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Yanvarın 30-da Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İl
ham Əliyev Macarıstana rəsmi 
səfəri zamanı Budapeştdə mət
buata Bəyanat verib.

Macarıstan və Azərbaycan iki
dost və tərəfdaş ölkə kimi bun
dan sonra da həm ikitərəfli əmək-
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daşlığı dərinləşdirəcək, həm də 
təmsil olunduğumuz beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı 
dəstəyi də bir-birinə əsirgəməyə
cək. Dövlət başçısı qeyd edib 
ki,Azərbaycan və Macarıstan ara
sında olan dostluq əlaqələri həm 
ölkələrimiz üçün, həm Avrasiya 
materiki üçün çox böyük önəm 
daşıyır. Strateji tərəfdaşlığa dair 
imzalanmış sənədlər onu göstərir 
ki, həqiqətən Macarıstan və Azər
baycan dost ölkələrdir.

Uzun illər ərzində apardığımız 
uğurlu siyasət, birgə addımlar bu 
gün enerji sahəsində əməkdaş
lıq üçün çox güclü zəmin yaratdı. 
Azərbaycan öz qaz resurslarını 
Avropa bazarlarına çatdırmaq 
üçün fəal çalışırdı və nəticə etiba
rilə iki il bundan əvvəl Cənub Qaz 
Dəhlizi icra edildi. Bu, çox müasir 
enerji infrastrukturudur, uzunluğu 
3500 kilometrdir və artıq iki ildir ki, 
Azərbaycan Avropa İttifaqı məka
nına öz təbii qaz resurslarını çat
dırır.

Keçən il Avropa Komissiyası ilə 
imzalanmış sənədə əsasən, Azər
baycan qaz təchizatını iki dəfə,

bəlkə ondan da çox artırmağı 
planlaşdırır. Bunun üçün resurslar 
da var, siyasi iradə də var və tərəf- 
daşlarımızla təmaslar da var.

Ölkə rəhbəri diqqətə çatdırıb 
ki, vaxtilə tarixə qovuşmuş sayı
lan NABUKKO layihəsini biz indi 
canlandırmışıq. Artıq interkonnek- 
torlar vasitəsilə Azərbaycan qazı

fevralın 3-də keçiriləcək toplantıda 
ilkin addımı atacağıq və beləliklə, 
Avropa qitəsinin enerji təhlükəsiz
liyi daha dolğun və əhatəli şəkildə 
təmin ediləcəkdir.

Azərbaycan açıq dənizlərə çıxı
şı olmayan ölkə olsa da, Avrasi
yanın önəmli nəqliyyat-logistika 
mərkəzlərinin birinə çevrilə bilər.

Bolqarıstana, ondan sonra Rumi 
niyaya, ondan sonra Macarısta
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Nəqliyyat sahəsində əməkdaş
lığa dair çox böyük planlar möv-
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na və Macarıstandan sonra digər 
Avropa ölkələrinə çatdırılacaqdır. 
Macarıstan təkcə Azərbaycan 
qazının istehlakçısı deyil, eyni za
manda, Azərbaycan qazını digər 
Avropa ölkələrinə tranzit edən 
ölkə kimi fəaliyyət göstərəcək.

Bu gün Avropa Komissiyasının 
rəhbərliyi Azərbaycanı etibarlı

Gənclərin əməyi hər 
yerdə görünməkdədir

Azərbaycanı gənclər ölkəsi, gəncləri isə Azərbaycanın 
gələcəyi adlandıran Ulu öndər gənc nəslə qayğını əsir
gəməyib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə 
hakimiyyətə qayıdışı ilə gənc nəslə diqqətin göstərilməsi 
dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi.

Müxtəlif dövlət orqanlarının gənclərlə iş sahəsindəki 
fəaliyyətini əlaqələndirmək məqsədi ilə ulu öndər Heydər 
Əliyevin 1994-cü il 26 iyul tarixli Fərmanı ilə Gənclər və 
idman Nazirliyi yaradılmışdır. Ulu öndərin gənclərlə bağ

lı imzaladığı bir çox sənədlər respublikanın ictimai-siyasi 
həyatında gənclərin daha fəal iştirakı üçün şərait yaratmış, 
gənclər siyasətinin məqsəd, prinsip və istiqamətlərini, ha
belə təşkilati-hüquqi əsaslarını müəyyən etmişdir.

Ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə qa
yıtdıqdan sonra təhsilimizin ötən əsrin 70-80-ci illərində 
mövcud olmuş bir çox ənənələri kimi, xarici ölkələrə tələ
bələrin göndərilməsi ənənəsi də davam və inkişaf etdiril
məyə başlandı. Artıq 2003-cü ildə dünyanın inkişaf etmiş 
40-a yaxın ölkəsində 160-a qədər ixtisas üzrə 3000-dən 
artıq azərbaycanlı gənc təhsil alırdı. Dövlət hesabına xa
ricdə təhsil alan gənclərin sosial durumu daim Ulu öndərin 
diqqət mərkəzində idi. Təkcə Türkiyədə dövlət hesabına 
təhsil alan 700 azərbaycanlı tələbənin hər birinə təqaüd 
verilməsi üçün ildə 2,4 milyard manat vəsait ayrılmışdı, 
istedadlı gənclərin təhsilə marağını daha da artırmaq və 
dəstəkləmək üçün Prezident Heydər Əliyevin ali məktəb
lərə qəbul imtahanlarından ən yüksək bal toplamış abituri
yentlərlə şəxsən görüşüb, onlara “Prezident təqaüdü”nün 
verilməsi barədə qərarı dahi şəxsiyyətin təhsilə diqqətinin 
daha bir nümunəsidir.

Ümummilli liderin gənclər forumunun təşkili ilə bağlı 
1995-ci ildə irəli sürdüyü təşəbbüsdən sonra 1996-cı ildən 
başlayaraq Azərbaycan gənclərinin forumları keçirilmişdir.

1996-cı il fevralın 2-də keçirilən Azərbaycan Gənclərinin 
I Forumunda Heydər Əliyev gənclər qarşısında tarixi bir 
vəzifə qoymuşdur: “Hər bir Azərbaycan gənci hər şeydən 
çox, hər şeydən artıq müstəqil Azərbaycanın bu günü, 
gələcəyi haqqında düşünməlidir".

Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 1996-cı il 22 iyun 
tarixində imzalanmış “Azərbaycanda gənc istedadlara 
dövlət qayğısı haqqında” Fərmanına əsasən istedadlı 
gənclərə dövlət qayğısını təmin etmək məqsədilə Azər
baycanın gənc istedadlarının “Qızıl kitabı” və “Qızıl kitab"a 
adları yazılmış gənc istedadlara təqdim etmək üçün xüsusi 
təqaüd təsis edildi.

Ümummilli lider tərəfindən 2 fevral 1997-ci il tarixində 
imzalanmış Sərəncama əsasən fevralın 2-si Azərbaycan 
Gəncləri Günü elan edilib. Həmin vaxtdan etibarən bu gün 
MDB məkanında və Şərqi Avropa ölkələri arasında ilk dəfə 
olaraq Azərbaycanda Gənclər Günü təntənəli şəkildə qeyd 
edilməyə başlanıb.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 1999-cu il iyulun 29-da im
zaladığı “Dövlət gənclər siyasəti haqqında” Fərmanla 
gənclərin inkişafı üçün daha əlverişli şərait yaradılmışdır. 
Fərmanla Azərbaycan Respublikasında dövlət gənclər si
yasətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı təsdiq 
edilmiş, Gənclər və idman Nazirliyinin nəzdində gənclərin 
problemləri üzrə elmi araşdırmalar mərkəzi yaradılmışdır.

(Davamı 2-ci səhifədə)

cuddur. Dəmir yolları vasitəsilə 
artıq Macarıstandan Azərbayca
na, Azərbaycandan Macarıstana 
yüklərin ötürülməsinə başlamışıq. 
Bu layihənin də böyük potensialı 
var. Çünki Rusiya-Ukrayna mü
haribəsindən sonra Azərbaycan 
ərazisindən keçən yüklərin həcmi 
kəskin artmışdır. Təkcə keçən il 
tranzit yüklərin həcmi 75 faiz art
mışdır. Azərbaycanda mövcud 
müasir nəqliyyat infrastrukturu - 
istər tankerlər, gəmilər olsun, istər 
böyük dəniz ticarəti limanı olsun, 
dəmir yolları olsun, bunlar hamısı 
müasirdir və bütün lazımi tələblərə 
cavab verir.

Təhsil sahəsində aparılan əmək
daşlığın da çox yaxşı nəticələr ver
diyini qeyd edən Prezident bildirib 
ki, hazırda 200 Azərbaycan gənci 
Macarıstan hökumətinin dəstəyi 
ilə (tələbə təqaüdləri) Macarıstan
da oxuyurlar. Bu, Azərbaycanda 
kadr potensialının yaradılması is
tiqamətində çox önəmli hadisədir.

(DAVAMI səh. 2)

-

tərəfdaş adlandırır. Enerji təhlükə 
sizliyi məsələləri bugünkü dünya-
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da xüsusi əhəmiyyət daşıyır və 
dünya gündəliyinin ön sıralarında- 
dır. Azərbaycanın zəngin neft-qaz 
resursları imkan verir ki, uzun illər 
bundan sonra - təbii qazla bağlı 
ən azı yüz il bundan sonra Avropa 
üçün etibarlı tərəfdaş olsun.

Yaxın keçmişdə aşkarlanan bö
yük yaşıl enerji potensialı Azər
baycanın önəmini daha da artırır. 
Yaşıl enerji ilə bağlı olan və artıq 
icra olunan layihələr bizi Avro
pa üçün daha da yaxın edəcək. 
Keçən ay imzalanmış sazişə 
əsasən, Azərbaycan yaşıl enerji
sini Avropaya çatdıracaq. Bakıda
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Avrasiya üçün xüsusi önəm 
daşıyan strateji tərəfdaşlıq

(ƏVVƏLİ səh.1) Azərbaycan Preziden
ti Bəyanatında bildirib ki, minatəmizləmə 
sahəsi əməkdaşlığın vacib istiqamətidir 
Azərbaycan Vətən müharibəsindən keçən 
dövr ərzində bu sahədə böyük problemlər
lə üzləşib, bir milyondan çox mina təmiz
lənməlidir. Müharibədən sonra iki il ərzində 
300-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı ya həlak 
olub, ya da ki, ağır yaralanıb. Ona görə bu 
sahədə Macarıstanın təcrübəsini nəzərə 
alaraq biz əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar 
görürük.

Artıq macar şirkətləri azad edilmiş Qara
bağ və Zəngəzur torpaqlarında da fəaliy
yət göstərəcək. Bir həftə bundan sonra biz 
konkret layihələrin müzakirəsinə başlayaca
ğıq. Azərbaycan çox maraqlıdır ki, şəhərsal
ma istiqamətində hansı ki, Macarıstanın çox 
böyük təcrübəsi var, birgə işləyək. Çünki 
on min kvadratkilometrə bərabər olan azad 
edilmiş torpaqlarda bir daş daş üstə qalma

yıb. Bütün binalar, bütün infrastruktur işğal 
dövründə dağıdılıb.

Səfər zamanı Azərbaycan-Macarıstan 
arasında aşağıdakı sənədlər imzalanıb.

Azərbaycan Respublikası ilə Macarıstan 
arasında genişləndirilmiş strateji tərəfdaşlıq 
haqqında Birgə Bəyannamə.

Azərbaycan Respublikasının Şuşa şəhəri 
və Macarıstanın Vesprem şəhəri arasında 
dostluq əlaqələrinin təsis edilməsi və mədə
niyyət, turizm, şəhərsalma, elm, iqtisadiyyat 
və ictimai həyatın digər sahələrində əmək
daşlığa dair Anlaşma Memorandumu.

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat 
Nazirliyi ilə Macarıstanın Xarici işlər və Ti
carət Nazirliyi arasında təbii qaz əməkdaşlı
ğı haqqında Anlaşma Memorandumu.

Azərbaycan Respublikasının Qida Təh
lükəsizliyi Agentliyi ilə Macarıstanın Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi arasında bitki karantini 
və bitki mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq

haqqında Anlaşma Memorandumu.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miq

rasiya Xidməti ilə Macarıstanın Əcnəbilərə 
Nəzarət üzrə Milli Baş Direktorluğu arasında 
miqrasiya sahəsində əməkdaşlığa dair An
laşma Memorandumu.

Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal 
inkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Macarısta

nın Xarici işlər və Ticarət Nazirliyi arasında 
dinc məqsədlərlə kosmik tədqiqat və kosmik 
fəaliyyətlərdə əməkdaşlıq haqqında Anlaş
ma Memorandumu.

Azərbaycan Respublikasının Xarici işlər 
Nazirliyi ilə Macarıstanın Xarici işlər və Ti
carət Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqın
da Protokol.

(Əvvəli 1-ci səhifədə)
2002-ci il 9 aprel tarixində “Gənclər 

siyasəti haqqında” Azərbaycan Res
publikasının Qanunu qəbul edilmişdir. 
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında 
gənclər siyasətinin məqsədlərini, prin
siplərini, istiqamətlərini, təşkilati-hüquqi 
əsaslarını müəyyən edir və bu sahədə 
yaranan münasibətləri tənzimləyir.

Azərbaycan gənclərinin vətənə sə
daqət ruhunda tərbiyə edilməsi məsələsi 
dahi lider Heydər Əliyevin azərbaycan- 
çılıq ideologiyasının mühüm istiqamət
lərindən biridir. O, vurğulayırdı: “Azər
baycanın dövlət müstəqilliyi daimidir, 
əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır. Hər 
bir gənc Azərbaycanın dövlət müstəqilli
yini möhkəmləndirmək, inkişaf etdirmək, 
yaşatmaq üçün çalışmalıdır və öz xid
mətlərini göstərməlidir.”

Gənclər siyasəti ölkədə həyata ke
çirilən dövlət siyasətinin mühüm tərkib 
hissəsidir. Prezident iiham Əliyevin 
gənclərin potensialının gerçəkləşmə
sinə, onların vətənpərvər, savadlı kadr 
kimi yetişməsinə, gənc ailələrin sosial 
təminatına yönələn tədbirləri dövlətin 
uzaqgörən siyasətinin göstəricisi kimi 
qiymətləndirilməlidir. Mütəmadi olaraq, 
təkmilləşdirilən gənclər siyasəti gənc 
nəslin ictimai-siyasi həyatdakı rolunun 
artmasına, ölkənin aparıcı qüvvəsinə 
çevrilməsinə, bütövlükdə, kreativ gənc
liyin formalaşmasına şərait yaradıb. 
Məhz dövlətin gənclərə dəstək və diqqət 
göstərməsinin nəticəsində Azərbaycan 
gəncliyində özünə, öz gücünə, istedadı
na inam hissi artıb.

2007-ci il “Gənclər ili” elan olunmuş
dur. Prezident ilham Əliyevin sözügedən 
mühüm təşəbbüsü gənclərin ölkənin icti
mai-siyasi və mədəni həyatında fəallığı
nın daha da yüksəlməsinə səbəb olmuş
dur. Sərəncamla “2007-ci ilin “Gənclər 
ili” elan olunmasına dair tədbirlər planı" 
təsdiq edilmiş, o cümlədən respublika
nın şəhər və rayonlarında “Gənclər evi”- 
nin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.

“Qara qızıf’ın insan kapitalına çevril
məsi strategiyasının icrası çərçivəsində 
gənclərin qabaqcıl xarici təhsil proqram
larına cəlb edilməsi təşkil olunmuşdur. 
Prezident ilham Əliyev tərəfindən imza
lanmış sərəncamlar əsasında reallaşan 
“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənc
lərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Döv

lət Proqramı”nın, habelə “2019-2023-cü 
illər üçün Azərbaycan Respublikasında 
ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqa- 
bətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proq- 
ramı”nın nəticəsində 5000-dən artıq 
Azərbaycan gənci dünyanın nüfuzlu ali 
məktəblərində təhsil almağa müvəffəq 
olmuşlar. Dövlətin dəstəyi sayəsində 
gənclərin dünyanın 32 ölkəsinin 350-dən 
çox ən nüfuzlu ali təhsil müəssisəsində 
təhsil almaları məqsədilə ümumilikdə 
3558 təqaüd verilmiş və bu məqsədlər 
üçün 200 milyon manat vəsait xərclən
mişdir. Prezident ilham Əliyev 2022-ci il 
28 fevral tarixli 3163 nömrəli Sərəncamı 
ilə “Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali 
təhsil müəssisələrində təhsil almaları
na dair 2022-2026-cı illər üçün Döv
lət Proqramı"nı təsdiq etmişdir. Dövlət 
Proqramının icrası müddətində hər il 
400 nəfərdən çox olmamaqla, ümumi
likdə 2000 nəfərədək Azərbaycan Res
publikası vətəndaşının xaricdə nüfuzlu 
ali təhsil müəssisələrində ali təhsilin ba- 
kalavriat və magistratura səviyyələrində 
təhsil alması təmin ediləcəkdir.

Prezident ilham Əliyevin təşəbbüsü 
ilə 2011-ci il 19 dekabr tarixində Azər
baycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Gənclər Fondu yaradılmışdır. 
Fondun qarşısında gənclər siyasəti ilə 
bağlı elm, təhsil, mədəniyyət və digər 
sosial sahələrə yönəlmiş ictimai və so
sial əhəmiyyətli, o cümlədən beynəlxalq 
səviyyədə həyata keçirilən layihə və 
proqramları qrant şəklində maliyyələş
dirmək məqsədi qoyulub. 2018-ci ildə 
Fond yenidən təşkil edilərək Azərbaycan 
Respublikasının Gənclər Fondu adlan
dırılıb.

Sayca 57-ci Avroviziya Mahnı Müsa
biqəsi Bayraq meydanında inşa olunmuş 
“Baku Crystal Half’da baş tutmuşdur. 43 
ölkənin təmsil olunduğu bu möhtəşəm 
tədbir zamanı Bakı Avropa musiqisinin 
paytaxtına çevrilmiş, Avropa gənclərinin 
diqqəti Azərbaycana yönəlmişdir.

Prezident ilham Əliyevin gənclərə 
dəstək yönündə verdiyi mühüm və 
əlamətdar qərarlardan biri də 2013-cü 
il 2 iyul tarixində ölkədə ilk dəfə “Gənc
lər üçün Prezident Mükafatı”nın təsis 
edilməsi oldu. Prezident Mükafatı elm, 
mədəniyyət, o cümlədən ədəbiyyat və 
incəsənət, təhsil, gənclər siyasəti və 
gənclərlə iş, ictimai və sosialyönümlü

Gənclərin əməyi hər 
yerdə görünməkdədir

fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq fəa
liyyəti sahələrində xüsusi fərqlənən 10 
nəfər gəncə ildə bir dəfə on min manat 
məbləğində verilir.

Prezident ilham Əliyev 2016-cı il 24 
fevral tarixində “Gəncə şəhərinin “2016- 
cı il Avropa gənclər paytaxtı” seçilməsi 
ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” Sərən
cam imzalamışdır.

Ölkə gənclərinin hərtərəfli inkişafına 
ən yüksək səviyyədə diqqət və qay
ğı göstərən Prezident ilham Əliyevin 
2019-cu il 26 iyul tarixli Sərəncamı ilə 
“Yüksəliş” müsabiqəsi təsis edilib. Bu 
müsabiqənin əsas məqsədi intellektual 
səviyyəsi və idarəçilik keyfiyyətləri yük
sək olan perspektiv rəhbər şəxslərin 
müəyyən edilməsi, dəstəklənməsi və 
ölkədə kadr ehtiyatı bankının yaradılma
sıdır.

Gənclərin inkişaf və Karyera Mərkəzi 
2018-ci ilin noyabr ayında Azərbaycan 
Respublikası Gənclər Fondunun nəz- 
dində fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti ilham Əliyevin 
2019-cu il tarixli 1 oktyabr tarixli Sərən
camına əsasən Azərbaycan Respubli
kasının şəhər və rayonlarında yaşayan 
gənc vətəndaşların dövlət gənclər si
yasətinin tələblərinə, Ümummilli Lider 
Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsi və 
azərbaycançılıq məfkurəsinə uyğun 
şəkildə hərtərəfli inkişafının təmin olun
ması məqsədilə ölkənin şəhər və rayon- 
larındakı Heydər Əliyev Mərkəzlərində 
GİKM-in nümayəndəliklərinin yaradıl
ması və fəaliyyətinin təmin edilməsi qə
rara alınıb. Respublikanın 55 şəhər və 
rayonunda Gənclərin inkişaf və Karyera 
Mərkəzinin nümayəndəlikləri fəaliyyət 
göstərir.

Prezident ilham Əliyev 2019-cu il 
dekabrın 30-da Azərbaycan Respubli
kasında 2020-ci ilin “Könüllülər ili” elan 
edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. 
Könüllülər hərəkatının cəmiyyətin inkişa
fında xüsusi əhəmiyyəti var. Bu, cəmiy
yətdə xeyirxahlıq, yeni davranış qayda
larını təbliğ edir.

Tarixi missiyanı həyata keçirən bizim 
qəhrəman gənclərimiz tarix qarşısında, 
xalq qarşısında, Vətən qarısında misilsiz 
xidmətlər göstərmişlər. Rəşadətli Azər
baycan Ordusunun sıralarındakı Vətən 
uğrunda mətanətlə vuruşan qəhrəman 
gənclərimiz öz adlarını xalqımızın ən 
yeni tarixinə qızıl hərflərlə yazdılar. On
ların rəşadəti sayəsində əldə olunan 
Şanlı Zəfər ölkəmizin ərazi bütövlüyünü 
bərpa etdi, xalqımız otuz illik həsrətdən 
sonra tarixi torpaqlarımıza qovuşdu. 
Müstəqillik dövründə yetişən gənclər, 
vətənpərvərlik ruhunda yetişən gənclər 
bu tarixi hadisəni, tarixi müjdəni Azər
baycan xalqına bəxş etmişlər;

Vətən müharibəsində gənclərin rolu 
həlledici olmuşdur. Bu da ulu öndərin 

gənc nəsli Azərbaycanın uğurlu sabahı 
naminə səfərbər edən siyasətinin nəticə
si idi. Vətən müharibəsində iştirak etmiş 
hər bir igid gəncinə Azərbaycan xalqı 
minnətdardır. Vətən uğrunda, torpaq 
uğrunda qabağa gedənlərin əksəriyyəti 
gənclər idi. Bu, hər birimiz üçün qürur 
mənbəyidir.

Vətən müharibəsi dövründə bizim 
gənclərimiz sosial şəbəkələrdə çox fəal 
oldular və müharibə zamanı gedən infor
masiya müharibəsində də Azərbaycan 
qalib gəldi, informasiya müharibəsinə 
təkcə Azərbaycan vətəndaşları yox, 
dünya azərbaycanlıları da qoşuldular - 
könüllü olaraq, öz təşəbbüsləri ilə. Birgə 
səylərin nəticəsində Azərbaycan infor
masiya məkanında üstünlük əldə etdi. 
Əsasən gənclərdən ibarət sosial şəbəkə 
istifadəçiləri şəbəkələrdə üstünlüyü əldə 
edərək paylaşılan məlumatın həqiqi və 
təsirliliyinə nail oldular.

Gənclərin təşəbbüsləri, onların əmə
yi bu gün hər yerdə görünməkdədir. Bu 
gün cəmiyyətimizin böyük hissəsini təş
kil edən gənclər ölkəmizin həyatında çox 
önəmli rol oynayır. Azərbaycan gəncləri 
azad ölkədə yaşayır, sabitlik olan ölkədə 
yaşayır, özünə güvənən ölkədə yaşayır. 
Gənclər öz gələcək həyatını düzgün 
müəyyən etmək və dövlətə maksimum 
xeyir vermək üçün fəal olmalıdırlar.

Gənc idmançılarımızın qələbələri və 
ölkəmizdə keçirilmiş müxtəlif beynəlxalq 
yarışlar Azərbaycanı bir daha idman 
ölkəsi kimi təsdiqləyir. 1997-ci ildən eti
barən Azərbaycan Milli Olimpiya Komitə
sinin Prezidenti seçilmiş dövlət başçısı 
ilham Əliyev gənclərin idmana cəlb olun
ması məsələsinə xüsusi diqqət ayırırdı. 
Bölgələrdə 50-yə yaxın Olimpiya İdman 
Kompleksi yaradılmışdır, bu proses da
vam etdirilir. Bakı şəhərində ən mötəbər 
idman yarışları təşkil olunub. Azərbay
can özünü dünyada güclü idman dövləti 
kimi təsdiqləyib və bütövlükdə ölkəmi
zin dünya arenasında mövqeyi ildən-ilə 
möhkəmlənir.

Bakıda keçirilmiş Birinci Avropa Oyun
ları dünya idman tarixində bir ilkdir. Bi
rinci Avropa Oyunları Təşkilat Komitə
sinin sədri Mehriban xanım Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə dünyanın müxtəlif ölkələ
rində keçirilən “Bakı-2015” Birinci Avro
pa Oyunlarının təqdimatları Azərbaycan 
reallıqlarının, eyni zamanda bu mühüm 
idman bayramının təbliğində əhəmiyyətli 
rol oynadı. Birinci Avropa Oyunları çər
çivəsində 20 idman növü üzrə yarışlar 
paytaxtımızda 21 idman obyektində ke
çirilmişdir. Dünyanın idman tarixinə düş
müş bu oyunlarda 50 ölkəni təmsil edən 
6 mindən artıq idmançı sağlam rəqabət 
uğrunda mübarizəyə qatılmışdır;

Azərbaycan gənci haqlı olaraq fəxr 
edir ki, bu ölkənin vətəndaşıdır. Vətənə 
bağlılıq, Vətənə sevgi, Vətən maraqları

nı, dövlət maraqlarını hər şeydən üstün 
tutmaq hər bir gəncin borcudur. Gənclər 
bundan sonra da mütləq vətənpərvərlik 
əsasında tərbiyə almalıdır.

Dövlət gənclər siyasətinin prioritet is
tiqamətlərindən biri istedadlı gənclərə 
dövlət qayğısıdır. Bu sahədə görülən 
iş yaradıcı və istedadlı gənclərin aşkar 
edilməsi, onların yaradıcılıq qabiliyyət
lərinin inkişaf etdirilməsi üçün əlveriş
li mühitin formalaşdırılması, eləcə də 
gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkil 
edilməsi üçün kompleks tədbirlərin hə
yata keçirilməsindən ibarətdir.

Paytaxt Bakı və bölgələrdə fəaliy
yət göstərən Gənclər evi və mərkəzləri 
gənclərin vətənpərvər ruhunda forma
laşdırılması və onların sosiallaşmasın- 
da mühüm rola malikdirlər. Gənc nəslin 
milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi 
və vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsi 
bu cür dövlət təsisatların prioritet vəzifə
sidir. Gənclər arasında vətənpərvərlik 
işinin gücləndirilməsi, onların ahəngdar 
inkişafı və asudə vaxtının təşkili, gənc
lərə psixoloji reabilitasiya, hüquqi və 
informasiya yardımlarının göstərilməsi 
məqsədi ilə yaradılan “Gənclər evi” so
sial xidmət müəssisələri şəbəkəsi geniş
lənməkdədir.

Gənclərin dünyagörüşü fərqlidir, dün
yada gedən bütün müasir proseslərə 
onlar daha yaxşı bələddir. Dördüncü Sə
naye inqilabı ilə bağlı olan yeniliklər, ilk 
növbədə, Azərbaycanda gənclər tərəfin
dən mənimsənilir və gənclər xətti ilə bu 
siyasət icra olunur.

Azərbaycanlı gənclərinin fərdi və 
peşəkar inkişafı naminə Heydər Əliyev 
Fondu aşağıdakı istiqamətlər üzrə fəa
liyyət göstərir və minlərlə müxtəlif təyi
natlı layihələri icra edir:

elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, id
man, ekoloji sahələrə aid proqram və 
layihələr hazırlayıb həyata keçirir;

gənclərin yaradıcı potensialının, bilik 
və bacarıqlarının aşkara çıxarılmasına, 
qabiliyyətlərini göstərməsinə, inkişaf et
dirməsinə yardım edir;

uşaq və gənclərin hərtərəfli biliklərə 
malik vətəndaş kimi yetişdirilməsi işinə 
xidmət edir;

xarici ölkələrin tanınmış elmi-tədqiqat 
mərkəzləri ilə alimlərin mübadiləsini təş
kil etmək, ölkənin yaradıcı və elmi poten
sialının artırılmasına kömək edir;

Dövlət başçısı ilham Əliyev tərəfin
dən ötən müddət ərzində bu istiqamətdə 
aşağıdakı sənədlər təsdiq edilmişdir:

“Azərbaycan gəncliyi Dövlət Proqra
mı” (2005-2009-cu illər); '

“Xüsusi istedada malik olan uşaqların 
(gənclərin) yaradıcılıq potensialının inki
şafı üzrə Dövlət Proqramı (2006-2010- 
cu illər)”;

“Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci il
lərdə” Dövlət Proqramı;

“2015-2025-ci illərdə Azərbaycan 
gənclərinin inkişaf Strategiyası”;

“Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci 
illərdə” Dövlət Proqramı;

“Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali 
təhsil müəssisələrində təhsil almalarına 
dair 2022-2026-cı illər üçün Dövlət Proq
ramı”.
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Ağcabədi şəhər icra 
nümayəndəliyinin hesabat 

yığıncağı

31 yanvar 2023-cü il tarixində 
Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının şəhər inzibati ərazi da
irəsi üzrə nümayəndəliyinin 2022- 
ci ildə gördüyü işlərin yekunlarına 
və 2023-cü ildə qarşıda duran və
zifələrə həsr olunmuş hesabat yı
ğıncağı keçirilib.

Y.Məmmədov adına Ağcabədi Ra
yon Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən 
yığıncaqda Rayon icra Hakimiyyə
tinin başçısı Rafil Hüseynov, hüquq 
mühafizə orqanlarının, digər idarə, 
müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, 
şəhid ailələrinin üzvləri, Vətən mü
haribəsi iştirakçıları, şəhər sakinləri, 
fermerlər iştirak edib.

Yığıncaq açıq elan edildikdən son
ra ümummilli lider Heydər Əliyevin və 
torpalarımızın azadlığı uğrunda canı
nı fəda edən vətən oğullarının xatirə
si bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.

Yığıncağın sədr və katibi seçildik-
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dən sonra məruzə ilə çıxış edən RİH 
başçısının Ağcabədi şəhər inzibati 
ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Fik
rət Allahverdiyev bildirib ki, 2023-cü 
il mayın 10-da Azərbaycan xalqının 
Ümummilli Lideri, müstəqil Azərbay
can dövlətinin qurucusu, görkəmli si
yasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 100 ili tamam olur. 
Azərbaycan Respublikasında 2023- 
cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan edil
məsi barədə Prezident İlham Əliyev 
Sərəncam imzalayıb. Yola saldığımız 
illər bir birindən daha yadda qalan 
olur, çünki Azərbaycan xalqının se
vimli oğlu, xilaskarı, ulu öndər Hey
dər Əliyevin parlaq ideyalarını, siyasi 
konsepsiyalarını ləyaqətlə, uğurla 
həyata keçirən, onun siyasi varisi 
İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi 
altında işləmək bizləri daha əzmlə, 
böyük ruh yüksəkliyi ilə işləməyə ruh
landırır. Azərbaycan xalqı yeni əsrə 
və yeni minilliyə məhz Heydər Əliyev 
zəkasının işığında qədəm qoymuş
dur. Davamlı yüksəliş yolunda inamla 
irəliləyən müasir Azərbaycan Heydər 
Əliyevin həyat amalının təntənəsidir.

Vətən müharibəsində qazanılan 
Zəfərimizdən də danışan icra nü
mayəndəsi qeyd edib ki, sentyabrın 

27-də işğalçı Ermənistanın Qarabağ
da növbəti təxribatına cavab olaraq 
əks-hücum əməliyyatlarına başlayan
Azərbaycan Ordu
su 44 günlük zəfər 
yürüşü ilə ölkəmi
zin ərazi bütövlü
yünü təmin etdi. 
Prezident İlham 
Əliyevin apardığı 
daxili və xarici si
yasət nəticəsində 
27 sentyabr 2020- 
ci il böyük Zəfərin 
başlanğıc günü 
kimi yaddaşlarda 
qaldı. Azərbaycan 
xalqı igid qəhrə
man oğulları sayəsində parlaq qələ
bə qazanaraq Ermənistanı məğlub 
etdi, işğala son qoydu. Bu 44 günün 
hər günü bizim şanlı tariximizdir.

Öz işini “Yerli İcra Hakimiyyətləri 
Haqqında Əsas
namənin 5-ci 
maddəsinin tələb 
və göstərişləri 
əsasında qura
raq üzərinə düşən 
vəzifələri yerinə 
yetirməyə çalış
dığını qeyd edən 
məruzəçi 2022-ci 
ildə şəhər ərazi
sində görülən işlər 
haqqında ətraflı 
məlumat verib. 
Bildirilib ki, ötən il 

ərzində Dövlət Satınalmaları haqqın
da qanuna uyğun olaraq Ağcabədi 
KXMİİ tərəfindən “Mənzil fondunun 
əsaslı təmir işlərinin” satın alınması 
predmeti üzrə açıq tender keçdimiş
dir. Tenderin qalibi ilə müqavilə bağ
lanaraq mənzil fondunun əsaslı təmir 
işləri həyata keçirilmişdir. Təmir işləri 
Ağcabədi şəhəri Heydər Əliyev pros
pektində yerləşən 118 saylı 3 mərtə
bəli 12 mənzilli, 355 saylı 2 mərtəbəli 
16 mənzilli, 120 saylı 2 mərtəbəli 16 
mənzilli, 168 saylı 2 mərtəbəli 8 mən
zilli, 357 saylı 2 mərtəbəli 16 mənzil
li, 174 saylı 2 mərtəbəli 16 mənzilli, 
122 saylı 3 mərtəbəli 24 mənzilli, 
77 saylı 2 mərtəbəli 16 mənzilli, 37 
saylı 3 mərtəbəli 24 mənzilli, 15saylı 
2 mərtəbəli 16 mənzilli, Namiq Ab
dullayev küçəsində yerləşən 2 saylı 
2 mərtəbəli 16 mənzilli, İ.Qayıbov 
küçəsində yerləşən 17 saylı 2 mərtə
bəli 16 mənzilli, 16 saylı 2 mərtəbə
li 16 mənzilli, 9 saylı 2 mərtəbəli 16 
mənzilli, 3 saylı 2 mərtəbəli 16 mən
zilli, 1 saylı 2 mərtəbəli 16 mənzilli, 
25 saylı 2 mərtəbəli 16 mənzilli, S. 
Vurğun küçəsində yerləşən 103 saylı 
2 mərtəbəli 16 mənzilli, 166 saylı 2 
mərtəbəli 16 mənzilli, yaşayış binala
rında aparılmışdır.

Şəhərdaxili küçə yollarına asfalt 
örtüyünün çəkilməsi ilə bağlı məlu
mat verilərkən bildirilib ki, şəhərin 
Şamil Cəmşidov, Qarabağ, Soltan- 
bəy, C.Cabbarlı, M.Mütəlimov, Xəl- 
fərəddin, Ə.Bünyadov, Ə.Muxtarov, 
T.İsmayılov, küçələrində asfalt yolun 
salınması işləri başa çatdırılmışdır.

Şəhid Azər Əliyevin 
anım günü

N.Nərimanov küçəsində bu işlər da
vam etdirilir. 0.Hacıbəyli, N.Abdul- 
layev küçələrinə əlavə olaraq çınqıl 
örtüklü yol salınmışdır. Ağcabədi 
şəhərdaxili mərkəzi küçələrdə 500 
m2 asfalt yol örtüyü, çala təmir edil
mişdir. Şəhərimizin küçələrinə ümu
milikdə 4330m olmaqla 24850 m2 
asfalt, 1100m olmaqla 7100 m2 çınqıl 
örtüklü yol salınması artıq yekunlaş
maq üzrədir.

2022-ci ildə şəhər küçələrinin işıq
landırılması ilə bağlı problemlərin də 
aradan qaldırılmasına başlandığını 
qeyd edən natiq məlumat verib ki, 
“Bakı Abadlıq” idarəsi ümumi uzun
luğu 56 km olan səhərimizin daxili 
küçələrini ən müasir “Philips” firma
sının işıq plafonları ilə təmin edəcək
dir. 44 günlük vətən müharibəsində 

Yanvarın 29-da rayonun Yuxarı Qiyaməddinli kəndində Vətən mü
haribəsinin qəhrəmanlarından biri, şəhid Azər Əliyevin anım günü 
qeyd olunub. Mərasimdə Ağcabədi Rayon icra Hakimiyyətinin baş
çısı Rafil Hüseynov, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, rayon 
icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhidin 
ailə üzvləri, döyüş yoldaşları, kənd sakinləri,müəllimlər, məktəblilər və 
mətbuat nümayəndələri iştirak ediblər.

Mərasim iştirakçıları tərəfindən şəhidimizin məzarı ziyarət olunub, 
üzərinə çiçək dəstələri qoyulub, ruhuna dualar oxunub.

Anım tədbirində çıxış edən rayon rəhbəri Rafil Hüseynov Vətən 
müharibəsində qazanılan parlaq qələbə, rəşadətli Azərbaycan ordu
sunun şücaəti, Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident ilham Əliyevin 
müharibə dövründə hərbi və diplomatik sahədə qazandığı zəfər barə
də ətraflı çıxış edib.

Sonda məktəblilər tərəfindən şəhidimizin əziz xatirəsinə həsr olun

şəhid olmuş döyüşçülərimizin adları 
verilmiş 7 küçə, ötən ilin sentyabr 
ayında şəhid olmuş döyüşçümüzün 
yaşamış olduğu Qarabağ küçəsi, 2 
şəhid ailəsinin yaşadığı C.Cabbarlı 
küçəsi də “Philips” firmasının müa
sir işıq plafonları ilə təmin ediləcək
dir. Hal-hazırda şəhid adı verilmiş 5 
küçədə qazma işləri aparılmış, plas
tik boru xətləri salınaraq üstü örtül
müşdür. Bu istiqamətdə işlər davam 
etdirilir.

Məruzədə ümumilikdə şəhər ərazi
sində həyata keçirilən bütün tədbirlər, 
görülən işlər təhlil olunmuş, mövcud 
problemlər diqqətə çatdırılmışdır.

Sonra Ağcabədi Rayon İcra Haki
miyyəti başçısının Ağcabədi şəhər 
inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayən
dəsinin müavini Mehman Novru
zovun inzibati ərazi dairəsi üzrə 
2022-ci ildə vətəndaş mürciətlərinin 
ümumi icra vəziyyəti, təsərrüfatbaşı- 
na uçotunun aparılması və elektron 
sistemə işlənilməsi barədə hesabatı 
dinlənilib. M.Novruzov ötən il ərzin
də nümayəndəlik aparatında vətən
daşların müraciətlərinə baxılması, 
sənədlərlə aparılan işlər, sakinlərin 
qəbulunun təşkili ilə bağlı məlumat 
verib, statistik göstəriciləri açıqlayıb.

Məruzələr ətrafında Ağcabədi 
bələdiyyəsinin sədr müavini Şəm- 
məd Şəmmədov, Ağcabədi Kommu
nal Xidməti və Mənzil İstismar İdarə
sinin rəisi Səfər Səfərov, Ağcabədi 
Sukanal Sahəsinin rəisi Nizami Əsə
dov və digərləri çıxış ediblər.

Şəhər sakinləri Nüşabə Quliyeva, 
Famil Quliyev söz alaraq, Ağcabədi 
şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə 
bağlı öz fikirlərini söyləyib, təkliflərini 
səsləndiriblər.

Yekunda Ağcabədi Rayon İcra Ha
kimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov 
çıxış edib.

Yığıncaqda səslənən təkliflər və 
tənqidi qeydlər nəzərə alınmaqla, 
müvafiq qərar qəbul olunub.

Məhsəti AĞAYEVA
Fotolar Mais İbrahimovundur

muş şeirlər səsləndirilib.
Qeyd edək ki, ƏliyevAzərDilafətoğlu 1997-ci il noyabrın 1-də rayo

nun Yuxarı Qiyaməddinli kəndində anadan olub. O, orta təhsilini Milli 
Qəhrəman Alı Mustafayevin adını daşıyan tam orta məktəbdə alıb. 
Azərin vətənə olan sevgisi, məhəbbəti uşaq vaxtlarından yaranma
ğa başlayıb. Orta təhsilini bitirdikdən sonra Azər Əliyev Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu olub. O, 
Qazax rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissədə xidmət edib. 2019- 
cu ildən isə Xocavənd rayonunda müddətdən artıq xidmət keçib.

A.Əliyev Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi 
üçün 2020-ci ilin 27 sentyabrından başlanan Vətən müharibəsində 
iştirak edib. O, Xocavənd və Ağdamın azadlığı uğrunda gedən dö
yüşlərdə böyük igidliklər göstərib. 2020-ci il 9 noyabr tarixində Xo
cavənd rayonunun Nərgiztəpə istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə 
yetirərkən ağır yaralanıb. Elə həmin vaxtdan müalicə aldığı xəstəxa
nada uzun müddət koma vəziyyətində qalan A.Əliyev 2021-ci il yan
varın 28-də haqqın dərgahına qovuşub, yanvarın 29-da Yuxarı Qi

yaməddinli kəndində torpağa tapşırılıb.
Ərazilərimizin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını 

uğurla yerinə yetirdiyinə, düşmənin xeyli sayda canlı qüvvə və texni
kasını məhv etdiyinə görə Əliyev Azər Dilafət oğlu Prezident ilham 
Əliyevin Sərəncamlarına əsasən “Cəsur döyüşçü”, “Vətən uğrunda”, 
“Xocavəndin azad olunmasına görə”, “Ağdamın azad olunmasına 
görə” medalları ilə təltif olunub. Ölümündən sonra xatirəsinin əbə
diləşdirilməsi üçün kəndin küçələrindən birinə onun adı verilib. Kənd
də Azər Əliyevlə bərabər daha iki şəhidin - Sahil Məmmədov və Sə
nan Miriyevin abidəsi ucaldılıb.

Ailəli olan şəhidimizin özündən sonra Vətənə əmanət iki övladı ya
digar qalıb.

Hüseyn QULUZADƏ
Fotolar Mais İbrahimovundur
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Qazinin doğum günü 
qeyd edilib

Yanvarın 31-də Vətən müharibəsində şərəfli döyüş 
yolu keçən igidlərimizdən biri, qazi Cavid Allahverdiye
vin doğum günü qeyd olunub.

Ağcabədi Rayon icra Hakimiyyətində təşkil olunan görüş
də RİH başçısı Rafil Hüseynov, aparatın məsul əməkdaşları,

Əlaqələnd rmə Komitəsinin 
iclası keçirilib

30 yanvar 2023-cü il tarixdə Ağcabədi rayonu üzrə 2023-cü 
il üçün “Ərazi Məşğulluq Proqramı”nın həyata keçirilməsi 
məqsədilə Əlaqələndirmə Komitəsinin iclası keçirilmişdir.

sından danışdı.
iclasda iştirak edən Əlaqələndirmə 

Komitəsinin üzvləri - rayon Statistika 
idarəsinin rəisi Elsevər İsmayılov, Ağca
bədi Suvarma Sistemləri idarəsinin rəisi 
Azər Bayramov, Ağcabədi Kommunal 
Xidməti və Mənzil istismar idarəsinin 
rəisi Səfər Səfərov, Dövlət Məşğulluq 
Agentliyinin Qarabağ Regional Məş
ğulluq filialının Ağcabədi Xidmət şöbə
sinin əməkdaşı Səid Mamedov, rayon

Gündəlikdə duran məsələ işəgötürən
lərlə maarifləndirmə işlərinin aparılma
sının təşkili olmuşdur, iclası açıq elan 
edən Ağcabədi Rayon icra Hakimiyyəti 
başçısının müavini, Sosial-iqtisadi inki
şafın təhlili və proqnozlaşdırılması şö
bəsinin müdiri, Əlaqələndirmə Komitə
sinin Ağcabədi rayonu üzrə sədri Xətai 
Zeynalov 28 oktyabr 2022-ci il tarixdə 
Baş nazirin müavini, Əmək Münasibət
lərinin Tənzimlənməsi və Koordinasiya
sı Komissiyasının sədri Əli Əhmədovun 
sədrliyi ilə Məşğulluğa kömək göstərən 
əlaqələndirmə komitələrinin fəaliyyətinə 

qazilər, şəhid ailələrinin üzvləri iştirak ediblər Rayon rəhbəri 
qazini doğum günü münasibəti ilə təbrik edib, ona həyat və 
fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Bildirilib ki, tarixi Zəfərlə bitən 
müharibədə, rəhbər, ordu və xalq birliyinin sarsılmaz gücü
nün xüsusi rolu olub.

Cavid Allahverdiyev göstərilən daimi diqqət və qayğıya 
görə öz dərin minnətdarlığını bildirib.

Qeyd edək ki, Vətən müharibəsi qazisi Cavid Allahverdi
yev Prezident ilham Əliyevin Sərəncamları ilə “Cəsur döyüş
çü", “Cəbrayılın azad olunmasına görə" və “Qubadlının azad 
olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.

Rəmziyyə HƏSƏNOVA
Potolar Mais İbrahimovundur

dair növbəti respublika mü
şavirəsində iştirak etdiyini və 
müşavirədə bir sıra tapşırıq
ların verildiyini iclas iştirak
çılarına bildirdi. Həmçinin, 
“Azərbaycan Respublikasın
da qeyri-rəsmi məşğulluğun 
qarşısının alınmasına dair 
Tədbirlər Planı”nın 3.4-cü 
bəndinin icrası barədə işə
götürənlərlə maarifləndirmə 
işlərinin aparılmasının təş
kilinin əsas məqsədini və 
qarşıda duran vəzifələri ic

las iştirakçılarının 
nəzərinə çatdırdı. Qeyri-rəs
mi məşğulluğun qarşısının 
alınması, əmək ehtiyatlarının 
keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması 
və iqtisadi fəallığın yüksəldil
məsi, işaxtaran və işsiz şəxs
lərin sosial müdafiəsinin güc
ləndirilməsi, əmək bazarında 
tələb və təklif arasında dina
mik uyğunluğun yaxşılaşdırıl
masına yönəlmiş institusional 
mühitin təkmilləşdirilməsi is
tiqamətində işlərin aparılma-

Gənclər və idman idarəsinin əməkdaşı 
Cavid Bünyadov, rayon Polis şöbəsinin 
əməkdaşı ismayıl Abdullayev və digərlə
ri mövzu ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb, 
qarşıda duran vəzifələr və görüləcək iş
ləri müzakirə ediblər.

Qeyd edək ki, Ağcabədi rayonu üzrə 
2023-cü il üçün “Ərazi Məşğulluq Proq- 
ramı”nın həyata keçirilməsi məqsədilə 
Ağcabədi Rayon icra Hakimiyyəti baş
çısının 20 oktyabr 2022-ci il tarixli, 319 
saylı Sərəncamı ilə Əlaqələndirmə Ko
mitəsi yaradılmışdır.

Bəşəriyyətin 
bəlası...

Müasir dövrün aktual problemlərindən olan, 
bəşəriyyətin ən böyük bəlasına çevrilmiş nar
kotik vasitələrdən danışarkən ilk növbədə in
sanın təbiətinə, mənəviyyatına, gündəlik həyat 
tərzinə əsaslı təsir gücünə malik olan bu kimi 
vasitələr barədə kifayət qədər məlumatlı olmaq 
lazımdır. Mərkəzi sinir sisteminə spesifik təsir 
göstərən və tez bir zamanda asılılıq yaradan 
maddələrə narkotik maddələr deyilir. Narko
maniya digər vərdişlərə görə daha təhlükəlidir: 
narkodilerlər ( narkotikləri satan insanlar ) hə
mişə yeni alıcı axtarışında olur. Onlar maddi 
imkanı aşağı olan gəncləri tapdıqları kimi asan
lıqla maddi imkanı çox yaxşı olan gəncləri də 
tora sala bilirlər. Abstinensiya halı çox əziyyətli 
olduğuna görə narkotikdən istifadə edən gənc 
yeni doza əldə etmək üçün əlindən gələni edir. 
Narkotikdən istifadə edənlərin əksəriyyəti gənc 
ikən ölür - onlar cinsi yolla yoluxan infeksiyala- 
ra, o cümlədən HİV və ya hepatit C-yə yoluxur, 
bəziləri isə uzun müddət müalicə alaraq ailəsi 
və cəmiyyət üçün bir yükə çevrilir.

Narkotik sağlamlığı necə məhv edir? Nar
kotik - mərkəzi sinir sisteminə spesifik təsir 
göstərən və tez bir zamanda asılılıq yaradan 
maddədir. O toksik maddə olduğundan insa
nın bütün orqanizminə, ürək-damar sistemin
dən tutmuş, sinir sisteminə qədər mənfi təsir 
göstərərək, onun xarakterini dəyişir, xəstə 
özünü idarə edə bilmir, ilk növbədə narkotik
dən psixika zərər görür. Şizofreniyada olduğu 
kimi şüur bölünür. Sağlam düşüncənin qaldığı 
bir hissə başa düşür ki bunu atmaq lazımdır. 
Şüurun digər hissəsi isə daim istifadəni davam 
etdirməyi istəyir. Bu ikililik çox əzab verir, psixi
kanı pozur. Narkomanlığın növlərində psixo- 
patlıq əlamətləri müşahidə olunur. Ən təhlükə
lisi çətənə istifadəsi ilə bağlıdır. Bəziləri özlərini 
inandırmağa çalışırlar ki, çətənə narkotik deyil, 
amma bu səhvdir. Çətənənin xüsusilə fiziki və
ziyyətə təsiri daha yumşaqdır. O, öz təsirini di

gər narkotiklərin istifadəsi zamanı olduğu kimi 
tez göstərmir. Amma psixoloji asılılıq yenə də 
baş verir və bu narkotikin qəbulunda fasilə ya
ranarsa bir müddət sonra güclü psixoloji nara
hatlıq, əsəbilik gəlir.

Xaş-xaş narkomanlığı psixoz əmələ gətir
məsinə gətirib çıxardır. Əgər çətənə kimyəvi 
formada istifadə edilirsə zərərli qarışım bütün 
bədənə, həmçinin beynə pis təsir edir. Çətənə
nin təhlükəsi ondadır ki, nisbətən asan əldə 
edilir və daha məşhurdur. Pisi odur ki, çətənə 
adətən başlan
ğıc narkotik 
kimi sayılır, yəni 
çətənə ilə baş
layan insanlar 
daha sonra 
efedron, opium, 
heroin və digər
lərinə keçirlər. 
Çətənədən is
tifadə edə-edə 
insan o sərhəd
di keçir, özünü 
saxlaya bilmək 
instinktini itirir, 
çətənənin zərə
rini başa düş
mədən asılılıq yaranır və fikirləşməyə başlıyır 
ki, narkotiklər o qədər də təhlükəli deyil, istə
nilən narkotikin hər dəfə qəbulu orqanizmin 
daxili ehtiyatlarını yandırır və istifadədə fa
siləyə psixoloji və fiziki olaraq çox çətin dözülür. 
Narkotiklərin gəbulu qara ciyəri və böyrəkləri 
məhv edir. Çox tezliklə onlar artıq tab gətirmir 
və mədə, ağ ciyərlər və s. bütün orqanların fəa
liyyəti dayanır.

Taksikomaniyanın əsas xüsusiyəti kley və ya 
benzindir. Onlar çox tez, əsasən yağ toxumala
rından ibarət olan kəllə beyinə tezliklə çatırlar. 
Baş ağrıları, yaddaşın ağır pozulması və ağıl 
zəifliyi - bunlar taksomaniyanın nəticələridir. 
Amma kəllə beyni digər növ narkomaniyalar
dan da zərər çəkir, təbii ki, onun vəziyyəti in
sanın orqanizminin ümumi vəziyyəti ilə bağlı
dır. Bütün növ narkotiklər immuniteti çox ciddi 
zədəliyin Uzun illərin araşdırmaları göstərir ki, 
narkomanlıq insanı həqiqətən də fiziki və ruhi 

cəhətdən şikəst edir, onun ömrünü qısaldır. 
Hərdən narkotiki atmaq və bunu edə bilməmək 
arzuları arasında daxili konflikt özünə qəsdə 
gətirib çıxara bilər. Özünə qəsd üçün səbəb 
narkomanın özünün yaratdığı və öhdəsindən 
qələ bilmədiyi problemlər ola bilər.

Narkotik həyatı necə məhv edir? Narkotiklər 
tədricən insan həyatında ən əsas yer tutmağa 
başlıyır. Onlara qurşanmaq nəticəsində işə və 
ya təhsilə fikrini cəmləşdirmək çətinləşir. Dava- 
miyyətsizlik yaranır, təhsil dayanır, işi itirməyə 

məcbur olur, 
bütün hallarda 
ciddi problemlər 
yaranır. Bunun
la yanaşı nar
kotik maddələrə 
pul lazımdır. 
Əgər narkotik 
istifadəçisi olan 
insanın maddi 
vəziyyəti yax
şıdırsa, o da 
tədricən hərşeyi 
itirir. Əgər pul 
kifayət qədər 
deyilsə, onda 
onlar valide- 

yinlərindən qohumlarından və dostlarından 
müxtəlif bəhanələrlə pul istəyirlər. Artıq bu da 
kifayyət etmədikdə özününkülərdən və yadlar
dan oğurluğa, fırıldaqçıl ığa, qarətə və həmçinin 
ən pis nəticələri olan ağır cinayətlər törətməyə 
başlayırlar. Tez və ya gec ailə bu pis əməldən 
xəbər tutur. Mübahisələr başlayır və bu cür 
ailələrdə həyat əsl cəhənnəmə çevirilir. Keçmiş 
narkotiklə əlaqəsi olmayan dostların əhatəsi iti
rilir. Get-gedə asılılıq elə güclü olur ki narkoman 
narkotik qəbul etmək üçün hər şeydən və ha
mıdan keçməyə hazır olur. Yalanlar və satqınlıq 
olmadan bu cür həyat tərzi yaşamaq mümkün 
deyil. Narkomanın türməyə düşmə ehtimalı 
çoxdur. Nəticədə qanuna əsasən narkotik isti
fadə edən artıq cinayətkara çevirilir. Xoşa gəlsə 
də gəlməsə də qanun belədir. Həyat göstərir ki, 
praktik olaraq hər bir narkoman tez və ya gec 
polislə üz-üzə gəlir. Bir çox təcrübəli narkoman 
cəza çəkmə yerlərində olublar. Amma bu təzə 

başlıyanlar üçün də baş verə bilər. Narkoman 
yalnız narkotilə bağlı maddələrlə deyil, oğurluq, 
fırıldaqlıq, qarət və s. səbəbdən türməyə düşə 
bilər. Çox az insan narkotik üçün pulu düz yolla 
qazanır, çünki narkomanlarda məhsuldar fəa
liyyət get-gedə azalır.

Təhsil müəssisələrində, o cümlədən orta 
ümumtəhsil məktəbləri və xüsusi təhsil müəs
sisələrində çalışan müəllim, psixoloq və mək
təbin tibb işçisinin uşaq və yeniyetmələr ara
sında narkotik və ya psixotrop maddələrdən 
istifadənin vaxtında aşkarlanmasında onlara və 
valideynlərinə (qanuni nümayəndələrinə) ilkin 
psixoloji və pedaqoji yardımın göstərilməsində, 
uşaq və yeniyetmələrin müvafiq ixtisaslaşdı- 
rımış xidmətlərə yönəldilməsində müstəsna 
xidməti var. Bu işdə müəllim və psixoloqların, 
məktəbdə çalışan tibb işçilərinin üzərinə düşən 
öhdəlik valideynlər, həkim və hüquq-mühafizə 
orqanlarının üzərinə düşəndən heç də az deyil.

Bu gün məhz Ağcabədi rayonunda da 
hüquq-mühafizə orqanları bu sahədə barışmaz 
mövqe nümayiş etdirərək narkotik vasitələrin 
qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması is
tiqamətində mütəmadi olaraq müvafiq tədbirlər 
həyata keçirirlər.

Azərbaycan Respublikasının Preziden
ti möhtərəm ilham Əliyev demişdir: “Coğrafi 
mövqeyindən, ictimai-iqtisadi quruluşundan, 
inkişaf səviyyəsindən, mədəni və tarixi əlaqələ
rindən asılı olmayaraq, elə bir ölkə yoxdur ki, 
dövrümüzün qlobal problemlərindən biri olan 
narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə qarşılaş
masın. Məlumdur ki, narkomaniya və narko
biznes insan cəmiyyətinin mənəvi və əxlaqi 
dəyərlərinə böyük zərbə vuran, sosial-iqtisadi 
inkişafa mənfi təsir göstərən, insanların həyat 
və sağlamlığına ciddi təhlükə yaradan, cinayət
karlığın artmasına səbəb olan amildir”.

Göründüyü kimi, bütün hallarda narkomani
ya və narkobiznes təhlükəli cinayətlərdir.

Odur ki, buna qarşı ümummilli mübarizə müt
ləq lazımdır. Bu mübarizə həyatımızı, gələcəyi
mizi, sərvətimizi, sağlamlığımızı, dövlətçiliyimi
zi qorumağa xidmət edir.
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