
Təzə çəkilən yollar Goranboyun 
belinə kəmər kimi dolanır…

14 min nəfər əhalinin yaşadığı 6  yaşayış 
məntəqəsini birləşdirən Dəliməmmədli–Düz-
qışlaq–Bağçakürd–Dəyirmanlar–Azad–Nizami 
avtomobil yolunun uzunluğu 16 kilometrdir. 
Sözügedən yolun torpaq və çınqıl örtüklü 
olması yaşayış məntəqələri arasında nəqliyyat 
əlaqəsini xeyli çətinləşdirdiyi, əhalinin rahat 
gediş-gəlişinə maneə yaratdığı üçün əsaslı 
şəkildə yenidən qurulmasına ehtiyac var idi. 
Elə buna görə də dövlət başçısının sərəncamı 

ilə burada təxirəsalınmaz tədbirlərin icrasına 
başlanılıb.

Qeyd edək ki, avtomobil yolu texnoloji 
ardıcıllığa uyğun olaraq 2 hərəkət zolağı 
enində IV texniki dərəcəyə uyğun yenidən 
qurulur. Yolun layihə üzrə hərəkət hissəsinin 
eni 6 metr, çiyinlərin eni isə hər bir istiqamət 
üzrə 2 metr təşkil edəcək. Layihə çərçivəsində 
yolun torpaq yatağının bərpası üçün yararsız 
qrunt müxtəlif dərinliklərdə qazılaraq çıxarılıb, 
əvəzinə çınqıl qruntu tökülərək kipləşdirilib. 
Yolun relyefdən aşağı olan hissələrində torpaq 
yatağının qaldırılması üçün yararlı qrunt 
tökülərək yayılıb, yolun genişləndirilməsi işləri 
aparılıb. Bundan başqa torpaq yatağı hazır 

olan hissələrdə yeni yolun əsası inşa edilib. 
Daha sonra yol əsasının alt və üst layının 
tikintisi işləri aparılıb. 

Avtomobil yolunun altından suların 
ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə mövcud 
boruların yeniləri ilə əvəz olunması, zəruri 
yerlərdə yenilərinin inşa edilməsi layihədə 
nəzərdə tutulan işlərdən olduğu üçün yolboyu 
su keçidlərinin, müxtəlif diametrli dəmir-beton 
su ötürücü boruların tikintisi işləri də yerinə 

yetirilib.
Azərbaycan Avtomobil Yol-

ları Dövlət Agentliyi tərəfindən 
yolun 11-ci kilometrliyində 
mövcud olan 2 ədəd bir aşırımlı 
körpülərin əsaslı şəkildə təmiri 
də layihə çərçivəsində icra 
olunub.

Bu işlərin ardınca " İnşaat 
Norma və Qaydaları"nın 
tələblərinə əsasən, yolun 
asfaltlanması işlərinə başlanı-
lacaq. Bunun üçün 2 laydan 
ibarət yeni asfalt-beton örtüyü 
döşənəcək.

AAYDA-nın rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti 
altında yüksək keyfiyyətlə icra olunan 
layihənin sonuncu mərhələsində yol boyu 
zəruri yerlərdə avtobus dayanacaqları, yol 
nişanı, kilometr göstəricisi və siqnal dirəkləri 
quraşdırılacaq, hərəkətin normal təşkili üçün 
üfüqi nişanlama xətləri çəkiləcək. Aparılan 
işlər yolboyu yerləşən kəndlərdə yaşayan 
əhali ilə yanaşı, yoldan istifadə edən bütün 
vətəndaşların gediş-gəlişini rahatlaşdıracaq, 
həmçinin yük və sərnişin daşınmasını xeyli 
asanlaşdırmaqla kənd təsərrüfatının inkişafına 
müsbət təsir edəcək.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Azərbaycanda yol inf-
rastrukturunun yaxşılaşdı-
rılması və beynəlxalq stan-
dartlara uyğunlaşdırılması 
istiqamətində cari ildə inşası 
və əsaslı şəkildə yenidən qu-
rulması nəzərdə tutulmuş av-
tomobil yolları ilə bağlı komp-
leks tədbirlər davam etdirilir. 
Bu istiqamətdə “Goranboy 
rayonunun Dəliməmmədli-
Düzqışlaq-Bağçakürd-
Dəyirmanlar-Azad-Nizami 
avtomobil yolunun tikintisi 
ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin sərəncamına 
uyğun olaraq Azərbaycan Av-
tomobil Yolları Dövlət Agent-
liyi tərəfindən yenidənqurma 
işlərinə start verilib.

Həyat mərhəmət və 
şəfqətlə gözəldir 

Bu yeni təlim və tərbiyə 
müəssisələrində tezliklə 
təhsil alacaq uşaqlar, 
burada çalışan pedaqoqlar, 
indi, əlbəttə, çox sevinirlər. 
Bəllidir ki, onların hər 
birinə bu böyük sevinci 
bəxş edən çox hörmətli 
şəxsiyyət xalqımızın 
sevimlisi, Azərbaycanın 
birinci xanımı Mehriban 
Əliyevadır. Mehriban xanım 
mərhəmət, xeyirxahlıq, 
şəfqət kimi dəyərlərdən 
qaynaqlanan sonsuz 
sayda nəcib əməlləri ilə on 
minlərlə insanın həyatına 
sevinc bəxş edib. 

Burada ölkəmizdə təhsil sahəsində görülən 
məqsədyönlü işlər barədə geniş danışmaq 
fikrim yoxdur. Lakin qısa da olsa, bəzi fakt-
ları xatırlatmağı özümə borc bilirəm. Təkcə 
Heydər Əliyev Fondunun xəttilə son illər 
ərzində ölkəmizdə saysız-hesabsız məktəblər, 
uşaq baxçaları inşa və bərpa edilmişdir. 
Onların çoxunun açılışında Azərbaycan Res-
publikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva 
şəxsən iştirak etmişdir. Mehriban xanımın 
təşəbbüsü ilə reallaşdırılan “Uşaq evləri və 
internat məktəblərinin inkişafı”, “Yeniləşən 
Azərbaycana yeni məktəb”, “Təhsilə dəstək”, 
“Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inki-
şafı” və digər proqramlar təhsilin inkişafında 
mühüm rol oynayır. 

Heydər Əliyev Fondu hər il “Təhsilə 
dəstək” layihəsi çərçivəsində Qarabağ 
müharibəsi nəticəsində daimi yaşayış 
yerlərini tərk etmiş qaçqın və məcburi köçkün 
ailələrindən olan birinci sinif şagirdlərinə çanta 
və məktəb ləvazimatı hədiyyə edir. Gürcüsta-

nın azərbaycanlılar yaşayan 
bölgələrindəki məktəblərə, 
həmçinin Azərbaycanın 
Qax, Zaqatala və Balakən 
rayonlarında tədrisin gürcü 
dilində aparıldığı məktəblərə 
də mütəmadi olaraq yeni 
dərslik və tədris ləvazimatları 
göndərilir. 

2005-ci ildən icrası-
na başlanılan “Yeniləşən 
Azərbaycana yeni məktəb” 
proqramı çərçivəsində 100 
mindən çox şagirdin təhsil aldı-
ğı 500-dən çox məktəb binası 
inşa olunub və yenidən quru-
lub. “Uşaq evləri və internat 

məktəblərinin inkişafı” proqramı çərçivəsində 
isə 40-dan çox uşaq müəssisəsi əsaslı təmir 
edilib.

Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, fond təhsil 
müəssisələrindəki uşaqların sonrakı taleyinə 
də biganə yanaşmır. Qurumun təşəbbüsü 
ilə uşaq evlərində tərbiyə almış, yaşı 18-dən 
yuxarı olan qızlar üçün Bakının Nizami rayo-
nunda inşa edilmiş 68 mənzillik yaşayış binası 
istifadəyə verilmişdir. Binadakı mənzillər zəruri 
məişət avadanlığı ilə təmin olunmuşdur.

Yuxarıda sadaladığım bu faktlar 
Azərbaycan Respublikasının Birinci vit-
se-prezidenti Mehriban Əliyevanın milli 
dövlətçiliyimizn inkişafı, daha da güclənməsi, 
xalqımızin tərəqqi və intibahı üçün gördü-
yü nəhəng işlərin kiçik bir hissəsidir. Necə 
deyərlər, bunlar ümmandan bir damladır. 
Bütün bunlara görə ölkə əhalisinin, eləcə də 
təhsil ictimaiyyətinin Azərbaycanın birinci xanı-
mına olan sevgisi sonsuzdur.

Esmira RƏHİMOVA, 
“Ailələrə sosial dəstək”  
İctimai Birliyinin rəhbəri 

Məlum olduğu kimi, bu il avqystun 26-da Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva 
Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində Süleyman Rüstəm adına xarici 
dillər təmayüllü gimnaziyanın, Şüvəlan qəsəbəsində 12 saylı xüsusi internat 
məktəbinin yeni inşa edilən yataqxana korpusunun, Buzovna qəsəbəsində 
yenidən qurulan 229 saylı uşaq bağçasının açılışlarında iştirak edib. 

Avropa İttifaqı Azərbaycana 
avropalı biznesmenlərin 

və investisiyaların cəlbinə 
dəstək verəcək

Avropa İttifaqı (Aİ) Azərbaycanda kiçik 
və orta müəssisələrin ixrac potensialının 
artırılmasını hədəfləyir.

Aİ-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Viktor 
Bojkov  bildirib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycan strukturlarını 
hərtərəfli dəstəkləyir və onlarla birgə layihələr reallaşdırır: 
"Bu işlər çərçivəsində biz kiçik və orta müəssisələrin ixrac 
potensialını artırmaq və Azərbaycana avropalı biznesmenləri 
və investisiyaları cəlb etmək niyyətindəyik. Azərbaycan 
ərzaq baxımından Avropaya fındıq, eləcə də digər yerli 
istehsal məhsulları ixrac edir".

Viktor Bojlkov əlavə edib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanda 
20 min kiçik və orta müəssisəyə yerli valyutada maliyyə 
dəstəyi göstərməyə hazırdır: “ "Biz kiçik və orta müəssisələrə 
bilik və vərdişlərlər, məsləhət və borc yolu ilə dəstək 
göstərəcəyik və onlara güzəştli şərtlərlə, o cümlədən qrantlar 
şəklində vəsait ayıracağıq".

Avropa İttifaqı Azərbaycanda "yaşıl texnologiyalar"ın 
yaradılması üzrə layihəni genişləndirməyi planlaşdırır. 
Hazırda Aİ Gəncə şəhərində nəqliyyatda, mənzil tikintisi 
sahəsində "yaşıl texnologiyalar"ın yaradılması üzrə pilot 
layihə reallaşdırır: "İndi bu sahədə bizim bir layihəmiz var, 
amma, ən azı, daha beş şəhərdə, o cümlədən Mingəçevir və 
Sumqayıtda bu cür layihəni reallaşdırmağı planlaşdırırıq".

Digər layihələr barədə danışarkən V.Bojkov deyib ki, 
hazırda Aİ Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı ilə nəqliyyat 
dəhlizinin rəqəmsallaşdırılması sahəsində əlaqələrin 
möhkəmləndirilməsi üzrə işlər aparılır.

Qeyd edək ki, Şəkidə Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi 
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi, "Uluçay" Sosial-İqtisadi 
İnnovasiyalar Mərkəzi və Bolqarıstan İqtisadi İnkişaf Mərkəzi 
tərəfindən reallaşdırılan ərzaq festivalı keçirilir.

“Xalq qəzeti”

Maraqlı adam idi Fazil Salayev. İndi 90 illiyini qeyd 
etdiyimiz bu qəribə adamı sevməyən, onun şən, baməzə 
zarafatlarından həzz almayan yox idi. Kinostudiyaya hər 

gəlişini sənət dostları səbirsizliklə gözləyərdilər. Onun filmlərdə 
çəkiliş səhnələrinə tamaşa etməyə yığışardılar. Kinostudiyada 
ona böyük hörmət və məhəbbət göstərirdilər. Bilirdilər ki, Fazil 
olan yerdə xoş ovqat, gülüş və bir də şən əhval-ruhiyyə var. 

Fazil Salayev 1931-ci ildə Bakıda 
doğulmuşdu. Uşaqlığının dörd ilini 
müharibə ilə qoşa addımladı. Fazil 
rəssam olmaq qərarına gəlmişdi. 
Əli qələm-karandaş tutandan şəkil 
çəkirdi. Ona görə də orta məktəbi 
bitirən kimi sənədlərini Ə.Əzimzadə 
adına Rəssamlıq Məktəbinə verdi. 
Qəbul oldu, təhsil aldı, "Azərnəşr"də 

tərtibatçı rəssam kimi işlədi də. Amma 
özü demişkən, axıracan səbri çatmadı. 

Aktyorluq peşəsi yamanca 
sehirləmişdi Fazili. Neçə il arzusuna 
yetmək üçün quş kimi qanadlandı. 
"Azərnəşr"lə vidalaşıb Teatr İnstitutu-
nun aktyorluq fakültəsində oxuyanda 
da əsl aktyor olacağı günü səbirsizliklə 
gözlədi. Ürəkdən inanırdı ki, o gün 
uzaqda deyil. Aktyorluq arzusu ilə 
rəssamlığın daşını atıb, fırçanı, palit-
ranı bir yana qoya bilmişdisə, deməli, 
son məqsədinə çatmaq üçün daha bir 
neçə pilləni qalxmaq lazım idi.

Fazil Salayev Azərbaycan Akade-
mik Dram Teatrına işə qəbul olundu. 
Bir-birindən maraqlı rollar oynadı. 
1963–64-cü illər onun həyatında yeni 
dövrün başlanğıcı oldu. Görkəmli 
kinorejissor və dramaturq Həsən 

Seyidbəyli Fazili "Möcüzələr adası" 
filmində kiçik bir rola çəkdi. Ağarza 
Quliyevsə "Ulduz" filmində müxbir 
rolunu ona verdi. O zamandan bir 
müddət paralel olaraq teatrda və 
kinoda çalışdı. "Azdrama"dan Musiqili 
Komediya Teatrına yerini dəyişsə də, 
Fazil yaxşı bilirdi ki, gec-tez kino onu 
teatrdan, sevimli sənət ocağından 

əməlli-başlı ayıracaq. Oynadığı şən və 
ciddi rolun boy-buxununa, sanbalına, 
biçiminə baxmayaraq, hamısının canı-
na bir az qrotesk, incə yumor qatdığı-
nı, kinonun dililə təqdim etməyin daha 
asan olduğunu da bilirdi.

 F. Salayevin obrazlar qalereya-
sında hər şeydən əvvəl bu cəhətlə 
qarşılaşırsan. İstər qırçı Məhəmməd 
("Şərikli çörək"), istər Qulaməli 
("Dərviş Parisi partladır"), istərsə 
də alverçi ("Bizim Cəbiş müəllim"), 
çilingər ("Ürək-Ürək") və zontik Mehdi 
("Alma almaya bənzər") olsun, fərqi 
yoxdur, onların heç birində aktyo-
run yerişi, duruşu, baxışı bir-birini 
təkrarlamır. Ona görə ki, Fazil incə 
nüanslar, nəcib məqsədlər, dəqiq 
hərtərəfli təhlil ustası, tədqiqatçı aktyor 
idi. 

“Şərikli çörək” filmindəki 
 qırçı Məhəmməd rolu milli 
 kinomuzda bənzəri olmayan ekran 
qəhrəmanlarındandır. Bu adi peşə 
adamı müharibədə kontuziya alıb. 
İndi isə Bakıda qırçılıqla məşğuldur. 
Qəribə xasiyyətli insandır. Xeyirxah 
və zəhmətkeşdir. Onun sifətində 
əzablarla dolu bir görüntü var. 
Kimsəsizdir, hətta xəstəxanaya 
düşəndə belə yanına gələn bir 
kimsəsi yoxdur. Bir sözlə, Fazilin qırçı 
Məhəmmədi onun böyük sənətkar 
olduğunu bir daha təsdiq etdi.

Filmdən-filmə onun axtarışları öz 
bəhrəsini verirdi. Aktyorun rolları nə 
qədər satirik, yumoristik səpgidə olsa 
da, onun ifasında əndazəni aşan şitlik, 
saxta gülüş deyil, reallıqdan qidalanan 
qrotesk nəzərə çarpır. Həmin rolların 
təbiiliyi, baxımlığı da deyilənlərlə bağlı 
idi.

"Alma almaya bənzər" filmində o, 
zontik Mehdini oynayırdı. Fazil Sala-
yev zontik Mehdiyə, qırçı Məhəmmədə 
bir aktyor kimi öz möhürünü vurub. 
Ona görə də həmin obrazlar başqa 
biçimdə ağlımıza gəlmir.

Aktyor "Mozalan" satirik kinojur-
nallarında bir sıra bədii süjetlərdə 
çəkilib. Onlardan bəzilərini xatırlat-
maq istərdik: metroya baxmağa cəhd 
göstərən sərxoş, gecələr səs-küydən 
dinclik tapıb yata bilməyən kişi, toylara 
dəvət olunmaqdan əldən düşən və 
axırda şalvarsız qalan insan , əmək 
qabaqcılı kimi tez-tez iclaslara, 
görüşlərə çağrılıb yarıtmaz işçiyə 
çevrilən adam. Tamaşaçı hər dəfə 
ekranda onun qəhrəmanını görəndə 

gah gülür, gah onun halına acıyır, gah 
da təəssüf hissi keçirir. İncə çalar-
larla, əlvan koloritlə ətə-qana gəlmiş 
bu obrazlarda başlıca cəhət Fazilin 
səmimiyyəti və yaradıcılıq axtarışıdı. 
İnanmaq olmur ki, tək bircə nəfər bu 
qədər bənzərsiz obrazlar yaratsın. 
İllah da aktyoru ciddi tərzdə danı-
şan görəndə bu inamsızlıq şübhəyə 
çevrilir. Amma nə fayda. Şübhələnsək 
də, şübhələnməsək də düzü belədi. 
Necə ki, beş il öncə "Mozalan"a həsr 
olunmuş festivalda "Ən yaxşı aktyor" 
nominasiyası üzrə mükafatın ona 
"çatması" da həqiqətdi.

 Fazil Salayev yaddaqalan ömür 
yaşadı. Bu onun fitrətindən, istedadın-
dan irəli gəlir. O talantla Fazil Salayev 
dünyanın hansı nöqtəsində yaşasaydı, 
mütləq şöhrət zirvəsinə yüksələcəkdi, 
maddi cəhətdən təmin olunacaqdı. So-
vet rejimindəsə onun qismətinə yalnız 
biganəlik, diqqətdən kənarda qalmaq 
yazılmışdı: təltiflər, fərqləndirmə, 
həvəsləndirmə üçün verilən müka-
fatlar, bolluca diplomlar – ona qismət 
olmadı . 47 illik həyatını yalnız aşıb-
daşan istedadını xərcləməklə başa 
vurdu. Qazandığı təkcə tamaşaçı 
sevgisi oldu

Çoxlarının əhlikef saydığı, 
əslində, bütün vücudu qəmlə dolu 
olan, təkliyə çəkilib özüylə baş-başa 
qalmaqdan "həzz" alan Fazilin karvanı 
mənzil başına 47 yaşında – iyunun 
 20-də çatdı. Bununla da tək bir ailə 
məyusluq çəkməmiş, neçə-neçə 
sənətsevərin gözü yaşarmış, ürəklərə 
qəm çilənmişdi. Çünki aktyor bir daha 
özünün şən və məzəli, ciddi və sərxoş, 
maymaq və fırıldaqçı, qayğıkeş və 
etinasız qəhrəmanları ilə heç kimin 
görüşünə gəlməyəcəkdi – lentlərdən 
savayı...

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
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Nazirlik üzrə xidmətlərin  
üçdə ikisi elektronlaşdırılıb 

İnzibati icraatın təkmilləşdirilməsinin 
mühüm amillərindən biri kimi Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
tərəfindən artıq 103 xidmət, yəni 
qurumun xidmətlərindən 3-də 2-si 
elektronlaşdırılıb. Həmin 103 xidmət 
bütünlüklə e-infrastruktur üzərindən 
göstərilir.
Əmək və Əhalinin sosial müdafiəsi na-

ziri Sahil Babayev mediaya müsahibəsində  
bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırı-
ğına əsasən, son illərdə əmək, məşğulluq, 
sosial müdafiə və təminat sahələrində geniş 
elektronlaşma proqramı icra olunur və bu 
sahədə mühüm irəliləyişlər var. Elektronlaşma 
proqramı həm məmur-vətəndaş təmaslarının 
azaldılmasına, idarəçilik və xidmətlərin 
şəffaflaşmasına, müasirləşməsinə, həm də 
xidmətlərin operativliyinə və vətəndaşlar üçün 
daha əlçatan olmasına imkan yaradır. Son 
illərdə həm DOST mərkəzlərinin timsalında 
“vahid pəncərə”dən xidmətlərin göstərilməsi 
təmin olunur, həm də nazirlik üzrə elekt-
ron xidmətlərin dairəsi dəfələrlə genişlənib. 
Artıq sosial təminat növləri, aktiv məşğulluq 
tədbirləri, əmək münasibətləri və s. üzrə 
xidmətlər elektron müstəvidə təqdim edilir. 

S.Babayev təkcə bu ilin 7 ayında nazir-
lik üzrə 15 milyon xidmətin elektron şəkildə 
göstərildiyini, elektron qaydada 400 min 
arayışın verildiyini deyib: “Bu müddətdə 120 
min pensiya, müavinət və təqaüdün təyinatı 
e-qaydada həyata keçirilib. Yəni vətəndaşların 
pensiya, müavinət və təqaüd hüquqları yaran-

dığı halda proaktiv şəkildə bu ödənişlər təyin 
olunub. Bununla da vətəndaşın əvvəllər olduğu 
kimi, hansısa quruma müraciətinə, sənəd 
 toplayıb təqdim etməsinə ehtiyac qalmayıb”.

E-sosial portalının əhəmiyyətindən bəhs 
edən nazir qeyd edib ki, bu portal vətəndaşlara 
həm onlar barədə toplanmış bütün sosial 
məlumatlara çıxış imkanı verir, həm də onla-
rın öz sosial hüquqlarının təminatına nəzarət  
etməsinə şərait yaradır. Hər kəsin e-sosial.az 
portalından rahat istifadəsi üçün portalın “And-
roid” və “İOS” əməliyyat sistemləri üzrə tətbiqləri 
də mövcuddur. Artıq 1 milyondan çox insan 
e-sosial portalının aktiv istifadəçisidir və bu say 
getdikcə artmaqdadır.
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Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 
3305 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ koronavirus 
(COVID-19) infeksiyasına son sutkada 
3305 yoluxma faktı qeydə alınıb, 3423 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan verilən məlumata görə, analiz 
nümunələri müsbət çıxan 40 nəfər vəfat edib. 

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 439 min 562 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 
faktı müəyyən edilib, onlardan 380 min 710 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5 min 800 
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 53 min 52 
nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 18 min 172, 

bu günə qədər isə ümumilikdə 4 milyon 535 
min 906 test icra olunub.
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