra it ya ra na caq dır.

Da ha son ra Ba kı Stend Atı
cı lı ğı İd man Komp lek si av to
mo bil yo lu nun və Ba kı dai rə vi 
yol la bir ləş mə la yi hə si ba rə də 
mə lu mat ve ril miş dir. 1,4 ki lo
metr uzun lu ğu olan Ba kı Stend 
Atı cı lı ğı İd man Komp lek si av
to mo bil yo lu və bir ki lo metr lik 
Ba kı dai rə vi yol la bir ləş mə yo
lu ən müa sir stan dart la ra uy ğun 
şə kil də in şa edi lə cək dir. Ba kı 
dai rə vi yol la bir ləş mə yo lun da 
eni 9, uzun lu ğu 230 metr olan 
ye ni kör pü nün in şa sı da nə zər
də tu tu lur.

La yi hə lər lə ya xın dan ta nış 
olan döv lə ti mi zin baş çı sı mü
va fi q tap şı rıq la rı nı ver miş dir.

Yolinfrastrukturumüasirləşdirilir
PrezidentİlhamƏliyevSulutəpə-Biləcəriavtomobilyolundaaparılan
yenidənqurmaişləriilətanışolmuşdur

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev ma yın 22də Av ro pa 
Şu ra sı nın baş ka ti bi Tor börn 
Yaq lan dı qə bul et miş dir.

Gö rüş də Azər bay can 
ilə Av ro pa Şu ra sı ara sın da 
əmək daş lı ğın da ha da ge niş
lən di ril mə si nin önə mi qeyd 

olun muş, si vi li za si ya la ra ra sı 
dia loq da və Av ro pa nın ener ji 
təh lü kə siz li yi nin möh kəm
lən di ril mə sin də Azər bay ca
nın ro lu xü su si vur ğu lan mış, 
əmək daş lı ğı mı zın in ki şaf 
pers pek tiv lə ri ilə bağ lı mə sə
lə lər ət ra fın da fi  kir mü ba di
lə si apa rıl mış dır.

AvropaAzərbaycanla
tərəfdaşlığaxüsusiönəmverir
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Əvvəli səh. 1-də

An caq bu il lər ər zin də 
bö yük iş lər gö rül müş dür. 
Azər bay can xal qı Azər bay
can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 
qu ru cu la rı nın xa ti rə si nə hə
mi şə bö yük hör mət lə ya na şır 
və on la rın əziz xa ti rə si hə
mi şə bi zim ürə yi miz də dir. O 
il lər də de mok ra tik tə si sat lar 
qu rul muş, or du qu ru cu lu ğu 
sa hə sin də bö yük iş lər gö rül
müş, qa dın la ra səs ver mə hü
qu qu ve ril miş dir. Bir söz lə, 
Azər bay ca nın gə lə cək uğur lu 
in ki şa fı üçün möh kəm zə min 
ya ra dıl mış dır. Əgər 1920ci 
il də müs tə qil lik əli miz dən 
alın ma say dı, mən tam əmi
nəm ki, bu gün Azər bay can 
dün ya da ən zən gin öl kə lər
dən bi ri ola caq dı. 

Əf sus lar ol sun ki, müs tə
qil lik əli miz dən alın dı, 1920
ci il də res pub li ka sü qut et di 
və be lə lik lə, Azər bay ca nın 
uğur lu in ki şa fı na son qo yul
du. Bi zim tə bii sər vət lə ri
mi zi, coğ ra fi və ziy yə ti mi zi, 
xal qı mı zın is te da dı nı, mü tə
rəq qi in san la rın fəa liy yə ti ni 
nə zə rə ala raq tam əmin lik
lə de yə bi lə rəm ki, əgər biz 
müs tə qil hə yat ya şa say dıq bu 
gün çox qa ba ğa ge də bi lər dik. 
An caq nə edək, Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin bö yük 
gü cü yox idi ki, öz müs tə qil
li yi ni qo ru ya bil sin. Bu, tə bii
dir və 71 il ər zin də biz So vet 
İt ti fa qı tər ki bin də ya şa mı şıq. 
Əl bət tə, xal qı mız o il lər də 
in ki şaf et miş dir, Azər bay can 
da in ki şaf et miş dir və de yə 
bi lə rəm ki, so vet döv rü nün 
ən par laq sə hi fə si ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin fəa liy yə ti 
ilə bağ lı dır. Çün ki məhz 70
ci il lər dən son ra Azər bay
can da sü rət li in ki şaf döv rü 
baş la mış dır. De yə bi lə rəm 
ki, biz o vax ta qə dər müt tə fiq 
res pub li ka lar ara sın da axı rın
cı yer də idik. An caq 70ci il
lə rin son la rın da ar tıq bi rin ci 
yer lə rə çıx mış dıq. İki do nor 
res pub li ka var idi sə, on lar dan 
bi ri də Azər bay can idi. Məhz 
o il lər də sə na ye po ten sia lı mız 
ya ra dıl mış, xü su si lə neft sə
na ye si in ki şaf et miş dir. O po
ten si al bu gün də bi zə bö yük 
dəs tək dir. Kənd tə sər rü fa
tı nın yük sə li şi, inf rast ruk tur 
la yi hə lə ri nin ic ra sı, əl bət tə 
ki, Azər bay ca nın in ki şa fı nı 

tə min edir di. An caq biz müs
tə qil, azad de yil dik və ta le yi
miz əli miz də de yil di. 

İkin ci şans bi zə 1991ci 
il də nə sib ol du. So vet İt ti fa
qı nın da ğıl ma sı nə ti cə sin də 
baş qa müt tə fiq res pub li ka lar
la bə ra bər biz də müs tə qil li yə 
qo vuş duq. An caq o il lə ri biz 
ha mı mız yax şı xa tır la yı rıq. 
Azər bay can üçün çox ağır, 
təh lü kə li il lər idi. Əf sus lar 
os lun ki, müs tə qil li yi mi zin ilk 
il lə rin də bu ta ri xi şans dan o 
vaxt kı rəh bər lik is ti fa də edə 
bil mə miş dir. Öl kə də xa os, 
böh ran hökm sü rür dü – iq
ti sa di böh ran, si ya si böh ran. 
Nə ti cə də bu, və ziy yə ti hər
bi böh ra na gə ti rib çı xar mış
dı və və tən daş mü ha ri bə si 
baş la mış dı. Yə ni, iki il dən 
son ra de mək olar ki, bi zim 
müs tə qil li yi miz ye nə də su al 
al tı na qo yu lur du. San ki ta rix 
tək rar la nır dı, san ki bi rin
ci de mok ra tik res pub li ka nın 
təc rü bə si, yə ni, mən fi mə na
da o təc rü bə si ye nə tək rar la
nır dı və tək rar la na da bi lər di. 
Biz bu nu yax şı bi li rik. Çün ki 
o vaxt iq ti sa diy yat ta ma mi lə 
çök müş dü, sə na ye is teh sa lı 
da yan mış dı, öl kə if ic və ziy
yə tin də idi, er mə ni iş ğa lı, da
xi li çə kiş mə lər, rəh bər lik də 
olan şəxs lə rin fəa liy yət siz li yi 
və xə ya nət kar lı ğı nə ti cə sin
də müs tə qil lik əl dən ge dir di. 
Xü su si lə AXCMü sa vat ha ki
miy yə ti nin ya rıt maz, xə ya
nət kar, fa ciə vi ha ki miy yə ti 
nə ti cə sin də öl kə miz uçu ru
ma ge dir di. Tor paq lar iti ri
lir di, Şu şa, La çın, Kəl bə cər 
iş ğal al tı na düş dü, da xil də 
və ziy yət çox ağır idi və nə
ti cə də və tən daş mü ha ri bə si 
baş la mış dı. Biz o il lə ri yax şı 
xa tır la yı rıq və bu gün qon
şu luq da baş ve rən ha di sə lə ri 
iz lə yər kən ye nə də əmi nəm 
ki, hər bir Azər bay can və tən
da şı o il lə rə qa yı dır, o il lə ri 
xa tır la yır və bir da ha əmin 
olur ki, Azər bay can xal qı nın 
bö yük xoş bəxt li yi on dan iba
rət idi ki, xal qı mız həl le di ci 
an lar da düz gün se çim et miş
dir, müd rik lik gös tər miş dir 
və Ulu Ön də rə üz tu tub onu 
ha ki miy yə tə də vət et miş dir. 
Əgər Hey dər Əli yev o il lər
də Azər bay can rəh bər li yi nə 
gəl mə səy di, öl kə ta ma mi lə 
da ğı la bi lər di. 

Ona gö rə 1993cü il əs

lin də re al müs tə qil li yi mi zin 
ilk ili ol muş dur. Məhz Hey
dər Əli ye vin qə tiy yə ti, cə sa
rə ti, təc rü bə si, dün ya gö rü şü 
və dü şü nül müş si ya sə ti nə
ti cə sin də Azər bay can o ağır 
və ziy yət dən çı xa bil di, sa bit
lik ya ran dı və in ki şaf döv rü 
baş lan dı. Qa nun suz si lah lı 
bir ləş mə lər tərksi lah edil di, 
se pa rat çı qüv və lə rə bö yük 
zər bə vu rul du və Azər bay can 
in ki şaf yo lu na qə dəm qoy du”.

Döv lə t i  mi zin baş  çı  sı 
müa sir in ki şaf ten den si ya sı
nın tə məl da şı olan de mok
ra tik qu ru cu luq pro se si ba
rə də fikir lə ri ni bö lüş müş dür: 
“Azər bay can da de mok ra tik 
tə si sat lar məhz Hey dər Əli
ye vin tə şəb bü sü ilə ya ra dıl
mış və möh kəm lən di ril miş
dir. Müs tə qil Azər bay ca nın 
Kons ti tu si ya sı da Hey dər 
Əli ye vin əsə ri dir. 1995ci il
də Kons ti tu si ya qə bul edil
miş dir. Si ya si sis tem for ma
laş mış dır. Si ya si sis te min 
for ma laş ma sın da da ye nə də 
ulu ön də rin ro lu da nıl maz dır. 
Məhz 1992ci il də mü xa li fət 
par ti ya sı ki mi qu ru lan Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı müa sir 
si ya si sis te min ya ra dıl ma sın
da müs təs na rol oy na mış dır. 
Azər bay can da si ya si is la hat
lar apa rıl ma ğa baş lan mış dır. 
Dün ya ya in teq ra si ya döv rü 
baş lan mış dır. Azər bay ca nı 
dün ya da ta nı ma ğa baş la mış
lar. Bi zə qar şı apa rı lan mü ha
ri bə sa də cə ola raq er mə ni iş
ğa lı ilə bit mir di. Azər bay ca na 
qar şı in for ma si ya mü ha ri bə si 
apa rı lır dı. Biz in for ma si ya 
blo ka da sı şə rai tin də ya şa yır
dıq və bu blo ka da nı ara dan 
gö tür mək, Azər bay ca nı dün
ya ya təq dim et mək və Azər
bay ca nın po ten sia lı nı nü ma
yiş et dir mək üçün ulu ön dər 
bö yük səy lər qoy muş dur və 
bu səy lər öz gö zəl nə ti cə lə ri
ni ver miş dir”. 

Döv lə t i  mi zin baş  çı  sı 
Azər bay ca nın bu gün kü xa
ri ci si ya sə ti ilə bağ lı təd bir 
iş ti rak çı la rı nı mə lu mat lan
dır mış dır: “Biz bey nəl xalq 
təş ki lat lar da da fə al iş ti rak 
edi rik və edə cə yik. Mən 
BMTni xü su si vur ğu la maq 
is tə yi rəm. Qeyd et mək is tə
yi rəm ki, BMT dün ya nın bir 
nöm rə li təş ki la tı dır, bü tün 
dün ya nı əha tə edir. BMTdə 
bi zim möv qe lə ri miz ki fa yət 

qə dər möh kəm dir və 155 öl
kə nin dəs tə yi ilə Təh lü kə siz
lik Şu ra sı na se çil mə yi miz də 
bu nu gös tə rir. Bun dan son ra 
da öz fəa liy yə ti mi zi da vam 
et di rə cə yik. Biz di gər təş ki
lat lar da da fə al iş ti rak edi rik. 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı BMT
dən son ra üzv lə ri nin sa yı na 
gö rə ikin ci bö yük təş ki lat dır. 
Ora da da bi zim möv qe yi miz 
ki fa yət qə dər möh kəm dir. 
Biz bu təş ki la ta üzv olan dan 
dər hal son ra Er mə nis tan
Azər bay can, Dağ lıq Qa ra
bağ mü na qi şə si nin həl li ilə 
bağ lı Azər bay ca nın möv qe
yi ni dəs tək lə yən qət na mə 
də qə bul edil miş dir. İs lam 
Əmək daş lıq Təş ki la tın da biz 
çox fə al rol oy na yı rıq. Ba kı
da çox say lı təd bir lər, na zir lər 
sə viy yə sin də təd bir lər ke çi ri
lir. Əl bət tə ki, İs lam Əmək
daş lıq Təş ki la tın da bi zim 
fəa liy yə ti miz bun dan son ra 
da uğur la da vam et di ri lə cək
dir. Çün ki biz İs lam alə mi nin 
bir par ça sı yıq. Bi zim mil li 
də yər lə ri mi zin tə mə lin də 
İs lam də yər lə ri da ya nır. Ey ni 
za man da, Av ro pa Şu ra sı ilə 
bağ lı əmək daş lıq üçün yax şı 
im kan lar, pers pek tiv lər var
dır. Biz ar tıq Av ro pa Şu ra sı na 
da sədr lik edi rik. Əl bət tə ki, 
bu sədr lik növ bə li lik əsa sın
da olan sədr lik dir. Ona gö rə 
he sab et mi rəm ki, biz bun
dan, ne cə de yər lər, xü su si bir 
qü rur his si ilə da nış ma lı yıq. 
Sa də cə ola raq, növ bə miz gə
lib ça tıb. An caq hər hal da biz 
də bu im kan lar dan sə mə rə
li şə kil də is ti fa də edə cə yik. 
Av ro pa da de mok ra ti ya nın 
in ki şa fı, kor rup si ya ya qar
şı mü ba ri zə nin güc lən di ril
mə si, is la mo fo bi ya ya qar şı 
mü ba ri zə miz da ha da tə sir li 
ola caq dır. 

Əl bət tə, xa ri ci si ya sə ti
mi zin əsas mə sə lə si Er mə
nis tanAzər bay can, Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si dir. Əf
sus lar ol sun ki, Minsk qru pu
nun 20 il dən ar tıq fəa liy yə
ti nə bax ma ya raq, bu sa hə də 
heç bir irə li lə yiş ol ma mış dır. 
Ona gö rə ki, Er mə nis tan tə
rə fi bu nu is tə mir. Ar tıq heç 
ki mə sirr de yil ki, mə sə lə
nin həll olun ma ma sı Er mə
nis ta nın qey rikonst ruk tiv 
möv qe yin dən ası lı dır. Er mə
nis tan sta tuskvo nu sax la
maq is tə yir. Bax ma ya raq ki, 

Minsk qru pu na həm sədr lik 
edən öl kə lə rin döv lət baş çı
la rı sta tuskvo nun qə bu le dil
məz ol du ğu nu də fə lər lə de
miş lər, Er mə nis tan isə bu na 
mə həl qoy mur. Bu sə bəb dən 
də mə sə lə öz həl li ni tap mır. 
An caq mən he sab edi rəm ki, 
ar tıq mü na qi şə nin həl li üçün 
bü tün la zı mi dip lo ma tik və 
hü qu qi əsas lar qo yu lub dur 
və bu əsas la rı biz qoy mu şuq. 
Çün ki mü na qi şə an caq bey
nəl xalq hü qu qun nor ma və 
prin sip lə ri əsa sın da həl li ni 
ta pa bi lər. Bey nəl xalq hü quq 
isə bi zim möv qe yi mi zi dəs
tək lə yir və mü da fiə edir. Öl
kə lə rin əra zi bü töv lü yü mü
ba hi sə möv zu su de yil, o cüm
lə dən Azər bay ca nın əra zi bü
töv lü yü mü ba hi sə möv zu su 
de yil dir. Azər bay ca nın əra zi 
bü töv lü yü heç vaxt da nı şıq lar 
pred me ti ol ma mış dır və ol
ma ya caq dır. Mü na qi şə BMT 
Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın dörd 
qət na mə si əsa sın da öz həl li ni 
tap ma lı dır. Baş qa həll va ri an
tı yox dur. Biz im kan ver mə
rik ki, öz əra zi miz də ikin ci 
qon dar ma er mə ni döv lə ti ni 
ya rat sın lar. Bi rin ci er mə ni 
döv lə ti bi zim əra zi miz də, qə
dim Azər bay can tor pa ğın da, 
İrə van, Göy çə, Zən gə zur da 
qu ru lub dur. İkin ci er mə ni 
döv lə ti ol ma ya caq dır. Heç 
vaxt qon dar ma Dağ lıq Qa
ra ba ğa heç bir hü qu qi sta tus 
ve ril mə yə cək dir”. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
çı xı şı nı döv lə ti mi zin prio ri tet 
he sab et di yi bir mə na lı və qə
tiy yət li mə ra mı ilə bi tir miş
dir: “Azər bay can seç di yi yol la 
get mə li dir və ge də cək dir. Bi
zim yo lu muz azad lıq yo lu dur, 
in ki şaf yo lu dur, müs tə qil lik 
yo lu dur. Biz müs tə qil lik il lə
rin də sü but et mi şik ki, müs
tə qil öl kə ki mi ya şa ya bi lə rik, 
yax şı ya şa ya bi lə rik, in ki şaf 
edə bi lə rik. Ən bö yük sər və
ti miz olan müs tə qil li yi mi zi 
bun dan son ra da qo ru ma lı yıq 
və qo ru ya ca ğıq”. 

Da ha son ra Pre zi dent İl
ham Əli ye vin ma yın 27də 
im za la dı ğı Sə rən cam la 2014
cü il üçün elm, mə də niy yət 
və ədə biy yat sa hə lə rin də 
Döv lət mü ka fat la rı nın təq di
mat mə ra si mi ol muş dur.

Rəs mi qə bul in cə sə nət 
us ta la rı nın ma raq lı kon sert 
proq ra mı ilə ba şa çat mış dır. 

Şərqdəilkdemokratikrespublika

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev ma yın 26da Türk
mə nis ta nın xa ri ci iş lər na
zi ri Rə şid Me re do vu qə bul 
et miş dir. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Azər bay can ilə Türk mə
nis tan ara sın da əla qə lə rin 
qə dim ta ri xi kök lə rə ma lik 
ol du ğu nu və bu gün müs
tə qil döv lət lər ki mi iki tə
rəf li mü na si bət lə ri mi zin 
fə al şə kil də in ki şaf et di yi ni 
vur ğu la mış dır. Pre zi dent 
İl ham Əli yev öl kə lə ri miz 
ara sın da əla qə lə rin ge niş
lən di ril mə sin də müx tə lif 
sə viy yə li qar şı lıq lı sə fər lə
rin önə mi ni qeyd et miş dir. 
İki tə rəf i əla qə lə rin gə lə
cək il lər də də in ki şaf et
di ri lə cə yi nə və möh kəm
lən di ri lə cə yi nə əmin li yi ni 
ifa də edən döv lə ti mi zin 
baş çı sı bu nun üçün qar
şı lıq lı ma ra ğın ol du ğu nu 
de miş dir. Mü na si bət lə ri
mi zin ha zır kı sə viy yə si
nin ra zı lıq do ğur du ğu nu 
bil di rən Pre zi dent İl ham 
Əli yev öl kə lə ri mi zin qar şı
lıq lı fəa liy yə ti nin re gio nal 
əmək daş lı ğın ge niş lən mə
si ba xı mın dan da mü hüm 
əhə miy yət da şı dı ğı nı qeyd 
et miş dir. 

Xa ri ci iş lər na zir lə ri
nin ye ni for mat da ke çi ri lə
cək ilk gö rü şü nün önə mi ni 
vur ğu la yan döv lə ti mi zin 
baş çı sı gö rüş də sə mə rə li 
mü za ki rə lə rin apa rı la ca ğı
na və yax şı nə ti cə lər əl də 
edi lə cə yi nə ümid var ol du
ğu nu bil dir miş dir. Pre zi

dent İl ham Əli yev üç tə rəf i 
for mat da ke çi ri lən bu cür 
təd bir lə rin re gio nal əmək
daş lıq la ya na şı, iki tə rəf li 
əla qə lə rin bü tün sa hə lər də 
in ki şaf et di ril mə si işi nə öz 
töh fə si ni ve rə cə yi nə əmin
li yi ni vur ğu la mış dır.

Xa ri ci iş lər na zi ri Rə
şid Me re dov Türk mə nis
tan Pre zi den ti Qur ban qu lu 
Ber di mə həm mə do vun sa
lam la rı nı və ən xoş ar zu la
rı nı döv lə ti mi zin baş çı sı na 
çat dır mış dır. Rə şid Me re
dov öl kə si nin Pre zi den ti
nin Azər bay can ilə əla qə
lə rin iq ti sa di, ener ji, mə
də ni, hu ma ni tar və di gər 
sa hə lər də ge niş lən di ril
mə si nə bö yük önəm ver di
yi ni de miş dir. Azər bay ca na 
sə fə ri nin Res pub li ka Gü nü 
ərə fə si nə tə sa düf et di yi ni 
vur ğu la yan na zir Türk mə
nis tan Pre zi den ti Qur ban
qu lu Ber di mə həm mə do
vun bu əla mət dar bay ram 
mü na si bə ti lə ən sə mi mi 
təb rik lə ri nin, öl kə mi zin və 
Azər bay can xal qı nın hə ya
tın da mü hüm rol oy na yan 
bu bö yük gün ilə əla qə dar 
ən xoş ar zu la rı nın ifa də 
olun du ğu mək tu bu Pre zi
dent İl ham Əli ye və təq dim 
et miş dir. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Pre zi dent Qur ban qu lu Ber
di mə həm mə do vun təb ri
ki nə və sa lam la rı na gö rə 
min nət dar lı ğı nı bil dir miş, 
onun da sa lam la rı nı Türk
mə nis tan döv lə ti nin baş
çı sı na çat dır ma ğı xa hiş et
miş dir. 

Regionaləməkdaşlıq
genişləndirilir

“Azərbaycanailəsi”
filmfestivalıbaşaçatıb

Yeniuşaqbağçaları

Hey dər Əli yev Fon du
nun, Ailə, Qa dın və Uşaq 
Prob lem lə ri üz rə Döv lət 
Ko mi tə si nin (AQUPDK) 
və BMTnin Əha li Fon du
nun bir gə la yi hə si çər çi
və sin də hə ya ta ke çi ri lən 
“Azər bay can ailə si” al tın cı 
film fes ti va lı ba şa ça tıb. 

Ma yın 22də Ni za mi 
Ki no Mər kə zin də fes ti va lın 
bağ la nış mə ra si mi ke çi ri lib. 
Təd bir də çı xış edən lər fes

ti val haq qın da mə lu mat ve
rib, onun mil li ki no sə nə
ti mi zin təb li ği və in ki şa fı 
ba xı mın dan əhə miy yə ti ni 
qeyd edib lər. Bağ la nış mə
ra si min də qa lib lər mü ka
fat lan dı rı lıb lar. 

Hey dər Əli yev Fon du
nun tə şəb bü sü ilə Sa mux 
ra yon mər kə zin də iki ye ni 
bağ ça nın in şa sı na baş la nı
lıb. Hər bi ri 100 yer lik olan 
iki mər tə bə li bağ ça lar da 
bü tün yaş qru pun dan olan 

kör pə lə rin qi da lan ma sı, 
tə limtər bi yə si, ra hat din
cəl mə si və əy lən mə si üçün 
hər cür şə ra it ya ra dı la caq. 
Bağ ça bi na la rı nın ca ri ilin 
so nu na ki mi is ti fa də yə ve
ril mə si nə zər də tu tu lur.

 HeydərƏliyevFondu

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
ma yın 22də Ba kı Sər gi Mər
kə zin də “World Fo od Azer
bai jan2014” XX Azər bay can 
Bey nəl xalq qi da sə na ye si və 
“Ag ri hort Azer bai jan2014” 
VI II Azər bay can Bey nəl xalq 
kənd tə sər rü fa tı sər gi lə ri ilə 
ta nış ol muş dur.

Bu il özü nün 20 il lik yu bi
le yi ni qeyd edən “World Fo od 
Azer bai jan” Bey nəl xalq qi da 
sə na ye si sər gi si ötən dövr
də qi da məh sul la rı ba za rın da 
həm yer li, həm də xa ri ci is teh
sal çı lar üçün is ti qa mət lən di ri ci 
funk si ya nı ye ri nə ye tir miş dir. 
Ötən müd dət də bu is ti qa
mət də mü hüm nai liy yət lər 
əl də olun muş dur. Ma yın 10
da Mər kə zi Bo ta ni ka Ba ğın
da ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin do ğum gü nü nə həsr 
edil miş “Üzüm tə nək lə ri nin 
əkil mə si” ak si ya sı ke çi ril miş
dir. Sər gi nin iş gün lə rin də 
“Pre mi um şa gird” ad lı təd bir 
çər çi və sin də Azər bay can Döv
lət Aq rar Uni ver si te ti nə qə bul 
za ma nı yük sək bal top la mış 
al tı tə lə bə nin mü ka fat lan dı
rıl ma sı plan laş dı rı lır. Tə sa dü fi 
de yil dir ki, bu gün sə na ye də li
der lik edən bir çox şir kət lə rin 
Azər bay can ba za rın da fəa liy
yə tə baş la ma sı üçün sər gi start 
mey dan ça sı na çev ril miş dir. 

Azər bay can Res pub li ka
sı Kənd Tə sər rü fa tı Na zir
li yi nin təş ki la ti dəs tə yi ilə 
ke çi ri lən “World Fo od Azer
bai jan2014” XX Bey nəl xalq 
qi da sə na ye si və “Ag ri hort 
Azer bai jan2014” VI II Bey
nəl xalq kənd tə sər rü fa tı sər
gi lə ri nin təş ki lat çı la rı qis
min də “Ite ca Cas pi an” MMC 
və onun Bö yük Bri ta ni ya dan 
olan tə rəf da şı “ITE Gro up 
Plc” şir kə ti çı xış edir. 

Bu il ki sər gi də iş ti rak çı
la rın sa yı nın 26 fai zi ni təş
kil edən yer li is teh sal çı lar və 
dist ri bü ter lər də bö yük fə
al lıq gös tə rir. Qi da sə na ye
si nin in ki şaf et di ril mə sin də 

re gi on la ra da ha çox önəm 
ve ri lir. Re gi on lar da ən ye ni 
ava dan lıq və is teh sal tex no
lo gi ya la rı nın tət bi qi ni tə min 
et mək məq sə di lə “World 
Fo od Azer bai jan” və “Ag ri
hort Azer bai jan” sər gi lə rin
də Bər də, Qə bə lə, Gən cə, 
Lən kə ran, Sa at lı, Sa bi ra bad, 
Xaç maz və di gər ra yon lar dan 
sa hib kar lar üçün in fo tur lar 
təş kil edil miş dir. Ümu mi lik
də, iş ti rak çı lar öz məh sul la rı
nı üç əsas is ti qa mət də nü ma
yiş et di rir. 

“World Fo od Azer bai
jan2014” sər gi si nin yu bi
le yi ilə əla qə dar əla və təd
bir lər plan laş dı rıl mış dır. 

Üzüm “World Fo od Azer bai
jan2014” sər gi si nin rəm zi
dir və bu na gö rə də sər gi də 
xa ri ci iş ti rak çı la ra və zi ya rət
çi lə rə Azər bay can mət bə
xi nin zən gin li yi ni nü ma yiş 
et dir mək üçün üzüm dən is
ti fa də et mək lə müx tə lif növ 
mil li xö rək lə rin ha zır lan ma sı 
plan laş dı rı lır. Be lə lik lə, sər gi
lər öl kə nin qi da və aq rar sek
tor la rı nın in ki şa fı üz rə bü tün 
müs bət tə ma yül lə ri nü ma yiş 
et di rir, həm çi nin bey nəl xalq 
müs tə vi də sıx əmək daş lı ğın 
qu rul ma sı na, in ves ti si ya ar
tı mı na və sə na ye də ən ye ni 
tex no lo gi ya la rın tət bi qi nə şə
ra it ya ra dır. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
“Azər to xum” MMCnin, İs
pa ni ya nın “İn ver na de ros El 
Pi lar” şir kə ti nin,  “Am ko dor 
Ba ku” MMCnin, Tür ki yə
nin “Ag rio nal”, Al ma ni ya nın 
“CLA AS Glo bal Sa les GMBH” 
, Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı
nın “John Dee re”   şir kət lə ri
nin stend lə ri nə bax mış dır.

Sər gi də və ümu miy yət lə 
re gi on da ilk də fə ola raq mil li 
stend lər də İran, İta li ya və Es
to ni ya şir kət lə ri nin məh sul la
rı nü ma yiş et di ril miş dir. 

“World Fo od Azer bai
jan2014” sər gi si ilə pa ra lel 
ola raq ke çi ril miş “Ag ri hort 
Azer bai jan2014” VI II Bey
nəl xalq kənd tə sər rü fa tı sər
gi si hər il aq rar komp lek sin 
apa rı cı nü ma yən də lə ri ni, 
elə cə də kənd tə sər rü fa
tı məh sul la rı nın is teh sal çı 
və təc hi zat çı la rı nı bir ara ya 
gə ti rir. Bu il ki sər gi nin əsas 
fərq lən di ri ci xü su siy yə ti isə 
kənd tə sər rü fa tı tex ni ka sı na 
həsr olun muş eks po zi si ya sa
hə si nin ötən il lə mü qa yi sə də 
2,5 də fə ge niş lən mə si dir. Bu 
sa hə Ba kı Sər gi Mər kə zi nin 
həm da xi lin də, həm də açıq 
mey dan ça da təş kil edil miş dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
açıq mey dan ça da nü ma yiş 
olu nan kənd tə sər rü fa tı tex
ni ka sı ilə ta nış ol muş dur. 

Qeyri-neftsektorununinkişafında
yenimərhələ
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Maİl

Pre zi dent İl ham Əli
ye vin öl kə və tən daş la
rı nın 2014cü il fev ra lın 
17dən ma yın 1dək tib bi 
müa yi nə dən ke çi ril mə si 
ba rə də tap şı rı ğı nın ic ra
sı Bi nə qə di ra yo nun da 
uğur la hə ya ta ke çi ri lib. 
Bu məq səd lə Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti tə rə fin dən təd bir lər 
pla nı ha zır la nıb, ko mis si
ya və iş çi qrup ya ra dı lıb. 
Ra yo nun bü tün sə hiy yə 
mü əs si sə lə ri müa yi nə lə
rin apa rıl ma sı üçün ha zır 
və ziy yə tə gə ti ri lib. 

Müa yi  nə lə r in i lk 
gün lə rin dən sa kin lər ra
yon əra zi sin də fəa liy yət 
gös tə rən sə hiy yə mü əs
si sə lə ri nə mü ra ci ət edib
lər. On lar ix ti sas lı hə kim
lər tə rə fin dən hər tə rəf i 
müa yi nə olu nub, elə cə 
də ult ra səs müa yi nə lə
rin dən ke çib lər. Xəs tə
li yi aş kar la nan in san lar 
müa li cə pro se si nə cəlb 
olu nub lar. Müa yi nə lər də 
po lik li ni ka da qey diy yat da 
olan və tən daş lar la ya na şı, 
növ bə li lik əsa sın da ida rə 
və təş ki lat la rın əmək
daş la rı da iş ti rak edib lər. 
Əha li nin müa yi nə si ra
yo nun qə sə bə lə rin də də 
uğur la hə ya ta ke çi ri lib.

Ak si ya müd də tin də 
Bi nə qə di ra yo nu üz rə 
qey diy yat da olan 211 min 
810 nə fər dən 141 min 
248 nə fə ri tib bi müa yi nə
dən ke çi ri lib. Bu da təq
ri bən qey diy yat da olan 
əha li nin 60 fai zi ni təş kil 
edir. Müa yi nə dən ke çən
lər dən 10 min 664 nə fə ri 
am bu la tor, 624 nə fə ri isə 
sta sio nar müa li cə yə cəlb 
olu nub.

Əha li nin tib bi müa
yi nə si kam pa ni ya sı nın 
ge di şi ilə bağ lı Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın ya nın da Şu ra
nın ic la sı ke çi ri lib. Təd
bir də ra yon da sə hiy yə 
sa hə sin də gö rü lən iş lər 
ət raf lı mü za ki rə edi lib. 
Əha li nin tib bi müa yi
nə dən ke çi ril mə sin də 
fərq lə nən bir qrup tibb 
iş çi si nə Bi nə qə di RİHin 
tə şək kür na mə si təq dim 
olu nub.

Əhalinin
tibbi
müayinəsi
uğurla
başa
çatdırılıb

Xocəsənqəsəbəsində“Açıqqapı”vətəndaşforumu

MaİlaĞaXaNOV 

EsMİraOrUCOVa

Ma yın 23də İq ti sa diy yat 
və Sə na ye Na zir li yi nin Sa hib
kar lı ğa Kö mək Mil li Fon du 
(SKMF) və Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Sa hib kar lı
ğın gü zəşt li kre dit ləş di ril mə si 
mə sə lə lə ri”nə da ir iş gü zar fo
rum ke çi ril miş dir.

Təd bir iş ti rak çı la rı əv vəl
cə ra yo nun Rə sul za də qə sə
bə sin də əsas his sə si gü zəşt li 
kre dit lər he sa bı na ma liy yə
ləş di ril mək lə in şa edi lən, 
gün də lik is teh sal gü cü 46,3, 
il lik is teh sal gü cü 16,9 min 
ton olan çö rək is teh sa lı za
vo du nun fəa liy yə ti ilə ta nış 
ol muş lar. 

100 say lı tam or ta mək tə
bin akt za lın da da vam et di ri
lən 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, SKMF
nin ic ra çı di rek to ru Şir zad Ab
dul la yev, İq ti sa diy yat və Sə na
ye Na zir li yi nin əmək daş la rı 
və 50dən çox sa hib kar iş ti rak 
et miş dir. 

SKMFnin fəa liy yə ti ni əks 
et di rən vi deoçar xın nü ma yi
şin dən son ra fond ba rə sin də 
ümu mi mə lu mat lar ve ril miş
dir. Bil di ril miş dir ki, res pub
li ka da döv lətsa hib kar mü na
si bət lə ri nin in ki şa fı, biz ne sə 
da ir qa nun ve ri ci li yin və in zi
ba ti pro se dur la rın tək mil ləş
di ril mə si, iş adam la rı na döv
lət dəs tə yi me xa nizm lə ri nin 
tək mil ləş di ril mə si, on la rın 
maa rif ən di ril mə si və iş gü zar 
əla qə lə ri nin ge niş lən di ril mə
si is ti qa mət lə rin də sis tem li və 
ar dı cıl is la hat lar apa rı lır. 

Təd bir də SKMİFnin 
gü zəşt li kre dit lər dən is ti
fa də, in ves ti si ya la yi hə lə ri
nin ha zır lan ma sı və təq dim 
olun ma sı qay da la rı ba rə də iş 
adam la rı na ət raf lı mə lu mat 
ve ril miş, ey ni za man da müa
sir ət kə si mi mü əs si sə lə ri nin, 
ki çik və or ta həcm li is ti xa na 
tə sər rü fat la rı nın ya ra dıl ma
sı üz rə nü mu nə vi in ves ti si ya 
la yi hə lə ri nin təq di ma tı ol
muş dur. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd
din İs gən də rov bil dir miş dir 
ki, ha zır da res pub li ka mız bü
tün sa hə lər də sü rət lə in ki şaf 
edir və bö yük in ves ti si ya la yi
hə lə ri ni uğur la ger çək ləş di rir. 
Bil di ril miş dir ki, ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin rəh
bər li yi al tın da ötən əs rin 90
cı il lə rin də hə ya ta ke çi ri lən 
iq ti sa di is la hat la rın mən ti qi 
nə ti cə si ki mi, özəl ləş dir mə 
pro se si nin əsa sən ba şa çat ma
sı öl kə də sa hib kar lar sin fi nin 
for ma laş ma sı nı və on la rın iq
ti sa diy ya tın apa rı cı qüv və si nə 
çev ril mə si ni, ye ni iş yer lə ri nin 
ya ra dıl ma sı nı tə min et miş dir: 
“Ümum mil li li de rin iq ti sa di 
si ya sə ti ni uğur la da vam et di
rən Pre zi dent İl ham Əli yev 
ilk gün dən biz nes mü hi ti nin 

li be ral laş dı rıl ma sı, iş adam la
rı üçün la zı mi şə rai tin ya ra
dıl ma sı is ti qa mə tin də ar dı cıl 
is la hat la rın hə ya ta ke çi ril mə
si ni tə min edir. Ha zır da Azər
bay ca nın bu sa hə də əl də et di
yi uğur lar, öl kə miz də əl ve riş li 
biz nes və sər ma yə mü hi ti nin 
möv cud lu ğu bey nəl xalq sə
viy yə də eti raf edi lir. Şüb hə
siz ki, bu uğur la rın əsa sın da 
dü şü nül müş iq ti sa di si ya sət, 
res pub li ka da möv cud olan ic
ti maisi ya si sa bit lik və mü tə
rəq qi is la hat lar da ya nır. 

Sirr de yil dir ki, hər bir öl
kə nin in ki şa fı, ilk növ bə də, 
sa hib kar lı ğın in ki şa fın dan 
ke çir. Sa hib kar lı ğın 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. Re gi on
la rın so si aliq ti sa di in ki şa fı 
döv lət proq ram la rı nın uğur
lu ic ra sı nə ti cə sin də bu is ti
qa mə tin də mü hüm ad dım lar 
atıl mış, böl gə lə rin tə rəq qi
si ni şərt lən di rən mü hüm 
inf rast ruk tur la yi hə lər hə
ya ta ke çi ril miş, ener ji, qaz, 
iç mə li su ilə təc hi zat əsas lı 
şə kil də yax şı laş dı rıl mış dır. 
Döv lət proq ram la rı nın ic ra sı 
təd bir lə ri nə ti cə sin də özəl 
sek to ra döv lət dəs tə yi ar tı rıl
mış, öl kə iq ti sa diy ya tı nın neft 
ami lin dən ası lı lı ğı nın azal dıl
ma sı məq sə di lə ye ni is teh sal 
sa hə lə ri ya ra dıl mış, iş siz li yin 
azal dıl ma sı, əha li nin so si al 
mü da fiə si nin güc lən di ril mə
si tə min edil miş dir”.

Xa ləd din İs gən də rov qeyd 
et miş dir ki, öl kə rəh bər li yi tə
rə fin dən hə ya ta ke çi ri lən təd
bir lər sa hib kar lar üçün da ha 
əl ve riş li mü hi tin və im kan
la rın ya ra dıl ma sı na xid mət 
edir. Qeyd olun muş dur ki, 
SKMİFnin xət ti ilə sa hib kar
la rın in ves ti si ya la yi hə lə ri nin 
ma liy yə ləş di ril mə si də öl kə 
iq ti sa diy ya tı nın in ki şa fı na və 
əha li nin ri fah ha lı nın da ha da 
yax şı laş ma sı na xid mət edir: 
“Gö rü lən bu iş lər xal qı mı zın 
xoş gü zə ra nı üçün dür. He
sab edi rəm ki, sa hib kar lar bu 
şə ra it dən mak si mum ya rar
lan ma lı dır lar. Sa hib kar lı ğın 
in ki şa fı na bö yük önəm ve

rən Pre zi dent İl ham Əli yev 
qeyd et miş dir ki, iri həcm li 
is teh sal gü cü nə ma lik sə na ye 
mü əs si sə lə ri nin ya ra dıl ma sı, 
iş adam la rı na mad di, mə nə
vi, hü qu qi dəs tə yin ve ril mə
si ki çik və or ta sa hib kar lı ğın 
güc lən di ril mə si ba xı mın dan 
son də rə cə zə ru ri dir. 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 hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər Bi nə qə di ra yo nun da 
da 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 yo nu muz da müx tə lif 
la yi hə lər uğur la hə ya ta ke çi
ri lir”.

Bi nə qə di ra yo nu nun Pre
zi dent İl ham Əli ye vin dəs tə yi 
ilə son il lər sü rət lə in ki şaf et
di yi ni de yən ic ra ha ki miy yə ti
nin baş çı sı bu ra da sa hib kar lıq 
fəa liy yə ti ilə məş ğul ol maq 
və onu ge niş lən dir mək üçün 
əl ve riş li im kan la rın möv cud
lu ğu nu diq qə tə çat dır mış dır: 
“Azər bay can qə dər sa hib kar
la ra diq qət və qay ğı gös tə rən 
öl kə lər çox az dır. La kin hər 
bir mə sə lə də in sa nın özü nün 
də ba ca rı ğı la zım dır. Cə nab 
Pre zi den tin de di yi ki mi, hər 
işi gör mək olar, am ma bu nun 
üçün ira də la zım dır. Bu gün 
İq ti sa diy yat və Sə na ye Na zir
li yi böl gə lər də və pay taxt da 
sa hib kar la rın in ves ti si ya la yi
hə lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə si
nə ma liy yə dəs tə yi gös tə rir. 
Baş qa öl kə lər də sa hib kar la rın 
maa rif ən di ril mə si təd bir lə ri 
ödə niş li əsas lar la hə ya ta ke çi
ri lir. Biz də isə bü tün təd bir lər 
ödə niş siz dir. Be lə olan təq dir
də sa hib kar da mə su liy yə ti ni 
dərk et mə li, hər bir işə mə su
liy yət lə ya naş ma lı dır. Öl kə də 
rə qa bət o qə dər sü rət lə ge dir 
ki, nə yi sə or ta, aşa ğı sə viy yə
də gör dük də nə zə rə çarp mır. 
Bu ra da “Ya şıl ba zar” la yi hə si 
ba rə də təq di ma tı iz lə dik. Bu 
la yi hə nin öz işi ni se vən, ba
ca rıq lı sa hib kar lar tə rə fin dən 
hə ya ta ke çi ril mə si nə eh ti yac 
var. Bu nun üçün hə min sa hib
kar la ra hər cür şə ra it ya ra dı la
caq. Be lə ob yekt lə rin açıl ma sı 
kü çə ba zar la rı nın, pə ra kən də 
ət kə si mi nin də qar şı sı nı ala 
bi lər. Bu cür bö yük la yi hə lə

rin hə ya ta ke çi ril mə si ilə bağ lı 
mü ra ci ət lər olar sa, biz hə min 
sa hib kar la ra hər cür kö mək 
gös tər mə yə ha zı rıq”. 

SKMFnin ic ra çı di rek
to ru Şir zad Ab dul la yev bil
dir miş dir ki, öl kə miz də 
sa hib kar la rın in ves ti si ya la
yi hə lə ri nin ma liy yə ləş di ril
mə si nin sə mə rə li me xa niz mi 

for ma laş dı rıl mış, son il lər iş 
adam la rı na ve ri lən gü zəşt li 
kre dit lə rin ümu mi həc mi art
mış dır: “Ötən il lər də Pre zi
dent İl ham Əli yev tə rə fin dən 
im za lan mış bir sı ra fər man 
və sə rən cam lar sa hib kar lı ğın 
in ki şa fın da əhə miy yət li rol 
oy na mış dır. Sa hib kar lar ay rı
ay rı sa hə lər də fəa liy yət lə ri
ni da vam et di rir lər. Əha li nin 
ər za ğa olan eh ti ya cı de mək 
olar ki, yer li məh sul lar he sa
bı na ödə ni lir. Sa hib kar la rın, 
fer mer lə rin is teh sal et dik lə ri 
yer li məh sul lar key fiy yət ba
xı mın dan id xal olu nan mal
la rı qa baq la yır. 2014cü ilin 
ötən döv rü ər zin də öl kə üz rə 
1860 sa hib kar lıq sub yek ti nin 
in ves ti si ya la yi hə si nin ma liy
yə ləş di ril mə si nə 90,5 mil yon 
ma nat gü zəşt li kre dit ay rıl
mış dır. Bu kre dit lər he sa bı na 
ma liy yə ləş di ri lən la yi hə lə rin 
re al laş dı rıl ma sı 4300dən çox 
ye ni iş ye ri nin ya ra dıl ma sı na 
im kan ve rir”. 

Ş.Ab dul la yev vur ğu la mış
dır ki, 20142016cı il lə ri əha
tə edən “Ba kı şə hə ri və onun 

qə sə bə lə ri nin so si aliq ti sa
di in ki şa fı Döv lət Proq ra mı” 
çər çi və sin də pay taxt da və ət
raf qə sə bə lər də ki çik və or ta 
sa hib kar la rın in ves ti si ya la yi
hə lə ri nin ma liy yə ləş di ril mə
si nə zər də tu tul muş dur. Bu 
məq səd lə SKMF tə rə fin dən 
da vam lı ola raq sa hib kar lar 
ara sın da maa rif ən di ri ci təd
bir lər hə ya ta ke çi ri lir: “2011
ci il dən bə ri 772 sa hib ka ra 
176 mil yon ma nat məb lə ğin
də gü zəşt li kre dit lər ve ri lib. 
Bu və sa it lər he sa bı na 5900a 
ya xın ye ni iş ye ri nin açıl ma
sı tə min edil miş dir. Bu gün kü 
təd bir çər çi və sin də 27 sa hib
ka ra 2,2 mil yon ma nat məb
lə ğin də gü zəşt li kre dit ve ril di. 
Hə min kre dit lə rin bö yük bir 
his sə si məhz Bi nə qə di ra
yo nun da fəa liy yət gös tə rən 
sa hib kar la rın pa yı na dü şür. 
Bun dan baş qa, iki iri la yi hə
nin ma liy yə ləş di ril mə si – Sa
bun çu ra yo nu nun Ba kı xa nov 
qə sə bə sin də “Çö rək” is teh
sa lı za vo dun da ye ni şir niy yat 
is teh sa lı sa hə si nin ya ra dıl ma
sı və Ra ma na qə sə bə sin də 
“Co rab” is teh sa lı fab ri ki nin 

fəa liy yə ti nin ge niş lən di ril
mə si tə min olun muş dur. Bu 
la yi hə lə rin re al laş dı rıl ma sı 
200ə ya xın ye ni iş ye ri nin 
ya ra dıl ma sı na im kan ve rə
cək. Bu gün kü təd bir də “ya şıl 
mar ket lər”in, “fer mer ma ğa
za la rı”nın, “lo gis tik” mər kəz
lə rin ya ra dıl ma sı ilə əla qə dar 
nü mu nə vi la yi hə lər təq dim 
olun du. Ar tıq Ba kı şə hə ri nin 
Nə si mi ra yo nun da be lə bir la
yi hə hə ya ta ke çi ri lir və pa yız 
ay la rın da onu ic ti ma iy yə tə 
təq dim edə cə yik. Bi nə qə di 
ra yo nun da da tə rə fi miz dən 
ha zır la nan nü mu nə vi la yi hə 
təq dim olun du və əmi nik ki, 
bu la yi hə nin ma liy yə ləş di ril
mə si ya xın za man lar da hə ya ta 
ke çi ri lə cək”. 

Ş.Ab dul la yev Bi nə qə di 
ra yo nun da po ten sia lı bö yük 
olan sa hib kar lar la da ha bir 
gö rü şün təş kil olu na ca ğı nı 
da diq qə tə çat dır mış dır: “Bi
nə qə di ra yo nu Ba kı şə hə ri
nin gi riş zo na sın da yer lə şir. 
Ya ra dı la caq “Ya şıl mar ket”in 
içə ri sin də lo gis ti ka və kə sim 
mər kəz lə ri nin ol ma sı, fer mer 

ma ğa za la rı nın ya ra dıl ma sı is
teh lak çı la ra yük sək key fiy yət li 
kənd tə sər rü fa tı məh sul la rı
nın çat dı rıl ma sın da mü hüm 
rol oy na ya bi lər və bu la yi hə 
ya xın vaxt lar da hə ya ta ke çi ri
lə cək. Bi nə qə di ra yo nun da
kı sə na ye mü əs si sə lə ri nə də 
döv lə tin gü zəşt li kre dit lə ri 
ay rı lıb. Həm çi nin, ra yon da 
bö yük bir sə na ye mü əs si sə
si nin ma liy yə ləş di ril mə si ilə 
bağ lı la yi hə SKMFdə nə zər
dən ke çi ri lir. Ça lı şı rıq ki, Ba kı 
ət ra fın da eko lo gi ya ya mən fi 
tə sir gös tər mə yən, qə sə bə sa
kin lə ri nin məş ğul lu ğu nun tə
mi na tın da mü hüm rol oy na
yan sə na ye mü əs si sə lə ri nin, 
ey ni za man da yün gül sə na ye 
mü əs si sə lə ri nin ma liy yə ləş
di ril mə si ni tə min edək. Bu 
gün bir xa nım sa hib kar tə
rə fin dən bi zə la yi hə təq dim 
edil di. Ya xın gün lər də mü va
fiq kre dit təş ki la tı va si tə si ilə 
hə min la yi hə nin ma liy yə ləş
di ril mə si tə min ola caq. Bu 
da “Bak sol” ad la nan sə na ye 
zo na sın da qa dın la rın məş ğul
lu ğu nun tə min olun ma sın da 
xü su si rol oy na ya caq”.

Son ra təd bir də iş ti rak 
edən sa hib kar la rı ma raq
lan dı ran su al lar ca vab lan dı
rıl mış dır. Po lad Bay ra mov 
sa hib kar lıq fəa liy yə ti ilə 
məş ğul ol maq, gü zəşt li kre
dit lər al maq üçün bank la ra 
mü ra ci ət et di yi ni bil dir miş
dir: “Kre dit gö tür mək üçün 
öl kə də fəa liy yət gös tə rən 
iri bank la ra mü ra ci ət et dim. 
Heç bir bank mü ra ciə ti mə 
müs bət ca vab ver mə di. Da ha 
son ra SKMFyə mü ra ci ət et
dim. On lar mə nə kö mək lik 
gös tə rə rək kre dit gö tür mək 
üçün aidiy yə ti üz rə yö nəlt di
lər və kre dit gö tür düm. Ar tıq 
öz işi mi qur mu şam və tək rar 
bir ne çə də fə kre dit al mı şam”. 
Sa hib kar Sə ki nə Ba ba ye va isə 
rəh bə ri ol du ğu mü əs si sə də, 
əsa sən, xa nım la rın ça lış dı ğı nı 
vur ğu la mış dır. O bil dir miş dir 
ki, mü əs si sə nin da ha da ge
niş lən di ril mə si üçün SKMF
yə ye ni dən mü ra ci ət et miş 
və qu ru mun rəh bər li yi tə rə
fin dən aidiy yə ti üz rə gü zəşt li 
kre di tin ay rıl ma sı na gös tə riş 
ve ril miş dir.

sİyaVUşƏMİrlİ

Son 2 il də Bi nə qə di ra yo
nu nun müx tə lif əra zi lə rin də 
təş kil edi lən səy yar gö rüş lər 
sa kin lə rin prob lem lə ri nin 
həl lin də mü hüm rol oy na yır. 
Bu qə bil dən da ha bir gö rüş 
bu gün lər də ra yo nun əra zi 
və əha li ba xı mın dan bö yük 
ya şa yış mas siv lə rin dən olan 
Xo cə sən də ke çi ri lib. Səy yar 
gö rüş 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, Apa
ra tın şö bə mü dir lə ri, mü va
fiq ida rə və mü əs si sə lə rin, 
hü quqmü ha fi zə or qan la rı
nın rəh bər lə ri və qə sə bə sa

kin lə ri iş ti rak edib lər.
İc ra ha ki miy yə ti nin baş

çı sı Xa ləd din İs gən də rov gö
rü şü aça raq bil di rib ki, Pre
zi dent İl ham Əli ye vin xü su si 
diq qət və qay ğı sı nə ti cə sin də 
Bi nə qə di sü rət lə in ki şaf edir, 
ra yon da ge niş miq yas lı abad
lıqqu ru cu luq iş lə ri hə ya ta 
ke çi ri lir, in san la rın ya şa yış 
şə rai ti, ri fah ha lı yax şı la şır. 
Qeyd edi lib ki, son il lər də ra
yo nun Xo cə sən qə sə bə si nin 
də prob lem lə ri nin həl li is ti
qa mə tin də zə ru ri təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri lir, ge niş miq yas lı 
ye ni dən qur ma iş lə ri apa rı lır, 
sa kin lə rin üz ləş dik lə ri so si al 
prob lem lər təd ri cən ara dan 
qal dı rı lır: “2013cü il də əha

li nin qaz, elekt rik ener ji si, iç
mə li su ilə tə mi na tı xey li yax
şı la şıb, sa kin lə rə gös tə ri lən 
poçtra bi tə xid mət lə ri nin sə
viy yə si yük sə lib. Möh tə rəm 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
mü va fiq sə rən ca mı ilə təs diq 
olun muş “Ba kı şə hə ri nin qə
sə bə lə ri nin so si aliq ti sa di in
ki şa fı nın sü rət lən di ril mə si nə 
da ir Təd bir lər Proq ra mı”nda 
Xo cə sən qə sə bə si üz rə nə
zər də tu tul muş iş lə rin uğur la 
ye ri nə ye ti ril mə si sa kin lə rə 
gös tə ri lən kom mu nal xid
mət lər lə ya na şı, təh sil, sə hiy
yə və di gər sa hə lə rin işi nə də 
müs bət tə sir gös tə rir. Ötən il 
qə sə bə da xi li yol la rın as falt
laş dı rıl ma sı, en siz kü çə lə rin 

ge niş lən di ril mə si, sə ki lə rin 
ya ra dıl ma sı, müa sir av to bus 
da ya na caq la rı nın qu raş dı

rıl ma sı sa kin lə rin ra zı lı ğı na 
sə bəb olub. Bu il isə qə sə bə
də əla və ola raq ye ni mək təb 

bi na sı nın, mə də niy yət evi və 
uşaq bağ ça sı nın, “xe yirşər” 
evi nin ti ki lə rək sa kin lə rin is

ti fa də si nə ve ril mə si nə zər də 
tu tu lur”.

Sa kin lər dən Ab bas Ha cı
ba la yev, Ən na ğı Ab dul la yev, 
Rə şid Məm mə dov, Ana xa
nım Xa sa ye va, İla hə Yu su
bo va və baş qa la rı qə sə bə də 
hə ya ta ke çi ri lən abad lıq və 
qu ru cu luq iş lə ri nə gö rə min
nət dar lıq la rı nı bil di rib, on la rı 
na ra hat edən bə zi nöq san və 
ça tış maz lıq la rın ara dan qal dı
rıl ma sı nı xa hiş edib lər.

Son 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 sa kin
lər tə rə fin dən qal dı rı lan mə
sə lə lə rin həl li ilə əla qə dar 
aidiy yə ti qu rum la rın rəh bər
lə ri nə tap şı rıq lar ve rib.
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Ma yın 27də Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti nin akt 
za lın da 28 May  Res pub li ka 
Gü nü nə həsr olun muş təd bir 
ke çi ri lib. Top lan tı da ic ra ha ki
miy yə ti baş çı sı nın müa vin lə ri 
İl qar Sü ley ma nov,  Vü sar İs
ma yı lov, Ay gün Əli ye va, Mil
li Məc li sin de pu tat la rı Mu sa 
Qa sı mov, Rə fa el Çəb ra yı lov, 
RİH baş çı sı Apa ra tı nın mə sul 
iş çi lə ri və ra yon ic ti ma iy yə
ti nin nü ma yən də lə ri iş ti rak 
edib lər. 

Təd bir Azər bay ca nın 
Döv lət him ni nin sə da la rı al
tın da baş la nı lıb. 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 çı xı şın da 28 May 
 Res pub li ka Gü nü nün ta ri xi 
haq qın da təd bir iş ti rak çı la
rı na ge niş mə lu mat ve rib. O, 
19181920ci il lər də möv
cud ol muş Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin əl də et di
yi nai liy yət lər dən söz aça raq 
bil di rib ki, cə mi 23 ay ya şa
ma sı na bax ma ya raq, Cüm hu
riy yət mü səl man Şər qin də ilk 
de mok ra tik, hü qu qi, dün yə vi 
döv lət ola raq xal qı mı zın ar zu 
və ide al la rı nın ger çək ləş mə
si nə im kan ya ra dıb. Ye ni de
mok ra tik döv lə tin ya ran ma sı 
ilə xa qı mız ta ri xən can at dı ğı 
müs tə qil li yə və is tiq la la qo vu
şub müs tə qil döv lət tə si sat la
rı nın ya ra dı ma sı na na il olub: 
“Döv lət müs tə qil li yi mi zin 
bər pa sın dan son ra bu bay ram 
hər il res pub li ka mız da bö yük 
coş qu və tən tə nə ilə qeyd 
edi lir. Müx tə lif təd bir lər də 
Cüm hu riy yət döv rü nə bir da
ha nə zər sa lı nır, onun ta ri xi
miz də ye ri və ro lu ət raf ı təh
lil edi lir, döv lət qu ru cu lu ğu 
təc rü bə si hər tə rəf i öy rə ni lir. 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy
yə ti öl kə mi zin ço xə sir lik so
si aliq ti sa di, ic ti maisi ya si və 
mə də ni in ki şa fı nın, xal qı mı
zın mil li oya nı şı və dir çə li şi 

pro ses lə ri nin mən ti qi nə ti cə
si ki mi mey da na çı xıb. 1918ci 
il ma yın 28də Azər bay ca nın 
is tiq la liy yə ti nin elan edil mə
sin də, Xalq Cüm hu riy yə ti nin 
tə şək kül tap ma sın da və fəa
liy yət gös tər mə sin də cüm hu
riy yə tə rəh bər lik et miş şəxs
lə rin bö yük xid mət lə ri olub. 
Bu gör kəm li döv lət xa dim lə
ri nin, və tən pər vər zi ya lı la rın, 
pe şə kar hərb çi lə rin ad la rı xal
qı mı zın yad da şı na əbə di həkk  
edi lib”. 

Na tiq bil di rib ki, Azər bay
can Xalq Cüm hu riy yə ti Av
ro pa nın de mok ra tik də yər
lə ri ilə Şərq mə də niy yə ti nin 
xü su siy yət lə ri ni üz vi şə kil də 
bir ləş di rən ye ni döv lət və cə
miy yət nü mu nə si idi. Cə mi 
23 ay fəa liy yət gös tər mə si nə 
bax ma ya raq, ilk res pub li ka 

döv rün də hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər müs tə qil döv lət çi
li yi mi zin əsas la rı nın ya ra dıl
ma sı və gə lə cək in ki şaf yo
lu nun mü əy yən ləş di ril mə si 
ba xı mın dan mü hüm əhə miy
yət kəsb edir di: “De mok ra tik 
hü quq və azad lıq la rın bər qə
rar ol ma sı, et nik və di ni mən
su biy yət dən ası lı ol ma ya raq 
bü tün və tən daş la rın bə ra bər 
hü quq la rı nın ta nın ma sı, hət
ta bir çox Av ro pa öl kə sin dən 
da ha əv vəl qa dın la ra seç ki 
hü qu qu nun ve ril mə si, Azər
bay can di li nin döv lət di li 
elan edil mə si, təh sil və mə
də niy yə tin in ki şa fı na xü su si 
diq qət gös tə ril mə si, ni za mi 

Mil li Or du nun, təh lü kə siz lik 
struk tur la rı nın qu rul ma sı və 
sa ir iş lər Xalq Cüm hu riy yə ti 
hö ku mə ti nin yü rüt dü yü si ya
sə tin miq ya sı nı, ma hiy yət və 
mə na sı nı əya ni şə kil də sə ciy
yə lən di rir.

  Azər bay can Xalq Cüm
hu riy yə ti xü su sən təh si lin, 
mə də niy yə tin, ədə biy yat və 
in cə sə nə tin in ki şa fı sa hə sin
də fəa liy yə ti ilə yad da qa lıb. O 
il lər Azər bay can hö ku mə ti nin 
hə ya ta ke çir di yi təd bir lər dən 
bi ri də təd ris mü əs si sə lə ri nin 
mil li ləş di ril mə si olub. 1919cu 

il sent yab rın 1də Azər bay can 
par la men ti Döv lət Uni ver si te
ti nin təş ki li haq qın da qa nun 
qə bul edib, bu nun la da mil li 
təh sil oca ğı nın əsa sı qo yu lub. 
Cümhuriyyət döv rün də ki tab
xa na və mu zey işi nin qu ru lu
şun da bö yük ye ni lik lər edi lib. 
Azər bay can hö ku mə ti ge niş 
oxu cu küt lə si nin eh ti yac la rı nı 
ödə mək üçün Ba kı da ümu mi 
ki tab xa na təş kil et mək mə
sə lə si ni qal dı rıb. 1920ci ilin 
ap re lin də Azər bay can da 95 
min nüs xə ki tab fon du olan 
11 ki tab xa na var idi.  Hə min 
dövr də Azər bay can da ilk mu
zey  “İs tiq lal” mu ze yi təş kil 
olu nub. O il lər də Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin çox
say lı mət bu at or qan la rı olub. 
19181920ci il lər də Ba kı da, 
Gən cə də və res pub li ka nın di

gər şə hər lə rin də on lar la qə zet 
və jur nal nəşr edi lib. 

İs tiq lal döv rü mil li te atr 
sə nə ti nin, poe zi ya nın, dra
ma tur gi ya nın, ümu miy yət lə, 
in cə sə nə tin in ki şa fın da çox 
mü hüm və ma raq lı bir dövr
dür. 1918ci  il də Ba kı da Ha
cı bəy li qar daş la rı tə rə fin dən 
te atr trup pa sı təş kil edi lib. 
Azər bay can hö ku mə ti isə türk 
te atr trup pa sı nı öz hi ma yə si nə 
gö tü rüb. Ümu miy yət lə, is tiq
lal döv rü te at rın in ki şa fın da 
əsas lı key fiy yət də yi şik lik lə ri, 
döv lə tin te atr sə nə ti nə fə al 
yar dı mı, te at rın cə miy yə tin 
hə ya tın da ro lu nun art ma sı ilə 
əla mət dar dır”.

İ.Sü ley ma nov qeyd edib 
ki, xal qı mız ye ni ta ri xi şə ra it
də döv lət müs tə qil li yi ni bər pa 
et dik dən son ra ümum mil li li
der Hey dər Əli ye vin rəh bər li yi 
al tın da Xalq Cüm hu riy yə ti nin 
ənə nə lə ri ni əsas tu ta raq müs
tə qil Azər bay can döv lə ti ni ya
rat dı. Ulu ön də rin uzaq gö rən 
siya səti sa yə sin də, Azər bay
can Xalq Cüm hu riy yə tin dən 
fərq li ola raq, ye ni müs tə qil 
res pub li ka mız mü rək kəb və
ziy yət də ol du ğu na bax ma ya
raq, öz müs tə qil li yi ni və su ve
ren li yi ni qo ru ma ğı, möh kəm
lən dir mə yi ba car dı, öl kə də 
da vam lı ic ti maisi ya si sa bit lik 
bər pa edil di: “Bu gün möh tə
rəm Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi al tın da Azər bay can 
Res pub li ka sın da de mok ra tik, 
hü qu qi, dün yə vi döv lət, və
tən daş cə miy yə ti qu ru cu lu ğu 
pro se si uğur la da vam et di ri lir. 
Bu sa hə də qa za nıl mış nai liy
yət lər qü rur do ğu rur. Res pub
li ka mız da si ya si, iq ti sa di və 
so si al is la hat lar uğur la hə ya ta 
ke çi ri lir. Öl kə iq ti sa diy ya tı in
ki şaf et di ri lir, əha li nin so si al 
mü da fiə si nin güc lən di ril mə si 
üçün tə sir li təd bir lər gö rü lür”.

İ.Sü ley ma nov qeyd edib ki, 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy
yə ti nin ta ri xi, onun gör kəm
li şəx siy yət lə ri nin fəa liy yə ti 
də rin dən öy rə nil mə li, ide ya
la rı təb liğ edil mə li, təc rü bə
sin dən ge niş is ti fa də olun ma
lı dır: “Cüm hu riy yə tin ta ri xi 
təc rü bə si gös tə rir ki, döv lət 
müs tə qil li yi ni və su ve ren li
yi əl də et mək ki fa yət de yil, 
həm də onu bü tün va si tə lər lə 
qo ru maq və möh kəm lən dir
mək la zım dır. 28 may 1918ci 
il Azər bay ca nın ən par laq və 
unu dul maz ta ri xi gün lə rin
dən bi ri, yə ni Azər bay ca nın 
is tiq lal gü nü dür. Tə əs süf lər 
ol sun ki, müs tə qil Azər bay
can Cüm hu riy yə ti iki ya şı na 

çat ma dan bol şe vik lə rin hü
cu mu na mə ruz qal dı və dev
ril di. La kin xal qı mı zın is tiq lal 
ar zu su heç vaxt sön mə di, “Bir 
kə rə yük sə lən bay raq bir da ha 
en məz” şua rı 1991ci ilin okt
yab rın da ye ni dən mil yon la rın 
qəl bi nə su səp di”.

Top lan tı da çı xış edən Mil
li Məc li sin de pu ta tı, ta rix çi
alim Mu sa Qa sım lı bil di rib ki, 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy
yə ti türk və İs lam dün ya sın
da ilk par la ment li res pub li ka 
və ilk de mok ra tik, hü qu qi və 
dün yə vi döv lət idi. Şərq də ilk 
də fə qa dın la ra seç ki hü qu qu
nun ve ril mə si, qa dınki şi bə
ra bər li yi nin tə mi ni, Mil li Or
du nun və di gər struk tur la rın 
ya ra dıl ma sı, mil li pu lun tə
da vü lə bu ra xıl ma sı, müs tə qil 
xa ri ci si ya sə tin yü rü dül mə
si, ilk mil li uni ver si te tin tə sis 
edil mə si bu uğur la rın yal nız 
bir qis mi dir. Bu gün öz lə ri ni 
“mo dern” he sab edən bə zi öl
kə lə rin hə lə də tə min edə bi
mə di yi de mok ra tik şə rai ti 96 
il bun dan əv vəl Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti ya rat mış
dı”. 

 Ta rix çialim qeyd edib ki, 
Cüm hu riy yə tin ən mü hüm  
uğur la rın dan bi ri də 1920ci 
ilin yan va rın da Azər bay ca nın 
Ver sal Ali Şu ra sı tə rə fin dən 
defak to müs tə qil döv lət ki
mi ta nın ma sı idi. 1919cu ilin 
son la rın da Azər bay can Cüm

hu riy yə ti 20dən çox  öl kə ilə 
dip lo ma tik əla qə lər ya rat mış
dı. 

M.Qa sım lı vur ğu la yıb ki, 
müs tə qil Azər bay can döv lə
ti Cüm hu riy yə tin va ri si ki mi 
onun hə ya ta ke çi rə bil mə di
yi  ide ya la rı uğur la ger çək
ləş di rir, müs tə qil li yi ni il bə il 
möh kəm lən di rir. Azər bay can 
döv lə ti və xal qı onun  ya ra dı
cı la rı nın xa ti rə si ni uca tu tur, 
eh ti ram la yad edir: “2007ci il 
ma yın 25də Ba kı da “İs tiq la
liy yət bə yan na mə si” abi də si
nin açı lı şı olub. Hə min mə ra
sim də Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev də iş ti rak edib. 
Qra nit və ağ mər mər dən 
yo nul muş abi də nin üzə ri nə 
1918ci il ma yın 28də Tif
lis də qə bul olun muş “İs tiq lal 
Bə yan na mə si”nin həm əs ki, 
həm də la tın qra fi ka lı Azər
bay can əlif a sı ilə mət ni həkk 
olu nub. Bu gün lər də isə öl kə 
baş çı sı hə min sə nə din fran sız 
di lin də ya zıl mış əl yaz ma sı nı 
Ta rix Mü ze yi nə ba ğış la yıb. Bu 
isə o de mək dir ki, Pre zi dent 
İl ham Əli yev Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin ta ri xi
nin da ha də rin dən öy rə nil
mə si nə xü su si önəm ve rir”.

M.Qa sım lı müs tə qil Azər
bay ca nın son il lər müx tə lif sa
hə lər də qa zan dı ğı uğur lar dan 
bəhs edə rək, bu gün öl kə mi
zin bey nəl xalq ic ti ma iy yə tin 
eti bar lı və di na mik in ki şaf 
edən üz vü nə çev ril di yi ni vur
ğu la yıb. O, Azər bay ca nın hə
ya ta ke çir di yi uğur lu si ya sət 
nə ti cə sin də öl kə mi zin bey
nəl xalq nü fu zu nun art dı ğı nı, 
çox say lı bey nəl xalq plat for
ma lar da uğur la təm sil olun
du ğu nu diq qə tə çat dı rıb.

Çı xış lar ye kun laş dıq dan 
son ra təd bir kon sert proq ra
mı ilə da vam et di ri lib və mə
ra sim də və tən pər vər lik ru
hun da mah nı lar səs lən di ri lib.

EsMİraOrUCOVa

Bi nə qə di ra yo nun da ge
niş miq yas lı abad lıqqu ru cu
luq iş lə ri uğur la da vam et di
ri lir. 2012ci ili ap rel ayın dan 
ra yon da hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə lər əha li nin uzun il
lər dən bə ri yı ğı lıb qal mış 
prob lem lə ri nin həl li nə, so
si al inf rast ruk tu run müa sir
ləş di ril mə si nə im kan ya ra
dıb. Ra yon da uğur la hə ya ta 
ke çi ri lən və sa kin lər tə rə fin
dən yük sək də yər lən di ri lən 
“Abad mə həl lə” la yi hə si  çər
çi və sin də mik ro ra yon lar da 
və qə sə bə lər də ye ni is ti ra hət 
park la rı ti ki lir, bi na la rın qar
şı sın da sa kin lə rin ist ra hə ti 

üçün otu ra caq lar qu raş dı rı lır, 
kü çə və mə həl lə da xi li yol la
ra as falt ör tü yü dö şə nir, la zı
mi ava dan lıq lar la təc hiz edil
miş müa sir “xe yirşər” ev lə ri 
sa kin lə rin is ti fa də si nə ve ri lir. 

Ya şa yış mas siv lə rin də 
ge niş miq yas lı abad lıq iş lə ri 
bu gün də da vam et di ri lir. 
9cu mik ro ra yon da hə ya ta 
ke çi ri lən  komp leks qu ru
cu luq iş lə ri xü su si diq qət 
çə kir. Əra zi də tə mirti
kin ti iş lə ri nə ilin əv və
lin dən baş la nı lıb. Ha zır da 
Adil Məm mə dov kü çə si 
115 say lı bi na nın hə yə tin
də qız ğın iş ge dir. Bi na nın 
ar xa his sə sin də “Abad mə
həl lə” çər çi və sin də ye ni 
sa lı na caq par kın əra zi sin
də ağac lar əki lir, ya şıl lıq lar 
ya ra dı lır, ye rə üz lük daş lar 
dö şə nir, bar dür lər ye ni si ilə 
əvəz lə nir. Park da uşaq la rın 
əy lən mə lə ri üçün att rak si
on lar da qu raş dı rı lır. Bu ra
da, həm çi nin, müx tə lif növ 
de ko ra tiv ağac la rın və gül 
kol la rı nın sa lın ma sı plan
laş dı rı lır. Par kın gi riş qa pı
sı xü su si zövq lə bə zə di lir, 
yaş lı in san la rın is ti ra hət 

et mə si üçün mü va fiq gu şə
lə rin ya ra dıl ma sı nə zər də 
tu tu lur. Əra zi də sa kin lə rin 
ra hat ge dişgə li şi məq sə di
lə xü su si cı ğır lar sa lı nır. 

İş ic ra çı sı Ra mil Ba ğı rov 
de yir ki, əv vəl lər sö zü ge
dən bi na nın hə yə ti bər bad 
və ziy yət də idi. Hə yə tin tə
miz lən mə sin də aidiy yə ti  
qu rum lar la ya na şı, bi na nın 
sa kin lə ri də ya xın dan iş ti rak 
edib lər. Ha zır da əra zi tə miz
lən dik dən son ra hə yət lər 
xü su si ma te ri al lar la ör tü lüb, 
pil lə kən lar ye ni lə nib, ha sar
lar çə ki lib. Yo lun qar şı tə rə
fin də isə ya şıl lıq la rın sa lın
ma sı plan laş dı rı lır. 

Sa kin lər bi zim lə söh bət 

za ma nı bil dir di lər ki, əv vəl
lər əra zi uşaq la rın oy na ma sı, 
əha li nin is ti ra hə ti üçün ta
ma mi lə ya rar sız və ziy yət də 
olub. Bu ya xın lar da A.Məm
mə dov kü çə sin də, 119 say lı 
bi na nın qar şı sın da nü mu nə
vi is ti ra hət gü şə si ya ra dı lıb. 
İn di uşaq lar is ti ra hət et mək 
və din cəl mək üçün hə min 
ün va na ge dir lər. 

Əra zi də ya şa yan ra yon 
sa ki ni Zem fi ra Cə fə ro va bil
dir di ki, gö rü lən iş lər ha mı
nın ürə yin cə dir: “İn di ra yo
nun hər tə rə fin də ge niş miq
yas lı abad lıq iş lə ri apa rı lır. 60 
il dir bu ra yon da ya şa yı ram, 
am ma be lə miq yas lı abad lıq 
iş lə ri nin şa hi di ol ma mı şam. 
Ya şa dı ğı mız bi na nın ar xa tə
rə fi bər bad və ziy yət də idi. 
Ora da “Abad mə həl lə”nin 
ya ra dı la ca ğı nı eşi dən də çox 
se vin dik. İn di səbr siz lik lə 
abad lıq iş lə ri nin ye kun laş
ma sı nı göz lə yi rik. Ümu miy
yət lə, son 2 sa kin lə rin ya şa
yış şə rai ti nin yax şı laş dı rıl
ma sı üçün bü tün la zı mi iş lər 
gö rü lür”.

Di gər ra yon sa ki ni İm
ran Oru cov isə qeyd et di ki, 

son vaxt lar 9mik ro ra yon da 
apa rı lan ge niş miq yas lı ya şıl
laş dır ma iş lə ri göz ox şa yır: 
“Se vi ni rəm ki, ya şa dı ğım 
bi na nın ya nın da gö zəl park 
sa lı na caq. Ha zır da bu ra da 
qız ğın iş ge dir. 9cu mik ro
ra yon da bun dan əv vəl də bir 
ne çə nü mu nə vi mə həl lə ya
ra dı lıb. Ək sər ya şa yış bi na la
rı nın qar şı sın da mi ni park lar, 
ge niş ya şıl lıq lar sa lı nıb. Gö
rü lən iş lə rin nə ti cə si dir ki, 
Bi nə qə di pay tax tın ən gö zəl 
və ba xım lı mə kan la rın dan 
bi ri nə çev ri lib”. 

Ra yon sa ki ni Na tiq Kə
ri mo vun söz lə ri nə gö rə, son 
vaxt lar ra yon da gö rü lən iş
lər sa kin lə rin ar zu la rı nın 

re al laş ma sı na im kan ya ra
dıb: “Bi nə qə di ra yo nun da 
hə qi qə tən də bö yük iş lər 
gö rü lür   park və bağ lar 
sa lı nır, yol la rı mız ye ni dən 
qu ru lur. Vax ti lə zi bil lə çirk
lən miş əra zi lər tə miz lə nir, 
ye rin də abad mə həl lə lər 
sa lı nır. “Tə miz şə hər” la yi
hə si əsa sın da mə həl lə lər də 
müa sir tə ləb lə rə ca vab ve
rən ye ni zi bil qu tu la rı qo yu
lur. Abad lıqqu ru cu luq iş
lə ri çər çi və sin də qa nun suz 
ti ki li lər, çə pər lər sö kü lə rək 
ləğv edi lir. Müx tə lif mə ra
sim lə rin ke çi ril mə si üçün 
xü su si so si al ob yekt lə rin in
şa sı da sa kin lə rin ürə yin cə
dir. “Abad mə həl lə” la yi hə si 
in san la rın ar zu və is tək lə ri
nə tam ca vab ver mək lə ya
na şı, mə həl lə lə rin ye ni dən 
qu rul ma sın da komp leks ya
naş ma nı özün də eh ti va edir. 
Məhz 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 sə mə
rə li fəa liy yə ti nin nə ti cə si dir 
ki, əha li nin so si al prob lem
lə ri həl li ni ta pır, ge niş miq
yas lı abad lıqqu ru cu luq iş
lə ri uğur la da vam et di ri lir”. 

  Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, YAP Bi nə qə
di ra yon təş ki la tı, həm çi nin 
Gənc lər və İd man İda rə
si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
gənc lə rin aka de mik Va sim 
Məm mə də li yev lə “Gənc lik, 
müa sir lik və is lam” möv zu
sun da gö rü şü ke çi ri lib. 

Təd bir də Ye ni Azər bay
can Par ti ya sı Bi nə qə di ra
yon təş ki la tı nın səd ri Ra miz 
Gö yü şov, şərq şü nasalim, 
BDUnun ila hiy yat fa kül tə si
nin de ka nı, Azər bay can Mil li 
Elm lər Aka de mi ya sı nın hə
qi qi üz vü Va sim Məm mə də
li yev, Bi nə qə di Ra yon Gənc
lər və İd man İda rə si nin rəi si 
Qüd si Bay ra mov və əra zi ilk 
par ti ya təş ki lat la rın dan olan 
gənc lər iş ti rak edib lər.

 Ra miz Gö yü şov “Gənc
lik, müa sir lik və is lam” möv
zu sun da ke çi ri lən təd bi rin 
əla mət dar bir vax ta  28 May 
Res pub li ka Gü nü ərə fə sin
də ke çi ril di yi ni qeyd edib, 
aka de mik Va sim Məm mə
də li ye vin elm də ki xid mət lə
ri haq qın da mə lu mat ve rib, 
ta nın mış ali min  on lar la də
yər li əsər qə lə mə al dı ğı nı, 
İs lam di ni nin mü qəd dəs ki
ta bı  “Qu ra niKə rim”i tər
cü mə edən şəxs lər dən bi ri 
ol du ğu nu diq qə tə çat dı rıb.

 Təd bir də çı xış edən 
aka de mik Va sim Məm mə
də li yev gənc lər lə gö rü şün 
təş ki li nə gö rə Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nə, 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki
la tı nın və Bi nə qə di Ra yon 

Gənc lər və İd man İda rə si
nin rəh bər li yi nə  tə şək kü
rü nü bil di rib. Azər bay can 
gənc li yi nin mil li və di ni 
də yər lə ri mi zə bö yük say
ğı gös tər di yi ni de yən aka
de mik Azər bay can da olan 
to le rant lıq mü hi ti haq qın
da da nı şıb. O, gənc lə rin ic
ti maisi ya si cə hət dən fə al 
ol ma la rı nın, Azər bay ca nın 
da vam lı in ki şa fı na mi nə 
ça lış ma la rı nın va cib li yi ni 
bil di rib, sa vad lı gənc li yin 
uğur lu gə lə cə yə yol aç dı ğı
nı vur ğu la yıb.

Son ra təd bir gənc lər lə 
aka de mik Va sim Məm mə
də li yev ara sın da ən müx tə lif 
mə sə lə lə ri əha tə edən möv
zu lar ba rə də qız ğın mü za ki
rə lər lə da vam edib.

Tanınmışakademiklə
rayongəncləriningörüşü

Dahabirnümunəvi
məhəlləyaradılır

Birkərəyüksələnbayraq...
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Gənc lər və İd man Na
zir li yi nin tə şəb bü sü, Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti və ra yon Gənc lər və 
id man ida rə si nin bir gə təş
ki lat çı lı ğı ilə ye ni yet mə və 
gənc lə ri zə rər li vər diş lər
dən uzaq laş dır maq, on lar 
ara sın da sağ lam hə yat tər zi
nin təb li ği və maa rif ən dir
mə işi nin ge niş lən di ril mə si 
məq sə di ilə təd bir təş kil 
olu nub. 

Bu gün lər də N.Ne mə tov 
adı na Bi lə cə ri Də mir yol çu
la rı nın Mə də niy yət evin də 

Ba kı Uşaq Te at rı tə rə fin dən 
səh nə ləş di ril miş “Hə yat
la oyun” ad lı te atr ta ma şa sı 
nü ma yiş et di ri lib. Ta ma şa
dan əv vəl Ba kı Uşaq Te at rı
nın rəh bə ri İn ti qam Sul tan 
mək təb li lə rə nar ko ma ni ya 
və onun zə rər li vər diş lə ri 
haq qın da ət raf lı mə lu mat 
ve rib. 

Təd bir də çı xış edən 
Bi nə qə di Ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si nin rəi si 
Qüd si Bay ra mov bə şə riy yət 
üçün ən bö yük bə la lar dan 
olan nar ko ma ni ya, si qa ret 

və al ko qo liz min in san hə ya
tı na vur du ğu zər bə, tö rət di
yi fə sad lar haq qın da şa gird
lər ara sın da maa rif ən di ri ci 
təd bir lə rin gö rül mə si nin 
əhə miy yə tin dən da nı şa raq 
bu mə sə lə nin da im döv lə tin 
diq qət mər kə zin də ol du ğu
nu nə zə rə çat dı rıb. 

Son ra mək təb li lə ri ma
raq lan dı ran su al lar ca vab
lan dı rı lıb. Ta ma şa nın nü ma
yi şin də ümu mi lik də ra yon 
or ta ümum təh sil mək təb
lə ri nin 450dən çox şa gir di 
iş ti rak edib.

Yaradıcıgənclər
mükafatlandırıldı
Rayonrəhbərliyitərəfindən 
istedadlıvəyaradıcıgənclərədaim 
diqqətvəqayğıgöstərilir

BMT Baş As samb le ya sı nın 
1950ci il iyu nun 1də təş kil 
et di yi qa dın la rın bey nəl xalq 
konf ran sın da uşaq hü quq la
rı nın tə min edil mə si ilə bağ lı 
tək lif ər səs lə nib və elə hə min 
konf rans da da iyu nun 1ni 
uşaq la rın mü da fiə si nə həsr 
et mək qə ra ra alı nıb. Bun dan 
son ra hə min gün uşaq la rın 
bay ra mı ki mi ta ri xə dü şüb.

Dün ya nın ək sər öl kə lə
rin də ol du ğu ki mi, bu bay
ram Azər bay can da da qeyd 
edi lir. Azər bay can Res pub
li ka sı 21 iyul 1992ci il də 
BMTnin “Uşaq hü quq la rı na 
da ir” Kon ven si ya sı na qo şul
muş dur. Uşaq hü quq la rı ilə 
bağ lı ya ra nan mü na si bət lə ri 
tən zim lə mək və uşaq la rın 
hü quq la rı nın mü da fiə si ni tə
min et mək məq sə di lə 19 may 
1998ci il də res pub li ka mız da 
“Uşaq hü quq la rı haq qın da” 
Qa nun qə bul edil miş dir. Qa
nun da uşaq la rın hü quq bə
ra bər li yi, ya şa maq və in ki şaf 
et mək hü qu qu, hə yat və sağ
lam lı ğı nın mü ha fi zə si hü qu
qu, ad və və tən daş lıq al maq 
hü qu qu, tər bi yə al maq hü qu
qu, azad lıq və şəx si to xu nul
maz lıq hü qu qu, zə ru ri mad di 
tə mi nat hü qu qu, vic dan, fi
kir və söz azad lı ğı, mə lu mat 
azad lı ğı, ailə də ya şa maq hü
qu qu, va li deyn lə ri ilə ün siy
yət də ol maq hü qu qu, mən zil 
hü qu qu, va li deyn lə ri nin, öv
lad lı ğa gö tü rü lən lə rin əm la
kı na da ir və rə sə lik hü qu qu, 
təh sil al maq hü qu qu, ya şı na, 
səh hə ti nə, ümum təh sil və 
pe şə ha zır lı ğı sə viy yə si nə 
uy ğun ola raq əmək hü qu qu, 
is ti ra hət hü qu qu, ic ti mai təş
ki lat lar da bir ləş mək hü qu qu, 
şə rəf və lə ya qə ti nin mü da fiə
si hü qu qu təs bit olun muş dur.

Hə min Qa nu nun 19cu 
mad də si nə gö rə, va li deyn lə
rin uşa ğın tər bi yə sin də bə ra
bər hü quq və və zi fə lə ri var dır. 
On lar uşa ğı sağ lam bö yüt mə li, 
ümum bə şə ri və mil li də yər lər 
əsa sın da tər bi yə et mə li, müs
tə qil hə ya ta ha zır la ma lı dır lar. 
Uşa ğın qa bi liy yə ti nin in ki şaf 
et di ril mə si, onun mad di və 
mə nə vi tə lə bat la rı nın tə min 
olun ma sı, hü quq və mə na fe
lə ri nin mü ha fi zə si va li deyn
lə rin əsas və zi fə lə ri dir.

Azər bay can Res pub li ka sı
nın müs tə qil döv lət ki mi for
ma laş ma sı döv rün də ümum
mil li li der Hey dər Əli yev 
ha ki miy yə tə gə lən dən son ra 
uşaq la ra diq qət və qay ğı xü
su si diq qət mər kə zin də ol
muş dur. 1998ci il də – Uşaq
la rı Bey nəl xalq Mü da fiə Gü nü 
mü na si bə ti lə ke çi ri lən təd
bir də ulu ön də rin də rin məz
mun lu və uşaq la ra mə həb bət 
do lu çı xı şı döv lə ti mi zin gənc 
nəs lə ver di yi önə min, uşaq
la ra bəs lə di yi ina mın par laq 

tə cəs sü mü dür: “Azər bay can
da uşaq la ra xü su si mə həb bət, 
xü su si mü na si bət var dır. Bi
zim xal qı mı zın ən nə cib, ən 
gö zəl xü su siy yət lə rin dən və 
ulu ba ba la rı mız dan bi zə qal
mış ənə nə lər dən bi ri də odur 
ki, Azər bay can xal qı hə mi şə 
uşaq se vər ol muş dur. Tə sa dü
fi de yil ki, azər bay can lı la rın 
ailə lə ri ço xu şaq lı olur lar. Bu, 
sa də cə onun la əla qə dar dır 
ki, azər bay can lı lar – qa dın lar 
da, ki şi lər də uşa ğı çox se vir
lər, on la ra çox mə həb bət lə ri 
var dır. Hət ta bə zən va li deyn
lə rin mad di və ziy yə ti də is tə
ni lən sə viy yə də ol mur, am ma 
uşaq sız ya şa ya bil mir, uşaq 
is tə yir. Bir uşaq yox, iki uşaq 
yox, bir çox uşa ğı ol ma sı nı is
tə yir və əlin dən gə lə ni edir ki, 
uşa ğı na qay ğı gös tər sin. Xal
qı mı zın xü su siy yə ti, ən gö zəl 
ənə nə lə rin dən bi ri də on dan 
iba rət dir ki, bi zim in san la rı
mız – tək cə va li deyn lər yox, 
ümu miy yət lə ha mı uşaq la ra 
xü su si qay ğı, xü su si mü na si
bət gös tə rir, uşa ğı bö yüt mə
yi, ər sə yə gə tir mə yi, uşa ğa 
tər bi yə ver mə yi in san la rın 
ək sə riy yə ti hə ya tı nın mə na sı 
və məq sə di he sab edir. Bu gün 
mən bu söz lə ri ona gö rə de yi
rəm ki, bi zim, ümu miy yət lə, 
xal qı mı zın uşa ğa mü na si bə ti
ni, ey ni za man da öl kə miz də, 
və tə ni miz də uşa ğa nə qə dər 
yük sək qay ğı gös tə ril di yi ni 
bir da ha dün ya ya bə yan edim. 
Uşa ğa qay ğı gös tər mək, uşaq
la rı qo ru maq, uşaq la rı mü da
fiə et mək bi zim mü qəd dəs 
bor cu muz dur, döv lə tin, hö
ku mə tin, cə miy yə tin, hər bir 
və tən da şın mü qəd dəs bor cu
dur”.

Müs tə qil lik il lə ri nin çə
tin lik lə ri ni qeyd edən gör
kəm li döv lət baş çı sı uşaq la ra 
qay ğı nı önə çə kir və bü tün 
vaq li deyn lə rə qiy mət li töv si
yə lə ri ni ve rir di: “Biz müs tə
qil Azər bay can da çox prob
lem lə ri həll edi rik. Bun la rın 
içə ri sin də ən va cib prob lem

lər dən bi ri uşaq la ra mü na si
bət, uşaq la ra qay ğı, uşaq la rın 
təh si li nin, tər bi yə si nin tə min 
olun ma sı və uşaq la rın qo run
ma sı, mü da fiə edil mə si dir. 
İn di yə qə dər öl kə miz də olan 
nai liy yət lər lə biz fəxr edə bi
lə rik. An caq, ey ni za man da, 
bu gün eti raf et mə li yik ki, 
bi zim qü sur la rı mız da, ça tış
maz lıq la rı mız da, nöq san
la rı mız da var dır. Yə ni mən 
de mək is tə yi rəm ki, Azər bay
can Res pub li ka sı nın döv lə ti, 
cə miy yə ti miz və və tən daş lar 
hə lə uşaq la ra is tə ni lən qə dər 
qay ğı, is tə ni lən qə dər diq qət 
gös tə rə bil mə yib lər. De mək, 
biz bu sa hə də bü tün iş lə ri mi
zi da ha da yax şı laş dır ma lı yıq, 
da ha da çox iş gör mə li yik.

Bi lir si niz, gə rək hər bir 
va li deyn uşa ğı na və tək cə öz 
uşa ğı na yox, ümu miy yət lə, 
bü tün uşaq la ra qay ğı nı, diq qə
ti özü nün həm bor cu, həm də 
mü qəd dəs və zi fə si ki mi qə bul 
et sin və ona ria yət et sin, ye ri
nə ye tir sin”.

Hər bir kör pə ana dan ol
du ğu gün dən ana nə fə si, ata 
vü qa rı ilə bö yü mə li, tə lim
tər bi yə alıb bo yaba şa çat ma
lı dır. Ulu ön dər bu mü hüm 
mə sə lə yə çox bö yük həs sas
lıq la ya naş mış dır: “Öl kə miz də 
va li deyn siz uşaq lar da var dır. 
On lar uşaq ev lə rin də sax la nı
lır, ora da tər bi yə, təh sil alır lar, 
bö yü yür lər. Bun lar ha mı sı bi
zim da im diq qə ti mi zin mər
kə zin də ol ma lı dır. Biz uşaq
la ra qay ğı, diq qət gös tə rə rək, 
bi rin ci növ bə də, şə hid ol muş 
in san la rın uşaq la rı na, va li
deyn siz uşaq la ra, ça dır lar da 
ya şa yan, ye rin dənyur dun dan 
di dər gin düş müş, xəs tə lən
miş uşaq la ra və xəs tə lik nə
ti cə sin də fi zi ki cə hət dən zə if 
ol muş uşaq la ra xü su si qay ğı 
gös tər mə li yik. Bun lar ha mı sı 
həm döv lə tin bor cu dur, həm 
cə miy yə tin bor cu dur, həm də 
hər bir və tən da şın bor cu dur.

Bu gün bun lar la ya na şı, 
məm nu niy yət his si ilə de

mək olar ki, Azər bay can da 
bu prob lem lə rin, çə tin lik lə rin 
için də gö zəl uşaq lar ye ti şir, 
ya şa yır, təh sil alır, gü nügün
dən gö zəl uşaq la rın sa yı ar tır. 
İn di te at rı mı zın bu gö zəl səh
nə sin də öz is te dad la rı nı nü
ma yiş et di rən uşaq lar – əziz 
ba la lar, əziz uşaq lar, siz bi zim 
uşaq la rı mı zın nə qə dər gö zəl, 
is te dad lı ol duq la rı nı bir da ha 
nü ma yiş et dir di niz. Əziz uşaq
lar, mən si zi təb rik edi rəm. 
Bu gün kü nai liy yət lə ri niz lə, 
xü su sən mu si qi də, mah nı da, 
in cə sə nət də nai liy yət lə ri niz
lə siz həm öz is te da dı nı zı gös
tər di niz, həm də Azər bay ca
nın in di ki dövr uşaq la rı nın nə 
qə dər is te dad lı ol duq la rı nı bir 
da ha nü ma yiş et dir di niz. Əziz 
ba la lar, si zi təb rik edi rəm, bu 
nai liy yət lə ri niz lə si zi təb rik 
edi rəm və si zə həm təh si li
niz də, həm də in cə sə nət sa
hə sin də öz is te dad la rı nı zın in
ki şaf et di ril mə sin də ye niye ni 
uğur lar ar zu la yı ram. Azər bay
ca nın mək təb lə rin də, uşaq 
ev lə rin də, uşaq bağ ça la rın da, 
xü su si mək təb lər də – mu si qi 
mək təb lə rin də uşaq la ra qay
ğı gös tə rən, uşaq la rın tər bi
yə si, təh si li ilə məş ğul olan 
mü əl lim lə rə, tər bi yə çi lə rə və 
uşaq la rın prob le mi ilə məş ğul 
olan Azər bay can və tən daş la
rı nın ha mı sı na bu gün öz tə
şək kü rü mü bil di ri rəm.

Əziz uşaq lar, əziz ba la lar, 
siz hə yat da ilk ad dım la rı nı zı 
atır sı nız. Hə lə uşaq sı nız, kör
pə si niz, an caq çox is te dad lı
sı nız, siz ba ca rıq lı sı nız. Si zin 
çox gö zəl gə lə cə yi niz var dır. 
Şüb hə siz ki, bu gə lə cək həm 
siz dən ası lı dır, həm si zin va
li deyn lə ri niz dən ası lı dır, həm 
də si zə təh sil ve rən, tər bi
yə ve rən in san lar dan ası lı dır. 
Ümid var ol du ğu mu bil dir mək 
is tə yi rəm ki, siz də və si zin lə 
məş ğul olan hər bir Azər bay
can və tən da şı da bu gün kü 
uşaq la rın bö yü yüb bo yaba
şa çat ma sın da, on la rın gə lə
cək də Azər bay ca nın də yər li 
və tən daş la rı ol ma sın da öz 
səy lə ri ni bun dan son ra da ha 
da ço xal da caq lar, əsir gə mə
yə cək lər”.

...Uşaq lar Azər bay can da 
əha li nin təx mi nən 23 fai zi
ni təş kil edir. Döv lə ti mi zin 
və Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
apar dı ğı da xi li si ya sət əha li nin 
ri fah ha lı nın gün dəngü nə 
yax şı laş ma sı, öl kə mi zin “so si al 
döv lət” imi ci nin get dik cə da
ha da güc lən mə si is ti qa mə tin
də dir. Tə bii ki, ümu mi in ki şaf 
fo nun da uşaq la rın xü su si çə
ki si önəm li yer tu tur. Bu gün 
öl kə miz də uşaq və ye ni yet mə 
ya şın da olan gənc lə rin təx mi
nən 95 fai zi təh sil alır. On la rın 
de mək olar ki, ha mı sı pul suz 
tib bi xid mət lə tə min olu nub.

Gə lə cə yi mi zin möh kəm 
və sağ lam tə məl lər üzə rin
də qu rul ma sı üçün uşaq la rı
mı zın hü quq la rı nı qo ru maq, 
on la rın təh sil və tər bi yə si nə, 
sağ lam lı ğı na diq qət ye tir mək 
çox va cib dir.

Uşaq lar XX əsr də da ha 
çox tə ca vü zə, zo ra kı lı ğa, ir qi 
ay rıseç ki li yə, de por ta si ya və 
soy qı rım la ra mə ruz qal mış
lar. Bu əsr də baş ver miş iki 
dün ya mü ha ri bə si, lo kal mü
ha ri bə lər, di ni, ir qi və et nik 
zə min də toq quş ma lar, apar
te id, soy qı rım la rı yüz min lər
lə uşa ğı va li deyn hi ma yə sin
dən məh rum et miş, on la rın 
hə ya tı na son qoy muş, ən adi 
in san hü quq la rı be lə, ko bud
ca sı na po zul muş dur. 

İn di də dün ya nın bir çox 

öl kə lə rin də uşaq lar ac lıq dan 
əziy yət çə kir lər. Uşaq al ve ri, 
uşaq la rın bə dən or qan la rı nın 
çı xa rı la raq sa tıl ma sı ki mi in
san lı ğa sı ğış ma yan hə rə kət
lər hə lə də da vam et mək də
dir. Er mə ni fa şist lə ri min lər
lə azər bay can lı uşa ğı xü su si 
aman sız lıq la qət lə ye tir miş, 
on la ra qar şı mis li gö rün mə
miş zo ra kı lıq lar tö rət miş lər. 
Er mə nis ta nın Azər bay ca na 
qar şı apar dı ğı iş ğal çı lıq fəa
liy yə ti nə ti cə sin də 129 uşaq 
əsir lik də olub, 55 uşaq isə it
kin dü şüb.

Gə lə cə yin qu ru cu la rı 
olan uşaq la rı haq sız lıq lar dan 
qo ru maq bə şə riy yə ti da im 

na ra hat edən mə sə lə lər dir. 
BMTnin “Uşaq hü quq la rı 
haq qın da Kon ven si ya” ad lı 
sə nə di uşaq la rın han sı döv
lət də ya şa ma sın dan ası lı ol
ma ya raq, on la rın hü quq la rı nı 
tam əha tə edir. Kon ven si ya
ya qo şu lan döv lət lər onun 
müd dəa la rı ilə hü qu qi nöq
te yinə zər dən ra zı laş dıq la rı
nı bə yan edir və bu nun la da 
hə min müd dəa lar da kı gös
tə riş lə rin ye ri nə ye ti ril mə si 
öh də li yi ni öz üzər lə ri nə gö
tü rür lər. On lar bu is ti qa mət
də gö rü lən təd bir lər haq qın
da mə lu ma tı vax ta şı rı ola raq 
BMTnin İn san Hü quq la rı 
Ko mi tə si nə təq dim edir lər. 

Ha zır da 189 öl kə nin qo
şul du ğu bu Kon ven si ya nı 
Azər bay can Res pub li ka sı 
1992ci il də ra ti fi ka si ya edib. 
Kon ven si ya nın əsas fəl sə fi 
ide ya sı uşaq şəx siy yə ti, əsas 
müd dəa sı uşa ğın mak si mum 
mü da fiə si dir. Bu nun la ya na
şı, Kon ven si ya iş ti rak çı öl kə
lə ri uşaq la rın öz öl kə si nin 
so si alsi ya si hə ya tın da da ha 
fə al və ya ra dı cı iş ti ra kı na 
im kan ve rən şə rai ti ya rat ma
ğa ça ğı rır.

Kon ven si ya nın mü hüm 
prin si pi ir qi ay rıseç ki li yə 
yol ver mə mək dir. Uşaq lar ir
qin dən, də ri si nin rən gin dən, 
cin sin dən, mən şə yin dən, 

əm lak və ziy yə tin dən, öz lə
ri nin və ya va li deyn lə ri nin 
sağ lam lıq və ziy yə tin dən ası lı 
ol ma ya raq, öz hü quq la rın dan 
is ti fa də et mə li dir lər.

Uşa ğın bü tün hü quq la rı 
əhə miy yət li dir. Bu nun la be
lə, bə zi hü quq lar da ha va cib 
he sab edi lir. Bun lar ilk növ
bə də uşa ğın ya şa maq hü
qu qu, ha be lə bə ra bər lik və 
onun şəx si rə yi nə hör mət 
hü qu qu dur. YU Nİ SEFin 
“XXI əsr üçün gün də lik” – 
XXI yü zil lik də ət raf mü hit 
və in ki şaf üz rə Qlo bal Fəa
liy yət Proq ra mın da de yi lir 
ki, “Uşaq la rın gə lə cək də yaş
lı la rın qey rika mil dün ya sı

nın pas siv qur ban la rı ro lu nu 
oy na ma ma sı üçün on lar öz 
hü quq la rı nı bil mə li, gə lə cək 
üçün öz məq səd lə ri ni ba şa 
düş mə li və bu na uy ğun hə
rə kət et mə li dir lər”.

Azər bay can döv lə ti də 
bu Kon ven si ya dan irə li gə
lən öh də lik lə rin ye ri nə ye ti
ril mə si nə ça lı şır. Öl kə miz də 
uşaq la rın və ziy yə ti ilə bağ lı 
əsas prob lem lər dən bi ri də 
uşaq al ve ri dir. Ar tıq bu nun 
qar şı sı nın alın ma sı, kö kü nün 
kə sil mə si və ci na yət kar la rın 
cə za lan dı rıl ma sı is ti qa mə tin
də cid di təd bir lər gö rü lür.

Son il lər uşaq la rın va li
deyn lə ri tə rə fin dən zo ra kı

lı ğa mə ruz qal ma sı ilə bağ lı 
hal la rın art ma sı da hə yə can 
ya ra dan amil lər dən dir. Di gər 
va cib prob lem in ter nat lar dan 
uşaq la rın ailə lə rə ve ril mə si
dir. Ha zır da Azər bay can da 
50yə qə dər in ter nat mək
tə bi fəa liy yət gös tə rir. On
la rın hi ma yə sin də təx mi nən 
20 min dən çox uşaq var. Beş 
min dən çox uşaq isə va li deyn 
hi ma yə sin dən məh rum dur. 
Res pub li ka mız da 300 min 
qaç qın və məc bu ri köç kün 
uşa ğın ol ma sı da uşaq prob
le mi nin həl li nə mən fi tə sir 
gös tə rən amil dir. Bü tün bun
la ra bax ma ya raq, nik bin fakt
lar da möv cud dur. Mə sə lən, 
son 12 il də kör pə və uşaq lar 
ara sın da ölüm əm sa lı iki də
fə aza lıb dır.

EsMİra

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti və Gənc lər və İd
man İda rə si nin bir gə təş ki
lat çı lı ğı ilə YAP Bi nə qə di ra
yon təş ki la tı nın in zi ba ti bi na
sın da 20132014cü təd ris ili 
ər zin də ke çi ri lən təd bir lər də 
fə al iş ti rak et miş or ta ümum
təh sil mək təb lə ri nin şa gird
lə ri nin mü ka fat lan dı rıl ma sı 
mə ra si mi ke çi ril miş dir.

Təd bir də Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı
sı nın müa vi ni Ay gün Əli ye
va, 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 mü di ri 
Nu ri də Al lah ya ro va, 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 mək təb li lə ri 
iş ti rak et miş dir.

Mə ra si mi gi riş sö zü ilə 
açan Qüd si Bay ra mov 2013
2014cü təd ris ilin də ida rə 
tə rə fin dən mək təb li lə rin 
və tə nə mə həb bət, Azər bay
can xal qı nın ta ri xi nə, mə
də ni ir si nə, döv lət di li nə, 
rəmz lə ri nə, mil limə nə vi 
də yər lə ri nə hör mət ru hun
da tər bi yə olun ma sı, mək
təb lər də və tən pər vər lik və 
və tən daş lıq tər bi yə si işi nin 
güc lən di ril mə si is ti qa mə
tin də gö rü lən iş lər dən da
nış mış dır. İda rə rəi si bil dir
miş dir ki, mək təb li lər ara
sın da sağ lam hə yat tər zi nin 
təb li ği, hü quq po zun tu la rı, 
nar ko man lıq, QİÇS və di gər 
ne qa tiv hal la rın pro fi lak ti ka
sı, ye ni yet mə və gənc lə rin 
sağ lam lı ğı nın qo run ma sı, 
bə dən tər bi yə si və id ma nın 
in ki şaf et di ril mə si məq sə

di lə sil si lə təd bir lər hə ya ta 
ke çi ri lir. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın müa vi
ni Ay gün Əli ye va çı xı şın da 
təh sil də uğur qa zan mış şa
gird lə rə ra yon ic ra ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də ro vun təb ri ki ni çat
dır mış dır. Qeyd edil miş dir 
ki, döv lət gənc lər si ya sə ti, 
öl kə mi zin di gər böl gə lə
rin də ol du ğu ki mi, Bi nə qə
di ra yo nun da da uğur la ic ra 
olu nur. Ra yon rəh bər li yi tə
rə fin dən is te dad lı və ya ra dı
cı gənc lə rə da im diq qət və 
qay ğı gös tə ri lir.

Təd bi rin so nun da təh sil
də uğur qa zan mış şa gird lə rə 
Bi nə qə di Ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si nin fəx ri fər
man la rı və xa ti rə hə diy yə lə
ri təq dim olun muş dur.

 1İyun–UşaqlarıbeynəlxalqMüdafiəGünüdür

Uşaqlarıqorumaqla
gələcəyimiziqorumuşoluruq
Azərbaycanəhalisinintəxminən23faizini 
uşaqlartəşkiledir

Uşaqlarınbütünhüquqlarıtəminolunmalıdır

Məktəblilər“Həyatlaoyun”da...
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MƏHƏbbƏtOrUCOV

Sər həd Qo şun la rı nın 
əsas və zi fə si döv lə tin si ya si, 
hər bi, iq ti sa di mə na fe lə ri ni 
qo ru maq, qu ru və də niz sər
həd lə ri ni mü da fiə et mək dir. 
Si lah lı qüv və lə rin tər kib his
sə si ol ma sı na bax ma ya raq, 
öz struk tu ru na gö rə di gər lə
rin dən fərq lə nir. Sər həd çi
lər il bo yu Və tə nin hü dud la
rı nı qo ru maq la ya na şı, həm 
də xa ri ci tə ca vü zü ilk ola raq 
üzə ri nə gö tü rən qo şun nö
vü dür, döv lət təh lü kə siz li yi
mi zin qa rant la rın dan bi ri dir.

 Ge ne ralma yor Ab ba sə li 
Nov ru zov öm rü nün 57 ili ni 
sər həd lə ri mi zin mü da fiə si
nə həsr edən hərb xa dim lə
ri miz dən dir. Ta nın mış sər
həd çi nin ana dan ol ma sı nın 
77ci ilini təb rik et mək üçün 

bu gün lər də Bi nə qə di Mən
zil Kom mu nal Tə sər rü fat 
Bir li yi nin (MKTB) kol lek ti
vi ilə bir lik də ge ne ra lım 8ci 
mik ro ra yon Azad lıq pros
pek tin də ya şa dı ğı ün van da 
ol duq. Keç di yi hə yat yo lun
dan da nı şan ge ne ra lın söz
lə ri nə gö rə, o, 1937ci il də 
Qər bi Azər bay ca nın Pa şa lı 
ra yo nu nun Zey tə kən din də 
dün ya ya göz aç sa da, 1949
cu il də er mə ni lə rin hə ya ta 
ke çir di yi et nik tə miz lə mə 
si ya sə ti nə ti cə sin də Sa bi ra
bad ra yo nu na kö çü rü lüb lər. 
Ge ne ra lın ata sı Ra ma zan 
Ab ba sov Bö yük Və tən mü
ha ri bə si il lə rin də Qaf qa zın 
mü da fiə si uğ run da dö yüş
lər də iki də fə ya ra la nıb, mü
ha ri bə ba şa çat dıq dan bir il 
son ra isə və fat edib. Ba ba sı 
Nov ruz ki şi isə er mə ni lə rə 
qar şı dö yüş lər də ad çı xa rıb. 
Ab bas qu lu bəy Şad lins ki
nin “Qır mı zı Ta bor”unun 
fə al üz vü olub. 1950ci il də 
A.Nov ru zo vun ana sı və fat 
et dik dən son ra ailə nin mad
di və ziy yə ti da ha da ağır la
şıb.

Am ma bu çə tin lik lər gə
lə cək ge ne ra lı ruh dan sal mır. 
Oxu ma ğa bö yük hə və si olan 
gənc Ab ba sə li 1954cü il də 
Əli Bay ram lı (in di ki Şir van) 
şə hə ri 2 nöm rə li or ta mək
tə bi fərq lən mə ilə bi ti rir və 
Azər bay can Sə na ye İns ti tu
tu na ( in di ki Neft Aka de mi
ya sı na) qə bul olu nur. La kin 
mad di im ka nı ol ma dı ğın dan 
2ci kurs dan çı xa raq SSRİ 
Sər həd Qo şun la rı na hər bi 
xid mə tə get mə li olur.

 Elə hər şey də bun dan 
son ra baş la nır... Ab ba sə li 
ta le yi ni əbə di ola raq sər hə
də bağ la ma lı olur. Əv vəl cə 
SSRİ DTK Sər həd mək tə
bi nin hü quq böl mə si ni bi ti
rən Nov ru zov son ra Döv lət 
Təh lü kə siz lik Aka de mi ya
sı na da xil olur və sı ra vi əs
gər dən pol kov nik rüt bə si nə 
qə dər yük sə lir. Hü quq şü
nas, hər bi tər cü mə çi, kəş
fiy yat çı Ab ba sə li Nov ru zov 
zas ta va rəi si nin müa vi ni 
və zi fə sin dən Za qaf qa zi ya 
Sər həd Dai rə si nin Kəş fiy
yat İda rə si nin rə is müa vi
ni və zi fə si nə qə dər şə rəf i 
bir yol ke çir. Əf qa nıs tan da 

Sər həd Qo şun la rı üz rə baş 
mü şa vir və zi fə sin də gös tə
ri lən eti ma dı lə ya qət lə doğ
rul dur. Səh hə ti ilə əla qə dar 
eh ti ya ta bu ra xıl dıq dan son
ra bir müd dət Azər bay can 
Əd liy yə Na zir li yin də ida
rə rəi si nin müa vi ni və rəi si 
və zi fə lə rin də ça lı şır. Söh
bət za ma nı ge ne ral bil dir di 
ki, 1979cu il də Lən kə ran 
Sər həd Dəs tə si nin kəş fiy
yat rəi si iş lə yər kən Mər kə zi 
Ko mi tə nin 1ci ka ti bi olan 
Hey dər Əli ye vin təq di ma tı 
ilə Azər bay ca nın “Əmək dar 
hü quq şü nas”ı fəx ri adı na və 
“SSRİ DTKnın fəx ri əmək
da şı” adı na la yiq gö rü lüb və 
ona ge ne ralma yor rüt bə si 
ve ri lib. 

Ab ba sə li Nov ru zo vun 
müs tə qil lik il lə rin də də 
sər həd lə ri mi zin qo run

ma sın da bö yük xid mət lə ri 
olub. 1993cü il də ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin ha ki miy
yə tə qa yı dı şın dan son ra bü
tün sa hə lər də ol du ğu ki mi, 
or du da, o cüm lə dən sər
həd də də qu ru cu luq iş lə ri
nə baş la nı lıb. 1994cü il də 
ümum mil li Hey dər Əli yev 
təc rü bə si nə yax şı bə ləd ol
du ğu Ab ba sə li Nov ru zo vu 
ye ni dən sər hə də qay ta rır. 
Bu nun la da ge ne ral müs tə qil 
Azər bay ca nın mil li təh lü kə
siz lik na zi ri nin müa vi ni, Sər
həd Qo şun la rı nın ko man
da nı ki mi yük sək və zi fə lə rə 
tə yin olu nur. Hə min il lə ri 
A. Nov ru zov be lə xa tır la yır: 
“O il lər də sər həd də və ziy
yət gər gin idi. So vet or du su 
Azər bay ca nı tərk edər kən 
tex ni ki qur ğu la rı da ğıt mış dı. 
Keç miş ha ki miy yə tin zə if i
yin dən is ti fa də edə rək şəx si 
am bi si ya la rı nı döv lət möv
qe yin dən üs tün tu tan adam
lar Sər həd Qo şun la rı na işə 
dü zəl miş di lər. Yer li əha li də, 
elə cə də sər həd ya nı döv lət
lə rin sa kin lə rin də be lə bir 
fi kir for ma laş mış dı ki, sər
hə di nə vaxt is tə sə lər, ha
ra da is tə sə lər po za bi lər lər. 
Sər hə di nə in ki pi ya da, hət ta 
yük ma şın la rı ilə po zur du lar, 
sər vət lə ri miz aram sız ola
raq xa ri cə da şı nır dı. Bü tün 
bun la rın qar şı sı alın ma lı idi. 
Qı sa müd dət ər zin də çox 
iş lər gö rül dü. İran la ya na şı, 
Ru si ya və Gür cüs tan la sər
həd lər də mü ha fi zə yə gö tü
rül dü. İq ti sa di çə tin lik lə rə 
bax ma ya raq, Xu dat, Şəm kir, 
Za qa ta la sər həd dəs tə lə ri 
ya ra dıl dı. Mad ditex ni ki ba
za nın möh kəm lən di ril mə si
nə, sər hədtex ni ki qur ğu la
rın bər pa sı na diq qət ar tı rıl
dı. Şəx si he yət də at tes ta si ya 
apa rı la raq, tə sa dü fi adam lar 
xid mət dən uzaq laş dı rıl dı. 
Ali təh sil li gənc lər ara sın
dan xid mə tə ye ni kadr lar 
cəlb olun du”. Ge ne ra lın söz
lə ri nə gö rə, gö rü lən iş lə rin 
sa yə sin də Sər həd Qo şun la rı 
ilə ic ti ma iy yə tin əla qə lə
ri ge niş lən di ril di, yer li ic ra 
ha ki miy yə ti, hü quqmü
ha fi zə or qan la rı və ic ti mai 
təş ki lat lar la qar şı lıq lı mü na
si bət lər möh kəm lən di ril di 
və döv lət sər həd lə ri mi zin 

ümum xalq mü ha fi zə si nə 
həsr olun muş bir gə mü şa
vi rə lər, top lan tı lar ke çi ril di: 
“Sər həd dəs tə lə ri nin fəa
liy yə ti nin güc lən di ril mə si 
sa yə sin də sər həd po zu cu la
rı nın sa yı mi ni mum həd də 
en di ril di. Azər bay can MDB 
öl kə lə ri nin xa ri ci sər həd lə
ri nin bir gə qo run ma sı ba rə
də mü qa vi lə yə qo şul ma sa 
da, bü tün bir lik res pub li ka
la rı nın mə na fe yi ni nə zə rə 
alan iki tə rəf i sa ziş əsa sın da 
əmək daş lı ğa üs tün lük ve
ril di, Ru si ya Fe de ra si ya sı və 
Gür cüs tan la sər həd mə sə lə
lə ri ni tən zim lə yən sa ziş lər 
im za lan dı.

 Sər həd Qo şun la rı nə in
ki sər hə di qo ru yur, həm də 
res pub li ka da da xi li və ziy yə
ti gər gin ləş di rən lə rə qar şı 
mü ba ri zə apa rır, Pre zi den tə, 

Kons ti tu si ya ya sa diq ol duq
la rı nı sü but edir di lər. Hət
ta bu yol da şə hid olur du lar, 
ölüm lə rin dən son ra Azər
bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı 
adı na la yiq gö rü lür dü lər.

Hal bu ki di gər post so vet 
döv lət lə ri nin bə zi lə rin də 
in di də Ru si ya Fe de ra si ya
sı nın sər həd əmə liy yat şö
bə lə ri fəa liy yə ti ni da vam 
et di rir”.

Qeyd edək ki, hə min il
lər A. Nov ru zo vun Sər həd 
Qo şun la rı nın mad ditex ni
ki ba za sı nın tək mil ləş di ril
mə si is ti qa mə tin də xa ri ci 
döv lət lə rə et di yi sə fər lər də 
bəh rə si ni ve rir di. Alı nan ye
ni tex ni ka lar, ka ter lər, ra bi tə 
qur ğu la rı sər həd lə ri mi zin 
eti bar lı qo run ma sın da bö
yük rol oy na yır dı. Səh hə ti 
ilə əla qə dar is te fa ya çıx ma
sı na bax ma ya raq, ge ne ral
ma yor Ab ba sə li Nov ru zov 
özü nü bir gün də sər həd siz 
tə səv vür edə bil mir. 

Onu da əla və edək ki, 
Ab ba sə li Nov ru zov müs tə qil
lik döv rün də ki xid mət lə ri nə 
gö rə Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti Hey dər Əli
ye vin fər ma nı ilə 1996cı il də 
“Azər bay can Bay ra ğı” or de ni 
ilə təl tif edi lib.

 Son da mü sa hi bi miz Bi
nə qə di ra yo nun da hə ya ta 
ke çi ri lən abad lıqqu ru cu
luq iş lə ri nə də mü na si bət 
bil dir di: “Uzun il lər dir, bu 
ra yon da ya şa yı ram. Bir sa
kin ki mi qeyd edim ki, son 
iki il də ra yon da xey li iş gö
rü lüb. Tək cə ya şa dı ğım 8ci 
mik ro ra yon da on dan yu xa rı 
abad mə həl lə ya ra dı lıb. Kü
çə lər tə mir edi lib, bi na la rın 
qar şı sın da ki çik park lar sa lı
nıb və bu ra da uşaq la rın, yaş
lı in san la rın is ti ra hə ti üçün 
la zı mi şə ra it ya ra dı lıb. Onu 
de yim ki, bu söz lə ri tək cə 
mən de mi rəm, hər gün gö
rü şüb söh bət et di yin sa kin
lər də bu fi kir də dir. Bi na la ra 
su yun fa si lə siz ve ril mə si və 
di gər kom mu nal mə sə lə lə
rin həl li mə ni çox se vin di
rir. De mək olar ki, hər gün 
bi na la rın ət ra fı tə miz lə nir, 
çə mən lik lər vax ta şı rı su la
nır. Ra yon da mü ha ri bə ve
te ran la rı na, tən ha in san la ra 
xü su si qay ğı var”. 

sİyaVUşƏMİrlİ

Ba kı şə hə ri və onun qə sə
bə lə ri nin so si aliq ti sa di in ki şa
fı nı nə zər də tu tan döv lət proq
ram la rı nın ic ra sı sə mə rə li nə
ti cə lə ri ni gös tə rir. Son il lər də 
pay tax tın bü tün ra yon la rın da, 
qə sə bə və kənd lə rin də inf rast
ruk tur tə mi na tı, o cüm lə dən 
yolnəq liy yat inf rast ruk tu ru 
tək mil ləş di ril miş, əha li nin su 
və ka na li za si ya, qaz, elekt rik 
ener ji si, is ti lik təc hi za tı da ha 
da yax şı laş dı rıl mış dır. 

Döv lət proq ram la rı çər çi
və sin də təh sil, sə hiy yə, mə
də niy yət və id ma nın in ki şa fı 
tə min edil miş, ye ni so si al ob
yekt lər ti kil miş, möv cud bi na
lar əsas lı tə mir olun muş, sa
hib kar lı ğın, sə na ye nin, kənd 
tə sər rü fa tı nın, tu riz min in
ki şa fı, eko lo ji və ziy yə tin yax
şı laş dı rıl ma sı, əha li nin so si al 
mü da fiə si sa hə sin də mü hüm 
iş lər gö rül müş dür. Ba kı nın ən 
qə dim və bö yük ya şa yış məs
kən lə rin dən sa yı lan Bi nə qə di 
kən di də bu in ki şaf dan ge ri 
qal maya raq, son iki il də özü
nün tə rəq qi və yük sə liş döv
rü nü ya şa yır.

“binəqədi”toponimi
Ta rix çiet noq raf Əli ba ba 

Ba ba yev de yir ki, ta ri xi mən
bə lər də “Bi nə qə di” to po ni
mi ilə bağ lı də qiq mə lu mat 
yox dur. Bu ad əha li ara sın da 
müx tə lif cür yo zu lur. De yi lə
nə gö rə, kən din adı əv vəl cə 
“Bi ne yi qə dim”, son ra “Bi ne
yiqa zi”, nə ha yət, for ma la şa
raq Bi nə qə di olub. Qə dim 
dövr lər dən kənd əha li si nin 
tə sər rü fa tın da əkin çi lik, hey
van dar lıq, to xu cu luq xü su
si yer tu tub. Ən cir və üzüm 
bağ la rı Ab şe ro nun bə zə yi ol sa 
da, bü tün dövr lər də ba kı lı la
rın əsas qa zanc mən bə yi duz 
is teh sa lı olub. Əha li ara sın da 
“Şor göl lər” ki mi ta nı nan su 
höv zə lə ri nə ya rı ma da nın bir 
çox yer lə rin də, o cüm lə dən 
Bi nə qə di də rast gəl mək olar. 
Kən din ət ra fın da kı duz göl lə
ri uzun il lər əha li dən öz bə rə
kə ti ni əsir gə mə yib. Mü ha ri bə 

vax tı in san lar duz sa ta raq do
la nıb lar. 

binəqədinintəbiəti
Kənd tə pə lidü zən li rel yef 

struk tu ru na ma lik dir. Bu əra
zi lər geo seys mik ol du ğun dan, 
teztez də yi şik li yə uğ ra yır lar. 
Dün ya da kı pal çıq vul kan la rı
nın üç də bi ri məhz Azər bay
ca nın pa yı na dü şür. On la rın 
yer ləş di yi əra zi lər qo ruq sta
tu su alıb və qo ru nur. Bi nə qə di 
əra zi sin də ki “Key rə ki” vul ka nı 
da gö rün dü yü ki mi sa kit de yil, 
mü tə xəs sis lər vul ka nın hər an 
püs kü rə bi lə cə yi ni de yir lər. 

Ba kı şə hə ri ta ri xən nef ti 
ilə öyü nüb. Qə dim za man
lar dan Bi nə qə di kən di nin 
yer ləş di yi tə pə nin ətək lə ri 
də neft lay la rı ilə ör tül müş dü. 
Bu ra da qa mış lıq la əha tə olu
nan şi rin su lu göl ya ran mış dı. 
O vaxt lar Ab şe ro nun rel ye fi 
sa van na, iq li mi rü tu bət li idi. 
Ya rım səh ra yer lər də vəh şi 
hey van lar gə zib do la şır, gö lün 

üzə rin dən müx tə lif kö çə ri 
quş lar uçur du. Hey van lar su 
iç mək üçün bu gö lə gə lir di
lər. Tə miz su sa hil dən uzaq da 
ol du ğun dan hey van lar su ya 
çat maq üçün sa hil ya nı neft 
la yın dan keç mə li olur du lar. 
La kin ya pış qan qat lı neft on
la rı çə kib udur, öz küt lə sin də 
ba tı rır dı. “Bi nə qə di neft li gö
lü” za man keç dik cə qu ru ya raq 
qa lın qır ya ta ğı əmə lə gə tir
miş di. Kən din ya xın lı ğın da kı 
qır ya taq la rın da müx tə lif hey
van və bit ki qa lıq la rı nın top
lan dı ğı qə bi ris tan lıq da məhz 
be lə ya ra nıb. Bu abi də 1938ci 
ilin fev ra lın da Geo lo gi ya İns
ti tu tu nin sə na ye fa kül tə si nin 
tə lə bə si Məs tan za də tə rə
fin dən aş kar olu nub. Bun dan 
son ra əra zi də ilk qa zın tı iş lə ri 
apa rı lıb, çox lu hey van və bit ki 
qa lıq la rı aş kar olu nub. Qa zın tı 
iş lə ri bir müd dət da yan dı rıl sa 
da, 19471953cü il lər də ye ni
dən bər pa edi lib. 

arxeolojiqazıntılar
Bi nə qə di kən din də apa

rı lan pa le on to lo ji qa zın tı lar 
za ma nı bu ra da kö kü kə sil miş 
300ə ya xın hey van və 22 bit
ki nö vü aş kar edi lib. Ötən 
əs rin 80ci il lə rin də əra zi zi
bil li yə çev ri lib. La kin 2012ci 
il dən bu ra da 3cü eks pe di si
ya ya ra dı lıb. Su höv zə sin də 

ta pıl mış 3 kər gə da nın ske le
ti də bö yük ma raq do ğu rub. 
Hə min ske let lər ye ni dən 
bər pa olu nub və mu zey də 
nü ma yiş et di ri lir. Dün ya nın 
ən na dir ta pın tı la rın dan olan 
dör dün cü dövr Bi nə qə di fau
na və flo ra sı nın əra zi sin də 
(ABŞın Ka li for ni ya şta tın
dan son ra ikin ci) Na dir Fau
na Flo ra Mu ze yi nin və “Açıq 
Neft Mu ze yi”nin ya ra dıl ma sı 
nə zər də tu tu lur. Bu ra da ta
pı lan na dir ta pın tı la rın bir 
qis mi elə tə bi ət abi də si nin iş 
ota ğın da, bö yük bir qis mi isə 
Zər da bi adı na Tə bi ət və Ta
rix Mu ze yin də sax la nı lır.

Bi nə qə di ya xın lı ğın da 
qu yu dan ta pı lan qa dın mə za
rı da xü su si diq qət cəlb edir. 
Era mı zdan əvvəl 2ci mi nil
li yi n ikin ci ya rı sın da  son 
tunc döv rün də ya şa mış qa dı
nın üzə rin də çox lu tunc zi nət 
əş ya la rı olub. Bu fakt hə lə o 
dövr dən bu ra da ya şa yış ol du
ğu nu təs diq lə yib.

Kəndinabidələri
Bir çox ra yon lar da ol du

ğu ki mi, Bi nə qə di də də çox
lu say da məs cid var. Bu ra da kı 
“Cü mə” məs ci di ni kənd ağ
saq qa lı Ha cı Əm rah tik di rib. 
Məs cid də elə onun adı nı da
şı yır. Daş ki ta bə dən mə lum 
olur ki, abi də hic riqəməri 
təq vim lə 849cu (mi la di təq
vim lə 1445ci) il də ti ki lib. Bi
na ki çik ol du ğu üçün 1909cu 
il də ge niş lən di ri lib, 5 il dən 
son ra isə 32 metr lik mi na rə
si ucal dı lıb. Ötən əs rin 60cı 
il lə rin də məs cid sö kül mək 
təh lü kə si ilə qar şı la şıb, son ra 
isə ya nıb. 19851989cu il lər
də ye ni dən bər pa olu nub.

Əha li nin su prob le mi ol
du ğu vaxt lar da Ha cı Əm rah 
bir ne çə ov dan tik di rib. Onun 
di gər xid mə ti isə elə öz adı nı 
da şı yan ha ma mı tik dir mə si
dir. 19151916cı il lər də in şa 
olu nan ha mam, əsa sən, so
yu nubge yin mə və yu yun ma 
zal la rın dan, həm çi nin xə zi nə 
his sə sin dən iba rət dir. Me mar
lıq qu ru lu şu na gö rə düz bu
caq lı for ma sın da olan ti ki li nin 
üzə rin də iki gün bəz var. 

1918ci ilin mart ha di sə
lə rin də er mə ni lər Bi lə cə ri
Xo cə sən yo lun dan Bi nə qə di 
kən di nə gi rər kən kür də xa
nı lı Mə şə di Adi lin dəs tə lə ri, 
o cüm lə dən Qüd rət Şü kü rov, 

Azan Şü kü rov qar daş la rı əha
li nin mü da fiə sin də bö yük şü
ca ət gös tə rib lər.

Qədimliyinisaxlayan
müasirkənd

Uzun il lər ba xım sız lıq
dan əziy yət çə kən Bi nə qə di 
kən di son il lər özü nün in ki şaf 
döv rü nü ya şa yır. Qə sə bə də 
apar dı ğı mız mü şa hi də lər və 
sa kin lə rin söz lə ri bu nu əmin
lik lə de mə yə əsas ve rir. 

Bu gün lər də 179 say lı tam 
or ta mək tə bin qar şı sın da ti ki
lən ye ral tı ke çi də baş çək dik. 
Əv vəl lər mək təb şa gird lə ri
nin və əha li nin bu yo lu keş
mə si çox təh lü kə li idi. Mək
tə bin di rek to ru Kə ma lə Ab
dul la ye va nın söz lə ri nə gö rə, 
Bi nə qə di RİH əha li nin çox
say lı mü ra ci ət lə ri ni nə zə rə 
ala raq əra zi də müa sir ke çi din 
in şa sı nı tə min edib. 2013cü 
il də 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 bi la va si tə gös

tə ri şi əsa sın da eni 4.75, uzun
lu ğu 70.1 metr olan ye ni pi ya
da ke çi di ti ki lə rək sa kin lə rin 
is ti fa də si nə ve ri lib.

182 say lı tam or ta mək
təb üçün in şa edi lən əla və 
kor pus da da ol duq. Mə lu mat 
al dıq ki, qə sə bə sa kin lə ri nin 
mü ra ciə ti əsa sın da 2014cü 
il dən mək təb üçün 1300 yer
lik əla və kor pu sun ti kin ti si
nə baş la nı lıb. Ha zır da ti kin ti 
iş lə ri uğur la da vam et di ri lir. 
Kənd sa kin lə ri üçün di gər 
se vin di ri ci xə bər qə sə bə nin 
mər kə zin də 112 il əv vəl ti kil
miş mə də niy yət evin də əsas lı 
tə mir və ye ni dən qur ma iş lə ri
nə baş la nıl ma sı dır.

Bu il, həm çi nin, Bi nə qə di 
qə sə bə ic ra nü ma yən də li yi
nin ye ni in zi ba ti bi na sı ti ki
lə rək is ti fa də yə ve ri lib. İc ra 
nü ma yən də si El xan Əli yev 
bi zim lə söh bə tin də bil dir di ki, 
ra yon da apa rı lan ge niş miq yas
lı abad lıq və qu ru cu luq iş lə ri 
bu qə sə bə dən də yan keç mə
yib. Mü va fiq döv lət proq ram
la rı na əsa sən, qə sə bə də ge niş 
abad lıq iş lə ri apa rı lıb, 71.545 
pa qo no metr ka na li za si ya və 
100.167 pa qo no metr müa sir 
stan dart la ra ca vab ve rən su 
xət lə ri çə ki lib. 

Bun dan əla və, “Gü lüs tan” 
ya şa yış mas si vi nin 7, 8, 9, 10, 
11, 12ci dön gə lə ri nə 30 min 
kvad rat metr as falt ör tü yü dö
şə nib. 3000 pa qo no metr kü çə 
işıq la rı ka bel ləş di ri lib. Meh
dia badBi nə qə di və Bi nə qə di
Nov xa nı yol la rı is ti qa mə tin də 
4200 metr mə sa fə də müa sir 
işıq lan dır ma sis te mi qu raş dı rı
lıb. 2013cü il də qə sə bə nin III 
mə dən əra zi sin də 5, Gü lüs tan 
ya şa yış mas si vin də 2, İs fa ha
ni kü cə sin də 1, I və II mə dən 
əra zi lə rin də 1 ədəd ol maq la, 
ümu mil lik də, 10 ədəd trans
for ma tor qu raş dı rı lıb. Bu nun la 
da Bi nə qə di qə sə bə sin də 0,4 
kvlik ha va xət lə ri ka bel xət lə
ri ilə əvəz edi lib.

Ötən il qə sə bə da xi lin də 
23141 pa qo no metr qaz xət ti çə
ki lib, 824 ədəd smartkart tip li 
qaz say ğa cı qu raş dı rı lıb. Qə sə
bə nin G.Ra ma za nov və II mə
dən 68ci kor pu sun əra zi sin də 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti tə rə fin dən mə də niküt lə
vi təd bir lə rin ke çi ril mə si üçün 
ev lər ti ki lə rək la zı mi ava dan lıq
lar la tə min olu nub”.

İc ra nü ma yən də si nin söz
lə ri nə gö rə, qə sə bə də I mə
dən 4cü kor pus da, I mə dən 
8ci kor pus da, (Bi nə qə diBi
lə cə ri yo lu is ti qa mə tin də) və 
Bi nə qə diMeh dia bad yo lun
da FHNin yan ğın dan mü ha
fi zə ida rə lə ri nin ti kin ti si nə 
baş la nı lıb. Qə sə bə də yer lə
şən 86 say lı uşaq bağ ça sı 3 
il lik fa si lə dən son ra ye ni dən 
ti ki lə rək kör pə lə rin is ti fa də
si nə ve ri lib.

Apar dı ğı mız mü şa hi də lər 
bir da ha gös tə rir ki, Bi nə qə di 
kən di öz qə dim li yi ni sax la
maq la, tez lik lə pay tax tı mı zın 
ən müa sir və ya ra şıq lı mə
kan la rın dan bi ri nə çev ri lə cək.

Müasir-qədim
Binəqədikəndi

Qürurduyduğumuz
general
AbbasəliNovruzovömrünün57ilini 
sərhədlərimizinmüdafiəsinəhəsredib

GeneralabbasəliNovruzov(soldanikinci).
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M.OrUCOV

May 27də Bi nə qə di Ra
yon İc ra ha ki miy yə ti nin  və  
1 say lı Sa hə İn zi ba ti Əra zi 
Dai rə si nin (Sİ ƏD) nü ma
yən də li yi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə 8ci mik ro ra yon N. Nə
ri ma nov kü çə sin də yer lə
şən park da mə də ni küt lə vi 
təd bir ke çi ri lib. Sa kin lə rin 
asu də vaxt la rı nın sə mə rə li  
təş ki li məq sə di lə baş tu tan 
təd bir də ra yon əra zi sin də 
yer lə şən  Ba kı  Hu ma ni tar 
kol le cin mu si qi kol lek ti vi 
və mey xa na us ta la rı iş ti rak 

edib lər. Bir ne çə sa at da vam 
edən kon sert də çı xış edən 
mu si qi çi lər və tən pər vər lik 
mah nı la rı və mu ğam par ça
la rı səs lən di rib lər.  Təd bir 
əra zi də ya şa yan sa kin lə rin  
bö yük ma ra ğı na sə bəb olub.  
Söh bət ləş di yi miz sa kin Nə
zi fə  Hə sə no va nın söz lə ri nə 
gö rə, mə həl lə lər də təş kil 
edi lən bu cür mə də niküt lə
vi təd bir lər əha li tə rə fin dən  
rəğ bət lə qar şı la nır: “Ar tıq 
Bi nə qə di ra yo nun da be lə  
təd bir lər ənə nə ha lı nı alıb. 
Bun dan ön cə 9cu mik ro ra
yon da ya şa yan sa kin lər üçün 

be lə kon sert təş kil edil miş di. 
Bun dan əla və,  M.Ə. Rə sul
za də qə sə bə sin də yer lə şən 
Hey dər Əli yev adı na Mə də
niy yət və İs ti ra hət Par kın da 
da teztez be lə təd bir lər təş
kil edi lir. Çox se vi ni rəm ki, 
bu gün bi zim ya şa dı ğı mız 
bi na nın qar şı sın da be lə bir 
təd bir ke çi ri lir”.  

Qeyd edək ki,  mə də ni
küt lə vi təd bir za ma nı di gər 
ya xın mik ro ra yon la rın sa
kin lə ri, həm çi nin ra yo nun 
ic ti maisi ya si hə ya tın da fə al 
iş ti rak edən zi ya lı lar da iş ti
rak edib.

Ma yın 27də Ba kı şə hə
rin də ki 1 say lı “ASAN xid
mət” mər kə zin də “Öl kəm 
mə nim” fo to mü sa bi qə si nin 
fi nal mər hə lə si ke çi ril miş
dir.

28 May – Res pub li ka 
Gü nü nə həsr olu nan təd bir 
Azər bay can Res pub li ka sı
nın Pre zi den ti ya nın da Və
tən daş la ra Xid mət və So si al 
İn no va si ya lar üz rə Döv

lət Agent li yi nin dəs tə yi və 
“ASAN Kö nül lü lə ri” Gənc
lər Təş ki la tı nın tə şəb bü sü 
ilə re al laş mış dır.

Bil di ril miş dir ki, fo to
mü sa bi qə də “ASAN xid mət” 
mər kə zin dən 200 kö nül lü 
iş ti rak et miş dir. On lar dan 
30u mü sa bi qə nin ikin ci, 
12si isə fi nal mər hə lə si nə 
keç miş dir.

Mün sif lər he yə ti nin və 

so si al şə bə kə is ti fa də çi lə ri
nin səs ver mə si nin nə ti cə
lə ri nə əsa sən qa lib lər se çil
miş dir.

Mü sa bi qə də bi rin ci, 
ikin ci, üçün cü yer lə ri tu tan
lar mü va fiq ola raq plan şet, 
iPod və elekt ron fo to çər çi və 
ilə mü ka fat lan dı rıl mış lar.

Fi nal mər hə lə si nin iş ti
rak çı la rı na isə fəx ri fər man
lar təq dim ed ril miş dir.

Yaşıbirəsrdənyuxarıolan
mədəniyyətocağı

EsMİraOrUCOVa

Ma lik ol du ğu pe şə yə mə
su liy yət lə ya naş maq, ən xır
da səh və be lə yol ver mə mə
yin özü elə us ta lıq de mək dir. 
Müa sir dövr də dəb də olan 
dər zi lik pe şə si də us ta lıq və 
mə su liy yət tə ləb edir. Sa də 
bir pe şə dir dər zi lik. Bu pe şə
nin sa hib lə ri öz əl lə ri nin zəh
mə ti, al nı nın tə ri ilə hə ya tı nı 
tə min edən lər sı ra sın da dır lar. 

Şöv kət xa nım ba la ca bir 
sex də dər zi ki mi fəa liy yət gös
tə rir. Ya xın lıq da ya şa yan qon
şu lar onu key fiy yət li iş gö rən, 
öz işi nə mə su luy yət lə ya na şan 
dər zi ki mi ta nı dıq la rı nı de yir
lər. Uzun il lər dir ki, bu sa hə də 
ça lış dı ğı nı de yən mü sa hi bim 
in di yə dək yüz lər lə xa nı mın 
da ha da gö zəl gö rün mə si üçün 
bü tün ba ca rı ğı nı or ta ya qo yub: 
“Uşaq lıq il lə rin dən bu sə nə
tə me yil gös tər mi şəm. Yax şı 
ya dım da dır: uşaq bağ ça sın
da bay ram la əla qə dar ta ma şa 
ha zır la nır dı, ora da hə kim ro
lun da çı xış et mə li idim. Am
ma son an da dər zi ro lu nu ifa 
et mə li ol dum. Bu, bir tə sa düf 
idi. Elə o vaxt dan qə ra ra gəl
dim ki, bu pe şə nin ar xa sın ca 
ge dim. Va li deyn lə rim qə ra rı
ma eti raz et mə di lər, axı anam 
da bu sa hə ilə məş ğul olur du. 
Uşaq vax tı çox sə li qə li idim. 
Tə va zö kar lıq dan uzaq ol sa da 
de yim ki, qo humqon şu la rı
mız mə ni öv lad la rı na nü mu nə 
gös tə ri ri di lər. Atam is tə yir di 
ki, onun pal tar la rı nı mən ütü
lə yim. Yax şı rəs sam lıq qa bi liy
yə tim var idi. Gə lin cik lə rim 
üçün pal tar lar ti kir dim. İş lə rim 
sə li qə li alı nır dı. Bir gün əmək 
dər si ke çən mü əl li məm de di 
ki, sən dən yax şı dər zi olar. Bu 
sa hə ilə da ha cid di məş ğul ol
ma ğa baş la dım. Şü kür lər ol sun 
ki, hər şey is tə di yim ki mi alın
dı. Ça lı şı ram ki, ha zır la dı ğım 

ge yim lər hər kə sin zöv qü nü 
ox şa sın. De yə sən, müş tə ri lə
rim də işim dən ra zı dır lar. Onu 
da bil di rim ki, pe şə li se yin də 
oxu du ğum vaxt lar da ən yük
sək də rə cə ni al mış dım”.

Şöv kət xa nı mın tik di yi pal
tar lar rən ga rəng li yi ilə fərq lə
nir. Onun fik rin cə, dər zi pe şə si 
in san dan sə bir, dö züm və hə vəs 
tə ləb edir: “Əgər ve ri lən si fa ri
şi düz gün ye ri nə ye ti rə bil sən, 
ge yim lə rin üzə rin də hə vəs lə iş
lə sən, tə bii ki, müş tə ri nin eti ba
rı nı qa za na bi lə cək sən. İs tə ni lən 
pe şə nin sa hi bi gör dü yü işin key
fiy yə ti ilə se çi lir. Mən pu la, qa
zan ca o qə dər də hə vəs li de yi
ləm. Dər zi lik mə nim sev di yim 
sə nət dir. Han sı sa si fa ri şi qə bul 
edən də bu na gö rə nə qə dər pul 
ala ca ğı mı fi kir ləş mi rəm. Öz işi
nə yük sək qiy mət ve rən, müş tə
ri ni ra zı yo la sa lan in sa nın ru zi si 
hər za man olub və ola caq”. 

Şöv kət xa nım bi zim lə söh
bə tin də de di ki, ge yim lə rin 
yax şı ti kil mə sin də par ça la rın 
key fiy yə ti əsas dır. Us ta nın 
fik rin cə, par ça alar kən onun 
qiy mə ti nə de yil, key fiy yə ti
nə diq qət ye tir mək la zım dır. 
Müa sir də bin ənə nə lə ri ni iz
lə di yi ni de yən həm söh bə ti
miz ta nın mış in san lar üçün də 
xey li pal tar tik di yi ni bil dir di: 
“Dai mi müş tə ri lə rim çox dur. 
Dər zi nin əsas işi müş tə ri nin 
nə is tə di yi ni bil mək dir. He sab 
edi rəm ki, dər zi həm də psi

xo loq ol ma lı dır. Mən in sa nın 
bə dən qu ru lu şu na gö rə bey
nim də ona ya ra şan fa so nun 
rəs mi ni cı zı ram. Bu ya xın lar
da bir xa nım don si far iş ver
miş di. Bu for ma nın ona ya raş
ma ya ca ğı nı de dim. O, sö zü mə 
qu laq as ma dı. Son da hə min 
pal ta rı sö küb baş qa for ma da 
ha zır la ya sı ol dum. Dər zi lik 
in san dan fan ta zi ya tə ləb edir. 
Hər kəs sə nə ti nə pe şə kar ca
sı na ya naş mal dır. Gö zəl lik ya
rat maq dan zövq alı ram”.

İş lə ri nin çox ol ma sı na bax
ma ya raq, Şöv kət xa nım bi rin
ci si nif də oxu yan oğ lu El şə nə 
dərs lə ri ni ha zır la ma ğa kö mək 
et mə yə ma cal ta pır: “Gü nü
mün çox his sə si ni sex də ke çi ri
rəm. Evə gə lən də isə çox yor
ğun olu ram. El şən mə ni ba şa 
dü şür, o, mə su liy yət li uşaq dır. 
Bi lir si niz ki, sa də pe şə adam
la rı öz ha lal zəh mə ti ilə se çi lən 
in san lar dır. Ailə min mad di tə
mi na tı nı öz qa zan cım la ödə yi
rəm. Çox çə tin lik çə kir, yo ru
lu ram öv la dı ma çox vaxt ayı ra 
bil mi rəm. Am ma bu, mə ni elə 
də na ra hat et mir. Çün ki heç 
kim dən ası la ca ğım yox dur”. 

Şöv kət Hü sey no va öz işi 
ilə qü rur du yan in san lar dan
dır. Doğ ru dan da pe şə nin pi si 
və ya yax şı sı ol mur. Məş ğul ol
du ğun işin in cə lik lə ri ni də rin
dən bil sən, sə nə za val yox dur: 
bu iş sa də və ya mü rək kəb ol
sa be lə... 

sİyaVUşƏMİrlİ

Nə dən sə bir çox la rı be lə 
dü şü nür ki, in san yay ay la rın
da xəs tə lən məz. Be lə yan lış 
qə na ət də olan lar ha va la rın 
nor mal keç mə si ni, vi ta min
lər lə zən gin mey vətə rə vəz 
məh sul la rı ilə qi da lan ma nın 
mün tə zəm li yi ni əsas gə ti rir
lər. Am ma re al lıq da yay ay
la rın da da ge niş rast gə li nən 
spe si fik xəs tə lik lər var. 

25 say lı po lik li ni ka nın hə
kimte ra pev ti Rəx şən də Hü
sey no va nın söz lə ri nə gö rə, 
is ti ha va da də niz də, çay da və 
ya ho vuz da çim mək bir ba şa 
mə dəba ğır saq in fek si ya la
rı na yol aça bi lər: “Mal ya ri ya 
və brü sell yoz yay ay la rın da 
tə sa düf olu nan xəs tə lik lər
dən dir. Su dan çı xan dan son ra 
qa şın ma mü şa hi də edi lir sə, 
bu, ar tıq də ri xəs tə li yin dən 
xə bər ve rir. Çi mər kən də niz 
və ya ça yın su yu nu qə tiy yən 
ud maq ol maz. Çi mər lik dən 
qa yı dan dan son ra yu yun maq 
va cib şərt dir”.

Hə kim de yir ki, “çirk li əl
lər” prob le mi nə də cid di lik lə 
ya naş maq la zım dır: “Ye mək
dən əv vəl əl lə ri, mey vətə rə
və zi, xü su sən də gö yər ti ni də
fə lər lə yu maq la zım dır. Ək sər 
in fek si ya lar yu yul ma mış məh
sul lar da giz lə nib. He pa tit A 
vi ru su na yo lux ma ris ki məhz 
be lə məh sul lar da, ho vuz və 
də niz su la rın da da ha çox dur”.

Mü tə xəs sis da ha çox qış ay
la rın da tə sa düf olu nan xəs tə lik

lə rin yay da in ten siv ləş mə si nin 
sə bə bi ni im mu ni tet zə if i yin də 
gö rür: “Hət ta yün gül, sə rin kü
lək be lə, zö kəm və so yuq dəy
mə yə sə bəb ola bi lər. Yay da 
ya ra nan ös kü rək uzun müd dət 
da vam edir: bə də nin hə ra rə ti 
sta bil qal mır, da im is tiso yuq 
ara sın da də yi şir. İl ti hab xəs tə
li yin tez lik lə sa ğal ma sı na ən gəl 
tö rə dir. Yay ay la rın da, həm çi
nin, mik rob da şı yan ağ ca qa
nad lar dan qo run maq la zım dır. 
On lar qız dır ma ya sə bəb olur 
və ağır hal lar da mal ya ri ya xəs
tə li yi nə yol açır lar”.

 Hə kim lər yay da şad lıq 
ev lə ri nin ye mək lə rin dən eh
ti yat la is ti fa də et mə yi töv si yə 
edir lər. Çün ki göz dən uzaq 
ha zır la nan qi da la rın gi gi ye nik 
nor ma və qay da la rı na kim
sə zə ma nət ver mir. Təc rü bə 
gös tə rir ki, sa tış da aş kar olu
nan sax ta su lar əsa sən res to
ran və şad lıq ev lə rin də is ti fa
də olu nur.

Bun dan baş qa, gü nor
ta sa at 12:00dan 16:00dək 
çi mər lik də is ti ra hət et mək 
məs lə hət gö rül mür. Həm çi
nin, kəs kin tem pe ra tur fərq
lə rin dən qaç maq, kon di sio
ne rin sə rin ləş dir di yi otaq dan 
bir ba şa qay nar kü çə yə çıx maq 
məs lə hət gö rül mür. Ya yın is
ti sin də so yu du cu dan ye ni çı
xa rıl mış buz lu su və ya don
dur ma zö kə min ya ran ma sı na 
sə bəb olur. Qız mar gü nəş al
tın da ba şıa çıq gəz mək də son 
də rə cə təh lü kə li dir. Pam bıq, 
kə tan və di gər tə bii ma te ri al

lar dan ha zır lan mış ge yim lə rə 
üs tün lük ver mək məs lə hət dir. 

Rü tu bət li is ti gün lər
də at mos fer təz yi qi nin aşa ğı 
düş dü yü nü de yən hə kim bu 
za man in san lar da tə nəf ü sün 
çə tin ləş di yi ni diq qə tə çat dı
rır: “Ok si ge nin miq da rı aza
lan da, tə bii ki, təng nə fəs lik 
hal la rı ar tır. Ürək ça tış maz lı ğı 
və ast ma sı olan lar üçün be lə 
və ziy yət xü su si lə təh lü kə li
dir. İl kin mər hə lə də in san da 
tər lə mə lər olur. Bu, or qa niz
min özü nü mü da fiə qa bi liy yə
ti nin gös tə ri ci si nin zə if ə mə si 
de mək dir. Son ra dan tər lə mə 
so yu ma ilə nə ti cə lə nir ki, bu 
da çox qor xu lu dur. Onu da 
de yim ki, “yan maq” və “gü
nəş şüa sı al tın da qa ral maq” 
ay rıay rı ifa də lər dir. Qız mar 
gü nə şin al tın da sa at lar la uzan
mış və ziy yət də qal maq ol maz. 
Xü su sən bə də nin də xa lı çox 
olan in san lar, “me la no ma” 
de yi lən də ri xəs tə li yi nə tu tu
lan lar gü nəş şüa sı al tın da da
yan ma ma lı dır lar. Çi mər lik də 
qu ma gir mə yi xoş la yan lar da 
eh ti yat lı ol ma lı dır. Bu, dəm

ro va, gö bə lə yə və di gər də ri 
xəs tə lə lik lə ri nə sə bəb olur. 
Va li deyn lər az yaş lı uşaq la rı 
gü nəş şüa la rın dan qo ru ma lı
dır. Uşaq lar hət ta 30 də rə cə 
is ti də 3040 də qi qə qal maq la 
da gün vur ma ya mə ruz qa la 
bi lər lər”.

Hə ki min de di yi nə gö rə, 
yük sək tem pe ra tur mey vətə
rə və zin sax lan ma müd də ti ni 
də fə lər lə azal dır. Bu, is tis na
sız ola raq bü tün qi da la ra və 
xö rək lə rə də aiddir. Ona gö
rə də bü tün qi da məh sul la rı nı 
so yu du cu da sax la maq tə ləb 
olu nur: “Yay da özü nüz lə da im 
qaz sız su gö tü rün. Yax şı olar 
ki, 1 litr su yun içi nə bir li mon 
sı xa sı nız. C vi ta mi ni da mar la rı 
möh kəm lən di rir və spaz ma nı 
ara dan qal dı rır”.

Mü tə xəs sis yay gün lə rin
də xə mir dən ha zır la nan tə
am lar dan, yağ lı və hi sə ve ril
miş ət məh sul la rın dan uzaq 
dur ma ğı, mey vətə rə vəz və 
ağar tı ilə qi da lan ma ğı məs
lə hət gö rür. Duz və is ti ot dan 
düz gün is ti fa də olun ma lı, 
müm kün qə dər bol su içil mə
li dir. Bür kü lü sa at lar da qəh və 
və ener ji li iç ki lər də təh lü kə li 
he sab olu nur. Yay gün lə rin də 
ürək əzə lə lə ri gər gin ça lış dı
ğın dan, qan təz yi qi ni qal dı ran 
qi da lar dan çə kin mək la zım
dır. Dər man pre pa rat la rı nın 
miq da rı nın is tə ni lən şə kil də 
də yiş mə si or qa nizm üçün 
stress de mək dir. İn san bə də ni 
bu na göz lə nil məz şə kil də re
ak si ya ve rə bi lər. 

MƏHƏbbƏtOrUCOV

Son il lər Bi nə qə di ra
yo nun da təh sil ocaq la rı nın, 
tibb mü əs si sə lə ri nin, mə
də niy yət ev lə ri nin əsas lı tə
mi ri və ye ni dən qu rul ma sı 
is ti qa mə tin də sis tem li təd
bir lər hə ya ta ke çi ri lir. Ək sər 
təh sil və sə hiy yə mü əs si sə
lə ri müa sir tə ləb lər sə viy yə
sin də əsas lı tə mir edi lə rək 
əha li nin is ti fa də si nə ve ri lib. 

Be lə mü əs si sə lər dən bi
ri də uzun il lər Bi nə qə di qə
sə bə sin də fəa liy yət gös tə rən 
Bi nə qə di Mər kə zi Mə də
niy yət evi dir. Bir əsr dən çox 
ya şı olan bi na da baş lan mış 
əsas lı tə mir iş lə ri ar tıq ye
kun laş maq üz rə dir. 

Bu gün lər də re dak si
ya mı zın qo na ğı ol muş sö
zü ge dən mə də niy yət mü
əs si sə si nin di rek to ru, YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
Qa dın lar Şu ra sı nın üz vü Zi
vər Ab ba so va hə ya ta ke çi ri
lən əsas lı tə mir və ye ni dən
qur ma iş lə ri nin ge di şin dən 
ra zı lı ğı nı bil di rib. O, ha zır da 
tə mir iş lə ri nin ta mam lan
ma mər hə lə sin də ol du ğu nu 
diq qə tə çat dı rıb: “Bi nə qə di 
Mər kə zi Mə də niy yət evi nə 
di rek tor tə yin edil dik dən az 
son ra ra yon rəh bər li yi nin 
tap şı rı ğı ilə bi na da tə mir iş
lə ri nə baş la nı lıb. 6 ay dır ki, 
Bi nə qə di qə sə bə bə lə diy
yə si nin bi na sın da fəa liy yət 
gös tə ri rik. Ha zır da qə sə
bə də yer lə şən mək tə bin 
və bə lə diy yə nin akt za lın da 
məşq lə ri mi zi da vam et di ri
rik. Mə lu mat üçün bil di rim 
ki, fəa liy yət gös tər di yi miz 
mə də niy yət evi nin tə mə li 
1901ci il də qo yu lub, müx
tə lif il lər də bi na ca ri tə mi
rə bağ la nıb. La kin 2013cü 
ilin iyu nun da mə də niy yət 
evin də əsas lı tə mir iş lə ri nə 
baş la nı lıb”. Z.Ab ba so va tə
mir iş lə ri nin ra yon rəh bər
li yi nin xü su si diq qət mər
kə zin də ol du ğu nu bil di rib: 

“Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti  məsələyə diq  qət lə 
ya na şır və rəh bər lik sə viy
yə sin də təmir iş lə ri daim 
nə za rət də sax la nı lır”. 

Rəh bər lik et di yi kol lek
ti vin fəa liy yə ti ba rə də ət raf ı 
mə lu mat ve rən Z.Ab ba so va 
qeyd edib ki, Bi nə qə di Mər
kə zi Mə də niy yət evi uzun 
il lər dir ki, Bi nə qə di qə sə bə 
sa kin lə ri nə xid mət gös tə rir: 
“Bu mə də niy yət mər kə zi nin 
səh nə sin də Nə si bə Zey na
lo va ki mi gör kəm li sə nət kar 
çı xış edib. Bu ra da ne çəne çə 
xa ti rə ge cə lə ri, mə də niküt
lə vi təd bir lər ke çi ri lib. Bi
nə qə di qə sə bə si nin bir çox 
sa kin lə ri mə də niy yət evi 
ilə da im əla qə sax la yır, dər
nək lər də, öz fəa liy yət kol lek
tiv lə rin də, kurs lar da iş ti rak 
edir lər. Mə də niy yət evi nin 
A.Qur ba nov adı na Xalq Te
at rı, “Qön çə” inst ru men tal 
an samb lı, “Pöh rə” rəqs qru
pu in di res pub li ka nın ta nın
mış kol lek tiv lə rin dən sa yı lır”. 

Ha zır da Mə də niy yət 
evin də 11 kurs və dər nək, o 
cüm lə dən mu si qi, mu ğam, 
rəqs, rəsm, dər zi lik və sa
ir qrup lar fəa liy yət gös tə rir. 
Mü sa hi bi mi zin söz lə ri nə 
gö rə, Bi nə qə di Mər kə zi Mə
də niy yət evi nin fəa liy yə tin də 
hər bi və tən pər vər lik işi də 
mü hüm yer tu tur. Mə də niy
yət evi nin kol lek ti vi teztez 
gənc lə rin hər bi xid mə tə yo
la sa lın ma sı mə ra sim lə rin
də, hər bi his sə lər də ma raq lı 
kon sert proq ram la rı ilə çı xış 

edir lər. Kol lek tiv ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin ana dan ol
ma sı nın 90cı il dö nü mü ilə 
bağ lı ra yon da ke çi ri lən bir 
sı ra təd bir lər də ya xın dan 
iş ti rak edib. Bun dan baş qa, 
Mə də niy yət evi vax ta şı rı ola
raq Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti və YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı ilə bir gə müx
tə lif təd bir lər təş kil edir.

Z.Ab ba so va mə də niy yət 
evin də gənc lə rin və uşaq la
rın asu də vaxt la rı nın sə mə
rə li təş ki li is ti qa mə tin də də 
zə ru ri təd bir lə rin hə ya ta ke
çi ril di yi ni diq qə tə çat dı rıb: 
“Bi zim dər nək lər də 100ə 
qə dər uşaq təh sil alır. Mək
təb lər də, uşaq bağ ça la rın da 
və di gər mü əs si sə lər də mə
də ni təd bir lər təş kil edi rik. 
Əsas məq səd lər dən bi ri də 
qə sə bə də ya şa yan is te dad
la rın üzə çı xa rıl ma sı dır. Bu 
məq səd lə müx tə lif mü sa bi
qə lər təş kil olu nur”. 

Z.Ab ba so va son il lər də 
Bi nə qə di ra yo nu nun ina
nıl maz də rə cə də də yiş di yi
ni, bü tün sa hə lər də sü rət lə 
in ki şaf et di yi ni də ra zı lıq la 
diq qə tə çat dı rıb: “Bi nə qə di 
ra yo nun da ya şa yan və ça lı
şan bir və tən daş ki mi son 
iki il də ra yo nu mu zun si ma
sı nın ne cə də yiş di yi ni qeyd 
et mə yə bil mə rəm. Cə nab 
Pre zi den tin diq qət və qay
ğı sı nə ti cə sin də  ra yo nu muz 
öz gö rü nü şü nü əsas lı də rə
cə də də yi şib. Da im sa kin lər 
ara sın da olan bir şəxs ki mi 
de yə bi lə rəm ki, əha li hə
ya ta ke çi ri lən iş lər dən çox 
ra zı dır. Ra yon da və tən daş
la rın mü ra ciə ti nə diq qət lə 
ya na şıl ma sı əha li nin bö yük 
rəğ bə ti nə sə bəb olub. Bu 
mə na da, ra yon da ya ra dıl mış 
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid
mə ti – 1646”nın fəa liy yə ti
ni yük sək qiy mət lən dir mək 
la zım dır. Bu xid mət sa yə sin
də sa kin lər bir zəng lə prob
lem lə ri ni həll et mək im ka nı 
qa za nır lar”. 

Yeniyetmə
tennisçilər
arasında
beynəlxalq
turnir

Bi nə qə di ra yo nun
da yer lə şən Ba kı Ten nis 
Aka de mi ya sın da ümum
mil li li der Hey dər Əli
ye vin ana dan ol ma sı nın 
91ci il dö nü mü mü na si
bə ti lə ye ni yet mə lər ara
sın da ten nis üz rə bey nəl
xalq tur ni rə ye kun vu ru
lub. Azər bay can Ten nis 
Fe de ra si ya sı və Av ro pa 
Ten nis As so sia si ya sı nın 
tə şəb bü sü ilə baş tu tan 
ya rış da 1416 yaş lı ten
nis çi lər ba ca rıq la rı nı nü
ma yiş et di rib lər. Tur ni ri n 
təş ki lin də əsas məq səd 
ulu ön dər Hey dər Əli ye
vin xa ti rə si ni yad et mək, 
ten nis id man nö vü nün 
küt lə vi li yi ni ar tır maq və 
yığ ma ko man da nın he yə
ti ni mü əy yən ləş dir mək
dən iba rət dir. 18 öl kə dən 
olan id man çı la rın mü
ba ri zə apar dı ğı ya rış da 
Azər bay can 10 (5 oğ lan, 
5 qız) ten nis çi ilə təm sil 
olu nub.

14 ya şa dək oğ lan la rın 
mü ba ri zə sin də Qa za xıs
tan təm sil çi si Dos tan bek 
Taş bu la tov fi nal da ko
man da yol da şı Pak Ro dio
nu məğ lub edə rək bi rin ci 
ye rə la yiq gö rü lüb – 6:0, 
6:2. Bu yaş qru pun da 
qız lar ara sın da tur ki yə li 
ten nis çi Zey nep Öz türk 
həl le di ci qar şı laş ma da 
gür cüs tan lı An na Ma
kat sa ri ni yə qa lib gə lə rək 
tur nu rin bi rin ci si olub. 16 
ya şa dək oğ lan lar ara sın da 
Uk ray na, qız la rın ya rı şın
da isə Avstr ya ten nis çi si 
bü tün rə qib lə ri ni üs tə
lə yib. Xa ti rə tur ni rin də 
fərq lə nən id man çı la ra 
ku bok və dip lom ve ri lib.

Bi nə qə di li id man çı lar
dan mü ka fat çı lar ara sı na 
dü şən ol ma sa da, tur nir 
təc rü bə qa zan maq ba xı
mın dan çox fay da lı olub. 

Yaydaxəstəliklərdən
necəqorunmalı...

 sadəpeşəadamları

“Gözəllikyaratmaqdan
zövqalıram...”
Rubrikamızınbudəfəkiqonağıözişininustasıolan 
dərziŞövkətHüseynovadır

Mədəni-kütləvitədbir

Fotomüsabiqəninfinalmərhələsikeçirilib
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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

 iqtisadiyyat  xaricixəbərlər

 mədəniyyət

 maraqlı

Var şa va da “EMEA Fi nan ce” bey
nəl xalq ma liy yə jur na lı nın nü fuz lu 
“Euro pe Ban king Awards 2013” mü
ka fa tı nın rəs mi təq di met mə mə ra si mi 
ke çi ril miş dir. “Pa şa Bank” üçün cü də fə 
“Azər bay ca nın ən yax şı in ves ti si ya ban
kı” no mi na si ya sın da qa lib ol muş dur. 

Ban kın baş in ves ti si ya di rek to ru Ta
leh Ka zı mov de miş dir: “PA ŞA Bank” bu 
nü fuz lu mü ka fa ta in ves ti si ya is ti qa mə
tin də uğur lu fəa liy yə ti sa yə sin də la yiq 
gö rül müş dür. Əv vəl ki is tiq raz bu ra xı lış
la rı na əla və ola raq, ötən il ümu mi də yə ri 

41,4 mil yon ma nat olan da ha 6 kor po ra
tiv is tiq raz bu ra xı lı şı na mü vəf ə qiy yət
lə zə ma nət hə ya ta ke çir miş, həm çi nin 
on lar üz rə mar ket mey ker xid mət lə ri ni 
gös tər mi şik. Bu na sü but ola raq tək rar 
ba zar da “PA ŞA Bank”ın də yə ri təx mi
nən 113 mil yon ma nat (144 mil yon ABŞ 
dol la rı) də yə rin də olan yer li kor po ra tiv 
qiy mət li ka ğız lar döv riy yə si ni (Azər bay
can İpo te ka Fon du nun is tiq raz la rı is tis na 
ol maq la) gös tər mək olar ki, bu da 2012
ci ilin döv riy yə sin dən əhə miy yət li də rə
cə də yük sək dir”. 

Ca ri ilin yan varap rel ay la rın da 
Azər bay ca nın də niz nəq liy ya tı ilə da şı
nan yük lə rin həc mi 3,3 mil yon ton təş
kil et miş dir. Yük lə rin 60,3 fai zi ni neft, 
39,7 fai zi ni isə qu ru yük lər təş kil et miş 
və bü tün da şı ma lar xa ri ci əla qə üz rə 

hə ya ta ke çi ril miş dir. Döv lət Sta tis ti ka 
Ko mi tə sin dən bil dir miş lər ki, də niz 
li man la rın da 4,2 mil yon ton yük lə mə
bo şalt ma iş lə ri gö rül müş dür. Ümu mi 
həc min 88,4 fai zi ni bey nəl xalq tran zit 
yük lər təş kil et miş dir. 

Ma yın 26da Ba kı da Av ro pa da xi li 
Ver gi Ad mi nist ra si ya la rı Təş ki la tı nın 
(IOTA) İc ra iy yə Şu ra sı nın 92ci ic la sı 
işə baş la mış dır. 

Ver gi lər Na zir li yi nin Ana li tikin
for ma si ya şö bə sin dən  bil dir miş lər 
ki, IOTAnın pre zi den ti, Ser bi ya Ver
gi Ad mi nist ra si ya sı nın baş di rek to ru 
Li li ya na Ko va çe viç gün də lik də du ran 
mə sə lə lər lə bağ lı təd bir iş ti rak çı la rı nı 
mə lu mat lan dır mış dır. Qeyd edil miş dir 
ki, ic las da IOTAnın təş ki la tiin zi ba ti 
mə sə lə lə ri, elə cə də qu ru mun növ bə ti 
Baş As samb le ya sı na ha zır lıq iş lə ri mü

za ki rə olu na caq dır. 
Ver gi lər na zi ri nin müa vi ni Sa hib 

Ələk bə rov Azər bay ca nın Ver gi lər Na
zir li yi nin dün ya da möv cud olan ən 
uğur lu təc rü bə lə rin öl kə miz də tət biq 
olun ma sı na xü su si diq qət ye ti ril di yi ni, 
bu ba xım dan IOTAnın ən sə mə rə li 
bir plat for ma ol du ğu nu vur ğu la mış dır. 
S.Ələk bə rov müs tə qil li yi ni bər pa et
dik dən son ra Azər bay can iq ti sa diy ya
tı nın yük sək temp lər lə in ki şaf et mə yə 
baş la dı ğı, öl kə mi zin ver gi sis te min də 
son il lər apa rı lan is la hat lar ba rə də qo
naq la ra mə lu mat ver miş dir. 

Azərbaycanınənyaxşıinvestisiyabankı AvropaPerlamentinəseçkilər
başaçatıb

Məşhuraviaşirkətingəlirləri
azalıb

Yenitamaşayaictimaibaxış
keçiriləcək

Alimlər70minulduzun“beşiyini”
tapmışlar

Güclüqasırğaciddifəsadlar
törədib

Gəncazərbaycanlıpianoçuların
uğurları

Ənarzuedilənixtiralar

Suriyadadöyüşənəcnəbilərin
çoxuBritaniyavətəndaşıdır

Dəniznəqliyyatıilə3,3milyonton
yükdaşınıb

Ənuğurluvergitəcrübəsi

Av ro pa par la men ti nə seç ki
lər də mü ha fi zə kar Av ro pa Xalq 
Par ti ya sı qa lib gə lib. Nə ti cə lə
rə əsa sən, mər kəz sağ çı lar 751 
par la ment ye rin dən 212ni qa
za nıb. Av ro ko mis si ya nın səd ri 
və zi fə si nə Lük sem bur qun sa
biq baş na zi ri Jan Klod Yun
ke rin na mi zəd li yi tək lif edi lib. 
So si al  de mok rat lar isə par la
ment də 185 man dat qa za nıb. 
Seç ki lər də əsa sən  av ro se kep
tik lə rin  uğur qa zan ma sı nı ana
li tik lər “si ya si zəl zə lə” ad lan dı
rıb lar.  Fran sa da  Ma ri Le Pe nin 
baş çı lıq et di yi ult ra sağ “Mil li 
cəb hə” par ti ya sı 25% səs top
la ya raq mər kəz sağ çı la rı və ha
kim so sia list lə ri qa baql a yıb. Bu 
isə o de mək dir ki, sö zü ge dən 
par ti ya Av ro pa Par la men tin də 
Fran sa ya  ay rı lan 74 yer dən 25
nə id dia edə bi lər. Ult ra sağ lar 
Da ni mar ka və Avst ri ya da da 

möv qe lə ri ni möh kəm lən di rib. 
Bö yük Bri ta ni ya da  miq ra si ya 
si ya sə ti nin sərt ləş di ril mə si
ni tək lif edən,av ro in teq ra si ya 
əleh da rı Nay cel Fa ra cın baş çı
lıq et di yi “Müs tə qil lik par ti ya
sı” qa lib gə lib. Yu na nıs tan da 
isə ra di kal sol yö nüm lü “Si ri
za” par ti ya sı se çi ci lə rin 26,5% 
sə si ni top la yıb. Al ma ni ya da  
kans ler An ge la Mer ke lin baş çı
lıq et di yi koa li si ya qa lib gə lib. 
Av ros kep tik lər isə 5% lik bar
ye ri keç mə yə na il olub lar.  İta
li ya da  Ma teo Ren si nin baş çı lıq 
et di yi ha kim de mok rat lar par
ti ya sı qa lib gə lib. 2ci ye ri isə 
“5 Ul duz” hə rə ka tı nın li de ri, 
av ros kep tik Pep pe Qril lo tu tub. 
İs pa ni ya da  ha kim mü ha fiz kar 
xalq par ti ya sı qa lib gə lib. Por
tu qa li ya da isə ha kim mər kəz 
sağ çı lar mü xa lif so sia li sit lə rə 
məğ lub olub. 

“Euro news”un mə lu ma tı na 
gö rə, İr lan di ya nın “Rya na ir” 
avia şir kə ti son 5 il də ilk də fə 
ola raq gə lir lə ri nin azal dı ğı nı 
açıq la yıb. 20132014cü ma liy
yə ili ər zin də avia şir kə tin gə li ri 

8% aza la raq 523 mil yon av ro ya 
dü şüb. “Rya na ir”in rəh bə ri 
Maykl Oli ri ge ri lə mə ni avia bi
let qiy mət lə ri nin ucuz laş ma sı 
və ya na caqsürt kü  ma te ri al la
rı nın ba ha laş ma sı ilə izah edib. 

İyu nun 10da Azər bay can 
Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Te at
rın da gör kəm li dra ma turq İl yas 
Əfən di ye vin ana dan ol ma sı nın 
100 il li yi mü na si bə ti lə ədi bin 
“Sa rı köy nək lə Va le hin na ğı lı” 
ro ma nı əsa sın da səh nə ləş di
ril miş ey ni ad lı ta ma şa ya ic ti
mai ba xış ke çi ri lə cək dir. 

İki zəh mət keş və na mus lu 
gən cin saf və tə mən na sız mə
həb bə tin dən, qar şı laş dı ğı çə
tin lik lər dən, tə miz ad la rı nın 
lə kə lən mə sin dən xi las ol ma
sı na kö mək edən xe yir xah hü
quq mü ha fi zə iş çi lə ri nin prin

si pi al işin dən bəhs edən iki his
sə li mə həb bət das ta nı gənc lə ri 
qar şı lıq lı, saf mə həb bə tə, ha lal 
əmə yə və cə miy yət də baş ve
rən mən fi hal la ra qar şı mü ba
ri zə apar ma ğa səs lə yir. 

Te at rın mət bu at xid mə
tin dən bil dir miş lər ki, ye ni 
səh nə əsə ri nin qu ru luş çu re
jis so ru Azər bay can və Kal mı
ki ya res pub li ka la rı nın əmək
dar in cə sə nət xa di mi Bəh ram 
Os ma nov, qu ru luş çu rəs sa
mı əmək dar rəs sam İs ma yıl 
Məm mə dov, bəs tə ka rı Cə ma lə 
Nə si ro va dır.

Ta ma şa da əsas rol la rı akt
yor lar Gü nel Məm mə do va, 
El nur Kə ri mov, xalq ar tist lə ri 
Ta ri yel Qa sı mov, Ya sin Qa ra
yev, əmək dar ar tist lər Nai bə 
Al lah ver di ye va, Lə ti fə Əli ye va, 
Qə mər Məm mə do va və baş
qa la rı ifa edə cək lər.

Mə də niy yət və Tu rizm Na
zir li yi nin si fa ri şi ilə ha zır la nan 
ye ni ta ma şa nın prem ye ra sı isə 
iyu nun 15də baş tu ta caq dır.

“Spitt ser” kos mik te les ko pu 
fə za da ən sıx bu lu du aş kar et
miş dir. Alim lə rin fik rin cə, bu 
bu lud da ul duz la rın ya ran ma sı 
pro se si baş lan mış dır. NA SA
nın say tın da xə bər ve ri lir ki, 
bu lu dun uzun lu ğu təq ri bən 50 
işıq ili nə bə ra bər dir. Bu ra da 70 
mi nə ya xın ul duz əmə lə gə lə 
bi lər.

Alim lə rin fik rin cə, bu ul
duz lar ən bö yük ul duz lar sin fi
nə aiddir: on lar Gü nəş dən təq
ri bən 20 də fə bö yük dür, küt lə
lə ri isə Gü nəş dən biriki də fə 

çox dur. Ul duz la rın sət hin də 
tem pe ra tur Sel si şka la sı ilə 30 
min də rə cə yə ça ta bi lər. Be lə 
ul duz lar öz öm rü nü tez bi ti rə
rək ən ye ni ul duz la ra çev ri lir. 
Ağır kos mik ul duz lar Kai nat da 
ağır ele ment lə rin əsas mən bə
lə rin dən bi ri dir.

Ha zır da kos mik bu lud qa
ran lıq dır, o, əs lin də, tək rar 
inf ra qır mı zı şüa lar bu rax mır. 
La kin ul duz la rın do ğul ma sı 
pro se sin də bu və ziy yət də yi
şə cək dir və bu lud nu ra bo ya
na caq dır.

Aş ka ra çı xa rıl mış bu lud da 
do ğu lan ul duz lar “spekt ral O” 
sin fi nə aiddir. Alim lər be lə ob
yekt lə rin ne cə ya ran dı ğı nı hə
lə lik mü əy yən edə bil mə miş
lər. İn di ast ro nom lar kos mik 
bu lud da ul duz la rın ya ran ma
sı nı təh lil və mü şa hi də edir lər.

Al ma ni ya nın şi ma lın da  
mü şa hi də edi lən “Zey nep” qa
sır ğa sı cid di fə sad la ra sə bəb 
olub. Şlez viqQoldş tay na do lu 
yağ ma sı yol la rın buz bağ la ma
sı na və 9 av to mo bi lin toq quş
ma sı na sə bəb olub. Nə ti cə də 
4 nə fər xə sa rət alıb. Hes sen də 
güc lü ya ğış la ra gö rə ev lə rin 
zir zə mi lə ri ni su ba sıb. Şə hə
rin də mir yol stan si ya sı da  su 
al tın da qa lıb. Nürn berq də isə 
qa sır ğa ağac la rı kö kün dən qo

pa rıb, nə ti cə də şə hər də ki bi na 
və av to mo bil lə rə zi yan də yib.

“Zey nep” qa sır ğa sı Fran sa nın 
şi malşər qin də də prob lem lər 
ya ra dıb. Tu lu za da əl ve riş siz ha va 
şə rai ti 1 nə fə rin ölü mü nə sə bəb 
olub. Bor do da   isə güc lü kü lək 
evin da mı nı aşı rıb. Nə ti cə də 1 
nə fər hə lak olub. Öl kə nin cə
nubqər bin də 50 min evin elekt
rik təc hi za tı kə si lib. Əl ve riş siz 
ha va şə rai ti sə bə bin dən Pa ris də 
park və xi ya ban lar bağ la nıb.

Ba kı şə hə rin də ki G.Şa ro
yev adı na 35 nöm rə li on bi ril lik 
mu si qi mək tə bi nin for te pia no 
ix ti sa sı üz rə şa gird lə ri, Pre
zi dent tə qa üd çü lə ri Ata ba la 
Ma naf za də (əmək dar mü əl lim 
Ka mil la Əmi ro va nın sin fi) və 
Nə ri man Əmi ras la nov (pro
fes sor Sia la Si namdzq va riş vi
li nin sin fi) ma yın 17dən 26
dək İta li ya nın “Pia nof ri ends” 
As so sia si ya sı tə rə fin dən Mi lan 
şə hə rin də ke çi ri lən “İs te dad lı 
pia no çu lar or kestr ilə” ad lı us
tad si nif ə ri və or kestr ilə kon
sert dən iba rət fes ti val da, həm
çi nin ma yın 19dan 24dək 
“Gənc is te dad lar or kestr ilə” 
ikin ci Bey nəl xalq Bar las si na 
mü sa bi qə sin də iş ti rak et miş lər. 

Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin mət bu at xid mə
tin dən bil dir miş lər ki, Al ma
ni ya, ABŞ, Azər bay can, Pe ru, 
Öz bə kis tan, Ru mı ni ya, Ru si
ya, Yu na nıs tan, İs veç rə, İta li ya, 
Ko re ya Res pub li ka sı, Ya po ni ya, 
Sin qa pur, Al ba ni ya və di gər 

öl kə lər dən iş ti rak çı la rın qa
tıl dıq la rı mü sa bi qə də Ata ba la 
Ma naf za də klas sik, Nə ri man 
Əmi ras la nov ro man tik no mi
na si ya üz rə çı xış et miş lər. Mü
sa bi qə nin ye ku nun da A.Ma
naf za də ikin ci, N.Əmi ras la nov 
isə üçün cü mü ka fa ta la yiq gö
rü lə rək mü sa bi qə nin lau rea tı 
ol muş lar. C.Ver di adı na Mi lan 
Kon ser va to ri ya sın da qa lib lə rin 
mü ka fat lan dı rıl ma sı mə ra si mi 
ke çi ril miş, ha be lə hər iki şa gird 
kon ser va to ri ya da or kestr ilə çı
xış et miş dir.

Qeyd et mək la zım dır ki, 
ca ri ilin may ayın da G.Şa ro
yev adı na 35 nöm rə li on bi ril lik 
mu si qi mək tə bi nin da ha bir 
şa gir di bey nəl xalq mü sa bi qə
də uğur qa zan mış dır. Mək tə
bin for te pia no ix ti sa sı üz rə V 
si nif şa gir di Hə şim Hə şi mov 
(mü əl lim Ka mil la Əmi ro va) 
Tür ki yə nin İs tan bul şə hə rin də 
ke çi ril miş IX Pe ra Bey nəl xalq 
pia no fes ti va lın da bi rin ci ye rə 
la yiq gö rül müş dür.

“Phi lips” şir kə ti or ta sta tis tik 
əha li nin bö yük səbr siz lik lə göz
lə di yi ix ti ra la rı mü əy yən et mək 
üçün sor ğu ke çir miş dir. Bu nun
la bağ lı Bö yük Bri ta ni ya da min 
nə fə rin fik ri öy rə nil miş dir. 

Sor ğu nun nə ti cə lə rin dən 
mə lum ol muş dur ki, res pon
dent lə rin üç də iki si qar şı da kı 
100 il də in sa nı is tə ni lən xəs tə
lik dən xi las edə cək “uni ver sal 
həb”in ya ra dıl ma sı nı ar zu la
dı ğı nı bil dir miş dir. İş ti rak çı
la rın 20 fai zi tib də mü hüm 
nai liy yət lə rin əl də olun ma sı 
na mi nə kom pü ter, te le vi zor və 
qu laq cıq lar dan im ti na et mə yə 
ra zı ol du ğu nu söy lə miş lər. Di
gər bir qi sim isə qad jet lər dən 
im ti na et mə yə ha zır ol ma dı ğı
nı, la kin saç tö kül mə si nin, daz
laş ma nın əley hi nə ef ek tiv va
si tə lə rin ya ra dı la ca ğı na ümid 
et dik lə ri ni de miş lər. 

Res pon dent lə rin cə mi 2 
fai zi ev lə rin də kö mək çiro
bot la rın xid mə tin dən is ti fa də 
et mək is tə dik lə ri ni bil dir miş
lər. İş ti rak çı la rın bə zi lə ri in
sa nı müx tə lif dövr lə rə apa ra 
bi lə cək za man ma şı nı nın ya
ra dıl ma sı nı ar zu la yır lar. Ar zu 
edi lən in no va si ya lar içə ri sin də 
av to pi lot la təc hiz edil miş ma
şın lar da yer al mış dır. Əgər nə
zə rə al saq ki, bu ki mi apa rat lar 
ha zır lan ma mər hə lə sin də dir 
və ar tıq kü çə lər də pey da olur, 
o za man bu “si fa riş”in di gər lə
rin dən da ha asan ye ri nə ye ti ri
lə cə yi ni de mək olar. 

Su ri ya da hö ku mət qüv və
lə ri ilə mü xa lif ər ara sın da ən 
gər gin dö yüş lər Hə ləb, Də raa 
və Deyr Azur da qey də alı nıb. 
Mü xa lif ə rin Homs və İd lib də 
3 av to mo bi li part lat ma sı nə ti
cə sin də 15 nə fər ölüb, 50 nə fər 
xə sa rət alıb.

“The Ti mes” qə ze ti nin si
lah lı qrup laş ma lar dan bi ri nin 
li de ri nə is ti nad la yay dı ğı xə bə
rə gö rə, Su ri ya da zo ra kı lıq tö rə
dən əc nə bi lər ara sın da Bö yük 
Bri ta ni ya dan ge dən lər üs tün
lük təş kil edir. Səh ra ko man di ri 

Ab dul lah Bə şir hə min şəxs lə
rin və tə nə qa yıt dıq dan son ra 
da zo ra kı lıq əməl lə ri ni da vam 
et di rə bi lə cək lə ri ni söy lə yib. 
Onun söz lə ri nə gö rə, Su ri ya
da kı əc nə bi dö yüş çü lə rin 60%i 
“İraqŞam İs lam Döv lə ti” qrup
laş ma sı nın üzv lə ri dir. On la rın 
da ək sə riy yə ti Bri ta ni ya və tən
daş lı ğı nı da şı yır. Fran sa, Al ma
ni ya və Bel çi ka dan ge dən lər də 
az de yil. Qə ze tin mə lu ma tı na 
gö rə, Su ri ya ya ge dən bri ta ni ya
lı la rın sa yı 500ü ötüb. On lar dan 
10dan ço xu qət lə ye ti ri lib.


