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Azər bay ca nın zən gin 
ener ji re surs la rı həm öl kə
mi zin iq ti sa di po ten sia lı nı 
güc lən di rib, həm də re gio nal 
əmək daş lıq da çox mü hüm 
rol oy na yıb. Ti ki lib is ti fa də yə 
ve ril miş kə mər lər Azər bay
can nef  i ni dün ya və Av ro pa 
ba zar la rı na çı xa rır. Res pub li
ka mız qlo bal miq yas da ar tıq 
qaz ix rac edən öl kə yə çev ri lib. 
Azər bay can ener ji prob lem
lə ri ni uğur la həll edib. Re gio
nal əmək daş lıq müs tə vi sin də 
həm nəq liy yat, həm də ener
ji sek to run da kı tə şəb büs lə
rin ar tı rıl ma sı da ha da bö yük 
uğur la ra gə ti rib çı xa ra caq.

Azər bay can re gi on da han 
sı sa öl kə dən ener ji ası lı lı ğı ol
ma yan ye ga nə res pub li ka dır. 
Ba kıTbi li siCey han nef  kə
mə ri və Ba kıTbi li siƏr zu rum 
qaz kə mər lə ri dün ya miq yas lı 
la yi hə lər ol maq la Azər bay
ca nın ener ji təh lü kə siz li yi nə 
ge niş im kan lar açır. Bu la yi
hə lər, ey ni za man da, res pub
li ka mı zın müs tə qil li yi ni da ha 
da möh kəm lən di rir, re gi on da 
müs tə qil si ya sət apar ma sı nı 
tə min edir. Azər bay can dün
ya ya qaz nəql edən öl kə ki
mi də ta nın maq da dır. Beş il 
müd də tin də Av ro pa İt ti fa qı 
ilə apa rıl mış da nı şıq lar ca ri 
ilin iyu nun da Av ro pa ya qaz 
nəq li marş ru tu nun mü əy yən 
edil mə si, həm çi nin ötən ilin 
sent yabr ayın da “Şah də niz” 
kon sor siu mu və Av ro pa nın 
qaz alı cı la rı ara sın da sa zi şin 
im za lan ma sı ilə nə ti cə lə nib. 
İl kin mər hə lə də Azər bay
can qa zı nın da şın ma sı “Şah
də niz2” la yi hə si nin ha si la tı 
he sa bı na ola caq. Tə bii qa zın 
nəq li ilk mər hə lə də 1516 
mil yard kub metr lə baş la na caq. 
2019cu il də Av ro pa ya 10 mil
yard kub metr, 2018ci il də isə 
Tür ki yə yə 6 mil yard kub metr 
qaz nəql olu na caq. 2025ci ilə
dək Azər bay can qaz ix ra ca tı nı 
4050 mil yard kub met rə çat dı
ra caq.

Son 10 il də iq ti sa diy ya tı
mız üç də fə ar tıb və rə qa bət 
qa bi liy yət li li yi nə gö rə Da vos 
İq ti sa di Fo ru mu Azər bay ca nı 
dün ya da 39cu ye rə la yiq gö
rüb. Bu, əsa sən, is la hat la rın 
apa rıl ma sı və tə bii sər vət lə ri
mi zin düz gün is ti fa də edil mə
si, in san ka pi ta lı na və inf rast
ruk tu ra ye ni dən sər ma yə lə rin 
qo yul ma sı və biz nes  im kan la
rı nın yax şı laş dı rıl ma sı sa yə sin
də müm kün olub. Azər bay ca
nın ar tan iq ti sa di qüd rə ti öl kə
mi zə olan ma ra ğı ar tır maq la 
ya na şı, bey nəl xalq və re gio nal 
əmək daş lıq sa hə sin də bun dan 
son ra da res pub li ka mı zın apa
rı cı ro la ma lik ola ca ğı nı de mə
yə əsas ya ra dır. 

Öl kə baş çı sı İl ham Əli
ye vin Da vos şə hə rin də ke
çi ri lən Dün ya İq ti sa di Fo ru
mun da iş ti ra kı da əla mət dar 

ha di sə lər lə yad da qal mış dır. 
Dün ya İq ti sa di Fo ru mun da 
müa sir döv rün si ya siiq ti sa di 
prob lem lə ri, qlo bal in ki şa fın 
do ğur du ğu əsas çə tin lik lə rin 
həl li, ener ji sa hə sin də əmək
daş lıq mə sə lə lə ri mü za ki rə 
pred me ti ol muş dur. Fo rum 
iş ti rak çı la rı Azər bay can da ge
dən iq ti sa di yük sə li şə diq qət 
çək miş və öl kə miz lə əmək
daş lıq da ma raq lı ol duq la rı nı 
bil dir miş lər. Fo rum öl kə mi zin  
bey nəl xalq iq ti sa di nü fu zu nun 
da ha da art ma sı na və müx tə lif 
sa hə lər də ye ni tə rəf daş lıq im
kan la rı nın ya ran ma sı na sə bəb 
ol muş dur.

Fo ru mun ke çi ril mə sin də 
əsas məq səd döv lət və hö ku
mət baş çı la rı nı, bey nəl xalq 
təş ki lat la rı, elm adam la rı nı, 
nü fuz lu si ya sət çi lə ri, iq ti sad çı
la rı, biz nes men lə ri bir li yə cəlb 
et mək, on la rın ara sın da əla qə 
ya rat maq və dün ya üz rə iq ti sa
di prob lem lə rin bir gə ara dan 
qal dı rıl ma sı na na il ol maq, ye
ni bey nəl xalq la yi hə lə rin hə
ya ta ke çi ril mə si ni mü za ki rə 
və təş kil et mək dir. Fo ru mun 
iq ti sa di və si ya si əhə miy yə ti 
bu gün da ha da ar tıb. Qlo bal 
iq ti sa di böh ra nın, mil yon lar
la in sa nın ya şa yı şı na, ay rıay
rı döv lət lə rin iq ti sa diy ya tı na 
tə sir edən si ya si mü na qi şə lə
rin da vam et di yi, ər zaq ça tış
maz lı ğı prob le mi nin möv cud 
ol du ğu in di ki dövr də si ya si 
li der lə ri, iş adam la rı nı, və tən
daş cə miy yə ti qu rum la rı nın 
rəh bər lə ri ni bir ara ya top la yan 
Da vos Fo ru mu bir çox mə sə
lə lə rin mü za ki rə si nə və va cib 
qə rar la rın qə bu lu na əl ve riş li 
mü hit ya ra dır.

Da vo sa iş gü zar sə fəri za
ma nı Azər bay can Pre zi den
ti İl ham Əli yev öl kə miz lə 
əmək daş lı ğa bö yük ma raq 
gös tə rən bir sı ra döv lət rəs
mi lə ri və nü fuz lu şir kət lə rin 
təm sil çi lə ri ilə gö rüş müş dür. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı İs rai lin 
Pre zi den ti Şi mon Pe res və Baş 
na zi ri Ben ya min Ne tan ya hu 
ilə gö rüş lə rin də iki tə rəf  i mü
na si bət lə rin müx tə lif sa hə lə
ri, o cüm lə dən iq ti sa di, hər bi 
əmək daş lıq və di gər mə sə
lə lər lə bağ lı fi  kir mü ba di lə si 
apa rıl mış dır.

Öl kə baş çı sı nın Av ro
pa Ye ni dən qur ma və İn ki şaf 
Ban kı nın pre zi den ti Su ma 
Çak ra bar ti, İs veç rə nin “Hol
cim” şir kə ti nin səd ri və baş 
ic ra çı di rek to ru Ber nar Fon ta
na, Fran sa nın “Airbus Gro up 
In ter na tio nal” şir kə ti nin baş 
ic ra çı di rek to ru Jan Pyer Ta
la mo ni, İs veç rə nin “Swiss Re” 
şir kə ti nin bey nəl xalq əla qə lər 
üz rə səd ri Mar tin Par ker, Da
ni mar ka nın “Phi lips” şir kə
ti nin vit sepre zi den ti və sa tış 
üz rə rəh bə ri Ro nald de Jong 
ilə gö rüş lə rin də də adı çə ki
lən qu rum la rın Azər bay can la 
iq ti sa di əla qə lə ri nin pers pek
tiv lə ri mü za ki rə olun muş, ye
ni əmək daş lıq tək lif  ə ri irə li 
sü rül müş dür.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Da vos da ke çi ri lən “Cə nu
bi Qaf qaz və Mər kə zi Asi ya: 
qlo bal iq ti sa diy ya ta yol” möv
zu sun da qə bul da iş ti ra kı za
ma nı demişdir: “Bi zim re gi on 
ha zır da dün ya nın diq qə ti ni 
cəlb edir. Bu sə hər təş kil edil
miş pa nel də re gio nal əmək
daş lıq möv zu su mü za ki rə 
olun du. Bun dan əla və, ötən 
ilin ap rel ayın da Ba kı da təş kil 
olun muş Da vos Fo ru mu da 
hə min möv zu ya həsr edil miş
di. Hə qi qə tən, re gio nu muz 
di na mik in ki şaf edir və bu ra
da iq ti sa di əmək daş lıq üçün 
bö yük po ten si al var. Azər bay
can öz növ bə sin də əmək daş
lı ğın güc lən di ril mə si, Cə nu bi 
Qaf qaz və Mər kə zi Asi ya nın 
in teq ra si ya sı üçün va cib rol 
oy na yır. De yə bi lə rəm ki, öl
kə lə ri mi zi bir ara ya gə tir mək 

is ti qa mə tin də ilk tə şəb bü sü 
Azər bay can gös tə rib. Bu da 
ener ji si ya sə ti mi zin baş lan ğı cı 
ilə bağ lı dır”.

İq ti sa di sa hə də ke çid döv
rü nü ba şa vu ran Azər bay can 
bu gün dün ya da özü nə məx sus 
mil li in ki şaf mo de li ilə ta nı nır. 
Bu mo de lin üs tün cə hət lə ri 
ilə bağ lı bey nəl xalq ma liy yə 
qu rum la rın da ge niş mü za ki rə
lər, təh lil lər apa rı lır. Res pub li
ka mız son il lər də bü tün in ves
ti si ya la yi hə lə ri ni da xi li re surs
la rı he sa bı na re al laş dır maq la 
ya na şı, re gi on da sər ma yə dar 
döv lət ki mi çı xış edir. Azər
bay ca nın bu gün Av ro pa nın 
ener ji təh lü kə siz li yi sis te mi nin 
əsas tə mi nat çı sı qis min də çı xış 
et mə si da nıl maz fakt dır.

Dün ya İq ti sa di Fo ru mu 
çər çi və sin də “Av ra si ya – ye ni 
sər həd lər” möv zu sun da ses
si ya da iş ti rak edən Pre zi dent 
İl ham Əli yev bil dir miş dir: 
“Tə bii ki, Cə nu bi Qaf qaz və 
Mər kə zi Asi ya öl kə lə ri ara sın
da iq ti sa di əmək daş lıq da art
maq da dır. Bu öl kə lər də ümu
mi da xi li məh su lun ar tı mı bö
yük dür və bu gös tə ri ci dün ya 
üz rə or ta gös tə ri ci lər dən da ha 
çox dur, həm çi nin ar tım po ten
sia lı da bö yük dür. Dü şü nü rəm 
ki, 22 il əv vəl So vet İt ti fa qı ad
la nan bö yük bir ailə nin üzv lə ri 
he sab olu nan öl kə lər ara sın da 
əmək daş lı ğı güc lən dir mək 
uçun si ya si ira də möv cud dur. 
Bu gün bu öl kə lər müs tə qil
dir və hər bir döv lət özü üçün 
həm si ya si, həm də iq ti sa di in
ki şaf yo lu mü əy yən edib, iq ti
sa di po ten si al dan qay naq la nan 
so si al proq ram lar hə ya ta ke çi
rir. An caq re gio nal əmək daş lıq 
əla və für sət lər də ya ra dır, da
ha mün bit biz nes və sər ma yə 
mü hi ti nin ya ra dıl ma sı nı təş viq 
edir.

Biz re gio nu muz da, həm çi
nin Mər kə zi Asi ya da cə rə yan 
edən ha di sə lə ri ya xın dan iz

lə yi rik. Xalq la rı mız ara sın da
kı ənə nə vi dost luq əla qə lə ri 
re gio nal əmək daş lıq for ma
tı nın ya ra dıl ma sı na xid mət 
edir. Azər bay ca na gəl dik də, 
biz bu mə sə lə lər üz rə bun dan 
son ra da fə al iş lə mə yə da vam 
edə cə yik və gə lə cək də ye ni 
əmək daş lıq sa hə lə ri nin mü
əy yən olun ma sı üçün bü tün 
zə ru ri təd bir lə ri gö rə cə yik”.

Azər bay ca nın iq ti sa di in
ki şaf di na mi ka sı əv vəl lər yal
nız öl kə nin təbii re surs la rına 
əsas la nır dı sa, ha zır da iq ti sa
di şa xə lən dir mə nin nə ti cə si 
ola raq, qey rinef  sek to ru üs
tün ar tım tem pi nə ma lik dir. 
Bə zən öl kə miz dün ya iq ti
sa diy ya tın da ye ni tə ma yül
lə ri hət ta Av ro pa öl kə lə ri ni 
qa baq la maq la mə nim sə yir. 
Azər bay can re surs larla zən
gin olan öl kə lər sı ra sın da 
ener ji sə mə rə li li yi sa hə sin də 
ən yük sək nai liy yət qa zan mış 
və Şər qi Av ro pa da “ya şıl iq ti
sa diy yat”ın təd qi qi ni apa ran 
ilk öl kə ol muş dur.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Azər bay ca nın müa sir döv lə tə 
çev ril mə si ni və tam müs tə
qil si ya sət yü rüt mə si ni mil li 
ide ya nın baş lı ca hə də fi ki mi 
mü əy yən ləş dir miş dir. İq ti sa
di mə sə lə lə rə xü su si diq qə tin 
ay rıl ma sı da əsas lı ya naş ma 
ola raq döv lət müs tə qil li yi nin 
iq ti sa di ba zi si ni möh kəm lət
mək, cə miy yə tin da vam lı in
ki şa fı üçün zə min ha zır la maq 
məq sə din dən irə li gəl miş dir. 
Ötən il lər də res pub li ka iq ti
sa diy ya tın da is la hat lar kur su 
inam la da vam et di ril miş, xü
su sən də re gio nal in ki şa fa, 
qey rinef  sek to ru nun yük sə
li şi nə, inf rast ruk tu run müa sir
ləş di ril mə si nə, nef  ami lin dən 
ası lı lı ğın azal dıl ma sı na, sa hib
kar lı ğın in ki şa fı na və güc lü in
san ka pi ta lı nın for ma laş dı rıl
ma sı na xid mət edən mü hüm 
ad dım lar atıl mış dır.

Azər bay canın özü nə məx sus 
mil li in ki şaf mo de li var
Da vos Fo ru mu öl kə mi zin bey nəl xalq iq ti sa di nü fu zu nun 
da ha da art dı ğı nı təs diq lə di 
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Pre zi den t İl ham Əli yev 
Da vos da ke çi ri lən “Cə nu
bi Qaf qaz və Mər kə zi Asi
ya: qlo bal iq ti sa diy ya ta 
yol” möv zu sun da qə bul da 
iş ti rak et miş dir. Qə bul da 
çı xış edən Pre zi dent İl ham 
Əli yev de miş dir:

– Əv vəl cə Cə nu bi Qaf
qaz və Mər kə zi Asi ya ya 
həsr edil miş bu təd bi rin 
təş ki lat çı lı ğı na gö rə pro fes
sor Şva ba min nət dar lı ğı mı 
bil di ri rəm. Bi zim re gi on 
ha zır da dün ya nın diq qə ti
ni cəlb edir. Bu sə hər təş
kil edil miş pa nel də re gio
nal əmək daş lıq möv zu su 
mü za ki rə olun du. Bun dan 
əla və, ötən ilin ap rel ayın da 
Ba kı da təş kil olun muş Da
vos Fo ru mu da hə min möv
zu ya həsr edil miş di. Hə qi
qə tən, re gio nu muz di na
mik in ki şaf edir və bu ra da 
iq ti sa di əmək daş lıq üçün 
bö yük po ten si al var dır. 
Azər bay can öz növ bə sin
də əmək daş lı ğın güc lən di
ril mə si, Cə nu bi Qaf qaz və 
Mər kə zi Asi ya nın in teq ra
si ya sı üçün va cib rol oy na
yır. De yə bi lə rəm ki, öl kə
lə ri mi zi bir ara ya gə tir mək 
is ti qa mə tin də ilk tə şəb bü sü 
Azər bay can gös tə rib. Bu da 
ener ji si ya sə ti mi zin baş lan
ğı cı ilə bağ lı dır. 

Biz ge niş bo ru kə mər lə
ri şə bə kə si va si tə si lə Xə zər, 
Qa ra və Ara lıq də niz lə ri ni 
bir ləş dir mə yə mü vəf fəq 
ol duq. Bu gün Azər bay can 
yal nız ener ji re surs la rı nın 
təc hi zat çı sı de yil, həm də 
tran zit öl kə dir. Mər kə
zi Asi ya döv lət lə ri öz tə bii 
sər vət lə ri ni bi zim inf rast
ruk tur va si tə si lə nəql edir. 
Bu la yi hə həm is teh sal çı, 
həm is teh lak çı, həm də 
tran zit öl kə lər üçün fay da
lı şə ra it ya ra dıb. Bu la yi hə 
tə rə fi miz dən ic ra edi lən 
ye ni bir la yi hə nin baş lan ğı
cı olub. Mən Tür ki yə ni və 
Av ro pa nı əha tə edə cək bo
ru kə mə ri, həm çi nin Av ro
pa nın ən iri inf rast ruk tu ru 
he sab olu nan “Şah də niz2” 
la yi hə si ni nə zər də tu tu ram. 
Ötən ilin de kab rın da 25 
mil yard dol lar də yə rin də 
olan “XXI əs rin mü qa vi lə
si” ad lan dır dı ğı mız sə nə di 
im za la dıq. Bu nai liy yət gös
tə rir ki, qar şı lıq lı dəs tək və 
ma ra ğa əsas la nan ge niş və 
sə mi mi əmək daş lıq ol du ğu 
hal da uğur lu nə ti cə lər əl də 
edi lir. 

Bu gün biz nəq liy yat 
şə bə kə si nin ya ra dıl ma sı is
ti qa mə tin də Mər kə zi Asi ya 
döv lət lə ri ilə bir gə ça lı şı rıq. 
Biz, ey ni za man da, Mər kə zi 
Asi ya nı Azər bay can va si tə
si lə Av ro pa ya bir ləş di rə cək 
mü hüm də mir yo lu la yi hə si 
üzə rin də ça lı şı rıq. Əs lin də 
bu, Çin dən Bö yük Bri ta
ni ya ya qə dər uza nan ye ni 
“İpək Yo lu”dur və ümid edi
rəm ki, ar tıq gə lən il is ti fa
də yə ve ri lə cək dir. Bun la rın 
ha mı sı re gio nal əmək daş lı
ğın müs bət əla mət lə ri dir. 

Tə bii ki, si ya sət sa hə si 
də mü hüm rol oy na yır. Re
gi on döv lət lə ri vax ti lə – 22 
il əv vəl va hid bir öl kə nin 
tər kib his sə si ol muş dur. 
Bi zim ta ri xən əla qə lə ri
miz var dır, an caq əmi nəm 
ki, hər bir öl kə müs tə qil li
yi nin bəh rə si ni gö rür. Biz 
tək cə azad lı ğa qo vuş ma mı
şıq. Biz sis te mi də yiş mi şik. 
Öl kə lə ri mi zin nai liy yət lə ri 
ba zar iq ti sa diy ya tı nın və 
müs tə qil si ya si in ki şa fın üs
tün lük lə ri ni ay dın nü ma yiş 
et di rir. Mə sə lən, 22 il əv vəl 
özəl sek to run ümu mi da xi
li məh su lu muz da pa yı sı fır 
fa iz idi sə, bu gün bu gös tə
ri ci 85 fai zə bə ra bər dir. 

Si ya si və iq ti sa di trans
for ma si ya və sər ma yə lə rin 
cəlb edil mə si is ti qa mə tin də 
apa rı lan si ya sət uğur lu olub. 
Bu gün ar tıq Azər bay can 
xa ri ci öl kə lə rə sər ma yə qo
yur. Bun la rın ha mı sı ol duq
ca qı sa za man da baş ve rib. 
Bu gün bi zim re gio nu muz 
nə həng po ten sia la, di na mik 
in ki şa fa və bö yük in san ka
pi ta lı na ma lik mə kan he sab 
olu nur. Bu mə sə lə də bö yük 
in ki şaf po ten sia lı var dır və 
bi zim gös tə ri ci lər dün ya 
üz rə or ta gös tə ri ci lər dən 
üs tün dür. 

Azər bay ca na gəl dik də, 
biz bu gün diq qə ti mi zi iq
ti sa diy ya tı mı zın şa xə lən di
ril mə si nə yö nəl di rik. Ötən 
il qey rineft sek to run da 
ümu mi da xi li məh su lun ar
tı mı 10 fai zə qə dər olub və 
ümid edi rəm ki, növ bə ti 10 
il ər zin də ey ni in ki şaf tem pi 
tə min edi lə cək dir. 

Onu da qeyd et mə li
yəm ki, Azər bay can sü rət lə 
in ki şaf edən iq ti sa diy ya ta 
ma lik dir. Son 10 il də iq ti sa
diy ya tı mız 3 də fə ar tıb və 
iq ti sa diy ya tın rə qa bət qa
bi liy yət li li yi nə gö rə Da vos 
İq ti sa di Fo ru mu Azər bay
ca nı dün ya da 39–cu ye rə 
la yiq gö rüb. Bu, əsa sən is
la hat la rın və tə bii sər vət
lə ri mi zin düz gün is ti fa də 
edil mə si, in san ka pi ta lı na 
və inf rast ruk tu ra ye ni dən 
sər ma yə lə rin qo yul ma
sı və biz nes im kan la rı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı sa yə sin də 
müm kün olub. 

Bir da ha re gio nu mu za 
gös tə ri lən ma raq və dəs tə
yə gö rə pro fes sor Şva ba və 
Da vos İq ti sa di Fo ru mu na 
tə şək kü rü mü bil di rə rəm. 
Bu, mə nim Da vo sa sək
ki zin ci sə fə rim dir və bu, 
Azər bay ca nın təb li ği və tə
mas la rın qu rul ma sın da çox 
fay da lı olub. Ötən il lər ər
zin də qur du ğu muz tə mas
lar bu gün kos mik sə na ye
nin, in for ma si yakom mu
ni ka si ya tex no lo gi ya la rı nın 
və in di yə dək heç ağ lı mı za 
gə tir mə di yi miz sa hə lə rin 
in ki şa fı na xid mət edib. 

Bir da ha Si zə tə şək
kür edi rəm və bu möv zu
nun bun dan son ra da diq
qət mər kə zin də ola ca ğı na 
ümid va ram.  

Cənubi Qafqazın 
lider ölkəsi
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EsmİraOrUCOVa

Hər bir öl kə nin uğur lu 
in ki şa fı həm də gənc lər si
ya sə ti nin düz gün qu rul ma
sın dan, in tel lek tu al sə viy
yə li, və tən pər vər gənc li yin 
ye tiş di ril mə sin dən, on la ra 
ic ti mai hə ya tın bü tün sa hə
lə rin də la yiq li iş ti rak im
kan la rı nın ya ra dıl ma sın dan 
ası lı dır. Əsa sı ümum mil li 
li der Hey dər Əli yev tə rə fin
dən qo yul muş döv lət  gənc
lər si ya sə ti nin son 10 il də 
uğur la da vam et di ril mə si 
öl kə gənc lə ri nin mü tə şək kil 
qüv və ki mi for ma laş ma sı na, 
ic ti maisi ya si, so si almə də ni 
və di gər sa hə lər də fə al iş ti
ra kı na re al im kan lar ya rat
mış dır. 

Gənclərsiyasətində
keyfiyyətcəyeni 
mərhələ

Res pub li ka da fəa liy yət 
gös tə rən gənc lər təş ki lat la rı, 
ic ti mai bir lik lər öl kə də və
tən daş cə miy yə ti nin qu rul
ma sı is ti qa mə tin də öz  töh
fə lə ri ni ve rir lər. Gənc nəs lin 
mə nə viideo lo ji tər bi yə si nə, 
fi zi ki sağ lam lıq la rı nın möh
kəm lən di ril mə si nə xü su si 
qay ğı ilə ya na şı lır. Bü tün bun
la rın nə ti cə sin də Azər bay ca
nın əl də et di yi nai liy yət lər də 
gənc lə rin də ro lu ar tır. 

Müs tə qil  lik i l  lə rin də 
Azər bay can da gənc lər si ya
sə ti nin uğur la re al laş dı rıl ma
sı, bu sa hə də özü nü gös tə rən 
prob lem lə rin həl li ümum mil
li li der Hey dər Əli ye vin adı 
ilə bağ lı dır. Ötən əs rin 90cı 
il lə ri nin əv və lin də öl kə də ki 
xa os, öz ba şı na lıq, hərcmərc
lik res pub li ka da bü tün sa hə
lə rə mən fi tə sir gös tər miş, 
o cüm lə dən gənc lə ri cid di 
prob lem lər lə üz ləş dir miş di. 
Məhz da hi şəx siy yət  Hey
dər Əli ye vin 1993cü ilin iyu
nun da ye ni dən  ha ki miy yə tə 
qa yı dı şı öl kə də ye ni abha va 
ya rat mış, gənc lə rin prob lem
lə ri nin həl li nə ye ni im kan lar 
aç mış dır. Ulu ön də rin mü va
fiq fər ma nı ilə 1994cü il də 
Gənc lər və İd man Na zir li yi
nin ya ra dıl ma sı gənc lə rin öz 
po ten si al la rı nı re al laş dır ma
sı na, ha be lə öl kə nin gə lə cək 
in ki şa fın da iş ti ra kı və mə su
liy yə ti nin yük səl dil mə si nə 
güc lü  tə kan ol muş dur. 

1996cı il dən baş la ya raq 
ke çi ri lən gənc lər fo rum la rı 
bu fə al so si al züm rə nin nü
ma yən də lə ri nin döv lət və 
hö ku mət nü ma yən də lə ri ilə 
açıq ün siy yə ti ni asan laş dır
mış, prob lem lə ri nin həl li nə 
im kan ver miş dir. Azər bay can 
gənc lə ri ni öz ət ra fın da bir
ləş di rən bu fo rum lar öl kə də 
gənc lər hə rə ka tı nı da ge niş
lən dir miş dir. Ulu ön də rin 
1997ci il fev ra lın 2də im za
la dı ğı fər man la ilk fo ru mun 
ke çi ril di yi 2 fev ral Azər bay
can da “Gənc lər Gü nü” elan 
edil miş dir. Məhz hə min 
vaxt dan eti ba rən bu ta rix  öl
kə miz də döv lət sə viy yə sin də 
ge niş qeyd olu nur.

Ümum mil li li der son ra kı 
mər hə lə də gənc lər sa hə sin
də döv lət si ya sə ti nin uğur la 
hə ya ta ke çi ril mə si məq sə di lə 
zə ru ri qa nun ve ri ci lik ba za
sı nın for ma laş dı rıl ma sı nı da 
tə min et miş dir. 19962002ci 
il lər də qə bul olun muş “Bə
dən tər bi yə si və id man haq
qın da”, “Azər bay ca nın gənc 
is te dad la rı na döv lət qay ğı sı 
haq qın da”, “Gənc is te dad lar 
üçün xü su si tə qa üd lə rin tə
sis edil mə si haq qın da”, “Döv
lət gənc lər si ya sə ti haq qın da” 
qa nunlar, imzalanmış fər man 
və sə rən cam lar, ha be lə “Gənc 
ailə” proq ra mı, “Gənc lər də 

və tən pər vər lik və və tən daş
lıq hiss lə ri nin yük səl dil mə si 
haq qın da”, “İs te dad lı ye ni yet
mə lə rin və ya ra dı cı gənc lə
rin so si al, iq ti sa di və s. prob
lem lə ri nin həl li nə yö nəl miş, 
on la rın öz qa bi liy yət lə ri ni 
in ki şaf et dir mə lə ri nə kö mək 
edən Döv lət Proq ra mı”, “Or
du dan tər xis olun muş gənc
lə rin məş ğul lu ğu” Döv lət 
Proq ra mı bu ba xım dan xü su si 
vur ğu lan ma lı dır. Bu qa nun lar, 
fər man, sə rən cam və döv lət 
proq ram la rı gənc nəs lin mü
tə şək kil qüv və ki mi for ma laş
ma sı na, mə nə viideo lo ji cə
hət dən tam yet kin ləş mə si nə, 
so si al prob lem lə ri nin həl li nə, 
fay da lı məş ğul lu ğu nun tə min 
olun ma sı na, ha be lə id ma nın 
küt lə vi ləş mə si nə əsas lı tə sir 
gös tər miş dir. 

Gənc lə rə ma lik ol duq
la rı qa bi liy yət və in tel lek tu al 
im kan lar mü qa bi lin də ge niş 
mey dan ver mə yin tə rəf da
rı ki mi çı xış edən möh tə rəm  
Pre zi dent İl ham Əli yev bu tə
bə qə ni da im diq qət mər kə zin
də sax la yır. Öl kə mi zin qüd rət
li döv lə tə çev ril mə si na mi nə 
gənc lə rin im kan la rın dan da ha 
dol ğun is ti fa də olun ma sı, bu
nun üçün əl ve riş li şə rai tin ya
ra dıl ma sı gənc lər si ya sə ti nin 
əsa sı nı təş kil edir. Gənc nəs lin 
fi zi ki, so si al və mə nə vi in ki şa
fı nı tə min edən fəa liy yət sa
hə lə ri nin ya ra dıl ma sı, on la rın   
bə şə ri ide ya lar əsa sın da for
ma laş ma sı və di gər mə sə lə lər 
döv lə ti mi zin qar şı sın da du ran 
va cib və zi fə lər dən dir. 

Gənclərsiyasəti 
Binəqədidə...

Pay tax tın ən bö yük ra
yon la rın dan olan Bi nə qə di də 
əha li nin əsas his sə si ni gənc
lər təş kil edir. On lar ra yo
nun so si aliq ti sa di, mə də ni 
hə ya tın da fə al lıq gös tə rir lər. 
Bi nə qə di li gənc lə rin müx tə
lif sa hə lər də önə çə kil mə si, 
on la rın prob lem lə ri nin həl li 
ra yo nun ye ni rəh bər li yi nin 
də diq qət mər kə zin də dir. 
Gənc lər lə mü tə ma di  gö rüş
lə rin təş ki li, on la rın üz ləş
dik lə ri prob lem lə rin ara dan 
qal dı rıl ma sı 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 fəa
liy yə tin də mü hüm yer tu tur. 

Ra yon da gənc lə ri ma raq
lan dı ran mə sə lə lər lə bağ lı 
müx tə lif konf rans və “də
yir mi ma sa”lar təş kil olu nur, 
on la ra və tən pər vər lik, azər
bay can çı lıq, döv lət çi lik prin
sip lə ri nin ma hiy yə ti  aşı la nır. 
Bu nun nə ti cə si dir ki, Bi nə
qə di gənc lə ri nin ək sə riy yə ti  
in tel lek tu al və və tən pər vər 
ruh da ye ti şir, döv lə ti mi zin 
iq ti sa di və si ya si qüd rə ti nin 
in ki şa fı na töh fə lə ri ni ve rir lər. 
Ra yon gənc lə ri nin yük sək in
tel lek tu al sə viy yə si ni on la rın 

ali mək təb lə rə qə bul gös tə ri
ci lə ri də bir da ha sü but edir. 
2013cü il də də ra yo nun or
ta mək təb lə ri nin yük sək bal 
top la yan mə zun la rı nın sa yı 
çox luq təş kil et miş dir. Ötən il 
müx tə lif ali mək təb lə rə da xil 
olan hə min gənc lə ri ra yo nun 
ic ra baş çı sı Xa ləd din İs gən
də rov qə bul et miş, sə mi mi 
təb rik lə ri ni çat dır mış, töv si
yə lə ri ni ver miş dir.  

Bi nə qə di li gənc lər tək
cə ya şa dıq la rı  ra yo nun de yil, 
bü töv lük də res pub li ka nın so
si aliq ti sa di, mə də ni hə ya tın
da fə al iş ti rak edir lər. 2013cü 
ilin pre zi dent seç ki lə ri Bi nə
qə di gənc lə ri nin fə al lı ğı nı 

bir da ha nü ma yiş et dir miş dir. 
Ra yo nun gənc  fə al la rı seç ki 
ərə fə sin də apa rı lan təb li ğat 
iş lə ri nə la yiq li töh fə lə ri ni 
ver miş lər. 

məqsədgənclərin 
fizikivəmənəvi 
kamilliyinitəmin 
etməkdir

Bi nə qə di Ra yon Gənc
lər və İd man İda rə si nin rəi si 
Qüd si Bay ra mov qə ze ti mi zə 
açıq la ma sın da öl kə də hə ya ta 
ke çi ri lən gənc lər si ya sə ti nin 
uğur la rın dan, bu sa hə də gö
rül müş iş lər və qar şı da du ran 
və zi fə lər dən söz aç mış dır. 
Onun söz lə ri nə gö rə, in tel lek
tu al sə viy yə li, krea tiv dü şün
cə li və və tən pər vər gənc lə rin 
ye tiş di ril mə si, on la rın döv lət 
ida rə çi li yin də irə li çə kil mə
si ha ki miy yə tin yü rüt dü yü 
gənc lər si ya sə ti nin əsa sı nı 
təş kil edir: “Azər bay can Pre
zi den ti cə nab  İl ham Əli ye vin 
hə ya ta ke çir di yi gənc lər si ya
sə ti öl kə gənc lə ri nin cə miy
yət hə ya tın da la yiq li ye ri ni tə
min et miş dir. Ha zır da gənc lər 
müx tə lif döv lət ida rə lə rin də 
rəh bər və zi fə lə rə tə yin edi
lir, on la rın öz po te si al la rı nı 
re al laş dır ma la rı na la zı mi im
kan lar ya ra dı lır. Bu, əl bət tə 
ki, Azər bay can gənc li yi nə 
gös tə ri lən yük sək eti mad dır. 
Gənc lə rin el mi, in tel lek tu al 
və ya ra dı cı po ten sia lı nın in ki

şaf et di ril mə si nə dəs tək ve ril
mə si, on la rın tə şəb büs lə ri nin 
re al laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
apa rı lan ar dı cıl döv lə t si ya səti 
Bi nə qə di ra yon gənc lə ri tə rə
fin dən də yük sək qiy mət lən
di ri lir. 

Ra yon ic ra ha ki miy yə ti
nin baş çı sı Xa ləd din İs gən
də rov gənc lə rin so si al prob
lem lə ri ilə teztez ma raq la nır, 
ke çir di yi bü tün gö rüş lər də 
on la rın bö yük qüv və ol du ğu
nu xü su si vur ğu la yır. Ha zır da 
ra yon rəh bər li yi nin dəs tə yi 
ilə 7ci mik ro ra yon da in şa 
edi lən “Gənc lər evi”nin mart
ap rel ay la rın da is ti fa də yə ve
ril mə si plan laş dı rı lır”.

Ra yon gənc lə ri nin ic ti mai 
fə al lı ğı nın ar tı rıl ma sı zə ru rə
tin dən söz açan Q.Bay ra mov 
bu məq səd lə mün tə zəm ola
raq təd bir lə rin təş kil edil di
yi ni diq qə tə çat dır mış dır. O 
bil dir miş dir ki, gənc lə rin ida
rə et mə sa hə sin də bi lik lə ri nin 
ar tı rıl ma sı əsas hə dəf ər dən 
bi ri dir: “Pe şə kar ida rə et mə”, 
“Pe şə kar hə dəf lə mə və ef
fek tiv gös tə ri ci lə rin tər ti bi” 
möv zu la rın da təş kil olu nan 
təd bir lər Bi nə qə di gənc lə ri
nin ida rə et mə təc rü bə si qa
zan ma la rı na im kan ya ra dır. 
Biz ra yon gənc lə ri nin düz gün 
kar ye ra se çi mi nə də bi ga nə 
qal mı rıq. Pe şə kar şə bə kə ləş
mə nin is ti qa mət lən di ril mə si, 
əmək ba za rın da tə ləb lə tək li
fin uz laş dı rıl ma sı, is tək və ba
ca rı ğın düz gün də yər lən di ril
mə si ilə bağ lı gənc lə rə la zı mi 
töv si yə lər ve ri rik. 

Gənc lər ara sın da sağ lam 
hə yat tər zi nin təb li ği və təş
vi qi də mü hüm is ti qa mət lər
dən dir. Nar ko man lıq, QİÇS 
və di gər so si al bə la la rın ge
niş ya yıl ma ma sı, pro fi lak ti
ka sı məq sə di lə gənc lər ara
sın da maa rif ən dir mə iş lə ri 
apa rı lır. “Sağ lam ailə sağ lam 
gə lə cə yin tə mi na tı dır”, “Sağ
lam gənc lik  10 il” möv zu la
rın da ke çir di yi miz təd bir lər
də gənc lə rə gə lə cək hə ya tın 
qu rul ma sı yö nü mün də la zı
mi töv si yə və məs lə hət lər 
ve ril miş dir”.

Q.Bay ra mov həm
çi nin vur ğu la mış dır ki, 
gənc lə rin və tən pər
vər lik tər bi yə si işi nin 
düz gün qu rul ma sı da 
prio ri tet is ti qa mət lər
dən bi ri dir. Onun fik
rin cə, öl kə mi zin mü
ha ri bə şə rai tin də ya
şa ma sı nə zə rə alı na raq 
hər bivə tən pər vər lik 
təb li ğa tı na xü su si diq
qət gös tə ril mə li dir: 
“Və tən sev gi si, tor pa ğa 
bağ lı lıq, mil li at ri but
la rı mı za hör mət gənc
lə rin mü qəd dəs bor
cu ol ma lı dır. Bu nun la 
bağ lı gənc lər və id man 
ida rə lə ri nin də üzə ri
nə bö yük mə su liy yət 
dü şür. Biz bu sa hə də 
də  əli miz dən gə lə ni 
et mə yə ça lı şı rıq. Bu ba
xım dan, Qa ra bağ mü

ha ri bə sin də şə hid lik zir və
si nə yük səl miş igid lə ri mi zin 
uyu du ğu Şə hid lər xi ya ba nı na 
zi ya rət lə rin təş ki li, ve te ran
lar la gö rüş lə rin ke çi ril mə si 
gənc lə rin və tən pər vər ruh da 
ye tiş mə sin də əvəz siz rol oy
na yır. Ra yo nun or ta mək təb
lə rin də mil li qəh rə man la rın 
şə kil lə ri nin yer al dı ğı stend
lə rin təş ki li, və tən pər vər
lik möv zu sun da in şa, şe ir və 
rəsm mü sa bi qə lə ri nin ke çi ril
mə si ənə nə ha lı nı al mış dır”. 

 İda rə rəi si gənc lə rin fi zi ki 
sağ lam lı ğı nın qo run ma sı sa hə
sin də hə ya ta ke çi ri lən təd bir
lər ba rə də də ət raf ı mə lu mat 
ver miş dir: “İd ma nın in ki şa fı 

öl kə miz də döv lət si ya sə ti nin 
əsas prio ri tet lə rin dən dir. Ha
zır da öl kə mi zin ək sər böl gə
lə rin də müa sir stan dart la ra 
ca vab ve rən Olim pi ya id man 
komp leks lə ri fəa liy yət gös tə rir. 
Hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər ye
ni yet mə və gənc lə rin id ma na 
ma ra ğı nı güc lən di rir və bu nu 
Bi nə qə di ra yo nun tim sa lın da 
da ay dın gör mək müm kün dür. 
Ötən il Xo cə sən qə sə bə sin də 
sta di on is ti fa də yə ve ril miş dir. 
Ha zır da 7ci mik ro ra yon da 
da ha bir sta di on in şa edi lir. 
Ra yo nun bir sı ra abad mə həl
lə lə rin də in san la rın id man la 
məş ğul ol ma sı üçün mü va fiq 
ava dan lıq lar  qu raş dı rı lı mış
dır. Ra yon əra zi sin də, həm
çi nin, Ba kı Ten nis Aka de mi
ya sı, “Ba kı” fut bol klu bu nun 
tə limməşq ba za sı yer lə şir. 
Gənc lər hə min qur ğu lar da 
id man la mün tə zəm şə kil də 
məş ğul olur lar. Ra yo nun or ta 
mək təb lə ri nin şa gird lə ri ix
ti sas laş dı rıl mış uşaqgənc lər 
id man mək təb lə rin də asu də 
vaxt la rı nı sə mə rə li ke çi rir lər. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Təh sil Na zir li yi ilə Gənc lər 
və İd man Na zir li yi nin la yi hə
si çər çi və sin də ra yon da yer lə
şən “Və tən” fut bol mək tə bi nin 
nəz din də “Re al” (Mad rid)  fut
bol klu bu nun so si al mək tə bi 
açıl mış dır. Bü tün bu təd bir lər
də əsas məq səd ra yon gənc lə
ri nin fi zi ki və mə nə vi ka mil li
yi ni tə min et mək dir”.

Azər bay ca nın Ya po ni
ya da kı sə fir li yi nin və “İRS
Isan” jur na lı nın re dak si ya 
he yə ti nin bir gə təş ki lat çı lı
ğı ilə “İrs” jur na lı nın ya pon 
di lin də növ bə ti nöm rə si 
çapdan çıxıb.

Jur nal da Azər bay ca
nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi
den ti Meh ri ban Əli ye va nın 
Qa ra bağ mu ğam mək tə bi 
haq qın da mə qa lə si oxu cu
la ra təq dim olu nur.

Mə qa lə də mu ğam sə
nə ti, Azər bay can mu ğam 

mək tə bi və onun gör kəm
li nü ma yən də lə ri haq qın
da ge niş mə lu mat ve ri lir, 
mu ğam sə nə ti nin mü hüm 
tər kib his sə si olan Qa ra bağ 
mu ğam mək tə bi nin özü nə
məx sus üs lu bu və ənə nə lə
rin dən bəhs olu nur.

Jur na lın nəş rin də məq
səd ya pon xal qı nın Azər
bay ca nın zən gin ta ri ximə
də ni ir si, in cə sə nə ti, ədə
biy ya tı, mət bə xi, tu rizm 
im kan la rı və in ki şaf pers
pek tiv lə ri haq da da ha ət raf
lı mə lu mat lan dı rıl ma sı dır.

Pa kis ta nın Xay ber Pax
tunx va əya lə ti nin Pe şə var 
şə hə rin də fəa liy yət gös tə
rən Xay ber Göz Fon du nun 
kli ni ka sın da Azər bay ca nın 
bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli
yev Fon du nun Pre zi den ti, 
UNES COnun və İSES CO
nun xoş mə ram lı sə fi ri, Mil
li Məc li sin de pu ta tı Meh
ri ban xa nım Əli ye va nın 
dəs tə yi ilə in şa edil miş ki şi 
və qa dın lar üçün göz lə mə 
otaq la rı nın açı lış mə ra si mi 
ke çi ril miş dir. 

Mə ra sim də Xay ber Göz 
Fon du nun ida rə he yə ti nin 
səd ri Ha cı Mə həm məd 
Hə lim Xan, Pa kis tan Se na
tı nın ya yım və in for ma si ya 
ko mi tə si nin səd ri, İs lam 
döv lət lə ri ti ca rət və sə na ye 

pa la ta lı sı nın vit sepre zi den
ti se na tor Ha cı Qu lam Əli, 
Xay ber Pax tunx va əya lə ti 
par la men ti nin de pu tat la rı, 
zi ya lı lar, ic ti maisi ya si xa
dim lər, me dia nü ma yən də
lə ri iş ti rak et miş lər.

Azər bay ca nın Pa kis tan
da kı sə fi ri Daş qın Şi ka rov 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
Pre zi den ti Meh ri ban xa nım 
Əli ye va nın Azər bay can da 
və xa ri ci öl kə lər də hə ya
ta ke çir di yi uğur lu la yi hə
lər ba rə də ət raf ı mə lu mat 
ver miş dir. Bil di ril miş dir ki, 
Hey dər Əli yev Fon du tə rə
fin dən Pa kis tan da hə ya ta 
ke çi ri lən sil si lə hu ma ni tar 
yar dım lar proq ra mı çər çi
və sin də Xay ber Pax tunx va 
əya lə tin də he pa tit B vi ru su
na qar şı pey vənd kam pa ni
ya sı, açıq ürək əmə liy yat la rı 
apa rıl mış, əya lə tin kli ni ka
la rın da se reb ral if i cin müa
yi nə si, Pa kis tanƏf qa nıs tan 
sər hə di bo yu pul suz qan
kö çür mə təş kil edil miş, göz 
kli ni ka sı nın ti kin ti si üçün 

mad di yar dım gös tə ril miş, 
həm çi nin 20122013cü il
lər də Qur ban bay ra mın da 
və Ra ma zan ayın da əya lə
tin müx tə lif böl gə lə rin də 
hu ma ni tar la yi hə lər hə ya ta 
ke çi ril miş dir.

Təd bir də çı xış edən 
Xay ber Göz Fon du nun 
ida rə he yə ti nin səd ri Ha
cı Mə həm məd Hə lim Can 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den tinə də rin min nət
dar lı ğı nı bil dirərək demiş
dir ki, Meh ri ban xa nımın 
əya lə tin im kan sız adam la
rı na gös tər di yi bu diq qət 
onun hu ma nist li yi nin, is
lam də yər lə ri nə sa diq li
yinin, həm çi nin xalqı mıza 
mə həb bə ti nin gös tə ri ci si
dir.

Da ha son ra o, baş çı lıq 
et di yi fon dun fəa liy yə ti ba
rə də mə lu mat ver miş dir. 
Bil di ril miş dir ki, müa sir 
ava dan lıq la təc hiz olun muş 
kli ni ka da Pa kis ta nın apa rı
cı of al mo loq la rı ça lı şır və 
bu ra da min lər lə im kan sız 
in sa na pul suz tib bi xid mət 
gös tə ri lir.

Pa kis tan Se na tı nın ya
yım və in for ma si ya ko mi
tə si nin səd ri, İs lam döv
lət lə ri nin ti ca rət və sə na ye 
pa la tası nın vit sepre zi den ti 
se na tor Ha cı Qu lam Əli 
Hey dər Əli yev Fon du tə
rə fin dən hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə lə ri yük sək qiy mət
lən di rə rək bil dir miş dir ki, 
Meh ri ban xa nım Əli ye va
nın tə şəb bü sü və dəs tə yi 
ilə Pa kis ta nın bü tün əya
lət lə rin də hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə lər iki qar daş xalq 
ara sın da kı mü na si bət lə ri 
da ha da möh kəm lən dir
miş, pa kis tan lı la rın yad
da şın da si lin məz iz bu rax
mış dır.

Daha bir humanist 
addım

 HeydərƏliyevFondu

Mədəni irsimizin təbliği
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Çalışmaq lazımdır ki, əhali görülən 
işlərdən razı qalsın
M.Ə.Rəsulzadə qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyin hesabatı

Bütün layihələr, görülən işlər sakinlərin rahatlığı üçündür

mƏHƏBBƏtOrUCOV

Yan va rın 27də M.Ə. Rə
sul za də qə sə bə in zi ba ti əra zi 
dai rə si üz rə nü ma yən də li yin 
2013cü ilin ye kun la rı ilə bağ
lı he sa bat yı ğın ca ğı ke çi ri lib. 
İc las da Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa
ləd din İs gən də rov, RİH baş çı
sı Apa ra tının Əra zi ida rə et mə 
və yer li özü nüi da rə et mə or
qan la rı ilə iş şö bə si nin mü di
ri Ra miz Gö yü şov, digər şö bə 
mü dir lə ri, hü quqmü ha fi zə 
or qan la rı nın və qə sə bə ic ti
ma iy yə ti nin  nü ma yən də lə ri 
və s. iş ti rak edib lər. 

Yı ğın ca ğı gi riş sö zü ilə 
acan  Bi nə qə di RİHin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də rov bil di rib 
ki, 2013cü il ra yon da bü tün 
sa hə lər üz rə bö yük irə li lə yi
şə na il olu nub: “Ötən il Bi
nə qə di ra yo nun da da ge niş 
miq yas lı abad lıq iş lə ri hə ya ta 
ke çi ri lib. Qə bul edil miş Döv
lət Proq ra mı na uy ğun ola raq, 
ra yon da abad mə həl lə lər ya
ra dı lıb, park lar və xi ya ban lar 
sa lı nıb. Ey ni za man da, təh sil 
mü əs si sə lə ri nin ək sə riy yə
tin də tə mir iş lə ri apa rı lıb, 
kü çə və ya şa yış bi na la rın da 
ye ni dən qur ma iş lə ri hə ya ta 
ke çi ri lib. Mə həl lə da xi li yol lar 
as falt la nıb,  əha li nin qaz ,su, 
işıq və is ti lik tə mi na tı xey li 
yax şı la şıb və bu is ti qa mət də 
iş lər da vam edir”. 

İc ra baş çı sı qeyd edib ki, 
bu gün ra yon da hər bir mə
mu run yax şı iş lə mə si üçün 
la zı mi şə ra it ya ra dı lıb: “Biz  
ça lış ma lı yıq ki, əha li  gör dü
yü müz iş lər dən ra zı qal sın. 
Bu gü nə qə dər hə ya ta ke çi
ri lən abad lıqqu ru cu luq iş lə ri 
ilə ki fa yət lən mə mə li yik. Ra
yon da gö rü lə si iş lər çox dur. 
Ələlə ve rib prob lem lə ri  ara
dan qal dır ma lı yıq. Və tən daş
la rın mü ra ciət lə ri nə diq qət lə 
ya na şıl ma lı dır.  Ötən müd dət 
ər zin də ra yon ic ra ha ki miy
yə ti nə mü ra ci ət edən lə rin 
sa yı ar tıb. Bu, əha li nin bi zə 
olan ina mın dan irə li gə lir. 
İnsan lar la sıx şə kil də iş lə
mək la zım dır. 2013cü ilin ən 
önəm li ha di sə lə rin dən bi ri 
Azər bay can xal qı nın  İl ham 
Əli ye vi ye ni dən öl kə ba şçı
sı seç mə si dir. Qeyd edim ki, 
bi nə qə di li lər bu seç ki lər də 
yük sək fə al lıq göstə rib və 
düz gün se çim edib lər”. 

Son ra söz Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
M.Ə.Rə sul za də qə sə bə in zi
ba ti əra zi dai rə si üz rə nü ma
yən də si Mü ba riz Məm mə do
va ve ri lib.

M.Məm mə dov bil di rib ki, 

qə sə bə nin əra zi si 12 kvad rat
ki lo metr, əha li si isə  51 min 
200 nə fər dir. Qə sə bə əra zi
sin də ic ra ha ki miy yə ti, po lis 
ida rə si, pro ku ror luq, məh kə
mə, Döv lət Miq ra si ya Xid mə
ti və bir sı ra döv lət ida rə lə ri, 
63 sə na ye, nəq liy yat, ti kin ti 
mü əs si sə si, ic ti mai təş ki lat lar 
yer lə şir.  

2013cü il də ic ra nü ma

yən də li yi nin fəa liy yə tin dən, 
qə sə bə nin so si aliq ti sa di in
ki şa fın dan,  sa kin lə rin tək lif 
və tə ləb lə ri ni nə zə rə ala raq 
möv cud so si al prob lem lə rin 
ic ra sın dan da nı şan M.Məm
mə dov de yib: “Cə nab Pre zi
den t İl ham Əli yev tə rə fin dən 
im za lan mış “Azər bay can res
pub li ka sın da so si aliq ti sa di 
in ki şa fın sü rət lən di ril mə si 
təd bir lə ri haq qın da”, “2011
2013cü 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” ki mi ta ri xi  
əhə miy yə tə ma lik sə nəd lər 
fəa liy yə ti miz də is ti qa mət ve
ri ci ba za ro lu nu oy na yıb. Res
pub li ka nın bü tün böl gə lə rin
də ol du ğu ki mi, ötən müd dət 
ər zin də Bi nə qə di ra yo nun da 
da  ge niş abad lıqqu ru cu luq 
iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib. Be lə 
ki, 2012ci ilin may ayın dan 
baş la ya raq ra yo nun bü tün ya
şa yış mən tə qə lə rin də ol du ğu 
ki mi, Rə sul za də qə sə bə sin də 
də iri miq yas lı la yi hə lər ic ra 
olun maq da dır. 2013cü il də 
öl kə baş çı sı nın tap şı rı ğı na 
əsa sən Bi nə qə di ra yo nun
da hə ya ta ke çi ri lən ən uğur
lu la yi hə lər dən bi ri Hey dər 
Əli yev par kı nın ən müa sir 
üs lub da land şaf və tək rar sız 

me mar lıq ele ment lə ri tət biq 
edil mək lə ye ni dən qu rul ma
sı dır. Park da mu si qi li fəv va rə 
və müx tə lif uşaq əy lən cə ele
ment lə ri də qu raş dı rı lıb. Hə
min əra zi də yer lə şən Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
və YAP Bi nə qə di ra yon təş ki
la tı nın ye ni in zi ba ti bi naları 
istifadəyə verilib. Se vin di ri ci 
hal dır ki, hər üç ob yek tin açı

lı şın da Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti  İl ham Əli
yev iş ti rak edib. 

Ötən il Döv lət Proq ra mı 
çər çi və sin də qə sə bə əra zi
sin də yer lə şən 6 say lı Bir ləş
miş şə hər xəs tə xa na sı tam 
tə mir olu na raq sa kin lə rin is
ti fa də si nə ve ri lib. 100 və 143 
say lı mək təb lər də əla və təd
ris  kor pus la rı ti ki lib, 90 say lı 
uşaq bağ ça sı əsas lı tə mir olu
nub, 211 say lı bağ ça isə müa
sir üs lub da ye ni dən in şa edi
lə rək uşaq la rın is ti fa də si nə 
ve ri lib. He sa bat ilin də qə sə
bə də ki  kom mu ni ka si ya xət
lə ri əsas lı tə mir edi lib, yol lar 
as falt la nıb.  2013cü il də kü çə 
və mə həl lə lə rə ümu mi lik də 
111732 kv.metr as falt ör tü yü 
dö şə nib”. 

Mə ru zə də bil di ri lib ki, 
he sa bat ilin də yer lər də əha
li nin mü ra ci ət lə ri nin araş dı
rı la raq həll olun ma sı na da ir  
ra yon ic ra ha ki miy yə ti baş çı
sı nın tap şı rıq və  töv si yə lə ri
nə xü su si diq qət ye ti ri lib: “25 
yan var, 17 may və 11 okt yabr 
2013cü il  tarixlərində ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
qə sə bə sa kin lə ri ilə ge niş tər
kib də ke çir di yi  gö rüş lər bö
yük əhə miy yə tə ma lik olub. 
Hə min gö rüş lər də sa kin lər 

tə rə fin dən 40 mə sə lə qal dı rı
lıb və  on lar dan 7si ye rin də cə 
həll olunub, müəyyən vaxt tə
ləb edən 33 mə sə lə aidiy yə ti 
qu rum la ra gön də ri lib. RİH 
baş çı sı nın tap şı rı ğı əsasında 
qə sə bə nü ma yən də si və bə lə
diy yə səd ri nin iş ti ra kı ilə ay da 
iki də fə sa kin lər lə səy yar gö
rüş lə rin ke çi ril mə si təş kil edi
lib. Ke çi ril miş 12 gö rüş də 274 

sa ki n iş ti rak edib və 27 mə sə
lə qal dı rı lıb. Bunlardan 17si 
ic ra edi lib, 10 mə sə lə nin həlli 
ilə əla qə dar aidiy yə ti qu rum
la ra mü ra ci ət olu nub”. 

Qə sə bə əra zi sin də tə
miz li yin da im diq qət mər
kə zin də sax lan dı ğı nı de yən 
ic ra nü ma yən də si bu sa hə də 
də iş lə rin uğur la ic ra olun du
ğu nu yı ğın caq iş ti rak çı la rı nın 
diq qə ti nə çat dı rıb: “Əra zi lə
rin sa ni targi gi ye nik nor ma
la ra ca vab ver mə si gü nün ən 
va cib mə sə lə lə rin dən bi ri dir. 
Məi şət tul lan tı la rı nın yı ğıl dı
ğı yer lə rin abad laş dı rıl ma sı, 
müa sir tip li ye ni mey dan ça la
rın ti kil mə si, tul lan tı la rın vax
tın da da şın ma sı və ye ni tex ni
ka və ava dan lıq la rın alın ma sı 
işin sə viy yə si ni yük səlt mək lə 
ya na şı, əha li nin bö yük ra zı lı
ğı na sə bəb olub”.  

He sa bat ilin də xid mət 
sa hə lə ri nin gör dü yü iş lər
dən da nı şan M. Məm mə dov 
bil di rib ki, ötən müd dət ər
zin də Qazis tis mar ida rə si 
tə rə fin dən köh nə qaz və su 
xət lə ri ye ni si ilə əvəz olu nub. 
Əha li yə ve ri lən qa zın təz yi
qi nor mal laş dı rı lıb. Qə sə bə 
sa kin lə ri nin fa si lə siz elekt rik 
ener ji si ilə tə minatı is ti qa mə
tin də gö rü lən iş lər ba şa çat

maq üz rə dir. İşıq lan dır ma nı 
yax şı laş dır maq üçün kü çə lər
də ümu mi lik də 65 ədəd müa
sir di rək qu raş dı rı lıb”.    

Gö rül müş iş lər lə ya na şı, 
qə sə bə əra zi sin də həl li va cib 
prob lem lər dən də danışan ic
ra nü ma yən də si nin söz lə ri nə 
gö rə, baş lı ca prob lem 145 say
lı Xü su si Tə yi nat lı MKİSin 
ba lan sın da olan ya şa yış 

binalarının bər bad və ziy yət
də ol ma sı dır: “Bi na la rın fa
sad la rı nın, dam ör tük lə ri nin 
tə mir edil mə si nə, qa zan xa na
la rın ye ni dən qu rul ma sı na, is
ti lik təc hi za tı nın bər pa sı na və 
hə yət lə rin abad laş dı rıl ma sı na 
cid di eh ti yac var. Sö zü ge dən 
bi na lar da kı möv cud prob lem
lər ra yo nun es te tik gö rü nü şü
nü kor la maq la ya na şı, əha li
nin ya şa yış şə rai tin də də bir 
çox çə tin lik lər ya ra dır. Qə
sə bə əra zi sin də son dövr də 
ya ran mış di gər bir prob lem 
isə “Xu tor” ya şa yış sa hə sin də 
ev lə rin sö kül mə si ilə bağ lı dır. 
Bu prob le min həl li is ti qa mə
tin də mü za ki rə lər apa rı lır”. 

Qə sə bə də 2013cü il də 
“Ev tə sər rü fa tı” ki tab la rı nın 
ya ra dıl ma sı ilə bağ lı iş lə rin 
hə ya ta ke çi ril di yi ni  de yən 
mə ru zə çi ha zır da 12 min 
445  ev tə sər rü fa tı nın qey də 
alın dı ğı nı bil di rib: “Mə lu mat 
üçün nə zə ri ni zə çat dı rı m ki, 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
elekt ron şə bə kə sin də “ope ra
tiv mə lu mat” blo ku fəa liy yət 
gös tə rir, gün ər zin də qə sə bə 
əra zi sin də baş ve rən bü tün 
ha di sə lər ba rə sin də mə lu
mat lar ser ve rə yer ləş di ri lir, 
ko or di na si ya üz rə RİH baş
çı sı Apa ra tı nın Əra zi ida rə et

mə və yer li özü nüi da rə et mə 
or qan la rı ilə iş şö bə si tə rə
fin dən təh lil olu nub aidiy yə ti 
üz rə təq dim olu nur. Ya ra nan 
prob lem lə rin ara dan qal dı rıl
ma sı is ti qa mə tin də aidiyyəti 
qu rum la rın gör dü yü təd bir
lər nü ma yən də lik tə rə fin dən 
nə za rət da sax la nı lır.  Ra yo nu
muz da “Elekt ron hö ku mət”in 
ya ra dıl ma sı nü ma yən də li yin 

fəa liy yə tin də mü va fiq də yi
şik li yi zə ru ri edir.  İc ra baş çı
sı nın 28.11.2013cü il ta rix li 
145 say lı əm ri ilə ar tıq qə sə
bə miz də sa kin lə rə elekt ron  
kar gü zar lıq xid mət lə ri nin 
gös tə ril mə si nə baş la nı lıb. Bu 
günə dək 15 qə sə bə sa ki ni 
elekt ron for ma da ara yış alıb”.

Mə ru zə çi nin bil dir di
yi nə gö rə, nü ma yən də li yə  
mü ra ci ət edən hər bir sa ki
nin prob lem lə ri nə diq qət və 
qay ğı ilə ya na şı lıb: “İl ər zin
də ra yon ic ra ha ki miy yə tin
dən nü ma yən də li yə 126, və
tən daş lar dan isə 38 əri zə və 
şi ka yət da xil ol muş dur. İc ra 
ha ki miy yə tin dən da xil olan 
mü ra ci ət lər dən mə lum olub 
ki, qə sə bə sa kin lə rin dən 23 
nə fə ri Azər bay can Res pub li
ka sı nın  Pre zi denti Ad mi nist
ra si ya sı na, 2 nə fər Hey dər 
Əli yev Fon du nun Pre zi den ti 
Meh ri ban Əli ye va ya, 5 nə fə r 
Ba kı Şə hə r İc ra Ha ki miy yə ti
nə mü ra ci ət edib. 

He sa bat döv rün də “Sa
kin lə rin mü ra ci ət xid mə ti ”nə 
(1646) Rə sul za də qə sə bə sin
dən da xil ol muş 447 şi ka yə tin 
358i tam həll olu nub”.

İc ra nü ma yən də si qə sə bə 
əra zi sin də baş ver miş ci na yət 
fakt la rı ba rə də də da nı şıb: 

“Ra yon po lis ida rə si nin 7ci 
və 4cü po lis böl mə lərin dən 
ve ri lən mə lu mat la ra gö rə, 
2013cü il də qə sə bə əra zi sin
də 136 ci na yət ha di sə si qey də 
alı nıb. On lar dan 94nün üs tü 
acı lıb, 42 ci na yət ha di sə si ilə 
əla qə dar ha zır da is tin taq təd
bir lə ri hə ya ta ke çi ri lir”. 

Son ra he sa bat ət ra fın da 
mü za ki rə lər başlayıb.

Məhəm məd Əmin Rə
sul za də bə lə diy yə si nin səd ri 
Hüm bət Hü sey nov, qə sə bə 
sa kin lə ri Ca han gir Məm
mə dov, Riz va nə Sa dı qo va və 
Nə za kət Məm mə do va çı xış 
edə rək, ra yon əra zi sin də və 
qə sə bə də apa rı lan abad lıq
qu ru cu luq, tə mirti kin ti iş
lə ri nə gö rə ic ra ha ki miy yə ti 
baş çı sı na min nət dar lıq la rı nı 
bil di rib, qə sə bə də bə zi so si al 
mə sə lə lə rin həl li nə kö mək lik 
gös tə ril mə si ni xa hiş edib lər. 

Yı ğın ca ğın  sonunda  Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti nin baş çı sı cə nab Xa ləd
din İs gən də rov nü ma yən də
li yin  2013cü il də gör dü yü 
iş lə rə mü na si bət bil di rə rək 
bə zi nöq san və ça tış maz lıq
la rın ol du ğu nu qeyd edib, 
sa kin lə rə gös tə ri lən xid
mət lə rin təş ki lin də və qə sə
bə əha li si nin mü ra ci ət lə ri nə 
ba xıl ma sın da bir sı ra qü sur
la ra yol ve ril di yi ni vur ğu la
yıb, vətən daş la rın mü ra ci
ət lə rinə cid di ya na şıl ma sı 
və qı sa müd dət ər zin də iş də 
əsas lı irə li lə yi şə na il olun
ma sı ilə bağ lı mü va fiq gös tə
riş lə ri ni ve rib.

He sa bat yı ğın ca ğı nın ye
ku nun da mü va fiq qə rar qə bul 
olu nub.

maİlaĞaXaNOV

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti tərəfindən təş kil 
edi lən və artıq ənə nə ha lı nı 
alan səy yar gö rüş lər əha li
nin prob lem lə ri nin həl lin də 
mü hüm rol oy na yır. Növ bə ti 
be lə bir gö rüş yan va rın 24də 
Bi lə cə ri qə sə bə si, N.Hə şi mi 
kü çə si, 33 say lı bi na nın qar
şı sın da yer lə şən “xe yirşər 
evi”ndə  ke çi ri lib.

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, müx tə lif 
ida rə və mü əs si sə lə rin, hü
quqmü ha fi zə or qan la rı nın 
rəh bər lə ri, ha be lə 207 nə fər 
qə sə bə sa ki ni iş ti rak edib lər. 

Tədbirdə çıxış edən Xa
ləd din İs gən də rov sa kin lə ri 
sa lam la ya raq bil di rib ki, öl kə 
baş çı sı cə nab İl ham Əli ye
vin töv si yə və tap şı rıq la rı
na mü va fiq ola raq yer lər də 

mün tə zəm gö rüş lər ke çi ri lir,  
sa kin lə ri na ra hat edən prob
lem lə rin həl li is ti qa mə tin də 
təd bir lər gö rü lür. 2013cü ilin 
Bi nə qə di ra yo nu üçün uğur
lu nə ti cə lər lə yad da qal dı ğı nı 
vur ğu la yan ic ra baş çı sı bu il 
əha li ni qay ğı lan dı ran prob
lem lə rin həl li ilə bağ lı müx
tə lif la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ri
lə cə yi ni bil di rib.

X.İs gən də rov Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi al
tın da Azər bayca nın ic ti mai
si ya si hə ya tın müx tə lif sa hə
lə rin də bö yük uğur la ra im za 
at dı ğı nı, hə ya ta ke çi ri lən ge
niş miq yas lı abad lıqqu ru cu
luq iş lə ri nə ti cə sin də pay taxt 
və böl gə lə rin si ma sı nın də yiş
di yi ni, in san la rın so si al ri fah 
ha lı nın yük səl di yi ni bil di rib. 

Prob lem lə rin həl li nə im
kan ya ra dan be lə gö rüş lə
rin xoş ənə nə yə çev ril di yi
ni de yən ic ra baş çı sı onu da  
bil di rib ki, Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin ic ra struk tur la rı 

qar şı sın da mü əy yən ləş dir
di yi ən baş lı ca və zi fə in san
la ra la yiq li xid mət dir və Bi
nə qə di ra yon rəh bər li yi də 
bu prin si pi öz fəa liy yə tin də 
da im əsas tut ma ğa ça lı şır: 
“Be lə gö rüş lə rin təş ki lin də 

məq səd sa kin lə ri na ra hat 
edən mə sələ lə ri on la rın öz 
di lin dən eşit mək, nöq san və 
ça tış maz lıq la rın, so si al prob
lem lə rin həl li is ti qa mə tin də 
ad dım lar at maq dır. Ra yo na 
ic ra baş çı sı tə yin olun du ğum 

ötən müd dət ər zin də da im 
in san lar la can lı, sə mi mi ün
siy yət ya rat ma ğa, prob lem lə
rini öy rən mə yə ça lış mı şam. 
Biz bu gö rüş lər də qal dı rı lan 
prob lem lə rə, səs lən di ri lən 
rəy və tək lif lə rə cid di lik lə 

ya na şı r, on la rın həl li üçün 
ra yo nun bü tün möv cud im
kan la rın dan, re surs la rın dan 
mak si mum is ti fa də edi rik. 
La kin bü tün möv cud prob
lem lə ri qı sa müd dət də həll 
et mək müm kün de yil və bu
nun üçün mü əy yən za ma
na eh ti yac var. Nə zə ri ni zə 
çat dır maq is tə yi rəm ki, bi
zə edi lən bü tün mü ra ci ət lər 
qey diy ya ta alı nır və aidiy yə ti 
şö bə lə rə gön də ri lir. İc ra ha
ki miy yə ti tə rə fin dən hə ya ta 
ke çi ri lən bü tün la yi hə lər, gö
rü lən iş lər əha li nin ra hat lı ğı, 
yax şı ya şa ma sı üçün dür”.

Gö rüş də çı xış edən qə sə
bə sa ki ni Mür vət Qu li yev ra
yon ic ra ha ki miy yə ti nin  fəa
liy yə ti nin in san lar da bö yük 
ra zı lıq və ümid his si do ğur du
ğu nu bil di rib: “Son il lə rə dək 
Bi nəq ədi ra yo nun da, o cüm
lə dən Bi lə cə ri qə sə bə sin də 
çox say lı prob lem lər möv cud 
idi. De mək olar ki, on la rın 
həl li nə ümi di mi zi itir miş dik. 

An caq Xa ləd din mü əl li min 
ra yo nu mu za ic ra baş çı sı tə yin 
olun ma sın dan son ra bu sa hə
də çox cid di dö nüş ya ra nıb. 
Qə sə bə miz də son bir il də 
bö yük abad lıqqu ru cu luq iş
lə ri gö rü lüb və ha zır da da da
vam et di ri lir. Xü su sən bər bad 
və ziy yət də olan qə sə bə da xi li 
yol la rı mız as falt la nıb, ye ni is
ti ra hət park la rı sa lı nıb”.

Da ha son ra qə sə bə sa
kin lə rin dən Gü lay Sa dı qo va, 
Ra fiq Məm mə dov, Sə bu hi 
Ağa yev, So na Əsə do va və 
baş qa la rı həyata keçirilən 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri nə 
gö rə öl kə rəh bər li yi nə min
nət dar lıq la rı nı bil di rib lər və 
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.

Gö rü şün so nun da ic ra 
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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cəmiyyət

EsmİraOrUCOVa

Yan va rın 25də Bi lə cə ri 
qə sə bə sin də ki Mə də niy
yət və is ti ra hət par kı nın akt 
za lın da bö yük  can lan ma 
var idi. Bu ra da Şu şa Mu si
qi li Dram Te at rı nın ya ra dı
cı kol lek ti vi Mil li Məc li sin 
de pu ta tı, ya zı çıdra ma turq 
Hü seyn ba la Mi rə lə mo vun 
mü əl li fi ol du ğu “Gül lə lən
miş hey kəl lə rin fər ya dı” 
əsə ri nin te atr ta ma şa sı nü
ma yiş et di ri lir di. Əsə rin qu
ru luş çu re jis so ru Na dir Rüs
tə mov, qu ru luş çu rəs sa mı 
Va leh Məm mə dov, mu si qi 
tər ti bat çı sı isə te at rın di rek
tor müa vi ni Azad Məm mə
dov dur.

 Ta ma şa nı iz lə yən lər ara
sın da Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa
ləd din İs gən də rov, RİH baş
çı sı Apa ra tı nın mə sul iş çi lə ri, 
Mil li Məc li sin de pu tat la rı – 
Hü seyn ba la Mi rə lə mov, Ha di 
Rə cəb li, Ca van şir Pa şa za də, 
İl ham Məm mə dov, elə cə də 
ra yon ic ti ma iy yə ti nin müx tə
lif tə bə qə lə ri nin nü ma yən də
lə ri iş ti rak edir di lər. 

Səh nə də diq qə ti ilk cəlb 
edən əzə mə ti və vü qa rı ilə 
dil lər də das tan olan Şu şa qa
la sı nın təs vi ri idi. Ta ma şa nın 
nü ma yi şin dən əv vəl Şu şa şə
hə ri nin ta ri xi ba rə də ət raf ı 
mə lu mat ve ril di. Zal da əy lə
şən lər vi deoçarx va si tə si lə 
şə hə rin əv vəl ki və iş gal dan 
son ra kı gö rün tü lə ri ni iz lə di
lər. Azər bay can mu si qi ta ri
xi nin ta nın mış si ma la rın dan 
olan da hi Üze yir Ha cı bə yo
vun “Ko roğ lu” üver tu ra sı

nın, ha be lə Bül bü lün ifa sın da 
“Sən siz” ro man sı nın sə da la rı 
al tın da da ğı dıl mış bi na la rın, 
xa ra ba lı ğa çev ril miş yer lə
rin nü ma yi şi in san lar da yurd 
həs rə ti ni, Və tən nis gi li ni bir 
da ha tə zə lə di. Van dal xis lət li 
düş mən lə ri miz Azər bay ca nın 
mu si qi və mə də niy yət ka ri
fey lə ri nin qan ağ la yan ru hun
dan və can sız hey kəl lə rin dən 
də san ki tə laş lan mış dı lar. Er
mə ni si lah lı la rı tə rə fin dən 
gül lə ba ran edil miş da hi şəx

siy yət lə rin hey kəl lə ri xal qı 
azad lı ğa, mü ba ri zə yə, bir li yə 
səs lə yir di.

Xur şud ba nu Na tə van, 
Mol la Pə nah Va qif, Bül bül, 
Üze yir Ha cı bəy li və Şu şa nın 
di gər ta nın mış şəx siy yət
lə ri nin hey kəl lə ri səh nə
də gö rü nən də zal da kı la rın 
üzə ri nə elə bil su ələn di. 
Daş hey kəl lər san ki dil açıb 
da nı şır, ha ra ya ça ğı rır dı lar... 
Qə hə ri ni, göz yaş la rı nı zor

la boğ ma ğa ça lı şan iz lə yi ci
lər növ bə ti səh nə də nə lə rin 
baş ve rə cə yi ni səbr siz lik lə 
göz lə yir di lər. 

...“Gül lə lən miş hey kəl lə
rin fər ya dı” ta ma şa sı nı səh
nə ləş di rən lər ça riz min Qaf
qaz si ya sə ti ni, ta ri xi düş mən
lə ri mi zin Azər bay ca na qar şı 
çir kin id dia la rı nı, xal qı mı za 
qar şı tö rə dil miş fa ciə lə ri bö
yük mə ha rət lə can lan dı rıb lar. 
Te at rın rəh bə ri, əmək dar ar
tist və re jis sor Ya di gar Mu ra

do vun bö yük ürək ağ rı sı ilə 
ifa et di yi “Şu şa” mah nı sı zal da 
əy lə şən lə ri xə ya lən o gün lə
rə  vax ti lə igid lə ri mi zin at 
oy nat dı ğı “Cı dır dü zü”nə, “İsa 
bu la ğı”na apa rır dı... 

Ta ma şa da, həm çi nin, Pə
na hə li xa nın igid li yin dən, İb
ra him Xə lil xa nın qı zı  Ağa bə
yim ağa nın qey rə tin dən, Və
tən sev gi sin dən bəhs edi lir. 
Mol la Pə nah Va qi fin Xur şud
ba nu Na tə va nın gül lə lən miş 

hey kəl lə ri nin fo nun da “Gör
mə dim” və “Ölü rəm” şei ri
nin səs lən mə si qay saq lan mış 
ya ra la rın “kö zü nü qo pa rır dı”. 
“Xa rı bül bül”ün hə zin sə da
la rı bi zi qi sa sa, mən fur düş
mə nə qar şı mü qəd dəs sa va şa 
səs lə yir di. 

Ta ma şa nın so nun da əlin
də üç rəng li Azər bay can bay
ra ğı tut muş hər bi ge yim li  
gənc qü rur la səh nə yə da xil 
ol du. Bu za man Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den

ti, Ali Baş Ko man dan İl ham 
Əli ye vin “Biz is tə ni lən yol
la öz tor paq la rı mı zı düş mən 
tap da ğın dan azad edə cə yik” 
  bə ya na tı nın səs lən di ril mə
si bü tün za lı aya ğa qal dır dı, 
gu rul tu lu və sü rək li al qış la rın 
ar dıara sı kə sil mir di. 

Da ha son ra səh nə yə də
vət edi lən ya zı çıpub li sist 
Hü seyn ba la Mi rə lə mov bil
dir di ki, “Gül lə lən miş hey
kəl lə rin fər ya dı” əsə ri azər

bay can lı la rı bir li yə, həm rəy
li yə, düş mə nə qar şı ba rış maz 
möv qe yə, bir məq səd uğ run
da mü ba ri zə yə ça ğı rır. Mü əl
lif  ta ma şa nın ha zır lan ma sın
da gös tər di yi dəs tə yə gö rə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də ro va də rin min nət
dar lı ğı nı bil dir di. Mil li Məc
li sin de pu ta tı onu da əla və 
et di ki, Ali Baş Ko man dan, 
möh tə rəm Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi al tın da 
Qa ra ba ğa qa yıt maq olan ən 
bö yük ar zu su nun çin ola ca
ğı na bü tün var lı ğı ilə  ina nır. 

Te at rın rəh bə ri, əmək dar 
ar tist Ya di gar Mu ra dov bil dir
di ki, ya ra dı cı he yət ta ma şa nın 
ha zır lan ma sı na bö yük səy lə 
ya na şıb: “Za ma nın sı na ğın
dan ke çən, Şu şa nın mə də ni 
hə ya tı nın can lı ya di ga rı olan 
Şu şa Mu si qi li Dram Te at rı 
keş mə keş li, mü ba riz və şə rəf i 
yol ke çə rək bəl li bir ya ra dı cı

lıq yo lu mü əy yən ləş di rib. Bu 
yol da qat lan dı ğı məh ru miy
yət lə rə, çə tin lik lə rə bax ma
ya raq, il lə rin sı na ğın dan ke çib, 
aya qüs tə dur ma ğı ba ca rıb. İn
di yə dək te at rı mız da ta nın mış 
sə nət kar la rın müx tə lif janr
lar da kı əsər lə ri nü ma yiş et di
ri lib. Mə də niy yət oca ğı ha zır
da Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin
də yer lə şən köh nə “Sa va lan” 
ki no te at rı nın bi na sın da xid
mət gös tə rir. Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də rov mə də
ni ir si mi zin qo ru nub sax lan
ma sı na, in ki şaf et di ril mə si nə 
xü su si önəm ve rir. Biz də bu 
qay ğı dan bəh rə lə nir, gös tə ri
lən eti ma dı doğ rult ma ğa ça
lı şı rıq”.

Ya zı çıdra ma turq Ən vər 
Əh məd ta ma şa dan tə sir lən
di yi ni bil di rə rək akt yor la
ra tə şək kü rü nü bil dir di. O, 
həm çi nin, mü əl li fi ol du ğu 
“Qan lı tor paq” əsə ri nin də 

te atr da  ta ma şa ya qo yu la ca ğı
nı diq qə tə çat dır dı. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov ta ma şa nı yük sək 
sə nət kar lıq la nü ma yiş et dir
dik lə ri nə gö rə te at rın ya ra
dı cı he yə ti nə də rin tə şək kü
rü nü bil dir di: “Bu ta ma şa ya 
ba xan da san ki özü nü ha di sə
lə rin için də hiss edir sən. Xal
qı mı zın ba şı na gə ti ri lən mü
si bət lər göz lə ri miz önün də 
bir da ha can lan dı. Şu şa Azər
bay ca nın qə dim mə də niy yət 
oca ğı dır. Hər bir azər bay can lı 
Və tə nin azad lı ğı və bü töv lü
yü uğ run da sə fər bər ol ma lı
dır. Ha mı mız bir nə fər ki mi 
Azər bay can Re pub li ka sı nın 
Pre zi den ti, Ali Baş Ko man dan 
cə nab İl ham Əli ye vin ət ra fın
da sıx bir ləş mə li və ona bü tün 
gü cü müz lə dəs tək ver mə li
yik. Yal nız o hal da həs rə tin də 
ol du ğu muz Bö yük Qə lə bə də 
bi zim ola caq”.

mƏHƏBBƏtOrUCOV

Yan va rın 23də Bi lə cə ri 
qə sə bə in zi ba ti əra zi dai rə si 
üz rə nü ma yən də li yin 2013
cü ilin ye kun la rı ilə bağ lı 
he sa bat yı ğın ca ğı ke çi ril di. 
İc las da Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı nın müa
vi ni Vü sar  İs ma yı lov, RİH 
baş çı sı Apa ra tının Əra zi ida
rə et mə və yer li özü nüi da rə
et mə or qan la rı ilə iş şö bə si
nin mü di ri Ra miz Gö yü şov, 
Sə nəd lər lə və və tən daş la rın 
mü ra ci ət lə ri ilə iş şö bə si nin 
mü di ri El nur İma nov və qə
sə bə ic ti ma iy yə ti nin  nü ma
yən də lə ri iş ti rak edib lər. 

Yı ğın caq da he sa bat mə
ru zə si ilə çı xış edən Bi lə cə ri 
Qİ ƏD üz rə nü ma yən də İbad 
İb ra hi mov de yib: “Ötən il 
res pub li ka mız da çox bö yük 
inf rast ruk tur la yi hə lə ri hə
ya ta ke çi ri lib. 20032013cü 
il lər də Pre zi dent İl ham Əli
ye vin rəh bər li yi al tın da öl kə
miz bü tün sa hə lər də bö yük 
uğur lar əl də edib. Sə na ye də, 
kənd tə sər rü fa tın da, so si al  
və id man sa hə sin də fun da
men tal la yi hə lər hə ya ta ke çi
ri lib və bü tün bun lar əha li nin 
hə yat sə viy yə si nin yük səl
mə si nə sə bəb olub. Tə bii ki, 
bu uğur lar da bi nə qə di li lə rin 
də pa yı var. Öl kə baş çı sı nın 
bir ba şa gös tə riş lə ri, tap şı rıq
la rı və töv si yə lə ri nə uy ğun 
ola raq, Bi nə qə di ra yo nun da 
ge niş  abad lıq, qu ru cu luq iş
lə ri apa rı lıb, əha li nin so si al 
ri fa hı na mi nə sə mə rə li iş lər 
gö rü lüb”. 

Mə ru zə çi bil dir ib ki, Bi
lə cə ri qə sə bə si əra zi si və 
əha li si nin sa yı na gö rə  ra
yo nu n ən iri ya şa yış mən tə
qə lə rin dən bi ri dir. Ha zır da 
qə sə bə də qey diy yat da olan 
əha li nin sa yı 35 min 500, mü
vəq qə ti məs kun laş mış məc
bu ri köç kün lə rin sa yı 13 min 
500, qey diy yat sız ya şa yan la
rın sa yı 21 min nə fə rə ya xın
dır. Ümu mi lik də qə sə bə də 

70 min nə fər dən çox əha li 
ya şa yır. Bi lə cə ri də 7 tam or
ta mək təb, 10 uşaq bağ ça sı, 
1 mə də niy yət evi,  2 id man 
mək tə bi fəa liy yət gös tə rir. 

İc ra nü ma yən də si nin söz
lə ri nə gö rə, he sa bat döv rün
də qə sə bə nü ma yən də li yi nə 
219 əri zə və 252 mək tub da
xil olub. Əri zə və şi ka yət
lər də sa kin lər əsa sən da xi li 
yol la rın as falt lan ma sı, ka na
li za si ya xət lə ri nin çə kil mə si, 
qaz təc hi za tın da kı nöq san lar, 
qa nun suz ti ki li lə rin sə nəd
ləş mə si ilə bağ lı mü ra ci ət 
edib lər. “Və tən daş la rın mü
ra ci ət lə ri nə ba xıl ma sı qay da
sı haq qın da” Azər bay can Res
pub li ka sı Qa nu nu na uy ğun 
ola raq, hər həf ə nin I və III 
gün lə ri və tən daş la rın qə bu
lu hə ya ta ke çi ril ib. İl ər zin də 
329 nə fər din lə ni lib, nü ma
yən də li yin sə la hiy yət lə ri nə 
aid olan mə sə lə lər ye rin də cə 
həll edi lib: “He sa bat  döv rün
də sa kin lər tə rə fin dən nü ma
yən də li yə 113 ya zı lı mü ra ci ət 
(əri zə) da xil olub. Da xil olan 
əri zə lər əmək daş la rı mız tə
rə fin dən araş dı rı lıb, mü va fiq 
təd bir lər gö rü lüb və əri zə sa
hib lə ri nə rəs mi ca vab lar ve ri
lib. 2013cü ilin yan varfev ral 
ay la rın da  “Ev tə sər rü fa tı” ki
tab la rı nın ya ra dıl ma sı (tə sər
rü fat uço tu) ilə bağ lı iş lə rə 
baş la nı lıb və ve ri lən müd dət 
ər zin də Bi lə cə ri qə sə bə
si üz rə 16150 tə sər rü fat qey
diy ya ta alı nıb. Ki tab da 55794 
nə fər tə sər rü fat üz vü haq
qın da mə lu mat yer ləş di ri lib. 
Ha zır da ev tə sər rü fat la rı nın 
elekt ron laş dırılma sı pro se si 
gedir. Bu gü nə qə dər 9322 
ev tə sər rü fa tı nın və hə min 
tə sər rü fat la rın 26533 üz vü 
haq da mə lu mat la rın elekt ron 
ver si ya sı iş lə ni lib. Bun dan 
əla və, ötən dövr  ər zin də Bi
lə cə ri qə sə bə sin dən  Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid mə
ti – 1646”ya 626 mü ra ci ət da
xil olub. On lar dan 510u tam 

həl li ni ta pıb, 111i ilə əla qə
dar mü va fiq iza hat ve ri lib, 4ü 
qis mən həll edi lib, 1i isə ic
ra at da dır. Bun dan baş qa, lif, 
is ti lik, ATS və nəq liy yat la 
bağ lı ümu mi lik də 27 mə sə lə 
qal dı rı lıb və hə min mə sə lə
lər də vax tın da öz həl li ni ta
pıb”. 

Mə ru zə çi bil di rib ki, he
sa bat ilin də qə sə bə də 20 
Yan var şə hid lə ri nin xa ti rə
si nə ucal dıl mış abi də komp
lek sin də abad lıq iş lə ri nə baş
la nılıb və  ic ra ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın  bir ba şa dəs tə yi 
ilə qı sa vaxt ər zin də iş lər ba
şa çat dı rı lıb: “Əvvəlki abi də 
komp lek si xal qı mı zın mil li 
mü ba rı zə ru hu nu tam tə cəs
süm et dir mə di yi nə gö rə sö
kü lə rək, ye rin də ha di sə nin 
rəm zi nə uy ğun ola raq “Gül lə 
Ya ğı şı” abi də komp lek si ucal
dı lıb. Komp lek sin ət ra fın da 
ya şıl çə mən lik sa lı nıb, de
ko ra tiv gül kol la rı və ağac lar 
əki lib. Park da qra nit daş
lar dan is ti fa də et mək lə 300 
kvad rat met rə ya xın qo ru yu cu 
ha sar çə ki lib, müa sir işıq lan
dır ma sis te mi qu raş dı rı lıb.  

He sa bat döv rün də qə sə

bə də ya şıl lıq la rın sa lın ma sı na 
da xü su si diq qət ye ti ri lib. Qə
sə bə mi zin mər kə zi yol la rı nın 
kə nar la rın da, Ba kıSum qa yıt 
yo lu nun Bi lə cə ri qə sə bə si nin 
əra zi sin dən ke çən his sə sin də 
dün ya nın müx tə lif gu şə lə rin
dən gə ti ril miş min lər lə de ko
ra tiv ağac  və gül kol la rı əki
lib, ya şıl lıq lar sa lı nıb, ge cə lər 
əra zi yə xü su si gö zəl lik ve rən 
müa sir işıq lan dır ma sis te mi 
qu raş dı rı lıb. Bi na la rın qar şı
sın da sa kin lə rin və uşaq la rın 
asu də vaxt la rı nı, ra hat lıq la
rı nı tə min et mək üçün  mi
nifut bol, vo ley bol mey dan
ça la rı, köşk lər ti ki lib, sə ki lər 
çə ki lib, çə mən lik lər sa lı nıb, 
uşaq lar  üçün müx tə lif  növ 
əy lən cə qur ğu la rı qo yu lub. 
Bun dan əla və, qə sə bə də sa
kin lə rin da ha sıx ya şa dıq la rı 
əra zi lər də 250300 nə fər lik 
müa sir tip li 6 “xe yirşər” evi  
ti ki lib və ava dan lıq lar la təc
hiz olu na raq əha li nin is ti fa
də si nə ve ri lib.

Binəqədi ra yon rəh bər
li yi nin ya xın dan tə şəb bü sü 
və dəs tə yi ilə 2013cü ilin 
ay rıay rı bay ram gün lə rin də 
im kan sız la ra, şə hid və məc

bu ri köç kün ailə lə ri nə ər zaq 
və di gər yar dım lar gös tə ri lib. 
Döv lət Proq ra mı na uy ğun 
ola raq, 295 say lı uşaq bağ ça
sı, 284 say lı tam or ta mək təb 
əsas lı tə mir olu nub.

Yük sək mər tə bə li bi na
la rın is ti lik lə tə min edil mə si 
məq sə di lə 6 qa zan xa na nın 
4ü is tis ma ra ha zır dır, 2 qa
zan xa na da isə son ta mam lan
ma iş lə ri sü rət lə da vam et di
ri lir. Gənc lə rin asu də vaxt
la rı nı sə mə rə li ke çir mə lə ri 
üçün qə sə bə miz də 2 id man 
mək tə bi, 2 açıq id man mey
dan ça sı fəa liy yət gös tə rir.

Döv lət Proq ra mı na uy ğun 
ola raq, qə sə bə sa kin lə ri nin 
fa si lə siz və nor mal gər gin
lik li elekt rik ener ji si ilə təc
hiz edil mə si üçün ay rıay rı 
ün van lar da 20yə ya xın ye ni 
trans for ma tor qu raş dı rı lıb və  
ya tə mir edi lib. Yol la rın ge niş
lən di ril mə si ilə əla qə dar eh
ti yac olan yer lər də 145 ədəd 
elekt rik da yaq la rı nın ye ri də
yiş di ri lib, 3000 metrdən ar tıq  
yük sək gər gin lik li ka bel xət ti 
ye ni si ilə əvəz edi lib. 

Qə sə bə sa kin lə ri nin iç
mə li su ilə  təc hi za tı xey

li yax şı laş dı rı lıb. 3360 metr 
uzun lu ğun da müx tə lif dia
metr li su xət lə ri ye ni si ilə 
əvəz olu nub, 7300 met rə qə
dər müx tə lif dia metr li ka na
li za si ya xət lə ri də yiş di ri lib.  
Qə sə bə nin qaz təh ci za tin da  
da nə zə rə çar pan uğur lar əl
də olu nub. Əha li nin fa si lə siz 
tə bii qaz la təc hiz edil mə si 
məq sə di lə qaz xət lə ri nin tə
mi ri və ye ni xət lə ri n çə ki li şi 
qra fi kə uy ğun apa rı lır. 2013
cü il də qə sə bə əra zi sin də 
müx tə lif dia metr li 47 000 
met rə ya xın qaz xət ti çə ki
lib, 11 ədəd qaz tən zim lə yi ci 
şə bə kə qu raş dı rı lıb. Qaz təc
hi za tı ilə əla qə dar apa rı lan iş
lə rin 2014cü ilin so nu na dək 
ba şa çat dı rıl ma sı nə zər də tu
tu lub. 

Yo la sal dı ğı mız il də qə
sə bə nin əra zi sin də məi şət 
tul lan tı la rı nın vax tın da da
şın ma sı Bi lə cə ri Bə lə diy yə
si tə rə fin dən tə min olu nub. 
Da şın ma üçün xü su si tə yi
nat lı ma şın və me xa nizm lər 
alı nıb. Qə sə bə əra zi sin də ki 
103 mey dan ça ya ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti tə rə fin dən alın
mış 321 ədəd müa sir tip li 
kon tey ner qo yu lub. Nə ti cə də 
məi şət tul lan tı la rı nın top lan
ma sı və vax tın da da şın ma sı 
yük sək sə viy yə də təş kil edi
lib”.

İ.İb ra hi mov qəsəbədə  
mü əy yən prob lem lə rin ol
du ğu nu da yı ğın caq iş ti rak
çı la rı nın diq qə ti nə çat dır ıb: 
“Təə ssüf ə qeyd et mək is tə
yi rəm ki, qə sə bə miz də ra
di kal di ni qrup la ra me yil li 
in san la ra da rast gə li nir. Be lə 
hal la rın qar şı sı nın  alın ma sı 
üçün  gənc lər lə maa rif ən dir
mə iş lə ri apa rı lır və aidiy yə ti 
qu rum lar la sıx əmək daş lıq 
edi rik. Qə sə bə də ic ti maisi
ya si və ziy yət sta bil dir, sa kin
lə ri mi zin bö yük  ək sə riy yə ti 
Pre zi den ti mi zin rəh bər li yi 
al tın da apa rı lan da xi li və xa
ri ci si ya sə ti dəs tək lə yir.  Bi zi 
na ra hat edən fakt lar dan bi ri 

də qə sə bə əra zi sin də ci na
yət fakt la rı nın art ma sı dır. 
İl ər zin də qə sə bə  üzrə 294 
ci na yət ha di sə si qey də alı
nıb, 209 ci na yə tin üs tü açı la
raq məh kə mə yə gön də ri lib.  
Am ma bu nun la be lə, he sa bat 
döv rün də ci na yət lə rin sa yı
nın art ma sı bi zi na ra hat edir. 
Be lə ki, ötən il ər zin də 36 
ağır və xü su si lə ağır ci na yət 
fak tı qey də alınıb və bu növ 
ci na yət lə rin açıl ma sı 71.1 fa
iz təş kil edib. Ümid edi rik ki, 
2014cü il də hü quqmü ha fi zə 
or qan la rı nın  əzm kar lı ğı sa
yə sin də ci na yət kar lı ğın azal
ma sı na və vax tın da açıl ma sı
na na il olunacaq”. 

He sa bat mə ru zə sin də, 
həm çi nin, gə lə cək də gö rü
lə cək iş lər dən də söz acılıb.  
İc ra nü ma yən də si qeyd edib 
ki, qə sə bə də ye ni mək təb
lə rin, uşaq bağ ça la rı nın və 
ha zır da fəa liy yət gös tə rən 
mək təb lər də ye ni kor pus la
rın ti kil mə si nə eh ti yac var: 
“Şüb hə et mi rəm ki, 19 yan
var 2014cü il də öl kə Pre zi
den ti tə rə fin dən im za lan mış 
“20142016cı il lər də Ba kı 
şə hə ri və ət raf qə sə bə lə rin 
so si aliq ti sa di in ki şa fı nın sü
rət lən di ril mə si haq qın da” 
Döv lət Proq ra mı na uy ğun 
ola raq bü tün mə sə lə lər öz 
həl li ni ta pa caq”.

Mə ru zə din lə dil dik dən 
son ra he sa bat ət ra fın da mü
za ki rə lər aparılıb.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın  müa vi
ni Vü sar İs ma yı lov nü ma yən
də li yin 2013cü il də gör dü yü 
iş lə rə mü na si bət  bil dir ərək, 
ümu mi fəa liy yə tin qə na ət
bəxş ol du ğu nu qeyd et mək lə 
ya na şı, bə zi nöq san və ça
tış maz lıq la rın möv cud lu ğu
nu da nə zə rə çat dır ıb. Da ha 
son ra V.İs ma yı lov ca ri il də  
qə sə bə nin so si aliq ti sa di in
ki şa fı sa hə sin də gö rü lə cək 
təd bir lər dən da nış ıb.

Yı ğın ca ğın ye ku nun da 
mü va fiq qə rar qə bul olun ub.

Mübarizəyə səsləyən güllələnmiş heykəllər...

Biləcərinin ötənilki uğurları...
“2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair 
Dövlət Proqramı” müvəffəqiyyətlə başa çatdırılıb 
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2009cu il də qüv və yə mi
nən ye ni Mən zil Mə cəl lə si 
çox mən zil li bi na la rın ida rə 
edil mə si nin bir ne çə üsu
lu nu özün də eh ti va edir ki, 
on lar dan da ən əsa sı Mən
zil Mül kiy yət çi lə ri Müş tə rək 
Cə miy yə ti nin (MMMC) ya ra
dıl ma sı dır. Bu, möv cud mən
zilis tis mar sa hə lə ri nin ləğv 
olun araq ye ni, da ha sə mə rə li 
ida rə et mə for ma sı nın ya ra
dıl ma sıdır. Ar tıq  ötən il dən 
baş la ya raq mən zilkom mu nal 
sek to run da is la hat la rın sü rət
lən di ril mə si,  ye ni ida rə et mə 
me tod la rı nın tət bi qi ilə bağ lı 
bey nəl xalq təc rü bə nin öy rə
nil mə si is ti qa mə tin də İq ti
sa diy yat və Sə na ye Na zir li yi 
tə rə fin dən Av ro pa İt ti fa qı nın 
yar dı mı ilə “Mən zilkom mu
nal sa hə sin də is la hat la ra dəs
tək” ad lı la yi hə nin ic ra sı na 
baş la nıl mış dır. La yi hə çər çi
və sin də bu sa hə də möv cud 
və ziy yə tin iq ti sa di və hü qu qi 
cə hət dən təh lil olu na raq qiy
mət lən di ril mə si, mən zil mül
kiy yət çi lə ri nin müş tə rək cə
miy yət lə ri nin ya ra dıl ma sı nın 
dəs tək lən mə si iş lə ri hə ya ta 
ke çi ri lir.

Ba kı şə hə rin də pi lot la yi
hə ola raq Bi nə qə di ra yo nun
da 2013cü il dən baş lan mış 
mən zil mül kiy yət çi lə ri nin 
müş tə rək cə miy yət lə ri nin 
ya ra dıl ma sı və hə min cə miy
yət lər va si tə si lə ida rə et mə
nin təş ki li nin for ma laş dı rıl
ma sı ba şa çat maq üz rə dir . 
Bu nun la bağ lı Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı
nın “Azər bay can Res pub li ka sı 
Mən zil Mə cəl lə si nin ic ra sı ilə 
əla qə dar təd bir lər haq qın da” 
27 may 2013cü il ta rix li sə
rən ca mı  əsa sında ko mis si ya 
ya ra dıl mış dır. Ko mis si ya ya 
əsas lı tə mir olu nan və fa
sad la rı üz lən miş bi na lar da, 
ha be lə  abad laş dı rıl mış mə
həl lə lər də maa rif lən dir mə, 
iza hat və təb li ğat iş lə ri nin 
apa rıl ma sı, ha be lə  çox mən
zil li bi na la rın mül kiy yət çi lə
ri nə bi na nın ida rə e dil mə si 
üsul la rı nın se çil mə si, həmin 
bi na lar  üzrə mü va fiq sə nəd
lə rin ha zır lan ma sı və döv lət 
qey diy ya tı na alın ma sı mə sə
lə lə ri nə hər tə rəf i dəs tək və 
kö mək gös tər mək tap şı rı lıb.  

Apa rı lan iş lə rin mən ti qi 
nə ti cə si ola raq, yan va rın 24
də Bi nə qə di ra yo nun da çox
mər tə bə li mən zil lə rin ida rə 

edil mə si ilə bağ lı Re sursİn
for ma si ya Mər kə zi nin açı lı şı 
olub.  

Açı lış mə ra si min də İq ti
sa diy yat və Sə na ye Na zir li yi
nin nü ma yən də si El şən Əsə
dov, Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı nın 
şö bə mü di ri Ra miz Gö yü şov, 
Av ro pa Bir li yi nin nü ma yən
də si, la yi hə rəh bə ri Jerzy Fi s
zer, hü quq şü nas Azad Ta lı bov, 
“Əm lak ba za rı iş ti rak çı la rı” 
İctimai Birl iyi nin rəh bə ri Ra
mil Os man lı, Me dia və İc ti
mai Tə şəb büs lər Mər kə zi nin 
rəh bə ri Sa mir Əli yev və mət
bu at nü ma yən də lə ri iş ti rak 
ediblər.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı Apa ra tı nın 
şö bə mü di ri Ra miz Gö yü şov 
qeyd edib ki, mər kə zin ya
ra dıl ma sın da əsas məq səd 
Mən zil Mə cəl lə si nin tə ləb
lə ri nə uy ğun ye ni ida rə et mə 
prin sip lə ri ba rə də əha li nin 
mə lu mat lan dı rıl ma sı və on
la ra mü va fiq məs lə hət lə
rin ve ril mə sin dən iba rət dir. 
Onun söz lə ri nə gö rə, mər kəz 
məs lə hət xid mət lə ri, maa rif
lən dir mə, ic ti mai mə lu mat
lan dır ma nı hə ya ta ke çi rə cək: 
“Mər kəz həf ə də 5 gün şə hər 

sa kin lə ri nə xid mət gös tə rə
cək. Bu nun la bağ lı sa kin lər
lə gö rüşlər ke çi ri lib, on la ra 
Re sursİn for ma si ya Mər kə zi 
ba rə də mə lu mat ve ri lib. Artıq 
bu gün dən baş la ya raq sa kin
lər mər kə zə mü ra ci ət edə bi
lər lər”.

İq ti sa diy yat və Sə na ye Na
zir li yi nin nü ma yən də si El şən 
Əsə dov mən zil ida rə çi li yi 
sa hə sin də döv lət si ya sə tin
dən da nı şıb. Onun söz lə ri nə 
gö rə, təm sil et di yi na zir lik 
qa nun ve ri ci lik lə on la ra ve ril
miş öh də lik lər çər çi və sin də 
əha li nin maa rif ən di ril məs ini 
hə ya ta ke çi rir lər. Bu müd dət

də əha li ilə sis tem li gö rüş lər 
təşkil olunmuş, on la ra ye ni 
Mən zil Mə cəl lə si nin prin sip
lə ri izah edil miş dir. 

E.Əsə dov mər kə zin fəa
liy yə ti ilə bağ lı əha li yə xid
mət gös tər mək üçün eks pert 
və mü tə xəs sis lər dən iba rət 
qrup ya ra dıl dı ğı nı de yib: “Bu 
qru pa təmsil etdiyim na zir li
yin və Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin mü tə xəs sis
lə ri, Av ro pa Bir li yi nin la yi hə 
eks pert lə ri və mən zil ida rə
çi li yi üz rə ix ti sas la şan QHT
lə rin eks pert lə ri da xil dir. Bu 
eks pert lər növ bə li lik əsa sın da 
mər kəz də əha li ilə mü tə ma di 

gö rüş ke çi rə cək və on la rı ma
raq lan dı ran su al la rı ca vab lan
dı ra caqlar”.

“Mən zil sek to run da is la
hat la rın apa rıl ma sın da Azər
bay ca na dəs tək” la yi hə si nin 
rəh bə ri Jerzy Fis zer Re surs
İn for ma si ya Mər kə zi nin 
bey nəl xalq təc rü bə də ge niş 
is ti fa də edil di yi ni bil di rib: 
“İn for ma si ya re sur su nun açıl
ma sı ilk ad dım dır. Bu mər kəz 
müx tə lif qrup la rın əmək daş
lıq for ma sı dır. Qa za nıl mış 
təc rü bə gə lə cək də ge niş lən
di ril mə li dir. Di gər ya şa yış bi
na la rı nın sa kin lə ri də bu işə 
qo şul ma lı dır. Bir çox öl kə

lər də be lə mər kəz lər ya ra dı
lıb. İn gil tə rə, Pol şa, Uk ray na, 
Bal tik öl kə lə rin də ye ni mən
zil ida rə çi li yi təc rü bə sin dən 
ge niş is ti fa də edi lir”. 

Me dia və İc ti mai Tə şəb
büs lər Mər kə zi nin rəh bə ri 
Sa mir Əli ye vin fik rin cə, mər
kəz əha li nin maa rif ən di ril
mə si is ti qa mə tin də əhə miy
yət li rol oy na ya bi lər: “Apar
dı ğı mız araş dır ma lar gös tə rir 
ki, əha li nin ye ni mən zil ida
rə çi li yi sa hə sin də bil gi si sı fır 
sə viy yə sin də dir. On lar he
sab edir lər ki, MİKSlər ləğv 
edil sə, on la rın mən zil lə ri nə 
xid mət gös tə rən ol ma ya caq. 
Və tən daş lar bu sə bəb dən də 
bi na nın ida rə çi li yi ni öz üzər
lə ri nə gö tür mək is tə mir lər”.

“Əm lak ba za rı iş ti rak çı
la rı” İBnin rəh bə ri Ra mil 
Os man lı re surs mər kə zi nin 
da ha sə mə rə li və ak tiv fəa liy
yət gös tər mə si üçün əhaliyə 
mə lu mat lan dı rı cı və rəqə lə
rin pay lan ma sı nı, ay rıay rı 
bi na lar da sa kin lər lə gö rüş lə
rin hə ya ta ke çi ril mə si ni tək lif 
edib. 

Son da jur na list lə ri və gö
rüş də iş ti rak edən sa kin lə ri 
ma raq lan dı ran su al lar ca vab
lan dı rıl ıb.

maİlaĞaXaNOV

Yan va rın 28də 3 say lı tam 
or ta mək tə bin akt za lın da Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə tinin 1 nöm rə li sa hə in zi
ba ti əra zi dai rə si (Sİ ƏD) üz rə 
nü ma yən də li yi nin 2013ci 
ilin so si aliq ti sa di in ki şa fı nın 
ye kun la rı na və 2014cü il də 
qar şı da du ran və zi fə lə rə həsr 
olun muş he sa bat yı ğın ca ğı 
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
tının şö bə mü dir lə ri Ra miz 
Gö yü şov, Yəh ya Əli yev və qə
sə bə sa kin ləri iş ti rak etmiş lər.

Yı ğın ca ğı gi riş sö zü ilə 
açan Ay gün Əli ye va  2013cü 
ilin öl kə miz üçün ki fa yət qə
dər uğur lu ol du ğu nu de miş
dir: “Yo la sal dı ğı mız 2013cü 
il il so si aliq ti sa di sa hə də 
qa za nı lan cid di na liy yət lər 
ilə yad da qal dı. Azər bay can 
iq ti sa diy ya tı son 10 il də heç 
vaxt ça ta bil mə di yi bir zir və
yə yük səl miş dir. Öl kə mi zin 
iq ti sa diy ya tı dün ya da ar tım 
tem pi nə gö rə ön də ge dən öl
kə lər sı ra sın da dır. Da vos ki
mi mü hüm  iq ti sa di fo ru mu n 
mü əy yən ləş dir di yi iq ti sa diy
ya tın rə qa bət li lik  qa bi liy yə
ti nə gö rə Azər bay can 39cu 
yer də dir. Bu o de mək dir ki, 
uğur la rı mı zı yal nız biz gör
mü rük, bey nəl xalq iq ti sa di 

təş ki lat lar gö rür və yük sək 
qiy mət lən di rir lər. Həm çi
nin, Azər bay can 2013cü il də 
“Şah də niz2” ki mi mü hüm 
bir in ves ti si ya la yi hə si ilə diq
qə ti cəlb et miş dir. 

2013ci il öl kə miz də “İKT 
ili” ki mi yad da qal dı. Azər bay
can kos mik dövlət  lər sı ra sı na 
da xil oldu. Cə nab Pre zi den tin 
gös tə ri şi ilə re al la şan bu ha di
sə ilə öl kə baş çı mız bir da ha 
sü büt et di ki, müm kün ol ma
yan heç bir şey yox dur. Bu onu 
gös tə rir ki, Azər bay ca nın gə
lə cə yi nə çox bö yük ümid lər, 
müs bət göz lən ti lər var. Cə
nab Pre zi den tin bu is tək lə ri
ni ye ri nə ye tir mək üçün yer li 
ic ra struk tur la rı nın üzə ri nə 
bö yük və zi fə lər dü şür. Əgər 
so si aliq ti sa di in ki şaf dan, 
abad lıqqu ru cu luq iş lə rin dən  
söh bət ge dir sə, dü şü nü rəm 
ki, Bi nə qə di ra yo nu bu na ən 
gö zəl nü mü nə dir. Bu gün Bi
nə qə di öz in ki şaf tem pi nə gö
rə Ba kı nın di gər ra yon la rı na 
nü mu nə dir”. 

Son ra 1 nöm rə li Sa hə in
zi ba ti əra zi dai rə si üz rə nü
ma yən də li yin səd ri Nə si mi 
Cə fə rov he sa bat mə ru zə si 
ilə çı xış et miş dir. Mə ru zə
də sözügedən  Sİ ƏD üz rə 
nü ma yən də li yə da xil olan  
2 mik ro ra yon (7 və 8 ) və 1 
ya şa yış mas si vin də (Dər nə
gül)  gö rü lən iş lər dən bəhs 
olun muş dur.  Qeyd edək ki, 

nü ma yən də li yin əra zi si 3,2 
kv.km, əha li si isə 44.500 nə
fər dir. Bun dan baş qa, əra zi də 
15171 nə fər məc bu ri köç kün 
məs kun laş mış dır. 

N. Cə fə ro vun söz lə ri
nə gö rə, he sa bat ilin də öl kə 
Pre zi den ti cə nab İlham Əli
yev tə rə fin dən   im za lan mış  
“20112013cü 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” çər çi
və sin də 135 və 248 say lı tam 
or ta mək təb lə rin, 158 say lı 
kör pə lər eviuşaq bağ ça sı nın 
və 7ci mik ro ra yon  əra zi sin
də  mi nifut bol mey dan ça sı
nın tə mirti kin ti iş lə ri,  244 
say lı tam or ta mək təb də əla
və si nif otaq la rı nın ti kin ti si 
ba şa çat mış dır. Ey ni əra zi də 
yer lə şən 151, 177 və 193 say
lı kör pə lər eviuşaq bağ ça
la rın da  da əsas lı tə mir iş lə ri 
ye kun laş mış dır: “2014cü il 
yan var ayı nın 18də cə nab 
Pre zi dent tə rə fin dən im za
lan mış  “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  nü ma yən də li yin 
əra zi sin də gö rü lə cək bir sı ra 
iş lər öz ək si ni tap mış dır. Be lə 
ki, əra zi də yer lə şən 283 say lı 
tam or ta mək tə bin əsas lı tə
mir olun ma sı, 6 nöm rə li Ba kı 
Pe şə Li se yi nin ye ni dən qu
rul ma sı və 7ci mik ro ra yon da 

yan ğın dan mü ha fi zə böl mə
si nin ti kin ti si Döv lət Proq ra
mı na sa lın mış dır. Həm çi nin, 
əra zi də qaz, elekt rik ener ji
si, is ti lik, su və ka na li za si ya 
təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də iş lə r da vam et
di ri lə cək dir”.

İc ra nü ma yən də si qeyd 
et miş dir ki, he sa bat döv rü ər
zin də RİH baş çı sı nın iş ti ra kı 
ilə  nü ma yən də li yi n əra zi sin
də  12 səy yar  gö rüş ke çi ril
miş dir. Bu gö rüş lər də ümu
mi lik də 2000ə ya xın ra yon 
sa ki ni iş ti rak et miş və və tən
daş lar tə rə fin dən 186 mə sə lə 
qal dı rıl mış dır. Bu mə sə lə lər
dən bir qis mi ye rin də həll 
olun muş, di gər lə ri ic raa ta gö
tü rül müş dür.

Nü ma yən də li yin əra zi

sin də apa rı lan abad laş dır ma 
və ye ni dən qur ma iş lə rin dən 
ge niş da nı şan mə ru zə çi ye ni 
abad mə həl lə lə rin sa lın ma sı, 
əha li nin elekt rik və qaz təc
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı is
ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ri lən 
ye ni lik lə ri sa da la mış dır. Sa
kin lə rin ra hat lı ğı üçün hə yət
lər də müa sir park lar sa lın mış, 
is ti ra hət gu şə lə ri ya ra dıl mış, 
asu də vax tin sə mə rə li ke çi ril
mə si üçün köşk lər qu raş dı rıl
mış dır. Abad la şan hə yət lər də 
qu ru ağac lar kə sil miş, hün dür 
ağac lar bu dan mış və əla və de
ko ra tiv ağac lar, kol lar və 7500 
kv.m çə mən əkil miş dir.

“Dər nə gül” met ros tan
si ya sının üzə rin də yer lə şən 
par kın əra zi sin də 450yə ya
xın ağac əkil miş dir.

Bi na la rın gi riş qa pı la rı, 
dam ör tük lə ri də yi şil miş, ya
xud tə mir olun muş, fa sad la ra 
üz lük çə kil miş dir. Əha li nin 
so si alməi şət prob lem lə ri nin 
həl li üçün ye ni su kə mər lə ri 
çə kil miş, qaz kə mər lə ri ye ni
lən miş, ka na li za si ya şə bə kə si 
tə mir olun muş, ya xud ye ni
dən qu rul muş dur.

İc ra nü ma yən də si onu  da 
vur ğu la mışdır ki, İq ti sa diy
yat və Sənaye Na zir li yi nin 
və Bi nə qə di RİHin töv si
yə lə ri nə əsa sən, nü ma yən
də li yin əra zi sin də yer lə şən 
çox mən zil li ya şa yış bi na la
rın da, mən zil qa nun ve ri ci
li yi nə uy ğun ola raq, Mən zil 
Fon du nun ye ni ida rə et mə 
üsu lu na ke çi ril mə si (Mən zil 
Mül kiy yət çi lə ri Müş tə rək 

Cə miy yə ti nin ya ra dıl ma
sı – MMMC) ilə əla qə dar 
mü va fiq iş lər gö rü lür. Be lə 
ki, sö zü ge dən mən zil mül
kiy yət çi lə ri ilə təb li ğat iş lə
ri apa rı la raq, on la ra Mən zil 
Fon du nun ye ni ida rə et mə 
üsu lu na ke çi ril mə si nin müs
bət tə rəf ə ri izah olun muş
dur.

Apa rı  lan bütün iş lə
rin nə ti cə si ola raq, he sa bat 
ilin də nü ma yən də li yin əra
zi sin də 3 ya şa yış bi na sı nın 
(S.S.Axun dov 4, İ.Da da şov 
91 və 91a say lı) sa kinləri 
bir lə şə rək MMMCnin ya
ra dıl ma sı qə ra rına gəl miş
lər. Onlar ni zam na mə lə ri ni 
tər tib et miş, 5 nə fər dən iba
rət ida rə he yə ti, 3 nə fər dən 
iba rət isə təf tiş ko mis si ya
sı nın üzv lə ri ni  seç miş lər. 
MMMC 2013cü ilin de kabr 
ayın da   Əd liy yə Na zir li yin
də “Bi nə qə di1” adı al tın
da qey diy yat dan keç miş dir. 
Halha zır da MMMCnin 
for ma laş ma sı  pro se si ge dir.

He sa bat yı ğın ca ğı nın ye
ku nun da  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 nü
ma yən də li yin 2013cü il də 
gör dü yü iş lə rə mü na si bət bil
di rə rək, bəzi nöq san və ça tış
maz lıq la rın aradan qal dı rıl
ma sı nı tövsiyə et miş dir.

Yı ğın ca ğın so nun da mü
va fiq qə rar qə bul olu nmuşdur.

Mənzillərin idarə edilməsində yeniliyə doğru daha bir addım
Binəqədidə Resurs-İnformasiya Mərkəzi açıldı 

“ASAN xid mə t”in 1 mil yo nun cu is ti fa də çi si  
bi nə qə di li dir

maİl

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  və 1 say lı Ba kı 
“ASAN xid mət” Mər kə zi nin 
açı lış mə ra si min dən artıq bir il 

ötür. Əl də et di yimiz mə lu ma ta 
əsa sən, ar tıq “ASAN xid mət” 
Mər kə zin dən 1 mil yon və
tən daş ya rar la nıb. Agent li yin 
bey nəl xalq və ic ti ma iy yət lə 
əla qə lər şö bə sin dən bil di ri lib 
ki, 2014cü il yan va rın 23də 
Ba kı şə hə ri Bi nə qə di ra yon sa
ki ni La lə Mə si mo va 1 say lı Ba

kı “ASAN xid mət” Mər kə zi nə 
mü ra ci ət et mək lə 1 mil yo nun
cu is ti fa də çi  kimi qey də alı nıb. 

Mə lu mat da o da bil di ri
lib ki, La lə Mə si mo va “ASAN 
xid mət” mər kə zi nə şəx siy yət 
və si qə si nin də yiş di ril mə si ilə 
bağ lı mü ra ci ət edib və mü va
fiq xid mət dən ya rar la nıb.

ARDNFnin İc ti ma iy
yət lə əla qə lər de par ta men
tin dən bil dir miş lər ki, 2013
cü il ər zin də fon dun neft 
və qaz sa ziş lə ri nin hə ya ta 
ke çi ril mə si ilə bağ lı gə lir lə
ri 13.119,9 mil yon ma nat, o 
cüm lə dən mən fə ət nef i nin 
və qa zın sa tı şın dan 13.108,0 
mil yon ma nat, akr he sa bı 
ödə niş lər 1,8 mil yon ma nat, 
tran zit gə lir lə ri 8,1 mil yon 
ma nat, bo nus ödə niş lə ri 1,9 
mil yon ma nat, xa ri ci sər ma
yə çi lər tə rə fin dən təh vil ve
ril miş ak tiv lər dən gəlir 0,1 

mil yon ma nat təş kil et miş
dir. Fon dun və sai ti nin ida rə 
olun ma sın dan əl də edi lən 
gə lir lə r 480,6 mil yon ma na
ta bə ra bər ol muş dur. Val yu
ta mə zən nə lə ri nin də yiş mə
sin dən ya ra nan fərq ilə bağ lı 
ARDNFnin büd cə dən kə nar 
gə li ri 43 mil yon ma nat təş kil 
et miş dir.

He sa bat döv rün də fon
dun 2013cü il büd cə si nin 
ic ra sı çər çi və sin də 11.350 
mil yon ma nat və sa it döv
lət büd cə si nə trans fer edil
miş dir. Qaç qın və məc bu ri 

köç kün ailə lə ri nin məs kun
laş dı rıl ma sı və so si alməi şət 
və ziy yə ti nin yax şı laş dı rıl
ma sı üz rə təd bir lə rin hə ya
ta ke çi ril mə si nə 300 mil yon 
ma nat, Sa murAb şe ron su
var ma sis te mi nin ye ni dən 
qu rul ma sı na 173,9 mil yon 
ma nat, Ba kıTbi li siQars ye
ni də mir yo lu la yi hə si nin 
ma liy yə ləş di ril mə si nə 25,7 
mil yon ma nat və sa it ay rıl
mış dır. He sa bat döv rün də 33 
mil yon ma nat və sa it “2007
2015ci il lər də Azər bay can 
gənc lə ri nin xa ri ci öl kə lər də 
təh si li üz rə Döv lət Proq ra
mı”nın ma liy yə ləş di ril mə si
nə yö nəl dil miş dir. Fond tə
rə fin dən Tür ki yə də ki “Star” 

neft ema lı komp lek si nin ti
kin ti si nə 372,6 mil yon ma nat 
və sa it yö nəl dil miş dir. 2013
cü il ər zin də ARDNFnin 
ida rə edil mə si ilə bağ lı xərc
lə ri 47,5 mil yon ma nat təş kil 
et miş dir. 

2014cü il yan va rın 1nə 
fon dun ak tiv lə ri 2013cü ilin 
əv və li nə (34.129,4 mil yon 
ABŞ dol la rı) nis bə tən 5,1 fa iz 
ar ta raq 35.877,5 mil yon ABŞ 
dol la rı na bə ra bər ol muş dur.

2012ci il dən eti ba rən 
ARDNF qı zı lın alın ma sı
na baş la mış dır və 2014cü il 
yan va rın 1nə fond tə rə fin
dən alın mış qı zı lın miq da rı 
30.175 ki loq ra ma (970.146 
tro ya un si ya sı) çat mış dır.

Ötən il Dövlət Neft Fondunun 
gəlirlərində artım müşahidə olunub

Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət Neft Fon du nun 
(ARDNF) 2013cü il də ki büd cə gə lir lə ri 13 600,5 mil yon ma
nat, xərc lə ri isə 12 302,7 mil yon ma nat ol muş dur. 
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gənclik

2 Fev ral – Gənc lər Gü nü dür

“Hər bir xalq özü nün xoş bəxt gə lə cə yi olan ümid lə ri ni ilk növ bə də gənc 
nə sil lə bağ la yır. Gənc nəs lin və tən pər vər lik ru hun da tər bi yə edilməsi onun 
mən sub ol du ğu xal qın ri fa hı nın, öl kə nin çi çək lən mə si nin rəh ni dir”.

ÜmummilliliderHeydərƏliyev

“Hər bir sa hə də gənc kadr la rın ha zır lan ma sı pro se si da ha da sü rət lə get
mə li dir, məq səd yön lü şə kil də apa rıl ma lı dır ki, biz gə lə cək də də bu in ki şaf 
di na mi ka sı nı sax la ya bi lək”.

AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyev

Döv lə tin və xal qın gə lə cə yi gənc li yin əlin də dir. Sa ba hı nı dü şü nən 
mil lət, hər şey dən əv vəl, gən ci ni dü şün mə li, öz gə lə cə yi ni tə min et
mək üçün onun gü cü nə, zə ka sı na, ira də si nə əmin ol ma lı dır. Bu nun 
üçün döv lə tin və cə miy yə tin bir gə fəa liy yə ti, məq səd yön lü, gə lə cə yə 
is ti qa mət lən miş si ya sə ti və stra te gi ya sı ol ma lı dır. Azər bay ca nın bu

nun la bağ lı məq səd yön lü fəa liy yət proq ra mı hə mi şə olub, in di də var. 
Xü su si lə də öl kə miz də müs tə qil lik il lə rin də bö yük və tən pər vər gənc
lər or du su ya ran mış dır. De mək olar, in di öl kə də ge dən bü tün is la hat la
rın mər kə zin də gənc lər da ya nır. Bu gənc lik Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi al tın da müs tə qil li yi mizin möh kəm lən di ril mə si nə, öl kə də 

uğur lu is la hat la rın hə ya ta ke çi ril mə si nə, döv lət qar şı sın da du ran va cib 
prob lem lə rin həl li nə öz san bal lı töh fə si ni ve rir.

Bi nə qə di ra yo nun da ya şa yıbya ra dan bir qrup gənc bu gün lər də qə
ze ti mi zin qo na ğı olub, “Gənc lər gü nü” ilə əla qə dar fi kir və ar zu la rı nı 
bil di rib, gör dük lə ri iş lər ba rə də da nı şıb lar. 

Səl cuq Mü zəf ər li,
Azər bay can Əmək və  
So si al Mü na si bət lər  

Aka de mi ya sı nın tə lə bə si

Azər bay ca nın əl də et di
yi uğur la rın bir tə mi na tı da 
in san ka pi ta lı , yük sək pe şə 
vər diş lə ri nə və əq li po ten
sia la ma lik gənc lər or du
su dur. Çün ki gənc lik da im 
ax ta rış da olan, ye ni li yi se
vən, ide ya lar la zən gin bir 
qüv və dir. Pre zi dent İl ham 
Əli yev bu me yar la rı nə zə rə 
ala raq, öl kə mi zin qüd rət li 
döv lə tə çev ril mə si na mi
nə həmişə gənc lə rə bö yük 
mey dan ve ril mə si nin tə rəf
da rı ol muş və öl kə miz də bu 
şə ra it ya ra dıl mış dır. Bu gün 
Azər bay can da gənc lər si ya
sə ti döv lə tin bö yük önəm 
ver di yi prio ri tet sa hə lər
dən dir. Gənc lə ri miz də bu 
im kan lar dan ya rar la nır, cə
miy yə tin in ki şaf pro se si nin 
avan qar dı na çev ri lir lər.

So vet qu ru lu şu nun ste
reo tip lə ri nə gö rə cə miy
yət də möv qe sa hi bi ol maq, 
döv lət struk tur la rın da ça lış
maq üçün bəl li bir yaş həd
di ni keç mə li idin. Be lə bir 
du rum da gənc li yin di na
mik li yin dən, cə miy yət də ki 
ro lun dan da nış ma ğa dəy

məz di. La kin 1995ci ilin 
mar tın da ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev öl kə gənc lə
ri ilə gö rü şər kən bu ste reo
ti pi qır dı, gənc lə rin sağ lam 
ruh da tər bi yə al ma sı, əsl 
və tən daş ki mi ye tiş mə si na
mi nə əlin dən gə lə ni əsir gə
mə yə cə yi ni bə yan et di. Ulu 
ön dər 1997ci il də im za la dı
ğı fər man la fev ra lın 2si ta
ri xi ni “Gənc lər gü nü” ki mi 
təs bit et di. Bu nun la da müa
sir Azər bay can gənc li yi nin 
in ki şa fı nın ye ni mər hə lə si 
baş lan dı. Bu si ya sət çox ge
niş bir spekt ri – gənc lə rin 
cə miy yə tin bü tün sa hə lə
rin də fə al iş ti ra kı nı əha tə 
edir di. 1997ci il də gənc lər 
si ya sə ti ilə bağ lı ilk qa nun 
da qə bul edil di.

Ha zır da öl  kə miz də 
200dək gənc lər təş ki la tı 
fəa liy yət gös tə rir. Azər bay
can Gənc lər Təş ki la tı Mil li 
Şu ra sı Av ro pa miq ya sın
da, bey nəl xalq qu rum lar da 
təm sil olu nur. Bü tün dövr
lər də mil lə tin adı nı uca tu
tan sağ lam gənc qüv və lər 
ol muş dur. Xal qı mı zın ta ri
xi ni zən gin ləş di rən də on
lar dır. Bu gün ad la rı nı qü
rur la çək di yi miz Mü ba riz 
İb ra hi mov, Fə ri d Əh mə dov 
kimi xal qı mı zın yüz lər lə 
öv lad ı Azər bay ca nın qəh rə
man lıq ta ri xi ni ya zan gənc
lər dir.

Hər bir döv lə tin əsas 
mis si ya sı gə lə cə yi ni eti bar 
edə cə yi nə sil ha zır la maq
dır. Pre zi dent İl ham Əli
ye vin 2005ci il av qus tun 
30da im za la dı ğı “Azər bay

can gənc li yi Döv lət Proq ra
mı nın (20052009cu il lər) 
təs diq edil mə si haq qın da” 
sə rən ca mı gənc lə rə döv lət 
qay ğı sı nın ar tı rıl ma sı məq
sə di nə xid mət edir di. Döv
lət Proq ra mın da öl kə miz də 
gənc lər lə bağ lı döv lət si ya
sə ti nin əsas is ti qa mət lə ri 
ək si ni tap mış dır. Bu is ti qa
mət lər xal qı mı zın mil li mə
na fe lə ri nin in ki şa fı na yö nə
lə rək gənc lə ri ide ya mü əl li fi 
ol ma ğa səs lə yir di. Yə ni hər 
bir gənc fər di qay da da özü
nü ida rə çi ki mi ye tiş dir mə li, 
da im tə şəb büs kar lıq gös tər
mə li, özü nütən qi di ba car
ma lı dır. 

 “20072015ci il lər də 
Azər bay can gənc lə ri nin 
xa ric də təh si li üz rə Döv lət 
Proq ra mı”, ha be lə gənc lə rin 
təh sil sə viy yə si nin yük səl
dil mə si, so si al mü da fiə si nin 
yax şı laş dı rıl ma sı sa hə sin də 
qə bul edil miş di gər sə nəd
lər döv lə ti mi zin biz gənc lə
rə gös tər di yi qay ğı nın par
laq ifa də si dir.

Ya şa dı ğım Bi nə qə di ra
yo nun da da gənc lər si ya
sə ti uğur la hə ya ta ke çi ri lir. 
Asu də vax tı mı zı sə mə rə li 
ke çir mə yi miz, tək lif et di yi
miz la yi hə lə rin re al laş ma sı 
üçün ra yo nu muz da ge niş 
im kan lar var. YAP Bi nə qə di 
ra yon  təş ki la tı nın in zi ba ti 
bi na sın da ya ra dıl mış şə ra
it dən teztez fay da la nı rıq. 
Biz par ti ya nın təd bir lə rin də 
kö nül lü iş ti rak edir və ra yo
nun ic ti maisi ya si hə ya tın da 
əhə miy yət li iş lər gör mə yə 
ça lı şı rıq.

Küb ra Əli yar lı,
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 

Bi nə qə di ra yon təş ki la tı 
Gənc lər Bir li yi nin sədr 

müa vi ni

Azər bay can Pre zi den ti 
cə nab İl ham Əli ye vin öl kə
mi zə rəh bər lik et di yi 10 il 
müd də tin də hə ya ta ke çi ri
lən is la hat la r nə ti cə sində 
bü tün sa hə lər də di na mik 
in ki şa fa na il olu nub. Döv lət 
baş çı sı nın apar dı ğı uğur lu 
si ya sət öl kə mizin dün ya da 
nü fu zu nu və möv qe lə ri ni 
da ha da möh kəm lən di rib. 

Döv lə tin və xal qın in ki
şa fı na, və tən daş la rın hə yat 
sə viy yə si nin yük səl dil mə
si nə xid mət edən bu si ya
sət gənc lər sa hə sin dən də 
yan keç mə yib. Ötən il lər də 
yü rü dü lən məq səd yön lü si
ya sət, mü va fiq döv lət proq
ram la rı nın qə bu lu bu sa hə

də cid di irə li lə yiş lə rə im kan 
ya ra dıb. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
döv lət çi li yi mi zin, müs tə
qil li yi mi zin, mil limə nə vi 
də yər lə ri mi zin möh kəm
lən di ril mə si, on la rın təb li ği, 
elə cə də öl kə mi zin da ha da 
in ki şa fı və çi çək lən mə si yö
nün də gənc lə rə diq qət və 
qay ğı nı mü hüm amil ki mi 
hər za man önə çə kir. Döv lət 
baş çı sı gə lə cə yi mi zin eti bar
lı tə mi na tı nın pe şə kar kadr
la rın ye tiş di ril mə sin dən, 
gənc lə rin cə miy yə tin bü tün 
sfe ra la rın da fə al iş ti ra kın
dan, on la rın apa rı cı qüv və yə 
çev ril mə sin dən ası lı ol du ğu
nu hər za man xü su si vur ğu
la yır. 

Öl kə gənc lə ri nin müx
tə lif sa hə lər də ki uğur lu 
nə ti cə lə ri Azər bay ca nın 
mil li təh lü kə siz li yi nin va
cib şərt lə rin dən dir. Da ha la
ko nik ifa də et sək, gənc lə rə 
mü na si bət hə min döv lə tin 
gə lə cə yi nə mü na si bə ti dir. 
Bu ba xım dan, Azər bay can 
gənc lə ri nə xoş mü na si bət 
və yük sək qay ğı Pre zi dent 
İlham Əli yevin hə ya ta ke çir
di yi si ya sə tin əsa sı nı təş kil 
edir.

Se vin di ri ci hal dır ki, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
gənc lər si ya sə ti nin va cib 
is ti qa mət lə ri və bu si ya sət
dən irə li gə lə rək gənc lə rin 
hər tə rəf li in ki şa fı na mi nə 
gö rü lə cək iş lər konk ret döv
lət proq ram la rın da öz ək si ni 
ta pıb. Bu ba xım dan, “Azər
bay can gənc li yi 20112015
ci il lər də” Döv lət Proq ra
mı nın əhə miy yə ti ni xü su si 
vur ğu la maq is tər dim. Döv
lət proq ra mı nın qə bu lu ilə 
Azər bay can da döv lət gənc
lər si ya sə ti nin in ki şa fın da 
key fiy yət cə ye ni mər hə lə nin 
əsa sı qo yu lub. 

Proq ram çər çi və sin də 
hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər 
gənc lə rin hər tə rəf i in ki şa
fı nın tə mi ni üçün si ya si, so
si aliq ti sa di, təş ki la ti, hü qu qi 
şə ra it və tə mi nat la rın ya ra
dıl ma sı nı sü rət lən dir mək lə 
ya na şı, on la rın ic ti maisi ya si 
fə al lı ğı nın art ma sı na da kö
mək edir. Sə nəd də döv lə tin 
hə ya ta ke çir di yi dü şü nül
müş, ar dı cıl is la hat lar dan 
əha li nin bü tün tə bə qə lə ri 
ki mi gənc lə rin də hər tə rəf i 
ya rar lan ma sı na şə rai tin ya
ra dıl ma sı nə zər də tu tu lub. 
Döv lət Proq ra mı nın əsas 

məq sə di öl kə miz də gənc lər 
si ya sə ti ni in ki şaf et dir mək, 
gənc lə rin me nec ment sa hə
sin də fə al iş ti ra kı na şə ra it 
ya rat maq, gənc mü tə xəs sis
lə rin iş lə tə mi na tı və di gər 
so si aliq ti sa di prob lem lə ri
nin həl li ni tə min et mək dir.

 “Bu gün kü gənc sa bah 
öl kə mi zi ida rə edə cək dir”, 
– de yən Pre zi dent İl ham 
Əli yev gənc lə rin po ten sia
lın dan öl kə nin mə na fe yi 
na mi nə tam və düz gün is ti
fa də olun ma sı, on la rın fay
da lı məş ğul lu ğu nun tə min 
edil mə si, döv lət ida rə çi li yi 
sis te min də iş ti ra kı nın ger
çək ləş di ril mə si məq sə di lə 
komp leks təd bir lər hə ya
ta ke çi rir. Mü va fiq Döv lət 
Proq ra mı nın qə bu lu da bu 
is ti qa mət də gö rü lən iş lə rin 
mü hüm tər kib his sə si dir. 

Hə ya ta ke çi ri lən məq
səd yön lü si ya sə tin nə ti cə si
dir ki, bu gün Azər bay can da 
yük sək in tel lek tu al sə viy
yə yə, və tən pər vər lik his si
nə, mil li dü şün cə yə ma lik 
gənc lər for ma la şır. Azər
bay can gənc lə ri za man keç
dik cə öl kə nin ic ti maisi ya si 
hə ya tın da da ha bö yük rol 
oy na yır lar.

Ley la Abu zə ro va, 
143 say lı or ta mək təb də 

gənc lərlə iş üz rə nü ma yən də

Müa sir dövr də gənc lər 
və id man sa hə sin də qa za nı
lan nə ti cə lər hər bir döv lə tin 
in ki şaf gös tə ri ci lə ri ki mi mü
hüm ak tu al lıq kəsb edir. Bu 
sa hə lə rin di na mik in ki şa fı 
Azər bay can da da gənc nəs
lin fi zi kimə nə vi sağ lam lı ğı 
ilə ya na şı, öl kə nin in san po
ten sia lı nın sə mə rə li rea li zə
si, cə miy yə tin yet kin ləş mə si, 
mil li ge ne fon dun qo ru nub 
sax la nıl ma sı ba xı mın dan son 
də rə cə va cib dir.

Azər bay can gənc lə ri döv
lə tin on la ra gös tər di yi yük sək 
diq qət və qay ğı ilə qü rur du
yur, ya ra dı lan şə rai ti yük sək 
də yər lən di rir. Gənc lə rin 
və tən pər vər lik tər bi yə si, xa
ri ci öl kə lər də təh si li, so si al 
mü da fiə yə eh ti ya cı olan la rın 

prob lem lə ri nin həl li is ti qa
mə tin də hə ya ta ke çi ri lən 
iş lər, gənc lər təş ki lat la rı nın 
for ma laş ma sı və in ki şa fı üçün 
ya ra dı lan şə ra it bu nu bir da ha 
sü but edir.  Bu diq qət və qay
ğı öl kə miz üçün stra te ji sa hə 
olan təh si lə mü na si bət də də 
özü nü qa ba rıq gös tə rir. Döv
lət baş çı sı nın mü va fiq sə rən
ca mı ilə təs diq lən miş “2007
2015ci il lər də Azər bay can 
gənc lə ri nin xa ri ci öl kə lər də 
təh si li üz rə Döv lət Proq ra mı” 
bü tün tə bə qə dən olan gənc
lə rin xa ric də təh si li nə ge niş 
im kan lar ya rat mış dır. Proq
ram çər çi və sin də yüz lər lə 
azər bay can lı gənc dün ya nın 
ən nü fuz lu təh sil ocaq la rın da 
təh sil alır lar. 

Əmək fəa liy yə ti nə baş
la dı ğım Ba kı şə hə ri 143 
nöm rə li tam or ta mək təb də 
gənc lər hər tə rəf li qay ğı ilə 
əha tə olu nub lar. Bu nun mü
qa bi lin də gənc pe da qo ji iş çi 
ki mi bü tün qüv və mi şa gird
lə rin tə limtər bi yə si nə həsr 
edi rəm. Gü nügün dən çi çək
lə nən müs tə qil Azər bay ca
nın sa ba ha bö yük ümid lər lə 
ad dım la yan gənc lə ri ola raq 
yaş lı nə sil dən öy rə nir, təc
rü bə mi zi ar tı rır, şa gird lə rin 

la yiq li və tən daş ki mi for ma
laş ma sı na ça lı şı rıq. 

Təh sil lə ya na şı, tə limtər
bi yə iş lə ri nə də cid di fi kir ve
ri rik. Mək təb li lə rin sağ lam 
ruh da bö yü mə lə ri üçün nar
ko man lı ğın, al ko qo lizm və si
qa re tin zə rər lə ri ni çat dı rı rıq. 
Şa gir lə rə öz lə rin dən bö yük lə
rə hör mə ti, ədəbər kan qay da
la rı nı əxz edir, on lar la müd rik 
in san la rın kə lam la rı ət ra fın da 
söh bət lər apa rı rıq. Bu söh bət
lə rin müs bət nə ti cə lə ri gənc 
pe da qoq kimi mə ni çox se vin
di rir. 

Müd rik lər bu yur muş dur 
ki, “Bil mə mək eyib de yil, öy
rən mə mək eyib dir”. Bu re
al lıq dan çı xış edə rək çox lu 
mü ta liə edir, İKTnin ye ni lik
lə rin dən ya rar la nır, təc rü bə li 
mü əl lim lər dən məs lə hət lər 
alı ram. Öy rən dik lə rim mə
nə işi mi plan lı şə kil də qu ra
raq hə ya ta ke çir mə yə tə kan 
ve rir, dün ya gö rü şü mü, hə yat 
təc rü bə mi ar tı rır.

Şa gird lə rin hər tə rəf li 
dün ya gö rü şü nün for ma laş
dı rıl ma sı, on la rın zə ru ri bi lik 
və ba ca rıq la ra yi yə lən mə lə ri, 
ta ri xi ir si də rin dən öy rən mə
lə ri, sağ lam ruh da ye tiş mə lə
ri üçün müx tə lif təd bir lər, 

eks kur si ya lar, id man ya rış la rı 
təş kil edi rik.  Döv lə ti mi zin 
bizə yük sək qay ğı sı nın nə ti
cə si dir ki, bu gün mək tə bi
mi zin ye ni, müa sir id man za
lı var. Bu ra da müx tə lif id man 
ya rış la rı təş kil edir, yeni yet
mə lə rin id ma na olan ma ra
ğı nı ar tır ma ğa ça lı şı rıq. 

Şa gird lə rin asu də vaxt la
rı nın sə mə rə li təş ki li də diq
qət mər kə zin də dir. Bu məq
səd lə Qa la ta ri xiet noq ra fik 
açıq mu ze yi nə, İn cə sə nət 
mu ze yi nə, Ta rix mu ze yi nə, 
Üze yir Ha cı bə yo vun ev mu
ze yi nə, S.Vur ğu nun ev mu ze
yi nə, Şir van şah lar və Qız qa
la sı et noq ra fik mu zey lə ri nə, 
Xal ça çı lıq mu ze yi nə, Qo bus
tan ta ri xi qo ru ğu na, Ça naq
qa la ta ri xi abi də si nə, Bay raq 
mey da nı na və s. eks kur si ya lar 
təş kil et mi şik. Bun dan baş qa, 
Qa ra bağ mü ha ri bə si iş ti rak
çı la rı, məc bu ri köç kün lər lə 
gö rüş şa gird lər də bö yük tə
əs sü rat ya rat mış dır. 

Mək təb də ki dər nək və 
dərs dən kə nar məş ğə lə lər də 
şa gird lə rin bi lik və ba ca rıq la
rı nın ar tı rıl ma sı na, İKTdən 
sər bəst is ti fa də təc rü bə lə ri
nin for ma laş ma sı na im kan 
ya ra dır. 

Ni lu fər Yu si fo va, 
Ye ni Azər bay can  

Par ti ya sı  Bi nə qə di  
ra yon təşkilatının gənc fəa lı

Hər il fev ra lın 2si res
pub li ka da “Gənc lər gü nü” 

ki mi qeyd olu nur. Gənc lik 
hər bir mil lə tin ya şa ma sı, 
in ki şa fı üçün tə məl da şı
dır. Bu tə mə lin möh kəm
lən mə si isə ye ti şən nəs lin 
sağ lam tə fək kü rün dən, 
dü şün mə qa bi liy yə ti və 
əzm kar lı ğın dan ası lı dır. 

2 fev ral ta ri xi  ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
gənc lərə hə diy yə si dir. Ulu 
ön dər gənc li yi hər mə na da 
güc lü gör mək is tə yir, bu nun 
üçün əlin dən gə lə ni edir
di. Məhz onun tə şəb bü sü 
ilə 1996cı il fev ra lın 2də 

gənc lə rin ilk fo ru mu ke çi
ril di və hə min gün Azər
bay ca nın ta ri xi nə “Gənc lər 
gü nü” ki mi ya zıl dı. Ümum
mil li li der müxtəlif fo rum
lar da gənc lə rin fik ri ni öy rə
nir, on la rın prob lem lə ri nin 
həl li is ti qa mə tin də re al ad
dım lar atır dı. 

Ulu  ön  dər  He y dər 
Əli ye vin tə mə li  ni qoy
du ğu gənc lər si ya sə ti bu 
gün Pre zi dent İl ham Əli
yev tə rə fin dən la yi qin
cə da vam et di ri  lir.  Xü
su si vur ğu la maq is tər dik 

ki, Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə t i  nin baş  çı  sı 
Xa ləd din İs gən də ro vun 
ra yon gənc lə ri nə diq qət 
və qay ğı sı bi zi ürək dən 
se vin di rir və da ha fə al ol
ma ğa hə vəs lən di rir. Hə
ya ta ke çir mək is tə di yi
miz la yi hə lə rə, sə mə rə li 
tə şəb bus lə ri mi zə dəs tək 
ve ri lir. Bi nə qə di ra yo nun
da gənc kadr la rın yük sək 
və zi fə lə rə irə li çə kil mə si 
də bu diq qət və qay ğı nın 
tə za hü rü ki mi təq di rə la
yiq dir. 

Or xan Qa sı mov, 
id man çı

Bi nə qə di gənc lə ri nin 
hər tə rəf li in ki şa fı, on la rın 
fi zi ki və mə nə vi cə hət dən 
sağ lam yetişməsi ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nin diq qə tin də 
olan mü hüm mə sə lə lər dən
dir. Uğur la rı mı zın il dənilə 
art ma sı da bu diq qət və qay

ğı nın nə ti cə si dir. Ra yon da 
gənc lər üçün hər tə rəf i və 
əl ve riş li im kan lar ya ra dı lıb. 
Bu da gənc lə rin asu də vax
tı nın sə mə rə li təş ki li və on
la rın öz üzə rin də ça lış ma
la rı na im kan ve rir. Gənc lər 
ra yon rəh bər li yi tə rə fin dən 
təş kil olu nan ənə nə vi təd
bir lər də mü tə ma di iş ti rak 
edir lər. 

Biz uğur la rı mız la, qə
lə bə lə ri miz lə, bi li yi miz lə 
gə lə cə yi mi zin möh kəm tə
mə li ni qu ra bi lə rik. Ya ra dı
lan im kan lar dan sə mə rə li 
is ti fa də et mək, döv lə ti mi zə, 
xal qı mı za fay da lı və tən daş 
ol maq bor cu muz dur. Bi nə
qə di ra yo nu nun fə al gənc lə

rin dən bi ri yəm. Ta ek von do 
üz rə ye ni yet mə lər, gənc lər 
və bö yük lər ara sın da ke
çi ril miş öl kə da xi li və bey
nəl xalq ya rış lar da mü ka fa
ta  la yiq yer lər tut mu şam. 
Ha zır da məşq çi lik edi rəm. 
Ya rat dı ğı mız “Fa teh” id man 
klu bu Bi lə cə ri qə sə bə sin də 
yer lə şir. Ora da 40a ya xın 
ye ni yet mə və gənc id ma nın 
sir lə ri nə yi yə lə nir. İd man la 
məş ğul olan lar asu də vaxt
la rı nı sə mə rə li ke çi rir, pis 
vər diş lər dən uzaq olur lar. 
Ça lı şa ca ğıq ki, bun dan son
ra da id ma nın in ki şa fı is ti qa
mə tin də üzə ri mi zə dü şən 
və zi fə lə ri la yi qin cə ye ri nə 
ye ti rək.

Nər min Bay ram lı, 
tə lə bə

On il dən çox dur ki, 
Bi nə qə di ra yo nun da ya

şa yı ram. 8ci mik ro ra yon
da  yerləşən 135 say lı or ta 
mək tə bi əla qiy mət lər lə 
bitirmişəm. Mu si qi mək tə
bi nin for to pia no böl mə si n
də təhsil almışam. 

Ötən il 682 bal la Ba
kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
hü quq fa kül tə si nə qə bul 
olun dum. Nə ti cə mə gö rə 
çox se vi ni rəm. Ulu Tan rı
ya şü kür edi rəm ki, ar zum 
ye ri nə yet di. Gə lə cək də 
Və tə nim üçün xe yir xah 

iş lər gör mək is tə yi rəm. 
Ali təh sil al dıq dan son ra 
döv lə ti mi zin müs tə qil li
yi, xal qı mı zın xoş gə lə
cə yi uğ run da var qüv və
mi sərf edə cə yəm. Bu nu 
və tən daş lıq bor cu he sab 
edi rəm.

Ra yon gənc lə ri nə gös
tər di yi diq qət və qay ğı ya 
gö rə Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin rəh bər li yi
nə min nət dar lı ğı mı bil di ri
rəm. 

Döv lə tin bö yük önəm ver di yi  
prio ri tet sa hə

Mil li dü şün cə yə ma lik gənc lər for ma la şır 

Gənc lər hər tə rəf li qay ğı ilə əha tə olu nub lar

Gənc kadr lar irə li çə ki lir 

Uğur la rı mı zın il dən-ilə art ma sı  
diq qət və qay ğı nın nə ti cə si dir

Və tə nim üçün xe yir xah iş lər  
gör mək ən böyük arzumdur
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Azər bay can Res pub li ka sı
nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
müvafiq sə rən ca mı ilə res pub li
ka mız da M.Ə.Rə sul za də nin yu
bi ley təd bir lə ri hə ya ta ke çi ri lir. 

Azər bay can mil li is tiq lal hə
rə ka tı nın və tək cə türk el lə rin də 
de yil, bü tün is lam alə min də ilk 
res pub li ka üsulida rə si olan Azər
bay can Xalq Cümhuriyyətinin tə
məl da şı nı qo yan, son ra lar ömür 
yo lu, hə ya tı zən gin və keş mə
keş li ha di sə lər lə do lu bir das ta
na çev ri lən Mə həm məd Əmin 
Rə sul za də 1884cü il yan va rın 
31də Ba kı nın Nov xa nı kən din
də ana dan ol muş dur. Ata sı din 
xa di mi ol sa da hə ya ta açıq göz lə 
bax mış, mək təb ya şı na çat mış oğ
lu nu dün yə vi elm lə ri öy rən mə yə 
yö nəlt miş dir. İlk təh si li ni pe da
qoq Sul tan Mə cid Qə ni za də nin 
(18461942) mü dir ol du ğu ikin ci 
Rusmü səl man mək tə bin də al
ma sı gə lə cək mü tə fək ki rin ta le
yin də bö yük rol oy na mış dır. Bu
ra nı bi tir dik dən son ra M.Ə.Rə
sul za də  təh si li ni Ba kı tex ni ki 
mək tə bin də, rus di lin də da vam 

et dir miş dir. Onun in qi la bi fəa liy
yə ti nin ilk il lə ri də məhz bu döv
rə tə sa düf edir. 1902ci il də on 
yed di ya şın da olan M.Ə.Rə sul
za də “Mü səl man gənc lik təş ki
la tı”nı ya rat mış dır. Bu, XX əsr də 
Azər bay can da rus müs təm lə kə 
üsulida rə si nə qar şı giz li mü ba
ri zə apa ran ilk si ya si təş ki lat idi.

M.Ə.Rə sul za də ədə bi ya ra dı
cı lı ğa da bu il lər də baş la mış, “Mü
xəm məs” ad lı ilk əsə ri “Şər qi rus” 
qə ze tin də çap olun muş dur. 1904
cü ilin axır la rın da “Mü səl man 
de mok ra tik “Mü sa vat” cə miy yə
ti”nin əsa sın da RSDFPnin Ba kı 
ko mi tə si nin nəz din də “Mü səl man 
so si alde mok rat “Hüm mət” təş ki
la tı” ya ra dıl mış dır. Bu təş ki la tın 
ba ni lə ri Mir Hə sən Möv sü mov 
(18821907), Məm məd Hə sən 
Ha cıns ki (18751931) və Mə həm
məd Əmin Rə sul za də ol muş lar. 
Mə şə di Əziz bə yov, Nə ri man Nə
ri ma nov, S.M.Əfən di yev və baş qa 
gör kəm li in qi lab çı lar da 1905ci il
dən bu təş ki la tın üz vü idi lər. Təş
ki la tın “Hüm mət” ad lı qə ze ti də 
nəşr edil miş dir. Qə ze tin əsas na

şir lə rin dən bi ri də M.Ə.Rə sul za də 
ol muş dur. La kin hə lə lik onun bir 
nöm rə si də ta pıl ma mış dır.

Son radan qə zet öz nəş ri ni da
yan dı rmış, 1906cı ilin de kab rın
dan “Tə ka mül” adı ilə nəşr olun
muş dur. Hə min il lər də Ba kı nef 
mə dən lə rin ə və Azər bay ca nın 
qə za la rı na ana di lin də in qi la bi 
qə zet və in ti bah na mə lə rin gön
də ril mə si bi la va si tə M.Ə.Rə sul
za də nin adı ilə bağ lı dır. 1907ci 
il sent yab rın 29da in qi lab çı fəh lə 
Xan lar Sə fə rə li ye vin Bi biHey bət
dəki dəfn mə ra si min də ke çi ri lən 
bö yük yı ğın caq da P.Ca pa rid ze, 
S.M.Əfən di yev, İ.V.Sta lin ilə bir
lik də M.Ə.Rə sul za də də alov lu 
nitq söy lə miş dir. Onu da qeyd et
mək la zım dır ki, M.Ə.Rə sul za də 
əs ri mi zin əv vəl lə rin dən baş la ya
raq 1907ci ilin axır la rı na qə dər 
Ba kı da in qi la bi fəa liy yət gös tə rən 
Sta lin lə çox sə mi mi və ya xın dost 
ol muş dur. Hə lə 1905ci il də Ba
la xa nı nef mə dən lə rin də var lı lar 
fəh lə lə ri tə ti lə də vət et di yi üçün 
Sta li ni nef qu yu su na at maq is tə
miş lər. Özü nü ha di sə ye ri nə çat dı

ran M.Ə.Rə sul za də onu ölüm dən 
xi las et miş dir. O, Sta li nin Ba yıl 
həbs xa na sın dan qa çı rıl ma sı nın 
təş ki lat çı sı ol muş dur. 1954cü il
də İs tan bul da çı xan “Dün ya” qə
ze ti M.Ə.Rə sul za də nin “Sta linlə 
ixtilal” ad lı sil si lə xa ti rəmə qa lə
si ni çap et  miş dir. O, hə min ya zı da 
da bu ba rə də söh bət açır. M.Ə.Rə
sul za də nin hə min dövr də Əli bəy 
Hü seyn za də nin (18641941) re
dak tor ol du ğu “Fyu zat”, həm çi nin 
Əh məd bəy Ağa ye vin (18691939) 
re dak tor lu ğu ilə çı xan “İr şad” və 
“Tə rəq qi” qə zet lə rin də müx tə lif 
möv zu lar da mə qa lə lə ri və şe ir lə ri 
çap olun muş dur. Mü əy yən müd
dət o, “İr şad” qə ze ti nin mü vəq qə
ti re dak to ru da ol muş dur. 1907ci 
il də çap dan çıx mış gə lə cə yin bö
yük bəs tə ka rı Üze yir Ha cı bə yo vun 
(18851948) “Türkrus və rustürk 
lü ğə ti” ki ta bı nın na şi ri M.Ə.Rə
sul za də ol muş dur. Ye nə də hə min 
il də o, A.Blyu mun “Fəh lə sin fi
nə han sı azad lıq la zım dır (Xalq 
nü ma yən də li yi haq qın da)” ki ta
bı nı Azər bay can di li nə tə cü mə 
edib “Tə ka mül” qə ze ti re dak si

ya sı adın dan Oru cov qar daş la rı
nın mət bəə sin də çap et dir miş dir. 
Hə min dövr lər də bol şe vik lə rin 
Ru si ya im pe ri ya sı nın sər həd lə
ri ni sax la maq la və yal nız sin fi 
zid diy yət lə ri ara dan qal dır maq 
uğ run da mü ba ri zə apar dıq la rı nı 
hiss edən M.Ə.Rə sul za də RSDFP
nin sı ra la rın dan uzaq laş dı. O, rus 
müs təm lə kə üsulida rə si nə qar şı 
Azər bay can mil li is tiq lal hə rə ka tı
nın tə məl da şı nı qur ma ğa baş la dı. 
1908ci il de kab rın 5də Mə həm

məd Əmi nin “Qa ran lıq da işıq lar” 
pye si ta ma şa ya qo yul du. Pye sin 
ana xət ti ni mil li oya nış və is tiq lal 
hə rə ka tı nın təb li ği təş kil edir di. 
O, bu əsə ri ilə “Azər bay ca na mux
ta riy yət” şüa rı fik ri ni yayır və rus 
ça rizm üsulida rə si is tib da dı nı 
yıx ma ğa ça ğı rır dı. Bu pye s Azər
bay can da mil liis tiq lal hə rə ka tı 
ilə tam bağ lı olan ilk dram əsə ri
dir. M.Ə.Rə sul za də nin hə min il də 
yaz dı ğı “Na gə han bə la” ad lı pye si 
də azadlıq və müs tə qil li yə həsr 
olun muş dur.

Mə həm məd Əmin 1955ci 
il mar tın 6da ge cə sa at on bi rə 
on də qi qə qal mış “Azər bay can… 
Azər bay can… Azər bay can…” –
de yə rək əbə diy yə tə qo vuş muş dur.

Xal qı mız müs tə qil li yə qo vu
şan dan son ra öz mü tə fək kir oğ
lu nun adı nı əbə di ləş dir miş dir. Bu 
gün öl kə miz də Məhəm məd Əmin 
Rə sul za də nin adı nı da şı yan mə
də niy yət ocaq la rı, so si al ob yekt lər, 
park lar, kü çə lər var dır. Tə sa dü fi 
de yil dir ki, Bi nə qə di ra yo nu nun 
ən böyük qə sə bəsinə M.Ə.Rə sul
za də nin adı ve ril miş dir.   

Ya xın Şər qin qə dim və 
apa rı cı döv lət lə rin dən olan 
İraq  ABŞın mü da xi lə si ilə 
Səd dam Hü seyn re ji mi nin 
dev ril mə sin dən son ra ye ni si
ya sita ri xi trans for ma si ya mər
hə ləsi ni ağ rı lı və zid di yyət lər lə 
do lu bir for ma da keç mək də dir.

Öl kə də çox par ti ya lı sis
te mə ke çid for mal xa rak ter 
da şı yır. Əsas sə bəb lər dən 
bi ri di ni də yər lə rə üs tün lük 
ve rən ic ti maisi ya si mü hit də 
sağ və sol mər kəz çi si ya si par
ti ya la rın for ma la şa bil mə mə
si dir. Əsi rət və re gio nal tay fa 
bir ləş mə lə ri nin di nieh kam
çı ba xış la rı bu sa hə də baş lı ca 
ma neə dir.

İraq bir tə rəf dən da xi
li si ya siiq ti sa di və ziy yə ti ni 
dü zəlt mə yə ça lı şır, digər tə
rəf dən qon şu döv lət lər də baş 
ve rən ha di sə lə rin və ya xud 
hə ya ta ke çi ri lən si ya sə tin ona 
müm kün mən fi nə ti cə lə rin
dən qo ru nur, nə ha yət, ölkədə 
meydan sulayan da xi li et nik 
və di ni se pa ra tiz mi neyt ral
laş dır maq is tə yir.

Bəs qon şu lar la mü na si
bət  lə rin ölkədə baş verən ha
di sə lə rə müm  kün tə si ri haq
qın da nə de mək ola r?

Bi rin ci si, İran Səd dam 
Hü seyn re ji min dən son ra bu 
öl kə ilə ta ri xidi ni əla qə lə ri ni 
güc lən dir mək də dir. Nə zə rə 
al saq ki, İran bu gün dün ya da 
şiə li yin əsas ha mi si ki mi çı xış 
edir, İraq da da həm şiə lər ye
tə rin cə söz sa hi bi dir, həm də 
baş lı ca şiədi ni mər kəz lə rin

dən olan Nə cəf və Kər bə la 
bu ra da yer lə şir. Baş na zir Ma
li ki nin si ma sın da möv cud hö
kü mə tin şiə çi ten den si ya la ra 
da ha çox üs tün lük ver mə si də 
sün ni çox lu ğun ənə nə vi na
razı lı ğı nı güc lən dir mək də dir.

İkin ci si, ta ri xən birbi ri ilə 
sıx bağ lı ol du ğu Tür ki yə nin 

İraq da ya şa yan türk mən lə rin 
bu öl kə də ki si ya si və ziy yət
dən az zə rər lə çix ma sı üçün 
kəs kin möv qe bil dir mə si, di
gər tə rəf dən ya ran mış ta ri
xi şə ra it dən is ti fa də edə rək 
mə həl li mux ta riy yə ti ni elan 
et miş İraq Kür düs ta nı ilə mü
na si bət lə ri nə üs tün lük ver
mə si, xü su si lə bu əra zi lər də
ki nef in Tür ki yə üzə rin dən 
Cey han li ma nı na da şın ma sı 
ilə bağ lı son gün lər əl də edil

miş ra zı laş ma lar İraq da bir
mə na lı qar şı lan mır. Nə ha yət, 
bu öl kə nin vi tsepre zi den ti 
ol muş Ha si mi yə öz öl kə sin
də sı ğı na caq ver mək lə İraq
da kı sün nilə rin hü quq la rı nın 
qo run ma sı na xü su si diq qət 
ye tir mə si iki öl kə ara sın da kı 
gər gin li yi ar tır mış dır.

Üçün cü sü, qon şu la rı ilə 
mü na si bət lər də İraqın da xi
li və ziy yə ti nə güc lü tə sir lə ri 
olan Su ri ya dır. Bu öl kə də baş 
ve rən lə rin İra qa tə si ri ni zə
rər siz ləş dir mək də hö ku mət 
cid di çə tin lik çə kir. Bə şər 
Əsəd re ji mi nin və onun si ma
sın da Su ri ya nın ta ri xi ta le yin
də ye ni epo xa nın qa çıl maz ol
du ğu bir vaxt da İra qın Su ri ya 
ilə həm sər həd əra zi lə rin də 
ya şa yan sün ni çox lu ğun na ra

hat lı ğı nın son gün lər art ma sı 
az mış ki mi, “İraqŞam İs lam 
Döv lə ti” ad lı ye ni ya ra dıl mış 
Su ri ya mü xa li fə ti nin də fə al
laş ma sı İraq da da xi li gər gin
li yi ar tır mış dır. Bey nəl xalq 
ana li tik lə rin fi ki rin cə, bu 
mü xa lif qüv və bir ba şa İraq və 
İran ha kim dai rə lə ri tə rə fin

dən dəs tək lə nir və Su ri ya da 
Əsəd dən son ra kı və ziy yə tə 
he sab lan mış dır. Hət ta Ma li ki
nin qar şı da kı seç ki lər lə bağ lı 
öl kə sin də sün ni çox lu ğun ya
şa dı ğı əra zi lər də qar şı dur ma
nı bi lə rək dən ar tır ma sı on la
rın da xi li gər gin lik də sax lan
ma sı ki mi də qiy mət lən di ri lir. 
Sö zün hə qi qi mə na sın da, öl
kə də ki sün ni ic ma la rı iq ti dar
dan bez miş lər.

Be lə lik lə, İraq ye ni qu ru
cu luq döv rü nü həm da xi li, 
həm də re gio nal gər gin lik lər 
zə mi nin də çox çə tin keç sə 
də, bir ba şa ABŞın dəs tə yi 
sa yə sin də döv lət sta tu su nu 
hər cür se pa rat çı ten den si ya
lar dan qo ru maq da dır.

Öl kə də dün yə vi, li be ral və 
di nikle ri kal ba xış la rın kəs kin 
qar şı dur ma həd din də qal ma
sı, açıq gö rün mə sə də İra nın 
mov cud iq ti da rı məz hə bi 
möv qe dən dəs tək lə mə si təx
ri bat xa rak ter li da xi li mü da
xi lə ki mi də yər lən di ril mək lə 
İraq da böh ran lar mər hə lə si
nin öm rü nü uzat maq da dır.

Mü səl man öl kə lə rin də 
möv cud re jim lə rin əvəz lən
mə si yo lu ilə növ bə ti si ya si 
mər hə lə yə da şın ma sı ənə
nə vi ola raq əv vəl kin dən 
da ha pis nə ti cə lə rə gə ti rib 
çı xa rır. İs lam di ni nin si ya si 
pro ses lər də if rat alə tə çev
ril mə si, eh kam çı dün ya gö rüş 
mər hə lə si ni aşa bil mə mə si 
han sı sa sehr li əlin sa yə sin də 
mümkün olur. De yə sən, be
lə sse na ri Tür ki yə yə də şa mil 
edil mək də dir. Al lah sax la sın!

m.OrUCOV

Öl kə də hə ya ta ke çi ri lən 
məş ğul luq stra te gi ya sı nın Bi
nə qə di ra yo nun da da uğur lu 
ic ra sı əha li nin ye ni iş yer lə ri 
ilə tə mi na tı na, ümu mi lik də 
məş ğul luq sə viy yə si nin yük
səl mə si nə im kan ya ra dıb.

 2013cü il də Bi nə qə di 
Ra yon Məş ğul luq Mər kə zi
nə 1826 nə fər və tən daş mü
ra ci ət  edib və on la rın 1229
u  işax ta ran ki mi qey diy ya ta 
alı nıb. Mü ra ci ət edən lər dən 
443  nə fə ri qa dın, 68i qaç
qın və  məc bu ri  köç kün
lər dir. Mər kə zin di rek to ru 
Mə həm məd Ha cı ye vin qə
ze ti mi zə   ver di yi mə lu ma ta 
gö rə, işax ta ran lar dan 91 nə
fə ri sər bəst ləş mə (ix ti sar) ilə 
əla qə dar işi ni  iti rən lər, 441i  
kadr  axı cı lı ğı sə bə bin dən  iş
dən azad olu nan lar, 252 nə
fə ri  ali, 166sı or taix ti sas, 
2344ü  tam or ta mək təb
lə rin mə zun la rı, 223ü pe şə 
mək tə bi ni bi ti rən lər, 234ü 
or ta təh si li olan lar (təh si li 
ol ma yan lar və ib ti dai təh si li 
olan lar da da xil ol maq la), 56 
nə fə ri hər bi xid mət dən qa
yı dan lar, 593ü ilk də fə işax
ta ran lar olub lar. İşax ta ran la
rın 614 nə fə ri ni 29 ya şa dək 
gənc lər  təş kil edib.   

He sa bat döv rün də 632 
işax ta ran və tən daş müx tə lif 
sa hə lər də dai mi  iş lə tə min 
olu nub lar. On lar dan 187si  
qa dın lar, 19u  sər bəst ləş mə 
ilə  əla qə dar işi ni iti rən lər, 
329u kadr axı cı lı ğı nə ti cə
sin də iş dən azad olu nan lar,  
3ü cə za çək mə ye rin dən 
azad edi lən lər, 19u hər bi 
xid mət dən tər xis olu nan lar
dır. İşə qə bul edi lən lər ara
sın da 105 nə fər ali təh sil li dir.  
120 nə fər  or taix ti sas mək
təb lə ri nin, 70 nə fər ilk pe şə 
mək təb lə ri nin, 203 və tən daş 
tam or ta mək təb lə rin mə
zun la rı dır. İş lə tə min olu nan 
32 nə fər qaç qın və məc bu ri 
köç kün lər, 353 nə fər isə ilk 
də fə iş ax ta ran lar dır. 

İl ər zin də iş siz lik müa vi
nə ti ba şa çat mış 13 nə fər, o 
cüm lə dən müa vi nət al dı ğı 
müd dət də 3 və tən daş Mər
kə zin gön də ri şi əsa sın da 
mü va fiq iş lə tə min olu nub.  
Ötən  il 48 nə fər kvo ta üz
rə ay rıay rı mü əs si sə lər də 
müx tə lif pe şə və ix ti sas lar 
üz rə işə qə bul edi lib. On lar
dan 13 nə fər əlil, 35 və tən
daş isə qaç qın və məc bu ri 
köç kün dir. 

İşax ta ran la rın mü va fiq 
kurs la ra cəlb edil mə si is ti qa
mə tin də də təd bir lər gö rü

lüb. 108 işax ta ran və tən daş 
müx tə lif pe şə kurs la rı na cəlb 
edi lib: 16 nə fər kom pü ter 
tex ni ka sı nın tə mi ri us ta sı, 16 
nə fər kom pü ter mü ha sib li yi, 
12 nə fər bər bərma ni kür çü, 
12 nə fər to xu cu, 12 nə fər vi
deoope ra tor, 12 nə fər dər zi, 
16 nə fər kom pü ter üz rə tex
nik, 12 nə fər isə qən nad çı 
pe şə si nə yi yə lə nib.  Ümu mi
lik də, pe şə kurs la rı nı bi ti rən  
62 və tən daş mü va fiq iş lə tə
min olu nub. 

2013cü il də ra yo nun 
or ta ümum təh sil mək təb lə
ri nin 911ci si nif şa gird lə ri 
ara sın dan 1731 nə fər pe şə
yö nü mü məs lə hə ti nə cəlb 
edi lib. 127 nə fə rə iş siz lik sta
tu su ve ri lib,  129 nə fə rə iş siz
lik müa vi nə ti tə yin olu nub. 
İş siz lik sta tu su ve ri lən lər dən 
26 nə fə ri  ix ti sa ra dü şən lər, 
86sı kadr axı cı lı ğı sə bə bin
dən iş dən çı xan lar, 13ü isə 
or du dan tər xis edi lən lər dir. 
Bu ka te qo ri ya dan olan və
tən daş la rın 41ni  qa dın lar 
təş kil edir.  

He sa bat ilin də ra yon da 
662 mü əs si sə fak ti ki fəa liy
yət gös tə rib. On lar dan 104
ü döv lət, 558i qey ridöv lət  
mü əs si sə lə ri olub. 528 mü əs
si sə və təş ki lat işə  qə bul edi
lən və iş dən çı xa rı lan lar ba
rə də 2 nöm rə li for ma  üz rə 
he sa bat təq dim edib. İl ər zin
də or ta he sab la 241 mü əs si sə, 
təş ki lat və fi zi ki  şəxs lər dən 
1233 boş iş yer lə ri haq qın da 
mə lu mat mər kə zə təq dim 
olu nub. 

2013cü il də mər kəz
də 45 mü əs si sə və təş ki la tın 
nü ma yən də lə ri nin iş ti ra kı 
ilə “İx ti sas laş mış əmək yar
mar ka la rı” və “Kar ye ra da ilk 
ad dım” de vi zi ilə təd bir lər 
ke çi ri lib. Bu təd bir lər də və
tən daş la rın iş lə tə min olun
ma sın da işə gö tü rən lə rin 
ro lu, boş iş yer lə ri haq qın da 
mə lu mat la rın mü tə ma di şə
kil də Məş ğul luq Mər kə zi nə 
təq dim olun ma sı zə ru rə ti ilə 
bağ lı fi kir mü ba di lə si apa rı lıb. 

He sa bat ili ər zin də Məş
ğul luq Mər kə zi nin in zi ba
ti bi na sın da ay da bir də fə 
əmək yar mar ka sı təş kil olu
nub. Yar mar ka la ra ra yon 
əra zi sin də fəa liy yət gös tə
rən 47 mü əs si sə və təş ki la tın 
nü ma yən də lə ri nin iş ti ra kı 
ilə müx tə lif ix ti sas və pe şə
lər üz rə 370 boş (va kant) iş 
yer lə ri çı xa rı lib. Mü ra ci ət et
miş işax ta ran  203 və tən da
şa gön də riş ve ri lib, 120 şəxs  
dai mi iş lə tə min olu nub, 31 
nə fər isə  pe şə kurs la rı na 
cəlb edi lib. 

maİl

Bi nə qə di Ra yon Gənc
lər və İd man İda rə si nin 
(Gİİ) təş ki lat çı lı ğı ilə yan
va rın 22dən 28ə ki mi or
ta ümum təh sil mü əs si sə
lə ri nin oğ lan lar dan iba rət 
ko man da la rı ara sın da id
ma nın vo ley bol nö vü üz rə 
bi rin ci lik ke çi ri lib. 248 say lı 
or ta mək tə bin id man mey

dan ça sın da baş tu tan turnir 
“Gənc lər gü nü” nə həsr olu
nub. Ya rış lar da hər bi rin də 
12 nə fər ol maq la 20 ko man
da iş ti rak edib. Oyun la rın 
nə ti cə lə ri nə gö rə 314 say lı 
tam or ta mək təb I,  3 say
lı tam or ta mək təb II, 284 
say lı tam or ta mək tə b isə III 
ye rə la yiq gö rü lüb. Qa lib lər 
Bi nə qə di ra yon Gİİ tə rə fin
dən mü ka fat lan dı rı lıb lar.

 məhəmmədƏminrəsulzadə–130

Xal qı mı zın müs tə qil lik idea lı nın ba ni lə rin dən bi ri

İraq da nələr baş ve rir...
 beynəlxalqşərh

Sa kin lə rin iş lə tə mi na tı 
diq qət mər kə zin də dir

Həsən Bayramoğlu
politoloq

 idman

Mək təb li lər ara sın da  
vo ley bol turniri 

Yan va  r ın  28də 
Azər bay can İs tiq lal Mu
ze yin də Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin 
ba ni lə rin dən olan Mə
həm məd Əmin Rə sul
za də nin 130 il lik yu
bi le yi nə həsr edil miş 
“Ta ri xin bir sə hi fə si” 
möv zu sun da təd birsər
gi ke çi ril miş dir.

Mu ze yi n di rek to ru Fə ri
də Şəm si təd bi rin Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin “Mə həm məd 
Əmin Rə sul za də nin 130 il lik 
yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq
qın da” 2013cü il 22 no yabr 
ta rix li sə rən ca mı na əsa sən 
təş kil edil di yi ni söy lə miş dir. 
Bil dir miş dir ki, təd birsər gi
də ta rix çi Əda lət Ta hir za də
nin şəx si ar xi vin dən 30 ədəd 
fo to şə kil, mu ze yin fon dun da 
sax la nı lan ki tab lar, sə nəd

lər nü ma yiş olu nur. Di rek tor 
qeyd et miş dir ki, Şərq də ilk 
de mok ra tik res pub li ka olan 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy
yə ti mil lə ti mi zə müs tə qil li yin 
nə de mək ol du ğu nu gös tər
miş dir. 

Son ra M.Ə.Rə sul za də yə 
həsr edil miş vi deo çarx nü ma
yiş olun muş dur.

Azər bay can Res pub li ka sı
nın Pre zi den ti ya nın da Döv
lət İda rə çi lik Aka de mi ya sı nın 

ta rix ka fed ra sı nın mü
di ri, ta rix üz rə fəl sə fə 
dok to ru, do sent Fir dov
si yə Əh mə do va, ta rix
çi Əda lət Ta hir za də və 
baş qa la rı gör kəm li si ya si 
xa dim M.Ə.Rə sul za də 
haq qın da mə ru zə lər lə 
çı xış et miş lər.

Mə həm məd Əmin 
Rə sul za də nin nə və si, 

rəs sam Rə is Rə sul za də təd
bi rin iş ti rak çı la rı na və gör
kəm li ic ti maisi ya si xa di min 
təd qi qat çı la rı na min nət dar
lı ğı nı bil dir miş dir. Nə zə rə 
çat dır mış dır ki, Azər bay can
da M.Ə.Rə sul za də nin yu bi
le yi nin döv lət sə viy yə sin də 
ke çi ril mə si ilə ya na şı, Ru si ya, 
Tür ki yə və di gər öl kə lər də də 
qeyd edi lə cək dir. 

Sər gi fev ra lın 10dək da
vam edə cək dir.

Yubileyə həsr olunmuş sərgi 
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Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında 
“Binəqədi” qəzetinin illik abunə haqqı (çatdırılma 
xərcləri daxil olmaqla) 20 manat 80 qəpik təşkil 
edir. Qəzetimizə abunə yazılmaq üçün abunə 
haqqını redaksiyamızın aşağıda göstərilən bank 
hesabına köçürməyiniz xahiş olunur.
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 iqtisadiyyat  xaricixəbərlər

 mədəniyyət

Ötən il Azər bay can da iq ti sa di və 
so si al sa hə lə rin in ki şa fı üçün bü tün 
ma liy yə mən bə lə rin dən əsas ka pi ta la 
17,9 mil yard ma nat həc min də və sa it 
yö nəl dil miş, 11,9 mil yard ma nat lıq ti
kin tiqu raş dır ma iş lə ri gö rül müş dür. 

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən 
bil dir miş lər ki, 2012ci il lə mü qa yi sə
də əsas ka pi ta la yö nəl dil miş və sai tin 

məb lə ği 15,1 fa iz, o cüm lə dən ti kin ti
qu raş dır ma iş lə ri nin apa rıl ma sı na sərf 
edil miş və sa it 25 fa iz art mış dır.

Məh sul is teh sa lı ob yekt lə ri nin in
şa sı na in ves ti si ya nın 48,3 fai zi, ya xud 
8,6 mil yard ma nat sərf olun muş dur. 
Hə min və sai tin 76,7 fai zi ni və ya 13,7 
mil yard ma na tı nı da xi li in ves ti si ya lar 
təş kil et miş dir. 

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən bil
dir miş lər ki, elekt rik ener ji si, qaz və 
bu xar is teh sa lı, bö lüş dü rül mə si və təc
hi za tı böl mə si nin mü əs si sə lə ri tə rə fi n
dən ötən il Azər bay can da 1,8 mil yard 
ma nat lıq məh sul is teh sal olun muş və 
xid mət lər gös tə ril miş dir. 2012ci il lə 

mü qa yi sə də bu sa hə də 3,2 fa iz lik ar tım 
əl də olun muş dur.

Ke çən il öl kə də 20,6 mil yard ki lo
vatsa at elekt rik ener ji si is teh sal olun
muş, onun 6,6 fai zi su elekt rik stan si ya
la rı nın, 93,4 fai zi is ti lik elekt rik stan si
ya la rı nın pa yı na düş müş dür.

Ötən ilin yan varde kabr ay la rı ər
zin də ti kin ti ma te ri al la rı sə na ye si mü
əs si sə lə ri tə rə fin dən is teh sal edil miş 
məh su lun həc mi 21 fa iz ar ta raq 345,4 
mil yon ma nat təş kil et miş dir. 

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən bil
dir miş lər ki, hə min müd dət də se ment 

is teh sa lı 3,8 fa iz ar ta raq 2 mil yon ton, gips 
is teh sa lı 14,3 fa iz ar ta raq 170,4 min ton, 
ha zır be ton qa rı şı ğı is teh sa lı 12,2 fa iz ar
ta raq 1 mil yon 373,4 min ton ol muş dur.

Ca ri il yan va rın 1nə mü əs si sə lə rin 
an bar la rın da 17,4 mil yon ma nat lıq ha
zır məh sul eh ti ya tı ol muş dur.

2013cü il də öl kə də is teh sal olun
muş ümu mi da xi li məh su lun (ÜDM) 
həc mi əv vəl ki ilə nis bə tən 5,8 fa iz ar
ta raq 57,7 mil yard ma na ta çat mış dır. 
ÜDMin adam ba şı na dü şən həc mi 
6207,3 ma nat (7912,5 dol lar) təş kil et
miş və 4,4 fa iz art mış dır. 

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən 
bil dir miş lər ki, bu dövr də ca ri qiy
mət lər lə 84,8 mil yard ma nat lıq məh
sul və xid mət lər is teh sal olun muş, 
məh sul is teh sa lı na sərf edil miş mal 
və xid mət lə rin də yə ri 27,1 mil yard 
ma nat ol muş ya xud məh sul və xid
mət lər bu ra xı lı şı nın 32 fai zi ni təş kil 
et miş dir. 

2013cü il də iq ti sa diy ya tın qey ri
nef  sek to run da əla və də yə rin 10 fa iz 
ar tı mı qey də alın mış, onun ÜDMdə 
xü su si çə ki si əv vəl ki il də ki 53,5 fa iz
dən 56,6 fai zə dək yük səl miş dir. Ümu
mi da xi li məh su lun 43,4 fai zi nef qaz 

is teh sa lı və ema lı sa hə lə ri nin pa yı na 
düş müş dür.

2013cü il də sə na ye də 26,7 mil yard 
ma nat lıq, ya xud ümu mi da xi li məh su
lun 46,3 fai zi qə dər, kənd tə sər rü fa
tı, me şə tə sər rü fa tı və ba lıq çı lıq da 3,1 
mil yard ma nat lıq (5,3 fa iz), ti kin ti də 6,8 
mil yard ma nat lıq (11,8 fa iz), nəq liy yat 
və an bar tə sər rü fa tın da 2,8 mil yard 
ma nat lıq (4,8 fa iz), in for ma si ya və ra
bi tə xid mət lə rin də 1 mil yard ma nat lıq 
(1,8 fa iz) həm çi nin, ti ca rət və nəq liy yat 
va si tə lə ri nin tə mi ri üz rə xid mət lər sa
hə sin də 4,1 mil yard ma nat lıq (7,1 fa iz), 
tu rist lə rin yer ləş di ril mə si və ic ti mai 
iaşə xid mət lə ri sa hə sin də 1,1 mil yard 
ma nat lıq (1,8 fa iz), so si al və di gər xid
mət lər sa hə sin də isə 8,5 mil yard ma
nat lıq (14,7 fa iz) əla və də yər ya ra dıl
mış dır. 

Məh su la və id xa la xa lis ver gi lər 
ÜDMin 6,4 fai zi ni təş kil et miş dir.

İta li ya nın bir ne çə mü
vəq qə ti sax la ma mər kə zin də 
miq rant lar ac lıq ak si ya sı elan 
edib lər. Ak si ya da Şi ma li Af ri
ka dan olan miq rant lar iş ti rak 
edib. Bu yol la on lar sı ğı na caq 

mər kəz lə rin də ki ağır sax lan
ma şə rai ti nə eti raz la rı nı ifa də 
edib lər. Qeyd edək ki, 2013
cü il də İta li ya da miq rant la rın 
sa yı ötən il lə mü qa yi sə də 3 
də fə ar tıb.

Ru mı ni ya Türk Qa dın İş 
Adam la rı dər nə yi nin təş ki
lat çı lı ğı ilə yan va rın 27də 
Bu xa rest şə hə rin də fəa liy yət 
gös tə rən “Lu mi na” Uni ver si
te tin də azər bay can lı və türk 
pia no ifa çı la rı nın kon ser ti ke
çi ril miş dir. 

Təd bir də Azər bay ca nın 
və Tür ki yə nin Ru mı ni ya da kı 
sə fir lik lə ri nin əmək daş la rı, 
türkta tar di as po ru nun nü ma
yən də lə ri, bu ölkədə ya şa yan 
və təh sil alan azər bay can lı lar 
iş ti rak et miş lər. 

Türk Qa dın İş Adam la
rı dər nə yi nin səd ri Bir gül 
Şen yu va mə ra si mi aça raq 
təd bir də iş ti rak et mək üçün 

də və ti qə bul et di yi nə gö rə 
Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba
kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
pro rek to ru, Azər bay ca nın 
xalq ar tis ti Ye ga nə Axun do
va ya və həmin aka de mi ya
nın dok to ran tı Dər ya Ağ ça ya 
min nət dar lı ğı nı bil dir miş dir. 
O, be lə təd bir lə rin xa ri ci öl
kə lər də Azər bay can və türk 
mə də niy yət lə ri nin ta nı dıl
ma sı ba xı mın dan mü hüm 
əhə miy yət kəsb et di yi ni vur
ğu la mış dır.

Mu si qi ge cə sin də Azər
bay can və türk bəs tə kar la rı
nın re per tu ar la rın dan ifa lar 
və xalq mu si qi lə ri səs lən
miş dir.

Pa ris də Fran sa pre zi den ti 
Fran sua Ol lan da qar şı eti raz 
nü ma yi şi qar şı dur ma ya çev
ri lib. “Fran cePres se”in həm
kar lar təş ki lat la rı na is ti na dən 
yaydığı xə bə rə gö rə, ak si ya
da 160 min nə fər iş ti rak edib. 
Ak si ya iş ti rak çı la rı bir çox 
prob le mə, əsa sən  də eko lo
gi ya ver gi si nə qa şı eti raz edib
lər. Nü ma yiş də “Fran sa qə

zəb lə nib” ki mi şü ar lar səs lən
di ri lib. Eti raz çı lar po li sə şü şə 
qab lar, “Mo lo tov” kok teyllə ri 
və tüs tü bom ba la rı atıb, zi bil 
qab la rı na od vu rub lar. Asa
yiş ke şik çi lə ri ca vab ola raq 
göz ya şar dı cı qaz və su  şır na
ğından isti fa də ediblər. Toq
quş ma lar da 19 po lis əmək da
şı xə sa rət alıb, azı 250 eti raz çı 
həbs edi lib. 

2013cü il də Ya po ni ya nın 
ti ca rət kə si ri 90 mil yard dol
la ra ça tıb. “Fi ga ro” say tı nın 
xə bə ri nə gö rə, bu fərq iye nin 
ucuz laş ma sı və ener ji nin ba

ha laş ma sı nə ti cə sin də or ta ya 
çı xıb. Ötən il öl kə də 2 nü
və re ak to ru nun bağ lan ma sı 
elekt rik ener ji si nin ma ya də
yə ri ni ar tı rıb.

Ta nın mış fü zu l i  şü nas 
alim, Azər bay can Döv lət 
Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti nin pro rek to
ru, fi lo lo gi ya üz rə elm lər 
dok to ru, pro fes sor Gül şən 
Əli ye vaKən gər li nin “Su
fizm” ad lı  ki ta bı çap dan 
çıx mış dır. 

Uni ver si tet dən bil dir miş
lər ki, Azər bay can və in gi lis 
dil lə rin də “As po liq raf LTD” 
nəş riy ya tın da çap olun muş 
ki tab da za manza man bü tün 
bə şə riy yə ti dü şün dü rən ak
tu al prob lem lər dən bi ri ki mi, 
mən şə yin də is lam ami li da ya

nan bu fəl sə fi  tə li mə əsa sən 
məx lu qun Xa li qə qo vuş maq 
ar zu su nu mis tik mə həb bət 
yo lu ilə re al laş dır ma sın dan 
söh bət açı lır. 

Mü əl lif il lər lə apar dı ğı 
el mi araş dır ma la rın nə ti cə si 
olan bu təd qi qat əsə rin də ona 
bə diifəl sə fi  cə rə yan ki mi ba
xır, su fi z min tə şək kü lün də və 
ya yıl ma sın da bə dii ədə biy ya
tın ro lu nu aş ka ra çı xar ma ğa 
ça lı şır, bu cə rə ya nın mən şə yi 
və ma hiy yə ti ni, türk su fi z mi
ni, Azər bay can ədə biy ya tın da 
su fizm prob lem lə ri ni ge niş 
təh lil edir. 

Mi si rin bir ne çə şə hə rin
də hər bi çev ri liş əleyh dar la rı 
növ bə ti də fə küt lə vi eti raz ak
si ya la rı ke çi rib lər. Le gi tim li yə 
Dəs tək Mil li Al yan sı nın təş ki
lat çı lı ğı ilə baş tu tan ak si ya lar 
za ma nı eti raz çı lar la təh lü kə
siz lik qüv və lə ri ara sın da qar şı
dur ma lar qey də alı nıb. Asa yiş 

ke şik çi lə ri nə daş və “Mo lo tov” 
kok tey li atı lıb. Öz növ bə sin də 
po lis ak si ya çı la ra qar şı göz ya
şar dı cı qaz və od lu si lah dan is
ti fa də edib. Nə ti cə də 14 nə fər 
ölüb, 100ə ya xın şəxs ya ra la
nıb. Ey ni za man da təx ri bat tö
rət mək də şüb hə li bi li nən 237 
nə fər həbs olu nub.

ABŞ Mil li Təh lü kə siz lik 
Agent li yi nin sa biq əmək da şı 
Ed vard Snou den Al ma ni ya nın 
ARD te le vi zi ya sı na mü sa hi bə
sin də  bil di rib ki, ABŞ xü su si  
xid mət or qan la rı  tək cə An
ge la Mer ke lin te le fo nu nu din
lə mək lə ki fa yət lən mə yib. O, 
Al ma ni ya  kans le ri ilə ya na şı, 
yük sək və zi fə li mə mur la rın 
və na zir lə rin də iz lən di yi ni is

tis na et mə yib. Snou den Al ma
ni ya  fe de ral kəş fi y yat xid mə
ti nin ABŞ Mil li Təh lü kə siz lik 
Agent li yi ilə sıx əmək daş lıq 
et mə si id dia sı nı irə li sü rüb. 
O, həm çi nin, ABŞ kəş fi y ya tı nı 
sə na ye ca sus lu ğun da it ti ham 
edib. Snou de nə gö rə,  nü fuz lu 
şir kət lər  ABŞ xü su si xid mət 
or qan la rı tə rə fin dən mü tə
ma di şə kil də iz lə ni lir.

Yan va rın 20dən 26dək 
Ma lay zi ya nın Sa ra vak şta tı nın 
Mi ri şə hə rin də UNES CO
nun Dün ya Xalq Ya ra dı cı lıq 
Təş ki la tı nın və Ma lay zi ya nın 
“Cur tin” Uni ver si te ti nin bir
gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Asi ya nın 
da dı – mə də niy yə tə sə ya hət, 
mə də ni an laş ma yo lu ilə Asi
ya da sülh” möv zu sun da Bi
rin ci Asi ya Gənc lər Konq re si 
ke çi ril miş dir. 

Konq res də Azər bay can 
Mil li Ku li na ri ya Mər kə zi
nin di rek to ru, UNES COnun 
Ənə nə vi Qi da Ko mi tə si nin 
səd ri Ta hir Əmi ras la no vun 
baş çı lıq et di yi Azər bay can 
nü ma yən də he yə ti də iş ti rak 
et miş dir. 

Konq re sin ple nar ses si ya
sın da Ta hir Əmi ras la nov mil
li mət bə xi miz möv zu sun da 
mə ru zə ilə çı xış et miş, xalq 
ya ra dı cı lı ğı üz rə mü tə xəs sis 
Mi na rə Qu li ye va isə mil li aş
paz ge yim lə ri miz ilə bağ lı dis
kus si ya ya qa tıl mış dır.

Konq res də Azər bay ca nın 
Mət bəx Mə də niy yə ti Gü nü 
də ke çi ril miş dir. 

Mə ra si min açı lı şın da çı xış 
edən Azər bay ca nın Ma lay
zi ya da kı sə fi ri Qa ley Al lah
ver di yev xal qı mı zın zən gin 
mə də niy yə ti, dün ya ya mə
də niy yət lə ra ra sı dia loq və 
to le rant lıq sa hə sin də ver di
yi töh fə lər, öl kə miz də əsr lər 
bo yu müx tə lif mil li və di ni 
mən su biy yə tə ma lik in san la
rın qar şı lıq lı hör mət və sülh 
şə rai tin də ya şa ma sı haq qın da 
da nış mış dır. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin və Azər bay ca nın 
bi rin ci xa nı mı Meh ri ban Əli
ye va nın öl kə mi zin qə dim və 
zən gin mə də niy yə ti nin qo
run ma sı, dün ya da sül hə, qar
şı lıq lı an laş ma ya na il ol maq 
üçün mə də niy yət lə ra ra sı dia
lo qun in ten siv ləş di ril mə si is
ti qa mə tin də hə ya ta ke çir dik
lə ri məq səd yön lü fəa liy yət 
ba rə də iş ti rak çı la ra mə lu mat 
ve ril miş dir.

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 
həcmi yüksəlib

Elekt rik ener ji si nin is teh sa lı çoxalıb

Hazır məh sul ehtiyatı artıb

Qeyri-neft sektorunda 
yüksəliş müşahidə olunub

Miq rant ların ac lıq ak si ya sı

Azər bay can lı və türk 
ifa çı la rı n bir gə kon ser ti 

Yüzlərlə nümayişçi 
həbs olunub

Ya po ni ya nın ti ca rət kə si ri 
kəskin şəkildə artıb

“Su fizm” ki ta bı çap dan 
çıx mış dır 

Mi sir də  qar şı dur ma lar  
səngimək bilmir

Ed vard Snou den 
ABŞ kəş fiy ya tı nı sə na ye 
ca sus lu ğun da it ti ham edib

Malayziyada Azərbaycanın 
Mətbəx Mədəniyyəti Günü


