2. FORMULƏ EDIRIK

Aİnsan dilinə tərcümə edirik. Bizə məlum olan faktları mümkün qədər sadə dildə ifadə edirik.
Nəyi öyrəndik? Nə aydın olmadı?

[1] İcra başçısı Həsən Məmmədov Əli Qasımov və Şərif Mehdiyevlə görüşüb.
[2] Əli Qasımov – bələdiyyə sədridir, Şərif Mehdiyev – Ağsaqqallar Şurasının sədri.
[3] Görüş Nərimanabad rayonunda keçirilib. [4] 15 fevral 2017-ci il tarixində.
[5] Görüşdə:
[5.1] İcra başçısı Qasımov və Mehdiyevə təşəkkür edib, amma hansı əməllərinə görə –
bunu anlamadıq.
[5.2] İcra başçısı, bələdiyyə sədri və ağsaqqallar şurası sədri bəzi şeyləri müzakirə edib,
amma nələri müzakirə etdiklərini bilmirik.
[6] Məmmədov, Qasımov və Şərifov "Cəsurlar" klubunda olublar. [7] Eyni gündə – 15 fevral. [8]
Klubda uşaqlar və onların valideynləri ilə görüşüblər.
Onların görüşdüyü uşaqlar və valideynlər hansı prinsipə görə seçilib və dəvət olunub, bunu dəqiq
bilmirik.
[9] Klubdakı görüşdə:
[9.1] Mehdiyev təklif edib ki, "gənc kosmonavtlar" dərnəyi bərpa olunsun.
[9.1.1] Nərimanabadda belə adda dərnək əvvəl də olub, amma onun nə dərnək olduğunu
bilmirik.
[9.1.2] Dərnək 22 il mövcud olub. [9.1.2] Mehdiyev deyir ki, dərnək 90-cı illərdə bağlanıb.
Dəqiq tarixini bilmirik. [9.1.2] Dərnəyin üzvləri (dəqiq neçə nəfər – bilmirik) elm və aviasiya
sahəsində uğurlara imza atıb (necə və hansı uğurlara – yenə bilmirik.)
[9.2] İcra başçısı deyib:
[9.2.1] Nərimanabad rayonunda gənclərin milli-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına
diqqət yetirilir. Amma bununla nə demək istəyir – bunu da bilmirik.
[9.2.2] Keçən il Müdafiə Nazirliyi gənclər arasında ölkə miqyasında yarış keçirib.
Nə yarışdır – bunu bilmirik.
[9.2.3] Nərimanabad rayonu bu yarışda iştirak edib – necəsini yenə bilmirik.
[9.2.3] Nərimanabad rayonu komandası bu yarışda uğur qazanıb, amma konkret hansı uğur,
bunu bilmirik. Yarışda neçənci yeri tutub – məlum deyil.
[9.2] İcra başçısı öz aparatına müvafiq göstərişlərini verib (nə göstəriş? Kim(lər)ə göstəriş verib?
Bilmirik) və məsələni nəzarətdə saxlayacağını bildirib ("nəzarətdə saxlamağın" nə olduğunu biz
çox yaxşı bilirik.). [9.3] bu göstərişlər rayonda "Gənc kosmonavtlar" klubunun bərpası məsələsi
ilə bağlıdır
[9.4] Uşaqların valideynləri icra başçısına suallarını verib.
[9.5] Valideynlərdən biri soruşub (adını və soyadını, kim olduğunu bilmirik):
[9.5.1] Məişət tullantıları zavodu Nərimanabadda tikiləcək?
[9.5.2] Zavod ətrafında ictimai müzakirə gedir və bu müzakirə iki il çəkib.
[9.5.3] Deyirlər ki, bu zavod rayon üçün əhəmiyyətlidir. (Kim belə deyir, bunu da bilmirik.
[9.5.4] Zavod təhlükə yaradırmı? [9.5.5] Nərimanabad rayonunda çoxlu evlər və
bağlar var.
[9.6] icra başçısı cavab verib:
[9.6.1] Hökumətin zavodun harada tikiləcəyi barədə qərar qəbul edib.
[9.6.2] Bu, yekun qərardır (amma nə mənada yekun qərar?) [9.6.3] Qərar 14 fevral 2017-ci
il tarixində qəbul edilib. [9.6.4] Zavodu Təzəkənd inzibati-ərazi dairəsində, Məmmədli
kəndində tikəcəklər. [9.6.5] Zavodun tikiləcəyi yerdə də bağ sahələri var.
[9.6.6] İcra başçısı düşünür ki, başqa çıxış yolu yoxdur. [9.6.7] İcra başçısı düşünür ki, qərar
kimlərinsə xoşuna gəlməyə bilər ("çətin qərardır") [9.6.8] İcra başçısı düşünür ki, Məmmədli
kəndinin ərazisi zavod üçün yeganə uyğun yerdir, çünki
[9.6.8.1] Ağgöl qoruğundan uzaqda yerləşir [9.6.8.2] Burada qanunla qorunan
ərazilər yoxdur. Deməli, ekologiya qanunvericiliyini pozmayacaq.[9.6.8.3] Burada
iri kənd təsərrüfatı obyektləri yoxdur, amma olanların nə qədər olduğunu və nə
ziyan çəkəcəyini bilmirik.
[9.6.9] Zavod rayon üçün əhəmiyyətlidir. [9.6.10] Əgər zavod tikilməsə "günü-gündən
abadlaşan rayonda zibil məsələsi birdəfəlik həll olunmayacaq". (Bəs bu nə deməkdir? Yenə
bilmirik.) [9.6.11] Zavodun hansı ərazidə tikiləcəyini iki il müzakirə ediblər. [9.6.12] İcra
başçısı bundan narazıdır.
[10] Bütün məlumatı və sitatları icra hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən öyrənmişik.

