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Aran iqtisadi rayonu 

(Ağcabədi, Ağdaş, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Göyçay, Hacıqabul, İmişli, 

Kürdəmir, Neftçala, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Ucar, Zərdab rayonları. Əli-

Bayramlı (Şirvan), Mingəçevir, Yevlax şəhərləri) 
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➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ağcabədi rayonuna səfəri 

➢ Ağcabədi rayonuna təbii qazın verilməsi bərpa olunmuşdur: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

➢ Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

➢ Ağcabədidə şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün yaşayış binası istifadəyə verilmişdir 

➢ Daxili Qoşunların “N” hərbi hissəsi ilə tanışlıq 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ağcabədi rayonuna səfəri 

(17 yanvar 2008-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 17-də Ağdam rayonundan 

Ağcabədi rayonuna gəlmişdir. 

Rayon mərkəzində sakinlər dövlətimizin başçısını böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsi 

önünə gül dəstəsi qoydu. 

 

AZƏRTAC 

2008, 18 yanvar 
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Ağcabədi rayonuna təbii qazın verilməsi bərpa olunmuşdur 

(17 yanvar 2008-ci il) 

 

Yanvarın 17-də uzun fasilədən sonra Ağcabədi rayonuna təbii qazın verilməsi bərpa olunmuşdur. 

Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə iştirak edən Prezident İlham Əliyev əvvəlcə yeni qaz kəmərinin 

layihəsi ilə tanış oldu. Məlumat verildi ki, ötən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində rayon qazlaşdırılmışdı. O 

dövrdə rayon mərkəzi və 28 kənd qazla təmin olunurdu. Lakin məlum səbəblər üzündən 1992-ci ildən 

rayona qaz verilməsi dayandırılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı Bərdə-Ağcabədi magistral qaz kəmərinin çəkilişi, şəhərin qaz təchizatı sxeminə 

baxdı. Bildirildi ki, hazırda 47,6 kilometrlik Ağcabədi-Beyləqan qaz xəttinin çəkilməsi davam etdirilir. 68 

kilometrlik Beyləqan-Horadiz xəttinin çəkilməsinə isə bu ilin yazından başlanacaq və ilin sonunadək işlər 

tamamlanacaqdır. 

Bütövlükdə, Bərdə-Ağcabədi magistral qaz kəmərinin çəkilməsinə və rayondaxili qaz xətlərinin 

bərpasına 20,6 milyon manat vəsait xərclənmişdir. 

Prezident İlham Əliyev Ağcabədiyə təbii qazın verilməsini bildirən məşəli alovlandırdı. 

Təbii qazın verilməsi münasibətilə keçirilən mərasimi açan rayon icra hakimiyyətinin başçısı ŞAHİN 

MƏMMƏDOV dövlətimizin başçısını ağcabədililər adından salamlayaraq dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident, böyük fəxr və qürur hissi ilə bildiririk ki, təməli ulu öndərimiz Heydər 

Əliyev tərəfindən qoyulmuş sosial-iqtisadi inkişaf ölkənin hər bir bölgəsində olduğu kimi, Ağcabədi 

rayonunda da uğurla davam edir. İftixarla Sizə hesabat veririk ki, dəqiq hesablanmış və ölkənin ahəngdar 

inkişafını təmin edən regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramında Ağcabədi rayonu ilə bağlı 

nəzərdə tutulmuş tədbirlərin hamısı böyük müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmişdir. 

Çox hörmətli cənab Prezident! 

Magistral yollardan kənarda, cəbhə bölgəsində yerləşən Ağcabədi rayonu Sizin qayğınız nəticəsində 

indi yeni inkişaf dövrünə qədəm qoymuş, öz simasını dəyişərək abad bir diyara çevrilmişdir. Sizin 

rəhbərliyiniz altında aparılan sosial-iqtisadi islahatlar ağcabədililərin həyatında, onların maddi rifah halının 

yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynamışdır. Məhz bunun nəticəsidir ki, 2007-ci ildə 2003-cü illə 

müqayisədə rayonda ümumi məhsul buraxılışı 69 faiz artaraq 121 milyon manata çatmış, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı 41 faiz, tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi isə 5,1 dəfə artmışdır. Bu dövrdə 2912 

sahibkarlıq subyekti fəaliyyətə başlamış, 8836 yeni iş yeri açılmışdır ki, onlardan da 3323-ü daimi iş 

yerləridir. Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsini səciyyələndirən orta aylıq əmək haqqı 2003-cü illə 

müqayisədə 3 dəfədən çox artmışdır. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Sizin diqqət və qayğınız nəticəsində son 4 ildə Ağcabədidə 4 min şagird yerlik 20 orta məktəb binası, 

10 əlavə sinif otağı tikilərək istifadəyə verilmiş, 15 məktəb binası isə əsaslı təmir edilmişdir. Rayonda olan 

ümumtəhsil məktəblərinin 30 faizinin binaları təzələnmiş, uyğunlaşdırılmış binalarda təhsil alan şagirdlərin 

sayı minimuma endirilmişdir. Fürsətdən istifadə edərək, respublikamızda təhsilin inkişafı, milli-mənəvi 

dəyərlərimizin qorunub saxlanması və təbliğində misilsiz işlərin müəllifi olan Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı, çox hörmətli Mehriban 

xanım Əliyevaya da dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

Son illər rayonda abadlıq və quruculuq işlərinin geniş vüsət aldığını, Prezidentin göstərişi əsasında 

ayrılmış vəsait və rayonun daxili imkanları hesabına görülən işlərdən danışan natiq bildirdi ki, qısa müddət 

ərzində Heydər Əliyev Muzeyi istifadəyə verilmiş, Hindarx qəsəbəsində sahəsi 1 hektar olan yeni park 

salınmış, şəhərdə Ü.Hacıbəyov adına mərkəzi park, “Şəhidlər xiyabanı” və 20 Yanvar abidəsi müasir 

üslubda tam yenidən qurulmuş, şəhər əhalisinin içməli suya olan tələbatını ödəmək məqsədi ilə Qarabağ 

kanalından 8 kilometrlik su xəttinin çəkilişi başa çatdırılmışdır. 

Ötən dörd ildə rayon üzrə 80 min kvadratmetr fərdi mənzil sahəsinin tikilib istifadəyə verildiyini, 

dövlətimizin əlillərə və şəhid ailələrinə qayğısı sayəsində onlar üçün Ağcabədidə 24 mənzilli evin 

tikintisinin başa çatdırıldığını, hazırda 16 mənzilli daha bir yaşayış binasının tikildiyini vurğulayan rayon 

icra hakimiyyətinin başçısı dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident, nəqli keçən əsrin 90-cı illərində dayandırılmış təbii qazın Sizin 

tapşırığınız və xeyir-duanızla bu gün Ağcabədiyə yenidən verilməsi və şəxsən burada iştirakınız 

ağcabədililərə göstərdiyiniz qayğıya daha bir parlaq nümunədir. Düz bir il əvvəl tapşırıq vermişdiniz ki, 

Ağcabədiyə təbii qaz xətti çəkilməlidir. Həmişə sözü və işi bir olan cənab Prezidentin tapşırığı vaxtından 
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əvvəl, yüksək səviyyədə yerinə yetirilmiş, uzunluğu 52 kilometrə yaxın olan Bərdə-Ağcabədi magistral 

xəttinin çəkilişi və şəhər daxilində 20 kilometrlik ortatəzyiqli qaz xətlərinin bərpası başa çatdırılmış, birinci 

mərhələdə 500 ailə mavi yanacaqdan istifadə imkanı əldə etmişdir. Biz əminik ki, Sizin sayənizdə Ağcabədi 

şəhərinin qazlaşdırılması bu il başa çatacaq və növbəti illərdə rayonumuzun bütün yaşayış məntəqələrinə 

də mavi yanacaq veriləcəkdir. 

Şahin Məmmədov keçən əsrin 50-ci illərində şəhərə çəkilmiş içməli su xəttinin bugünkü tələbatı 

ödəmədiyini, içməli su ilə təminat sahəsində ölkədə həyata keçirilən möhtəşəm layihələrə Ağcabədi 

şəhərinin və eləcə də, onun kəndlərinin də qoşulmasını arzu etdiklərini diqqətə çatdırdı. O daha sonra dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezidemt, Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının 

yekunlarına və 2008-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasındakı nitqinizdə qarşımızda 

qoyduğunuz vəzifələrin ilin ilk günlərindən əzmlə və böyük ruh yüksəkliyi ilə həyata keçirilməsinə 

başlanılmışdır. Sizin tapşırıqlarınızla bağlı rayonumuzda görülməli işlər hələ çoxdur. Sizi əmin edirik ki, 

ağcabədililər həmişə olduğu kimi, Sizin böyük diqqət və qayğınıza bundan sonra da əməli işləri ilə cavab 

verəcək, möhtəşəm siyasətinizin həyata keçirilməsində bütün qüvvələrini səfərbər edəcəklər. 

 

 X X X 

 

Sonra çıxış edən “Azəriqaz” Səhmdar Cəmiyyətinin sədri ƏLİXAN MƏLİKOV dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident, 

Bu gün biz artıq ənənəyə çevrilmiş və Azərbaycan Respublikası rəhbərliyinin məqsədyönlü strateji 

xətti kimi davam edən, əhalinin sosial-məişət problemlərinin həllinə yönəldilmiş siyasətin növbəti 

mərhələsinin həyata keçirilməsində, Ağcabədi rayonuna təbii qazın verilməsi mərasimində iştirak edirik. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu və cənab Prezident, hazırda Sizin bilavasitə 

rəhərliyinizlə həyata keçirilən məqsədyönlü və çevik sosial-iqtisadi islahatlar respublikamızda əsaslı 

dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Həyatın bütün sahələrini əhatə edən quruculuq, abadlıq işləri həyata 

keçirilir. O cümlədən, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramına əsasən, regionların təbii 

qazla təmin edilməsi, qaz təminatının bərpası, əvvəllər qaz almayan bölgələrə qazın verilməsi reallaşmışdır. 

Möhtərəm cənab Prezident, 

2001-ci ildə, Sizin hələ Dövlət Neft Şirkətində işlədiyiniz vaxt verdiyiniz təklif, yəni idxal qazı 

hesabına respublikanın qaz almayan şəhər və rayonlarının təbii qazla təminatının bərpası barədə təklifiniz 

ümummilli liderimiz tərəfindən qəbul edilmiş və “Azəriqaz” SC bu işləri tez bir zamanda həyata 

keçirmişdir. Üç ay ərzində 22 rayon mərkəzinə təbii qaz verilməsi bərpa edilmiş, 65 min abonent qazdan 

istifadə etməyə başlamışdı. Cənab Prezident, Sizin nəzarətiniz altında bu işlər sonrakı illərdə davam 

etdirilərək, mərhələ-mərhələ bir çox rayonların qaz təminatı bərpa olunmuş, əvvəllər qaz almayan Lerik və 

Yardımlı rayonları qazlaşdırılmış, 13 illik fasilədən sonra, 2005-ci ildə Naxçıvan MR-də qaz təminatı bərpa 

edilmişdir. Bu işlərin davamı olaraq, indi Ağcabədi rayon mərkəzinə qaz verilir, sonrakı mərhələdə isə 

Beyləqan rayonuna qazın verilməsi bərpa ediləcəkdir. 

1992-ci ildə məlum səbəblər nəticəsində Ağcabədi rayonuna təbii qazın verilməsi dayandırılmışdı. 

Həm texniki baxımdan, həm də daxili qaz hasilatı həcminin azlığına görə, rayona qazın verilməsi qeyri-

mümkün olmuşdu. İndi isə, cənab Prezident, bilavasitə Sizin tapşırığınızla Ağcabədi rayonunun qaz 

təminatının bərpası qısa müddətə həyata keçirilmişdir. Ağcabədi rayon mərkəzinin qaz təchizatının bərpası 

üçün aşağıdakı işlər görülmüşdür. Diametri 530 millimetr, uzunluğu 51,8 kilometr olan Bərdə-Ağcabədi 

magisrtal qaz kəmərinin tikintisi, Ağcabədi qazpaylayıcı stansiyasının əsaslı təmiri, 5 kilometr uzunluğunda 

Hindarx qaz kəmərinin təmiri, Ağcabədi şəhərində orta və aşağıtəzyiqli 31 kilometr yerli qaz xətlərinin 

çəkilişi. Hazırda Ağcabədi şəhərində 1300 abonentə qaz verilməsi üçün daşıyıcı şəhərdaxili və küçə qaz 

kəmərləri çəkilmişdir. 500 abonent üçün layihə-smeta sənədləri əsasında qazlaşdırma işləri aparılmışdır və 

həmin abonentlər bu gün qazın qəbuluna hazırdır. 

Bütün bu işlərin görülməsi üçün büdcədən 20,6 milyon manat vəsait ayrıldığını, hazırda Beyləqan 

rayonunun təbii qazla təminatının bərpası üçün işlərin davam etdirildiyini və 2008-ci ilin iyulunadək bu 

rayona da təbii qaz veriləcəyini, beləliklə, Azərbaycanın bütün rayonlarının qazla təmin ediləcəyini 

vurğulayan “Azəriqaz”ın sədri dedi: 

- İndi respublikamızda əhalinin 80 faizi təbii qaz alır. Cənab Prezident, Sizin qeyd etdiyiniz kimi, bu, 

dünya miqyasında, MDB məkanında kifayət qədər böyük göstəricidir. 
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Möhtərəm cənab Prezident, mən çoxminli qaz təsərrüfatı işçiləri adından əmin edirəm ki, bundan 

sonra da kollektiv Sizin bütün tapşırıqlarınızı yerinə yetirəcək, ölkənin qaz təminatında zəruri işləri yerinə 

yetirərək, yerdə qalan əraziləri, yeni yaşayış massivlərini və obyektləri təbii qazla təchiz edəcək, bu sahədə 

Sizin tərəfinizdən müəyyən olunmuş strateji xəttin həyata keçirilməsini təmin edəcəkdir. 

 

X X X 

 

Ağcabədi rayon ağsaqqalı AQİL MURADOV Prezident İlham Əliyevi ağcabədililər, rayonun 

ziyalıları, ağsaqqalları, bütün əhalisi adından salamlayaraq dedi: 

- Hörmətli Prezidentimiz, türk dünyasının böyük oğlu, unudulmaz böyük insan, hamımızın fəxri, 

dayağı olmuş Sizin atanız Heydər Əliyev vaxtilə, Azərbaycana rəhbərliyi dövründə Ağcabədiyə altı dəfə 

gəlmişdir. O, Ağcabədinin bütün həyatı ilə yaxından tanış olmuş, problemlərin həlli üçün yollar göstərmiş, 

kənd təsərrüfatı sahəsində, xüsusilə torpaqlarımızın yararlaşdırılması, su təminatı, əkinçilik sahəsində olan 

geriliyin aradan qaldırılması üçün təklif və tövsiyələrini bildirmişdir. Nəticədə Ağcabədi respublikanın iri 

kənd təsərrüfatı rayonlarından birinə çevrilmişdi. Onun bu gün də yaşayan ideyaları böyük dağa 

çevrilmişdir, insanlar buna arxalanırlar. Bu gün Siz, cənab İlham Əliyev, həmin böyük dağın 

zirvəsindəsiniz. Biz Sizi alqışlayırıq, Siz həmin zirvədən respublikamızın bütün ərazilərinə nəzarət 

edirsiniz, göstərişlər verirsiniz. Hər yerdə Sizin göstərişləriniz müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir. Hər yerdə 

gedən quruculuq, tikinti, abadlıq işləri, inkişaf göz önündədir. Xalqımız fərəh içində yaşayır. O cümlədən 

Ağcabədi rayonunda son iki ildə çox ciddi dəyişikliklər olmuşdur. Bunların hamısı Sizin məqsədyönlü 

tədbirlərinizin nəticəsidir. 

2008-ci ildə regionlara ilk səfəriniz buradan, Qarabağdan başlayıbdır. Biz sevinirik və ümid edirik 

ki, Sizin səfəriniz uğurlu olacaq və bərəkət gətirəcəkdir. Bu şaxtalı, soyuq havada Sizin gəlişiniz 

Ağcabədiyə qaz gətirib, istilik gətiribdir. Biz fərəh hissi keçiririk, alqışlar deyirik Sizə ki, bizim 

əziyyətimizi çəkmisiniz. 

Hörmətli Prezidentimiz, - üzr istəyirəm, ağsaqqal kimi və camaatın ümumi fikrini ifadə edib deyirəm, 

- bütün keyfiyyətlərinizə, əzmkarlığınıza, təmkinliyinizə, hər sahədəki böyük fəaliyyətinizə görə Sizin 

bütün dünya ölkələri rəhbərləri içərisində xüsusi yeriniz var. Biz həmişə Sizi birinci yerdə görürük. Sizin 

qətiyyətli fəaliyyətiniz deməyə əsas verir ki, doğrudan da, Siz həmişə xalqımızı hər yerdə yaxşı tanıdırsınız. 

Rayona təbii qazın yenidən verilməsini, dövlətimizin başçısının əhalinin kasıb təbəqəsinə diqqət və 

qayğısını yüksək qiymətləndirən Aqil Muradov daha sonra dedi: 

- Xalqımızın çox böyük yaralı bir yeri var. Bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsidir. Biz 

bu sahədə Sizə böyük ümidlər bəsləyirik. Sizin təmkinli addımlarınız, dünya ölkələrinin başçıları, onların 

nümayəndələri ilə görüşlərdə söylədiyiniz qətiyyətli fikirləriniz deməyə əsas verir ki, o, elə bu il, 2008-ci 

ildə həll olunacaqdır. Çünki Siz torpağımızın bütövlüyünü, sərhədlərimizin müqəddəsliyini həmişə diqqət 

mərkəzində saxlayırsınız. Biz buna əminik. 

Mehriban xanım Əliyeva öz əzmkarlığına, təmkininə görə həmişə yüksək səviyyədə durur. O, 

xalqımızım mədəniyyətinin, təhsilinin, səhiyyəsinin və digər problemlərinin həllində yaxın köməkçidir. Bu 

günlərdə respublikada muğam müsabiqəsinin yekunları göstərdi ki, doğrudan da, bu sahədə onun əməyi 

çox faydalı nəticə verdi, xalqımız gələcəyin sənətkarlarını tapdı. Biz onu alqışlayır, “Allah ona yar olsun!” 

deyirik. 

Hörmətli Prezidentimiz, 2008-ci ildə respublikamızda prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Mən bəri 

başdan deyirəm, biz əbədi Prezidentimizi seçmişik. Həmin gün seçki məntəqələrinə rəsmiyyət xatirinə 

gedəcəyik. Seçki bülletenlərini qutuya atacaq və həmin günü böyük bayram edəcəyik. Buna hamımız böyük 

inamla yanaşırıq. 

Cənab Prezidentimiz, Sizə gələcək fəaliyyətinizdə, həyatınızda böyük müvəffəqiyyətlər arzu edirik. 

Çox sağ olun. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 
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- Əziz ağcabədililər, 

Əziz bacılar və qardaşlar! 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün Ağcabədi rayonunun həyatında çox əlamətdar bir 

gündür. Uzun fasilədən sonra Ağcabədiyə təbii qazın verilməsi təmin olundu və bu münasibətlə mən sizi 

ürəkdən təbrik edirəm. 

Bu, doğrudan da çox önəmli hadisədir. Bu hadisə Azərbaycanın ümumi gücünü göstərir. Qısa müddət 

ərzində 50 kilometrdən çox qaz xətti çəkilibdir və Ağcabədiyə qazın verilməsi bərpa olunubdur. Bütün 

bunlar Azərbaycanda son illər aparılan əsaslı iqtisadi islahatlar nəticəsində baş verir. Hamımız yaxşı 

xatırlayırıq ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edəndə hansı vəziyyətdə idi. Bizim ölkəmizdə gedən 

xoşagəlməz proseslər, həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə yaşanan böhranlar ölkəmizin gələcək müstəqil 

həyatını şübhə altında qoymuşdu. Azərbaycanın gələcəyi aydın deyildi ki, biz hansı ölkəyə çevriləcəyik, 

müstəqilliyimizi necə qoruyacağıq, ərazi bütövlüyümüzü necə bərpa edəcəyik, Azərbaycanın maraqlarını 

necə təmin edəcəyik. Bütün bunlar Azərbaycan xalqını o illərdə çox dərindən düşündürürdü və biz hamımız 

narahat idik. Hamımız istəyirdik ki, Azərbaycan o çətin günlərdən çıxsın, böhrandan çıxsın və inkişaf 

dövrünə başlasın. 

Belə də oldu. Xalqın istəyi və dəvəti ilə ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə siyasi rəhbərliyə 

qayıdışından sonra Azərbaycan inkişaf dövrünü yaşamağa başlamışdır. Bütün xoşagəlməz hadisələr, hallar 

geridə qaldı, Azərbaycanda böhranın nəticələri aradan qaldırıldı, tənəzzülün nəticələri aradan qaldırıldı və 

ölkə yavaş-yavaş inkişaf etməyə başladı. Ölkədə sabitlik təmin olundu, istimai-siyasi asayiş bərpa edildi. 

İqtisadi islahatlar başlandı, siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi işində böyük addımlar atılmağa başlandı. 

Azərbaycan dünya birliyinə inteqrasiya siyasətini uğurla başladı və bu gün bu siyasət davam etdirilir. 

Bir sözlə, müstəqil dövlət quruculuğu prosesi uğurla başlanmışdı və bu gün davam etdirilir. Son illər 

ərzində görülən bütün işlər məhz o illərdən başlayır. Azərbaycanın dirçəlişi, müstəqil dövlət kimi 

formalaşması və dövlətçiliyin möhkəmlənməsi o illərdən başlayır. Bu gün isə o siyasət, ulu öndər Heydər 

Əliyevin siyasəti Azərbaycanda uğurla davam etdirilir. İqtisadi islahatlar davam etdirilir, bölgələrdə inkişaf 

gedir, Azərbaycan dünya müstəvisində özünə layiq yerini tuta bilibdir. Ölkəmizin beynəlxalq şöhrəti artır 

və Azərbaycan indi o ölkədir ki, onunla hesablaşırlar, Azərbaycanın maraqları nəzərə alınır. Bölgədə bizim 

ölkəmizin iştirakı olmadan heç bir layihə, heç bir ciddi hadisə baş vermir və gələcəkdə bizim mövqelərimiz 

yalnız və yalnız möhkəmlənəcəkdir. Bütün bunlar onu göstərir ki, biz müstəqil dövlət kimi artıq 

formalaşdıq, müstəqilliyimiz möhkəmdir. Bu müstəqillik, o cümlədən ondan ibarətdir ki, biz müstəqil 

siyasət aparırıq və bu siyasət Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab verir. Ən əsası Azərbaycan xalqının 

maraqları, Azərbaycan vətəndaşlarının rahat, normal yaşamasıdır. 

Bu gün Ağcabədiyə təbii qazın verilməsi də çox rəmzi xarakter daşıyır. Azərbaycanın, demək olar 

ki, artıq bütün bölgələri qazla təmin olunur, bir neçə rayon qalıbdır. Oraya da qazın verilməsi, ümid edirəm 

ki, bu il ərzində təmin olunacaqdır. Beyləqan, Ağdam və Füzuli rayonlarına təbii qazın verilməsi layihələri 

işlənilir. O rayonlara qazın verilməsi ilə Azərbaycanın bütün rayonları qazla təmin olunacaqdır. 

Bu, bir tərəfdən bizim iqtisadi gücümüzü göstərir, digər tərəfdən, Azərbaycanın son illər ərzində 

apardığı uğurlu neft strategiyasının təzahürüdür. Ulu öndər tərəfindən başlanmış Azərbaycanın yeni neft 

strategiyası bu gün ölkəmizi iqtisadi cəhətdən güclü ölkəyə çevirir. Biz iqtisadi artım baxımından üçüncü 

ildir ki, dünyada liderlik mövqeyimizi saxlamışıq və şübhə yoxdur ki, bu il də bu liderlik mövqeyi 

saxlanacaqdır. İqtisadi artım dinamikasına görə üç ildir ki, Azərbaycan bütün dünya ölkələri arasında 

birinci yerdədir. Bu yaxınlarda beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən hazırlanmış iqtisadi potensial 

reytinqində Azərbaycan dünya miqyasında 61-ci yeri tuta bilmişdir və deyə bilərəm ki, bütün MDB ölkələri 

bizdən sonrakı sıralardadır. 

Bu onu göstərir ki, Azərbaycanın inkişafı hərtərəflidir, iqtisadi inkişaf çox güclüdür və bu bizə imkan 

verir ki, istənilən məsələni həll edək. Neft strategiyamız Azərbaycana həm böyük ümidlər gətirib, həm də 

qarşımızda böyük imkanlar açıbdır. Bizim ildən-ilə artan maliyyə imkanlarımız, dövlət büdcə xərcləri məhz 

oradan qaynaqlanır. Əgər 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” imzalanmasaydı, əminəm ki, bu məsələlərin 

böyük əksəriyyətini həll etmək mümkün olmazdı. O zaman ulu öndər “Əsrin müqaviləsi”ni imzalamaqla 

çox böyük cəsarət və uzaqgörənlik göstərmişdir və beynəlxalq neft ailəsini Azərbaycana dəvət etdi. Bu gün 

biz bunun bəhrəsini görürük. Azərbaycan çox böyük neft və eyni zamanda, qaz ixrac edən ölkəyə çevrilir. 

Deyə bilərəm ki, dünya miqyasında və bizim bölgədə böyük həcmdə həm neft, həm də qaz ixrac edən 

ölkələr çox deyildir. 
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Biz, ilk növbədə, öz tələbatımızı ödəməliyik. Bu gün yanan bu məşəl də onun əyani nümunəsidir ki, 

biz öz tələbatımızı ödəyirik. Baxmayaraq ki, bu xətti çəkmək üçün böyük vəsait lazım idi. Böyük texniki 

çətinliklər var idi. Uzunluğu 51 kilometrdən çox olan kəmər çəkildi ki, Ağcabədiyə qaz verilsin. Özü də siz 

yaxşı bilirsiniz ki, bu layihə iqtisadi maraq güdmür. Yəni buradan “Azəriqaz” böyük vəsait əldə etməyəcək, 

xüsusilə də, ona görə ki, ağsaqqalın dediyi kimi, - mənim son çıxışımda da bu məsələ səsləndi, - hələ ki, 

Azərbaycanda yoxsul təbəqə var və biz bu insanlara böyük diqqətlə yanaşmalıyıq. Həm dövlət tərəfindən 

ünvanlı sosial yardım göstərilir, həm də ki, kommunal ödənişlərlə, yığımla məşğul olan qurumlar diqqətli 

və vicdanlı olmalıdır. Yəni ki, biz bu layihədən heç bir iqtisadi nəticə gözləmirik. Nəzərə alsaq ki, 

Azərbaycanda əhaliyə satılan qazın qiyməti çox aşağıdır – min kubmetri təxminən 47 manatdır, dünya 

qiymətindən 5-6 dəfə aşağıdır və MDB məkanında yerləşən ölkələrdəkindən 2-3-4 dəfə aşağıdır. Buna 

baxmayaraq, biz bütün bu işləri görürük. Nə üçün? Ona görə ki, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. İnsanların 

evlərində qaz olsun, müəssisələrə qaz verilsin, sənaye inkişaf etsin, insanların həyatı yaxşılaşsın. Bizim 

apardığımız bütün siyasət bundan ibarətdir. 

Bunu təmin etmək üçün iqtisadi güc lazımdır. İqtisadi gücü də biz yaradırıq. Azərbaycanın uğurlu 

inkişafı ona gətirib çıxarıb ki, son dörd il ərzində iqtisadiyyatın həcmi 2 dəfə artıbdır. Bu, heç bir başqa 

ölkədə olmayıb və əminəm ki, olmayacaqdır. İqtisadi islahatlarımız ona gətirib çıxarıb ki, dörd il ərzində 

büdcə xərcləri 10 dəfə artıbdır. İndi bizim büdcə xərclərimiz 12 milyard dollar həcmindədir. Bu, nə 

deməkdir? Maaşların, pensiyanın artırılması, sosial müavinətlərin həcminin artırılması, infrastruktur 

layihələrinin həyata keçirilməsi, qaz xətlərinin, su kəmərlərinin, yolların çəkilməsi, elektrik stansiyalarının 

tikilməsi deməkdir. Yəni bütün bu istiqamətlərdə Azərbaycanda işlər gedir. Haraya baxsaq görərik ki, bütün 

istiqamətlərdə vəziyyət müsbətə doğru dəyişir. 

Elektrik enerjisi ilə təminat yaxşılaşır. Azərbaycanda tikilən elektrik stansiyaları kifayət qədər enerji 

gücü yaradıbdır. Gələcək illərdə də yeni stansiyalar tikiləcək, elektrik xətləri çəkiləcək və bundan sonra 

elektrik enerjisi ilə bağlı heç bir problem olmayacaqdır. Qaz xətləri də artıq çəkilibdir. İlkin mərhələdə 

Ağcabədidə 500, ondan sonra 1000, ondan sonra 4000 abonentə qaz veriləcəkdir. Gələcəkdə tələbat artarsa, 

- əminəm ki, artacaq, həm əhali artır, həm də yeni müəssisələr yaradılır, - daha da böyük həcmdə qaz 

veriləcəkdir. 

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda böyük qaz ehtiyatları aşkar edilibdir və biz indi Avropa üçün qaz 

ixrac edən ölkəyə çevrilirik. Əlbəttə, bununla həm iqtisadi, həm siyasi maraqlarımızı daha da böyük 

dərəcədə təmin edəcəyik. Ancaq bir daha demək istəyirəm ki, ilk növbədə, Azərbaycanın daxili tələbatı 

ödənilməlidir. Burada “Azəriqaz”ın sədrinin çıxışı da səsləndi. Ölkəmizin əhalisinin demək olar ki, 80 faizi 

qazla təmin olunur. Bu, dünya miqyasında çox böyük göstəricidir. O ki qaldı, bizim bölgəyə, bunun analoqu 

yoxdur. 

İqtisadi imkanlar artdıqca, əlbəttə ki, sosial məsələlərə də daha böyük diqqət göstəriləcəkdir. Bu 

məsələlər bir-biri ilə sıx bağlıdır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının əsas məqsədi 

bölgələri inkişaf etdirməkdir. Bildiyiniz kimi, mən bölgələrdə oluram, vəziyyətlə tanış oluram və görürəm 

ki, bölgələr abadlaşır, gözəlləşir. Ağcabədinin özündə son bir neçə il ərzində böyük işlər görülübdür. Yollar 

salınıb, binalar abadlaşıb və bu proses davam etdiriləcəkdir. Ağcabədinin inkişafına bir müddət bundan 

əvvəl xüsusi vəsait ayrılmışdır və o vəsaitdən abadlıq işləri üçün istifadə edilir. Vəsaitin yenə də ayrılması 

nəzərdə tutulur. Mən Bakıya qayıdandan sonra müvafiq göstərişlər verəcəyəm ki, rayonun inkişafına əlavə 

vəsait ayrılsın, burada işlər daha da sürətlə getsin. 

Bölgələrin inkişafı həm məşğulluğun artmasıdır, həm yerli istehsalın artmasıdır, həm də insanların 

həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasıdır. Artıq rəsmi statistika göstərir ki, son dörd il ərzində 600 mindən 

çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan da 460 mini daimi iş yerləridir. İnsanlar işlə təmin olunurlar, yeni 

fabriklər, zavodlar, digər müəssisələr yaradılır və bu proses daha da sürətlə gedəcəkdir. Sahibkarlıq daha 

da sürətlə inkişaf edəcəkdir. Son 3-4 il ərzində hər il sahibkarlara təxminən 100 milyon dollar səviyyəsində 

güzəştli kreditlər verilir. Bu kreditlər işləyir, kreditlərin hesabına işlər görülür, zavodlar, fabriklər, kiçik 

müəssisələr yaradılır, həm insanlar işlə təmin olunurlar, həm də bölgələrdə inkişaf gedir. Dövlət bundan 

sonra da bütün infrastruktur layihələrinə böyük dərəcədə vəsait ayıracaqdır. Bir tərəfdən elektrik 

stansiyaları tikmək, yollar, qaz xətləri, su kəmərləri çəkmək üçün, bütün başqa infrastruktur layihələrinə, 

digər tərəfdən, sahibkarlığa dəstəyin artırılması üçün əlavə vəsait ayrılacaq ki, özəl sektor daha da sürətlə 

inkişaf etsin. Qeyri-neft sektoru inkişaf etsin, bölgələr inkişaf etsin və biz bunu görürük. Hər bir bölgədə 

inkişaf var. Hər bir sahədə irəliləyş var. Mən istəyirəm ki, bu, daha da sürətli olsun. İstəyirəm ki, götürülən 

bu yüksək sürət daha da artsın və Azərbaycan qısa müddət ərzində inkişaf etmiş ölkəyə çevrilsin. Buna 
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bütün imkanlar var. Mən buna tam əminəm. Bu günə qədər qəbul edilmiş bütün qərarlar və proqramlar 

uğurla icra edilir. Bir dənə də yanlış addım atılmamışdır. Qəbul edilmiş bütün qərarlar düzgün olmuşdur. 

Azərbaycanın indiki inkişaf səviyyəsi bunun əyani nümunəsi və nümayişidir. 

Beləliklə, Azərbaycanın gələcək inkişafında mən heç bir problem görmürəm. Bizim böyük neft-qaz 

ehtiyatlarımız var, bu ehtiyatları biz hasil edirik, onları ixrac edirik, neft-qaz kəmərlərimiz var. Bundan çox 

böyük dərəcədə xarici valyuta əldə edirik. Bunu insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına, ordu 

quruculuğuna yönəldirik. Azərbaycanda növbəti illərdə həm iqtisadi, həm də sosial problemlərin həlli daha 

da sürətlə gedəcəkdir. Bir neçə il bundan əvvəl qəbul edilmiş proqramlar icra olunur və onlara əlavələr 

edilir. 

Misal üçün, mən bu gün səhər Ağdam rayonunda idim və orada çıxışımda qeyd etdim ki, məcburi 

köçkünlərin həyat, yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılmasına dair Dövlət 

proqramına biz keçən ilin sonunda əlavələr etdik. Bunun nəticəsində 500 milyon manat həcmində əlavə 

vəsait nəzərdə tutulur. Yeni qəsəbələr salınacaq, yeni yollar, məktəblər, xəstəxanalar tikiləcəkdir. 

Regional inkişaf proqramının demək olar ki, müddəti başa çatır. İndi yeni proqram, növbəti 5 ili əhatə 

edən, 2009-2013-cü illər üçün nəzərdə tutulan proqram hazırlanır. Hökumətə göstəriş vermişəm ki, o 

proqramda artıq bütün, lap xırda məsələlər də əks olunsun, hər bir kəndin problemləri təhlil edilsin və 

onların həlli üçün əməli-praktiki cədvəl tutulsun, maliyyə mənbələri müəyyən olunsun. Beləliklə, əgər biz 

hər bir kəndin problemlərini həll etsək, demək olar ki, Azərbaycanda bütün problemlər öz həllini 

tapacaqdır. Biz bunu edəcəyik. Bir daha demək istəyirəm ki, bu günə qədər verilən bütün vədlər, qəbul 

olunan bütün proqramlar vaxtlı-vaxtında, bəlkə də müəyyən edilmiş vaxtdan daha da tez bir zamanda icra 

olunur. 

Bizim yeganə böyük dərdimiz, problemimiz var, o da torpaqlarımızın işğal altında qalmasıdır. Mən 

buraya daha da tez, Ağdam Olimpiya Kompleksinin açılışından sonra gəlməli idim. Amma mən oradan 

bizim döyüş bölgəmizə getdim. Əsgərlərlə birlikdə oldum, oradan düşmənin mövqelərinə baxdım. 

Mövqelərimizdə əsgərlərimizlə söhbət etdim. Bizim əsas problemimiz Dağlıq Qarabağın işğal altında 

qalmasıdır, digər torpaqlarımızın işğal altında qalmasıdır. Biz bu problemi də həll edəcəyik. Mən buna 

inanıram, çünki bunu həll etmək üçün bizim bütün imkanlarımız var. Haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir, 

beynəlxalq hüquq normaları bizim tərəfimizdədir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü Dağlıq Qarabağ daxil olmaq şərtilə tanıyır, 4 qətnamə qəbul edibdir, halbuki onlar icra 

olunmur. Ancaq bu hüquqi bir zəmindir. Avropa Şurası buna oxşar qətnamə qəbul edibdir. ATƏT-in 

faktaraşdırıcı missiyası iki il bundan əvvəl işğal olunmuş torpaqlarda monitorinq aparmışdır və məruzədə 

əks etdirmişdir ki, bütün binalar, bütün infrastruktur dağıdılıbdır. Yəni hüquqi baxımdan bizim 

mövqelərimiz çox möhkəmdir. 

Tarixi baxımdan hamımız bilirik ki, Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır və ermənilər oraya 

vaxtilə qonaq kimi gəlmişlər. Yəni tarixi həqiqət də bizim tərəfimizdədir. İqtisadi güc də bizim 

tərəfimizdədir, siyasi iradə də bizim tərəfimizdədir, ordu potensialı da bizim tərəfimizdədir. Biz bunları 

yaradırıq. Beynəlxalq hüquq normaları əsasında güclü mövqe formalaşdırmaq bizim əsas vəzifəmiz 

olmuşdur. Deyə bilərəm ki, biz buna nail olmuşuq. 

Mən bunu bu gün Ağdamda da dedim, bir daha demək istəyirəm ki, Ermənistan tərəfinin artıq 

Qarabağa müstəqillik verilməsi mövzusundan əl çəkməsinin başlıca səbəbi Azərbaycanın güclənməsidir, 

həm iqtisadi, həm də ordu potensialının möhkəmlənməsidir. İndi bu məsələ qaldırılmır. Halbuki, lap 

qaldırsaydılar da, bunun heç bir əhəmiyyəti olmazdı. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü heç vaxt güzəştə 

getməyəcəkdir. Amma danışıqlar formatında müsbət dəyişikliklər məhz Azərbaycanın artan gücündən, 

artan hərbi gücündən qaynaqlanır. Bilirsiniz ki, biz buna nə qədər böyük diqqət göstəririk. Orduya ayrılan 

xərcləri artırırıq və onlar artıq 1 milyard dolları ötüb keçibdir. Müdafiə sənayesini yaratmışıq, hərbçilərin 

peşəkarlığını artırırıq, onlar üçün lazımi şəraiti yaradırıq. Hərbçilərə əlavə güzəştlər edilir, onların maaşları 

artırılır. Yəni bir sözlə, mən ümid edirəm ki, biz güclü ordu yaratmaqla müharibəsiz də öz torpaqlarımızı 

işğalçılardan geri qaytara bilərik. 

Ancaq, bununla bərabər, hərbi güc həlledici rol oynayır. Biz tarixi də yaxşı bilirik, uzaq və yaxın 

tarixi yaxşı bilirik. Bölgədə gedən proseslərə, əlbəttə ki, bizim yanaşmamız var, bilirik. Harada güc var, o 

ölkənin maraqları daha böyük dərəcədə müdafiə olunur. Bizim gücümüz var, biz bunu artırırıq və daha da 

artıracağıq. Mən inanıram ki, biz məsələni sülh yolu ilə həll edəcəyik. Əgər buna nail ola bilməsək, onda 

mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı düzgün qərar verəcəkdir. Biz barışa bilmərik ki, torpaqlarımız 10 ildən 
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çoxdur işğal altındadır. Biz heç vaxt bununla barışa bilmərik və bu vəziyyətə son qoymaq üçün güclü 

olmalıyıq və bunu edirik. 

Mən bu gün Ağcabədiyə təbii qazın verilməsində böyük rəmzi məna görürəm. Bu, Azərbaycanın 

gücünü göstərir, bizim imkanlarımızı göstərir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda görülən işlər bütün əhaliyə 

öz müsbət təsirini göstərir. Bütün xalqımızın, Azərbaycan vətəndaşlarının bir məqsədi var və biz bu 

məqsəd, bu amal ətrafında birləşmişik və bütün dünya azərbaycanlıları birləşməlidir. O da işğal olunmuş 

torpaqları geri qaytarmaqdır. Mən bundan sonra da bu istiqamətdə həm siyasi, həm də beynəlxalq səylərimi 

davam etdirəcəyəm, Azərbaycanın iqtisadi və hərbi gücünün artırılması üçün səylər göstərəcəyəm. Artıq 

yaranan güclü dövlət - Azərbaycan daha da güclənəcək və dünya miqyasında güclü, qüdrətli dövlətə 

çevriləcəkdir. 

Əziz dostar, mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Demək istəyirəm ki, mən Ağcabədiyə çoxdan 

gəlmək istəyirdim. Amma əliboş gəlmək istəmirdim. Bu gün qazın verilməsi böyük sevincdir, böyük 

hadisədir. Sizi bu münasibətlə bir daha təbrik edirəm, sizə uğurlar, cansağlığı arzulayıram. Sağ olun. 

(Dövlətimizin başçısının nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və alqışlarla qarşılandı). 

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev sakinlərlə səmimiyyətlə görüşüb hal-əhval tutdu. 

Ağcabədililər dövlətimizin başçısına təşəkkürlərini bildirərək, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı 

sahəsində görülən işlərdən razılıqlarını ifadə etdilər, ulu öndərin tarixi xidmətlərini xatırladaraq, onun 

arzularının həyata keçirilməsində daha böyük uğurlar qazanılacağına əminliklərini söylədilər. 

 

AZƏRTAC 

2008, 18 yanvar 
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Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

(17 yanvar 2008-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 17-də Ağcabədi rayonunda Heydər Əliyev Muzeyinin 

açılışında iştirak etmişdir. 

Rəmzi açılışı bildirən lenti kəsən dövlətimizin başçısı İlham Əliyev xanımı Mehriban Əliyeva ilə 

birgə muzeylə yaxından tanış oldular. 

İki mərtəbədən ibarət və müasir görünüşə malik muzeyin birinci mərtəbəsində ulu öndərin büstü 

qoyulmuşdur. Burada konfrans salonu, kompyuter otağı, məktəblilər üçün sinif otaqları vardır. Bildirildi 

ki, məktəblilər muzeyə gələrək, ulu öndərin zəngin həyatı, fəaliyyəti və irsi ilə tanış olacaqlar. İkinci 

mərtəbədə eksponat salonu yerləşir. Yaradılmış xüsusi guşələrdə ulu öndərin uşaqlıq və gənclik illərindən, 

ailə həyatından, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işlədiyi illərdən, Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki 

dövründən bəhs edən fotoşəkillər, dahi şəxsiyyət haqqında yazılmış kitablar toplanmışdır. Burada 

ümummilli liderimizin Qarabağ bölgəsinə, o cümlədən Ağcabədiyə 1970-ci illərdə dörd dəfə, 1993-cü ildən 

sonra isə iki dəfə səfərinə, keçirdiyi görüşlərə dair fotoşəkillər və materiallarla da tanış olmaq mümkündür. 

Dövlətimizin başçısı muzeyin ayrı-ayrı guşələri ilə tanış oldu, fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini 

yazdı. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və 

fəaliyyətindən bəhs edən filmə baxdılar. 

Dövlətimizin başçısına ümummilli lider Heydər Əliyevin Ağcabədiyə səfərlərini əks etdirən 

fotoalbom təqdim olundu. 

 

AZƏRTAC 

2008, 18 yanvar 
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Ağcabədidə şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün yaşayış binası  

istifadəyə verilmişdir 

(17 yanvar 2008-ci il) 

 

Yanvarın 17-də Ağcabədi şəhərində şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün inşa olunan 

üçmərtəbəli, 24 mənzilli bina istifadəyə verilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva bu münasibətlə keçirilən mərasimdə iştirak 

etdilər. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, rayonda 170 şəhid ailəsi və 101 nəfər Qarabağ müharibəsi 

əlili var. Binada yaşayış üçün bütün şərait yaradılmış, mənzillərin hamısı telefonlaşdırılmışdır. Yeni mənzil 

alanların on ikisi şəhid ailəsi, on ikisi isə Qarabağ müharibəsi əlilləridir. Prezidentin tapşırığı ilə ötən il 

təməli qoyulmuş bina bir il ərzində inşa olunmuşdur. Bu ilin sonunadək daha iki belə binanın istifadəyə 

verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev mənzillərin orderlərini sahiblərinə təqdim etdi. 

Birinci qrup Qarabağ müharibəsi əlili RAMİL NAĞIYEV dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 

Möhtərəm cənab Prezident, göstərilən bu yüksək qayğıya görə Sizə bütün Qarabağ əlilləri və şəhid ailələri 

üzvləri adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk və Uca Tanrıdan ulu öndərimizə qəni-qəni rəhmət 

diləyirik. Cənab Prezident, bu əziz gündə bizə hədiyyə etdiyiniz bu gözəl mənzillərdə Sizi bir stəkan çay 

içməyə dəvət edirik. 

 

Prezident İLHAM ƏLİYEV təşəkkür edərək dedi: 

- Sizi təbrik edirəm. Bu gözəl binada yaşayacaqsınız. Burada hər cür şərait var. Yaxşı, gözəl binadır, 

müasir qaydada tikilib, hər bir avadanlıq var. Televizor, telefon və onları qoymaq üçün xüsusi stollar, xalça, 

tozsoran - hər şey olmalıdır. Siz buna layiqsiniz. Siz yaxınlarınızı itirmisiniz, əlil olmusunuz. Azərbaycan 

dövləti sizə bundan sonra da həmişə diqqət göstərəcəkdir. Əgər bu ev sizin vəziyyətinizi bir balaca 

yüngülləşdirirsə, hesab edirəm ki, bu, böyük işdir. 

SAKİNLƏR: Cənab Prezident, Allah Sizə dəyməsin. Azərbaycan xalqı Sizin arxanızdadır. Tanrı 

Sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Sizin rəhbərliyinizlə bayrağımızı qaldıraraq müharibəyə getməyə hər an 

hazırıq. 

İLHAM ƏLİYEV: Bəli, lazım olarsa. Mən bu gün əsgərlərlə görüşmüşəm, döyüş mövqeyində 

olmuşam. Əhval-ruhiyyə çox yüksək səviyyədədir. Azərbaycan güclənir, imkanlar artır və bundan sonra da 

sizin üçün belə gözəl binalar tikiləcəkdir. Bütün şəhid ailələri, müharibə veteranları üçün biz daha da böyük 

işlər görməliyik. Bu binada xoşbəxt yaşayın. 

SAKİNLƏR: Allah Sizdən razı olsun. Siz ki, bu təşəbbüsü elədiniz, Allah Sizə dəyməsin. 

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva yeni mənzillərlə tanış oldular. 

Ağcabədidə ilk dəfə şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi veteranları üçün inşa olunan bu binada yaşayış 

üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Hazırda şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi veteranları üçün 16 mənzilli 

daha bir bina tikilir. 

Dövlətimizin başçısı Qarabağ müharibəsi əlili Ramil Nağıyevin ailəsinin qonağı oldu. 

RAMİL NAĞIYEV: Ağcabədi veteranları adından, bütün şəhid ailələrinin üzvləri adından, Ağcabədi 

gəncləri adından Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk və yürütdüyünüz çox düzgün, uğurlu siyasətə görə 

Sizinlə fəxr edirik və hər zaman Sizin arxanızdayıq. 

İLHAM ƏLİYEV: Çox sağ olun. Mən də çox şadam ki, Azərbaycan dövləti öz dəyərli insanları üçün 

belə gözəl binalar tikir və hədiyyə edir. Siz də burada xoşbəxt yaşayın. 

RAMİL NAĞIYEV: Cənab Prezident, çox sağ olun. Bu ev azmış kimi, bizə üstəlik hələ əlavə 

hədiyyələr də təqdim etmisiniz. 

İLHAM ƏLİYEV: Bəli, televizor, tozsoran, telefon, xalça və sair. 

ŞAHİN MƏMMƏDOV (rayon icra hakimiyyətinin başçısı): Bəli, televizoru və telefon aparatını 

qoymaq üçün altlıqlar, eyni zamanda, ehtiyacı olanlara əlavə olaraq stol dəsti də hədiyyə verilibdir. 

İLHAM ƏLİYEV: Evdə yaşamaq üçün hər şey olmalıdır. Siz neçənci ildə yaralanmısınız? 
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RAMİL NAĞIYEV: 1994-1995-ci ildə, hər iki ayağımı itirmişəm. Cənab Prezident, mənim iki 

qardaşım da müharibə veteranıdır. Biri həm Əfqanıstanda, həm də Şuşada vuruşmuş, o biri Zəngilanın, 

Qubadlının düşməndən müdafiəsində iştirak etmişdir. Ağcabədidə 2 hərbi əlil ailəsi varsa, onun biri bizik. 

İLHAM ƏLİYEV: Növbədə nə qədər adam qalıb? 

ŞAHİN MƏMMƏDOV: 80 nəfərdən artıq. Bu, Sizin tapşırığınızdan sonra tikilən binadır. 

İLHAM ƏLİYEV: Sonra fikirləşmək lazımdır, sağlamlığını itirmiş insanları hansı işlə təmin etmək 

olar. Elə iş ki, fiziki hərəkət tələb etməsin. Cavan oğlandır, ayaqlarını itiribdir. İndi yeni imkanlar yaranır, 

işsizlik aradan qaldırılır. Fiziki cəhətdən sağlam adam gedib, istənilən yerdə - rayonlarda da, Bakıda da, 

tikintidə, biznesdə, başqa yerlərdə özünə iş tapa bilər. Amma yaralanmış insanlar üçün çətindir. Əlbəttə, 

dövlət pensiya verir, verəcəkdir, məbləği də artacaqdır. Ancaq iş olsa, kabinet işi olsa, daha yaxşı olar. 

Əvvəllər hansı işlə məşğul olmusan, neçə yaşın vardı yaralananda? 

RAMİL NAĞIYEV: Xeyr, işləmirdim, yaralananda 18 yaşım vardı. 

İLHAM ƏLİYEV: İndi rayona qaz verilibdir. Bu binaya necə? Bir az soyuqdur deyə soruşuram. 

ŞAHİN MƏMMƏDOV: Quzey tərəf olduğu üçündür, amma istilik sistemi işləyir. 

RAMİL NAĞIYEV: Minnətdarıq cənab Prezident. 

İLHAM ƏLİYEV: 15 il idi qaz verilməsi dayanmışdı. Bu, birinci mərhələdi, ikinci mərhələdə daha 

da artırılacaqdır. 

RAMİL NAĞIYEV: Cənab Prezident, baxmayaraq ki, mən hər iki ayağımı itirmişəm, bütün 

Ağcabədi gəncləri adından istərdim deyəm ki, biz hər an Ali baş komandan kimi Sizin əmrinizə hazır 

dayanmışıq. Qarabağ torpaqlarını, inşallah, son damla qanımıza qədər, döyüşə-döyüşə işğaldan azad 

edəcəyik. 

İLHAM ƏLİYEV: Edəcəyik. Bizdə həm imkan var, həm ordu güclənir, həm də vətənpərvər insanlar, 

gənclər var. Bax, sənin kimi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alanlar. Məsələni mütləq həll edəcəyik. 

Daha sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva yeni mənzil almış başqa bir sakinin 

– şəhid ailəsinin evinə baş çəkdilər. 

Mənzil sahibləri dövlət başçısını və xanımını böyük minnətdarlıq hissi ilə qarşıladılar. Azərbaycan 

Prezidenti mənzil sahibinin oğlanları ilə xatirə şəkli çəkdirdi. Ailə üzvləri onları yeni və yaraşıqlı isti 

mənzillərin verilməsi ilə sevindirən Azərbaycan Prezidentinə və xanımına hədsiz minnətdarlıqlarını ifadə 

etdilər. Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qurulan müasir Azərbaycan dövlətinin daha da 

möhkəmləndirilməsi işində Prezident İlham Əliyevə uğurlar arzuladılar. Ev sahibi dedi ki, əgər lazım 

gələrsə, işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması üçün hətta özü də oğulları ilə birlikdə cəbhə xəttinə 

getməyə hazırdır. 

Mənzil sahibini təbrik edən dövlətimizin başçısı bildirdi ki, işğal altında olan torpaqlarımız nəyin 

bahasına olursa-olsun, geri qaytarılacaqdır. 

Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva yeni binanın sakinləri ilə görüşüb, xatirə 

şəkli çəkdirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2008, 18 yanvar 
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Daxili Qoşunların “N” hərbi hissəsi ilə tanışlıq 

(17 yanvar 2008-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti, Ali baş komandan İlham Əliyev Ağdam və Ağcabədi rayonlarına səfəri 

çərçivəsində yanvarın 17-də Daxili Qoşunların “N” hərbi hissəsində olmuşdur. 

Daxili işlər naziri, general-polkovnik Ramil Usubov Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali 

baş komandanı İlham Əliyevə raport verdi. 

Dövlətimizin başçısı hərbi hissədə yaradılan şəraitlə yaxından tanış oldu. Məlumat verildi ki, hərbi 

hissənin yeni binası qısa vaxt ərzində ən müasir standartlara uyğun şəkildə inşa edilmişdir. Ali baş 

komandanın birbaşa tapşırığı ilə bütün hərbi hissələrdə olduğu kimi, burada da əsgərlərin nümunəvi xidmət 

göstərməsi üçün bütün lazımi şərait yaradılmışdır. 

Hərbi hissənin birinci mərtəbəsində müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı, milli ordu 

quruculuğunun əsasını qoymuş ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən guşə 

təşkil olunmuşdur. 

Ali baş komandan guşəyə, əsgər kazarmasına baxdı, əsgərlərin geyimlərinin keyfiyyəti ilə 

maraqlandı. Bildirildi ki, burada istifadə üçün bütün əşya və ləvazimatlar ən müasir tələblər 

səviyyəsindədir. Müxtəlif növ geyim dəstləri ölkəmizdə istehsal edilib və olduqca keyfiyyətlidir. 

Prezident İlham Əliyev müasir tələblər səviyyəsində hərbi geyimlərin, çarpayı və yataq dəstlərinin 

və digər ləvazimatların ölkəmizdə istehsal olunmasını yüksək qiymətləndirdi. 

Ali baş komandan daha sonra hərbçilərin təlim–tədris mərkəzi ilə tanış oldu. Bildirildi ki, əsgərlərin 

hərbi hazırlığının yüksəldilməsi, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi üçün mərkəzdə bütün şərait vardır. 

Prezidentə məlumat verildi ki, ailə qurmuş zabitlərin və gizirlərin hərbi hissədə yaşaması üçün xüsusi 

mənzillər də tikilmişdir. Ərazidə yeni yardımçı binaların inşasına da başlanılmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2008, 18 yanvar 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ağdaş və Göyçay rayonlarına səfəri 

(7 iyul 2005-ci il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 7-də Ağdaş 

və Göyçay rayonlarında olmuşdur. 

Vertolyotun endiyi şəhər stadionunda Prezident İlham Əliyevi, xanımı Mehriban Əliyevanı və qızı 

Leylanı minlərlə insan böyük səmimiyyətlə, hörmət və ehtiramla qarşıladı. Ağdaşlılar görüşə əllərində 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin portretləri, dövlətimizin başçısını 

salamlayan şüarlarla gəlmişdilər. 

 

AZƏRTAC 

2005, 7 iyul 

  

https://azertag.az/
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“Bayva-Qərb Enerji”nin “Ağdaş” yardımçı stansiyası ilə tanışlıq 

(7 iyul 2005-ci il) 

 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə “Bayva-Qərb Enerji”nin Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yardımçı 

stansiyasına gəldi. Yol boyu Prezidentin pişvazına çıxmış rayon sakinləri dövlətimizin başçısını “İlham!”, 

“İlham!” sədaları ilə salamlayırdılar.  

“Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Etibar Pirverdiyev Prezident İlham Əliyevə yardımçı 

stansiya haqqında ətraflı məlumat verdi. Bildirildi ki, bu ilin martında işə salınmış yardımçı stansiya 

rayonun elektrik enerjisinə olan tələbatını tam ödəməyə imkan verir. Rayonun qış aylarında elektrik 

enerjisinə olan tələbatı 38-40 meqavat, yay aylarında isə 28-30 meqavat təşkil edir. Yardımçı stansiyada 16 

meqavatlıq iki ədəd transformator quraşdırılmışdır. Yardımçı stansiyanın layihəsi Türkiyənin “BAYVA” 

elektrik şirkətinin sifarişi ilə “Azərenerji” tərəfindən hazırlanmış, “BAYVA” tikintiyə 5 milyard manata 

yaxın sərmayə qoymuşdur. 

Prezident İlham Əliyev görülən işləri yüksək qiymətləndirdi. Respublikamızda bu cür yardımçı 

stansiyaların tikilməsinin vacibliyini, bunun üçün xüsusi qərarlar qəbul olunduğunu xatırlatdı və bildirdi 

ki, indən belə Ağdaş rayonunun elektrik enerjisinə tələbatı tam ödəniləcəkdir. Dövlətimizin başçısı bu 

işlərin respublikamızın digər şəhər və rayonlarında da davam etdirilməsi barədə müvafiq göstərişlər və 

tapşırıqlar verdi. 

 

AZƏRTAC 

2005, 7 iyul 
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“Orelay” qənnadı fabriki xoş təsir bağışladı 

(7 iyul 2005-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev sonra “Orelay” qənnadı fabrikinə gəldi. Fabrikin işçiləri dövlətimizin 

başçısını böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar. Fabrikin direktoru, yerli iş adamı Namiq Ədilov Prezident 

İlham Əliyevə məlumat verərək bildirdi ki, müasir standartlara cavab verən müəssisədəki əsas avadanlıq 

Türkiyə və Rusiyadan gətirilmişdir. Hazırda fabrikdə 40 çeşiddə qənnadı məmulatı istehsal olunur, 100-

dən çox işçi çalışır. Direktor sahibkarlara yaradılan şəraitdən razılığını vurğulayaraq, onlara göstərilən 

diqqətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi.  

Prezident İlham Əliyev müəssisədə quraşdırılmış avadanlıqla, iş prosesi ilə tanış oldu və istehsal 

edilən məhsullardan daddı. Fabrikin işini və məhsulun keyfiyyətini yüksək qiymətləndirən dövlətimizin 

başçısı digər bölgələrdə də belə müəssisələrin açılmasının vacibliyini vurğuladı. 

 

AZƏRTAC 

2005, 7 iyul 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

19 

 

“Ərəş” regional ticarət mərkəzi ilə tanışlıq 

(7 iyul 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin gün Ağdaş şəhərinin mərkəzi hissəsində yerləşən “Ərəş” 

ticarət mərkəzinə gəldi. Burada dövlətimizin başçısını və xanımını mərkəzin işçiləri böyük səmimiyyətlə, 

gül-çiçəklə qarşıladılar.  

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, İsveçrənin “Jekot” firmasının rəhbəri Vahid Cemaynın 

sərmayəsi hesabına tikilən bu mərkəzdə 130-dan çox dükan və mağaza, habelə “Yaşıl bazar” fəaliyyət 

göstərir. Hazırda 350 nəfər işlə təmin olunmuşdur. “Yaşıl bazar”da 500-dən çox kəndlinin öz məhsulunu 

satması üçün imkanı vardır. Gələcəkdə mərkəzin genişləndirilməsi və yeni iş yerlərinin açılması üçün digər 

layihələr də nəzərdə tutulmuşdur. 2,5 hektar ərazisi olan ticarət mərkəzinin inşasına 1,2 milyon ABŞ dolları 

sərf edilmişdir. Hər cür kommunal xidmətlərlə təmin olunmuş bu mərkəz tam gücü ilə fəaliyyət göstərəndə 

burada 1500 nəfər işləyəcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı ticarət mərkəzinin satış sahələri ilə yaxından tanış oldu, satışdakı malların və 

məhsulların keyfiyyəti ilə maraqlandı, “Yaşıl bazarda” öz məhsullarını satan kəndlilərlə görüşüb səmimi 

söhbət etdi. 

Təqaüdçü Yaqub Əhmədov Prezident İlham Əliyevi ehtiramla salamlayaraq dedi ki, biz ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərini heç vaxt unutmuruq. Azərbaycanı hamı onun timsalında 

tanıyır. Arzu edirik ki, onun işinin möhkəm davametdiricisi olasınız. Biz həmişə Sizə arxa-dayaq olacağıq. 

Rayon ağsaqqalı Qulam Rüstəmov dövlətimizin başçısını salamlayaraq dedi ki, möhtərəm Prezident, 

müqəddəs Ağdaş torpağına səfa gətirmisiniz. Ağdaş torpağı ona görə müqəddəsdir ki, Veyis baba kimi 

məşhur övliyanın məzarı Ağdaşdadır. Ağdaşda daha dörd övliyanın məzarı vardır. Allahdan arzu edirəm, 

o övliyalar xatirinə, Sizin işiniz həmişə avand, başınız uca olsun. Sizin atanız 1981-ci ildə Ağdaşa gəlmişdi. 

İndi Siz gəlmisiniz, Allah qoysa, sonra oğlunuz Heydər Əliyev gələcəkdir. 

“Ağzıbir” fermer təsərrüfatının rəhbəri Sevda Kərimova da öz ürək sözlərini ifadə edərək dedi ki, 

mən həm də Azərbaycanın Dövlət mükafatı laureatıyam. Allahın və Sizin sayənizdə, göstərdiyiniz köməyin 

nəticəsində böyük bir təsərrüfat yaratmışam. Orada 100 ailə kartof, soğan, pambıq, pomidor əkib becərir. 

Allah Sizi salamat eləsin, xanımınız da, qızınız da xoş gəliblər. Ağdaşa gələnlər yol sarıdan əziyyət çəkirlər. 

Yolun təmirinə kömək etsəniz çox yaxşı olardı. Allah atanıza da min-min rəhmət eləsin ki, Sizin kimi 

şəxsiyyəti Azərbaycana bəxş edibdir. Bütün analar, bacılar, qardaşlar Sizi sevir, Sizə inanır və Sizə 

arxalanır. İnşallah, Azərbaycanda hər şey yaxşı olacaqdır. 

Prezident İLHAM ƏLİYEV səmimi sözlərə görə təşəkkür edərək dedi ki, çox sağ olun. Mən bu 

inkişafı, abadlıq, quruculuq işlərini, yeni müəssisələri görəndə çox sevinirəm. Azərbaycanın hər bir yerində 

inkişaf gedir, irəliləyiş var. İnsanlar işlə məşğuldurlar, sahibkarlıq, özəl sektor inkişaf edir. Görün, burada 

nə gözəl ticarət mərkəzi yaranıbdır. Ən yüksək səviyyədə tikilibdir. Burada işləyirlər, siz də məhsullarınızın 

satışı ilə məşğulsunuz. Bu inkişaf davam edəcəkdir. 

SEVDA KƏRİMOVA: Cənab Prezident, əvvəllər becərirdik, satış yeri tapmırdıq. İndi şükür Allaha, 

hər yerdə imkan var, satış məntəqəsi yaranıbdır. Biz Mehriban xanımla da fəxr edirik. Bütün qadınlar 

onunla fəxr edir. 

İLHAM ƏLİYEV: Mən bilirəm ki, burada işlər yaxşı gedir, icra hakimiyyətinin başçısı da yaxşı 

işləyir, rayonda da vəziyyət yaxşıdır. Bilirsiniz ki, harada icra hakimiyyətinin başçısı yaxşı işləmirsə, mən 

onu vəzifədən azad edirəm. 40-dan yuxarı icra hakimiyyətinin başçısını dəyişdim. Mən sizin icra 

hakimiyyətinin başçısını çoxdan tanıyıram. 

Amma çox vacibdir ki, burada qiymətlər çox bahalaşmasın. Təxminən bir neçə ay bundan əvvəl 

Azərbaycanda bahalaşma baş verdi. Ona görə ciddi tədbirlər görüldü. Sərəncam imzaladım və digər 

tədbirlər görüldü ki, qiymətlər bahalaşmasın. Çünki indi inkişaf var, əmək haqqı artır, insanların həyat 

səviyyəsi yaxşılaşır. Amma eyni zamanda, bazarda qiymətlər qalxmağa başlamışdı. Biz buna yol 

verməməliyik. Ona görə yarmarkalar təşkil olunmalı, digər tədbirlər görülməlidir. Antiinflyasiya tədbirləri 

həyata keçirildi və qiymətlər sabitləşdi, hətta enməyə başladı. Biz gərək elə edək ki, qiymətlər qalxmasın. 

SEVDA KƏRİMOVA: Bu dövranı bəyənməyənin gözləri kor olsun. 

QULAM RÜSTƏMOV: Cənab Prezident, buradakı adamların hamısı şahiddir. 1992-ci ildə bir tay 

un almaq üçün müəyyən vasitəçi axtarılırdı. İndi Ağdaşda 50-100 ton un almaq olar. Dünyada insan üçün 

bütün nemətlər lazımdır, amma Süleyman Rüstəm demişkən, “bütün nemətlərin başı çörəkdir”. İndi heç 

kim çörək problemini düşünmür. Bu köklü həll olunubdur. 
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İLHAM ƏLİYEV: Amma 1990-cı illərin əvvəllərini yadınıza salın, çörək tapılmırdı, yox idi. 

YAQUB ƏHMƏDOV (rayon sakini): Allah Sizin işinizi həmişə avand etsin. Rayon yerlərində əsas 

problemlərdən biri qazla təminatdır. Bu olsa, meşələr kütləvi şəkildə qırılmaz. Bilirik ki, bu işlər gecə-

gündüz Sizin fikrinizdən çıxmır. Bütün xalq bunu bilir. Çörəyimiz, suyumuz – hər şeyimiz var. Allah Sizə 

uzun ömür, cansağlığı, atanızın torpağı sanı qədər də Sizə ömür versin. 

İLHAM ƏLİYEV: Bununla məşğuluq. Biz bunu həll etmək əzmindəyik. Mən bu gün yardımçı 

stansiya ilə tanış oldum. Mənə söz verdilər ki, daha burada işıq problemi olmayacaqdır. 24 saat işıq 

olmalıdır. Qışda da problem olmamalıdır. Bunu etmək üçün Ağdaşda yardımçı stansiya istismara verilibdir. 

Eyni zamanda, kiçik həcmli elektrik stansiyaları alınacaq, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində 

quraşdırılacaqdır ki, biz işıq problemini birdəfəlik aradan götürək. Qaz problemi bundan bir az çətindir. 

Çünki qaz çatışmır. Biz hələlik 4 milyard kubmetr qaz hasil edirik, 5 milyard kubmetr də Rusiyadan alırıq, 

amma yenə də çatışmır. Rayon mərkəzlərinə qaz verilməlidir. Sizdə necədir? 

RAFİQ NİFTƏLİYEV (Rayon icra hakimiyyətinin başçısı): Cənab Prezident, verilir, qazla təminat 

yaxşıdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Amma kəndlərə verilmir. 

RAFİQ NİFTƏLİYEV: Bəli, bir neçə kəndə verilmir. 

İLHAM ƏLİYEV: Sizə təxminən nə qədər qaz verilir? 

RAFİQ NİFTƏLİYEV: Gündəlik tələbatımız 100 min kubmetrdir. 

İLHAM ƏLİYEV: Nə qədər verilir? 

RAFİQ NİFTƏLİYEV: Təqribən 60 min kubmetr verilir. Gecələr bir az azalır. Amma gündüzlər 

yaxşıdır. Yeddi kəndimiz qazlaşdırılıbdır. 

İLHAM ƏLİYEV: İndi qazın hasilatı da artacaqdır. Gələn il “Şahdəniz” qaz yatağından hasilat 

gözlənilir. Ondan sonra həcm artacaq və Azərbaycanda qaz problemi olmamalıdır. İşıq, qaz, su – biz bütün 

bu problemlərlə məşğuluq. Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda istilik təchizatı da çox ciddi problemdir. Uzun 

illərdir evlərə istilik verilmir. Ona görə insanlar məcbur olub qızdırıcı cihazlar alırlar. Onlar da çox elektrik 

enerjisi işlədir və tələbat artır. Ona görə istilik təchizatı məsələlərini həll etmək üçün yeni bir qurum - 

“Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaratdım. O, bütün istilik sistemini yenidən quracaqdır. 

“Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılıbdır, texnika alıb fermerlərə icarəyə verməlidir. Bu il 

100 milyard manat dəyərində texnika almaq nəzərdə tutulubdur. Yəqin ki, bir neçə aydan sonra Ağdaş 

rayonuna da bu texnika gətiriləcəkdir. Yəni biz bütün məsələlərə diqqət yetiririk, həll etməyə çalışırıq. Əsas 

məqsəd odur ki, xalq daha da yaxşı yaşasın, sabitlik, əmin-amanlıq, mehribanlıq və inkişaf olsun, əmək 

haqları artsın. 

QULAM RÜSTƏMOV: Cənab Prezident, birincisi, heç nəyə ehtiyacımız yoxdur. Mən rayonun 

ağsaqqalı kimi Allahdan arzu edirəm ki, Siz hansı ölkəyə, hansı regiona səfər etsəniz, yolunuzda daim yaşıl 

işıq yansın. İkincisi, mən ucqar bir kənddə yaşayıram. Orada Heydər Əliyevin xatirə dəftərinə belə bir 

cümlə yazmışam: Tarix ayrı-ayrı şəxsləri yetişdirir, ayrı-ayrı şəxslər tarixə təkan verir. XX əsrdə tarixin 

yetişdirdiyi, tarixə təkan verən şəxsiyyətlərdən biri Heydər Əliyevdir. Allah Sizə o qədər ömür versin, 

işinizi avand etsin ki, XXI əsrdə tarixin yetişdirdiyi, tarixə təkan verən şəxsiyyətlərdən biri Siz olasınız. 

Üçüncüsü, Siz andiçmə mərasimində belə bir söz dediniz ki, mən Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan 

xalqının, hər bir vətəndaşın Prezidentiyəm. Vətəndaşlardan biri də mənəm, mənim də söz deməyə haqqım 

var. Siz prezident seçkiləri ərəfəsində rayonlara səfər edərkən görüşlərdə xalqımız Sizi “İlham, İlham!” 

deyə salamlayırdı. Arzu edirəm, işiniz həmişə avand olsun, Sizə gələcəkdə “İlham baba, İlham baba!” 

desinlər. 

Dördüncüsü, diləyimiz odur ki, balaca Heydəriniz Sizin davamçınız olsun. Beşincisi, Sizin babanız 

Əlirza kişi dəmiryolçu olubdur. Dəmir yolu Sizin ömür yolunuzdur. Belə bir deyim var: Parovoz ixtira 

olunarkən onu nümayiş etdirir və deyirlər ki, bu, xalqa xidmət edəcəkdir. Hamı əl çalır, amma müsəlman 

deyir ki, o, hərəkət etməz, çünki onu çəkib aparan bir qüvvə yoxdur. Elə ki, parovozu işə salırlar, yenə hamı 

əl çalır, amma müsəlman əl çalmır. Soruşurlar ki, sən niyə əl çalmırsan? Cavab verir ki, əgər o, belə gedirsə, 

bir daha dayanmaz. 

Allahdan arzumuz budur ki, Heydər Əliyevin, Sizin qatarınız dayanmasın. 

1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbər seçilərkən, salonda bir nəfər durub dedi ki, 

Azərbaycanda bir alim, mütəxəssis yoxdurmu, bizə rəhbər seçəsiniz. Əgər o adam indi sağdırsa özü, yaxud 

övladları mötəbər yığıncaqlarda durub etiraf etsin ki, həqiqətən səhv etmişdir. Alim, mütəxəssis olmaq 

mümkündür, amma yaxşı rəhbər olmaq hamıya qismət olmur. Heydər Əliyev Azərbaycana neçə illər 
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rəhbərlik etdi. Onun dəfn mərasimində mən də iştirak etmişəm. Azərbaycan xalqının axıtdığı göz yaşlarını 

bir yerə yığmaq mümkün olsaydı, ümman yaranardı. El arasında belə bir məsəl var: qəlb yanmasa, gözdən 

yaş çıxmaz. Deməli, Azərbaycan xalqının ümummilli liderinə qəlbi, ürəyi yanırdı ki, onu elə yola saldı. 

Sözüm çoxdur, qismət olsa, bir gün mənə sarayda vaxt verərsiniz, Sizin ailəniz haqqında istənilən 

qədər danışaram. 

YAQUB ƏHMƏDOV: Bu gün xalqımız ulu öndərdən qalan sərvətin hesabına dolanır. Bu, 

həqiqətdir. Heydər Əliyev dünya sərmayədarlarını ölkəyə çağıranda onlarda inam olmasaydı, heç kim 

pulunu qoymazdı. Hamısı ona inandı, sərmayəni ona olan inam gətirdi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərini 

çəkmək asan iş deyildi. Onun həmin təşəbbüsü bu gün Azərbaycan xalqına gəlir gətirir. Ömrümüz boyu 

onun ruhuna dua edəcəyik. Arzu edirik ki, atanızın yolu ilə inamla irəliləyəsiniz. 

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun. Mən onun yolu ilə gedirəm. Başqa yol yoxdur. Bu yolda möhkəm 

dayanmışam. Azərbaycan xalqı bu siyasəti dəstəkləyir. Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu bütün məsələlər, 

layihələr öz həllini tapacaqdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan onun əsəridir. Əgər onun qətiyyəti, cəsarəti, müdrikliyi, 

siyasi iradəsi olmasaydı, heç kim Azərbaycana pul qoymazdı. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda 

xaos, anarxiya, böhran hökm sürürdü. Xarici şirkətləri ölkəyə gətirmək asan iş deyildi. İndiyədək 

Azərbaycana 24 milyard dollar xarici sərmayə qoyulubdur və bu gün onun bəhrəsini görürük. Bakı-Tbilisi-

Ceyhan kəməri işə düşür. Azərbaycan zənginləşir, inkişaf edir. Neftdən əldə olunacaq gəlirlər ölkəmizi 

hərtərəfli inkişaf etdirəcəkdir. Azərbaycan xalqı yaxşı yaşamalıdır, buna layiqdir. Mən də Prezident kimi 

əlimdən gələni edəcəyəm ki, buna nail olaq. İnşallah, birlikdə buna nail olacağıq. Sağ olun. 

 

AZƏRTAC 

2005, 7 iyul 

 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

22 

 

Ağdaş şəhər stadionunun açılışı 

(7 iyul 2005-ci il) 

 

İyulun 7-də Ağdaş şəhər stadionunun təntənəli açılışı olmuşdur.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 

Buraya toplaşan on minlərlə sakin dövlətimizin başçısını və onun xanımını böyük hörmət və 

ehtiramla, sürəkli alqışlarla qarşıladılar. Əvvəlcə, idmançıların və musiqi kollektivlərinin nümunəvi 

çıxışları oldu. Tamaşaçılar yüksək ustalıq nümayiş etdirən istedadlı gənclərin, yeniyetmələrin çıxışlarını 

hərarətlə alqışladılar. 

Mərasimi Ağdaş rayon gənclər, idman və turizm idarəsinin rəisi Cavid Osmanov açdı. 

 

Gənclər, idman və turizm idarəsinin rəisi Cavid Osmanovun çıxışı 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

İcazə verin, qədim Şirvanın barlı-bərəkətli bölgələrindən birinə, özünəməxsus zəngin mədəniyyəti, 

ənənələri olan Ağdaşa Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi ilk tarixi səfərinizin başlanması 

münasibətilə gənclərimiz adından Sizi ürəkdən və hərarətlə salamlayım, bir daha “Xoş gəlmisiniz!” deyim. 

Bu gün qədim Ağdaşda böyük bayramdır. Rayonumuzun gəncləri isə unudulmaz günlərdən birini 

yaşayırlar. Ümummilli lider Heydər Əliyev məktəbinin layiqli yetirməsi və çox qiymətli yadigarı, çoxdan 

bəri gözlədiyimiz cənab İlham Əliyev bu gün Ağdaşın ən ali qonağıdır. 

Cənab Prezident! 

İş cədvəlinizin gərgin olmasına baxmayaraq, vaxt tapıb rayonumuza təşrif buyurduğunuza görə Sizə 

bir daha səmimi minnətdarlıq hisslərimi çatdırıram. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Azərbaycan gəncliyinə yaxşı məlumdur ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətdə 

olduğu illər ərzində gənclərin qarşılaşdığı problemlərin həlli, onların hərtərəfli inkişafı sahəsində ardıcıl və 

məqsədyönlü iş aparılmışdır. Gənclər siyasəti dövlət müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi yolunda 

prioritet istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. 

Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin yaradılması isə ölkədə fəal gənclər siyasətinin aparılmasında 

mühüm amil olmuşdur. Ulu öndərimizin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə gənclərlə bağlı imzalanan 

fərman və sərəncamlar, “Azərbaycan gəncləri günü”nün təsis edilməsi dövlətin gənclər siyasətinə 

diqqətinin aydın göstəricisidir. 

Ümummillli liderimizin idmana verdiyi böyük önəm ölkəmizdə bu sahənin inkişafında ciddi dönüş 

yaratmışdır. Sizin 1997-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsinə prezident seçilməyinizlə bu qurumun 

fəaliyyətində yeni bir dövr başlanmışdır. Sizin məqsədyönlü fəaliyyətiniz nəticəsində son illər idmana və 

idmançılara göstərilən dövlət qayğısı daha da artmaqdadır. 

Azərbaycan idmançılarının Olimpiya oyunlarında, dünya və Avropa səviyyəli yarışlarda uğurlu 

nəticələri qəlbimizdə haqlı qürur hissi doğurur. Ölkəmizin hər yerində Sizin diqqət və qayğınız sayəsində 

idman qurğularının tikintisi dönməz xarakter almışdır. Bu mənada Ağdaş rayonunda da mühüm işlər 

görülür. Son üç il ərzində rayondakı mövcud idman qurğularının bərpası, kütləvi yarışların və 

spartakiadaların keçirilməsi ənənə halı almışdır. 

Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi ilə sıx qarşılıqlı əlaqələrimizin nəticəsidir ki, hər il bu qurum 

tərəfindən keçirilən tədbirlərin ünvanlarından biri də bizim rayonumuz olur. Rayonun əlaqədar təşkilatları 

da idmançılara hərtərəfli qayğı göstərirlər. 

Gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Eyni zamanda, son 

illər rayon gənclərinin ən layiqli nümayəndələrinə böyük etimad göstərilir. İcra hakimiyyətindən 

başlayaraq, digər strukturlara qədər gənclərin rəhbər vəzifələrə təyin edilməsi daim diqqət mərkəzindədir. 

Hazırda rayonun bütün inzibati ərazi mərkəzlərində çevik gənclər təşkilatları fəaliyyət göstərir. Onlar 

rayonun ictimai-siyasi həyatında aparıcı qüvvəyə çevrilmişdir. Gənclərimizin YAP ətrafında 

təşkilatlanması sahəsində də mühüm uğurlar qazanılmışdır. Bu gün rayonumuzun ictimai-siyasi həyatını 

gənclərsiz təsəvvür etmək mümkün deyildir. 

Rayonda aparılan abadlıq və quruculuq işləri şəhərimizin simasına xüsusi görkəm vermişdir. 

Cəsarətlə deyirəm ki, Ağdaş hazırda bölgənin ən abad və yaraşıqlı şəhərlərindən birinə çevrilmişdir. 

Cənab Prezident! 
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Mənim üçün yaranmış nadir fürsətdən istifadə edərək, şəhər stadionunun yenidən qurulması üçün 

göstərdiyiniz köməyə görə Ağdaş gəncləri adından Sizə dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. 

Cənab Prezident! 

Xalqımız Sizin daxili və xarici siyasətinizi ürəkdən bəyənir və müdafiə edir. Sizin uğurlarınızın 

əsasında Heydər Əliyev yolu, siyasəti dayanır. Məhz buna görə də xalq Sizə inanır və ətrafınızda sıx 

birləşmişdir. 

Heydər Əliyev siyasətinin ali məqsədlərindən biri müstəqil dövlətçiliyimizi inkişaf etdirmək və 

xalqın güzəranını yaxşılaşdırmaqdır. Bu istiqamətdə Sizin uğurlarınız yetərincədir. Yolunuz düz və 

aydındır. Biz gənclər Sizə inanırıq, köməyimizə və enerjimizə güvənə bilərsiniz. 

Möhtərəm cənab Prezident, müstəqil Azərbaycanın tərəqqisi naminə yorulmaz fəaliyyətinizdə Sizə 

böyük uğurlar arzulayırıq. Bölgəmizə ilk səfəriniz uğurlu, qədəmləriniz sayalı olsun. 

Heydər Əliyevin ideyalarına sadiq qalaraq, Sizin ətrafınızda sıx birləşməyə and içirik! 

Yaşasın müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev! 

Yaşasın müstəqil Azərbaycan! 

Heydər Əliyev yolu ilə irəli! 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Əziz dostlar,  

Əziz ağdaşlılar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün Ağdaşdayam, çox sevinirəm, çox şadam ki, 

burada işlər yaxşı gedir. Yeni müəssisələr açılır, infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Bu gün səhər yeni 

tikilmiş yardımçı stansiya ilə tanış oldum. Mənə söz verdilər ki, daha burada işıq problemi olmayacaqdır. 

Əminəm ki, biz buna nail olacağıq. Yeni müəssisələrin yaranması, yeni iş yerlərinin açılması, ümumiyyətlə, 

regionların inkişafı bizim ən əsas məsələlərimizdir. Son ilyarım ərzində bu istiqamətdə böyük işlər 

görülübdür. Azərbaycanda 220 mindən artıq yeni iş yeri açılıbdır. Yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşübdür. 

İşsizliklə mübarizə sürətlə gedir. Ümumiyyətlə, iqtisadi inkişaf sürətlə gedir və bu baxımdan Azərbaycan 

indi dünyada lider dövlətdir.  

Bütün bunun əsası xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. 1990-cı 

illərdə, o ağır, çətin günlərdə Azərbaycan xalqı öz lideri Heydər Əliyev ətrafında sıx birləşərək öz siyasətini 

cəsarətlə, uğurla həyata keçirməyə başladı. İqtisadi islahatlar, yeni müəssisələrin açılması və xüsusilə 

Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin istismara verilməsi Azərbaycanda 

iqtisadi inkişafa güclü təkan verir. Bu gün biz bunun bəhrələrini görürük. Bizim vəzifəmiz ölkəmizi daha 

da gücləndirmək, iqtisadi potensialı möhkəmləndirmək, Azərbaycanda sabitliyi, əmin-amanlığı qorumaq 

və Azərbaycan xalqının daha da yaxşı yaşaması üçün şərait yaratmaqdır.  

Bütün bu məsələlər ardıcıl şəkildə öz həllini tapır. Prezident seçkilərində ağdaşlıların məni 

dəstəklədiklərini bilirəm, mən buna arxalanıram və görürsünüz ki, prezident seçkilərindən keçən dövr 

ərzində nəzərdə tutulmuş bütün layihələr, proqramlar öz həllini tapmaqdadır. Hazırda mənim diqqətimi ən 

çox çəkən regionların inkişafıdır. Biz bütün gücümüzü bu istiqamətə verməliyik ki, Azərbaycanın bölgələri 

inkişaf etsin, canlanma daha da sürətlənsin və bölgələrdə yaşayan insanların yaşayış səviyyəsi, həyat 

səviyyəsi yaxşılaşsın.  

Bakı bizim paytaxtımızdır, əziz, doğma şəhərimizdir. Ancaq Azərbaycanın gələcəyini bölgələr 

müəyyən edəcəkdir. Bölgələrdə güclü insan potensialı var. Biz gərək burada güclü iqtisadi potensial da 

yaradaq və əminəm ki, buna nail olacağıq.  

Ağdaşda işlər yaxşı gedir. Bu gün vəziyyətlə tanış olarkən bunu bir daha gördüm. Düzdür, yerlərdə 

olan vəziyyət barədə kifayət qədər məlumatlarım vardır. Amma istəyirəm hər şeyi öz gözümlə görüm. Ona 

görə də bu gün burada quruculuq işlərini görəndə çox sevinirəm. Çox istəyirəm ki, bu inkişaf daha da sürətlə 

getsin. Çox istəyirəm ki, Azərbaycanın bölgələri - bütün rayonları, rayon mərkəzləri, kəndlər abadlaşsın, 

quruculuq işləri daha da sürətlə getsin, Azərbaycan güclü dövlətə çevrilsin.  
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Biz indi regionda çox önəmli mövqelərə malikik. Azərbaycan regionda aparıcı ölkəyə 

çevrilməkdədir. Bizim məqsədimiz öz mövqelərimizi daha da möhkəmləndirmək, regionda gedən 

proseslərə daha da güclü təsir göstərmək və Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını ən çox narahat edən, ən ağır 

problemimiz olan Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etməkdir. Mən şübhə etmirəm ki, biz buna nail olacağıq. 

Azərbaycan bu gün öz siyasi və diplomatik gedişləri ilə danışıqlar prosesində müəyyən irəliləyişə nail 

olubdur. Ümid edirəm ki, danışıqlarda irəliləyiş daha da sürətlə gedəcək və haqq-ədalət bərpa olunacaqdır. 

Azərbaycan öz torpaqlarını azad edəcək, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq və qaçqın-köçkün 

soydaşlarımız öz yerlərinə qayıdacaqlar. Bunu etmək üçün, əlbəttə ki, həm siyasi tədbirlərlə yanaşı, iqtisadi 

tədbirlər də görülməlidir. Gücümüz olmalıdır, güclü dövlət yaratmalıyıq, güclü ordu yaratmalıyıq və biz 

bunu edirik. Büdcəmiz ildən-ilə artır, hərbi gücümüz artır. Yaxın zamanlarda Azərbaycan iqtisadi 

potensialına görə çox güclü dövlətə çevriləcəkdir.  

Yenə deyirəm, Ağdaşda gedən quruculuq, abadlıq işləri məni çox sevindirir və hesab edirəm ki, biz 

buraya daha da böyük diqqət, kömək göstərməliyik. Mən Bakıya qayıdanda lazımi tədbirlər görəcəyəm. 

Hesab edirəm ki, burada yolların təmirinə də ehtiyac var. Əlbəttə ki, yerli orqanlar bunu etmək iqtidarında 

deyillər. Çünki bu iş vəsait tələb edir. Mən Bakıya qayıdan kimi lazımi göstərişlər verəcəyəm ki, Ağdaşın 

yolları abadlaşdırılsın, yeni asfalt salınsın. Eyni zamanda, bu gün Heydər Əliyev adına parkda ağsaqqallarla 

görüşdə müraciət olundu ki, Ağdaşda olimpiya kompleksi tikilsin. Bu stadion gözəldir, görürəm ki, 

idmançılar da çox hazırlıqlıdırlar. Amma bəlkə də çoxdan vaxt çatıb ki, Ağdaşda müasir olimpiya 

kompleksi yaradılsın. Onun böyük salonları, üzgüçülük hovuzu olsun və müxtəlif idman növləri ilə məşğul 

olmaq üçün şərait yaradılsın. Biz bunu da edəcəyik və burada o kompleksi tikəcəyik. Gələcəkdə bütün 

başqa məsələləri həll etmək üçün də imkanımız var.  

Ölkəmizin iqtisadi potensialı güclənir. Bizim maliyyə durumumuz yaxşılaşır, büdcəmiz artır. 2005-

ci ilin büdcəsi 2004-cü illə müqayisədə təxminən 40 faiz artmışdır. 2006-cı ilin büdcəsində, - bu yaxınlarda 

ona baxılmasına başlanacaq, - çox kəskin artım nəzərdə tutulmalıdır. Mən hökumət qarşısında belə vəzifə 

qoymuşam. Beləliklə, maddi imkanlarımız artdıqca, biz gərək bundan istifadə edək ki, bütün bölgələrdə 

inkişaf olsun. Abadlıq, quruculuq işləri aparılsın, elektrik enerjisi ilə təminat yaxşılaşsın. Sizə dedim, məni 

əmin etdilər ki, burada işıq problemi olmayacaqdır. Su təchizatı, qaz təchizatı ilə bağlı olan problemlər və 

digər infrastruktur layihələr həllini tapmalıdır. Bunların hamısını həll edəcəyik, bizim proqramımız, regionların 

inkişafı proqramı var və uğurla icra olunur. Bu proqram 2004-cü ilin fevral ayında qəbul edilib və indiyə qədər 

nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər həyatda öz əksini tapıbdır. Bizim sözümüz həmişə həyatda öz əksini tapır. 

Əsas məsələ odur ki, sözlə əməl arasında vəhdət olsun. Bu da bizdə var. Verilmiş vədlərə sadiqik, qarşıya 

qoyduğumuz bütün məsələləri həll edirik.  

2005-ci il Azərbaycan üçün çox önəmli ildir. Bu il Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi başa 

çatacaqdır. Eyni zamanda, Azərbaycanda bu il parlament seçkiləri keçiriləcəkdir. Mən əminəm ki, 

parlament seçkiləri ədalətli, şəffaf keçiriləcək, Azərbaycan xalqının iradəsi, arzusu, istəyi seçkilərin 

nəticələrində öz əksini tapacaqdır. Biz hamımız hazırlaşmalıyıq ki, seçkilər ədalətli, şəffaf keçsin. Həm 

Bakıda, həm də ki, bölgələrdə bütün namizədlərə eyni şərait yaradılmalıdır. Azərbaycan xalqı müdrik 

xalqdır, yaxşını pisdən yaxşı ayıra bilir. Azərbaycan xalqına xəyanət etmiş, vaxtilə ölkəni uçuruma aparan 

qüvvələrə artıq Azərbaycanın siyasi səhnəsində yer yoxdur. Bu, artıq tarixin arxividir. Azərbaycanın 

gələcəyi tam başqa istiqamətdə inkişaf edəcəkdir. Yenilik olmalıdır. Gənc nəsil daha da fəal olmalıdır. 

İnkişaf, quruculuq olmalıdır, real iş olmalıdır. Seçkilərdən seçkilərə xalqa müraciət edən, ondan səs istəyən 

siyasətçilərə Azərbaycan xalqı öz münasibətini çoxdan bildiribdir. Əgər kimsə indiyədək daşı daş üstünə 

qoymayıbsa, xalqına heç bir xidmət etməyibsə, əməli işləri ilə Azərbaycanın müstəqilliyinin 

möhkəmlənməsində töhfə verməyibsə, o siyasətçilərdən heç nə gözləmək lazım deyildir. Azərbaycan xalqı 

real işə, əmələ öz dəstəyini verir. Siyasətçinin xalqa olan məhəbbətinə, bağlılığına səs verir. Bunu biz hiss 

edirik. Bir daha demək istəyirəm ki, prezident seçkilərində mən bu dəstəyi hiss eləmişəm və ona bu gün də 

arxalanıram. Azərbaycanın haqq sözünü dünyada cəsarətlə demək üçün, siyasi və iqtisadi islahatları davam 

etdirmək üçün, ölkəmizin mövqelərini möhkəmləndirmək üçün, Azərbaycanın əleyhinə işləyən bəzi 

qüvvələrə sərt cavabların verilməsi üçün xalqın dəstəyi lazımdır. Bu dəstək olmasa, bunların heç birini 

etmək mümkün deyildir. Bu dəstək var və o, mənə də qol-qanad verir. Mənə imkan verir ki, heç kimdən 

çəkinmədən, heç kimə fikir vermədən dünyanın ən mötəbər kürsülərindən sözümü deyim və deyəcəyəm 

də. Çünki bizim işimiz haqq işidir, ədalət bizim tərəfimizdədir.  
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Bizə təzyiq etmək istəyən qüvvələrə bu gün bir daha deyirəm ki, bu cəhdlərin heç bir nəticəsi 

olmayacaq, Azərbaycan xalqının iradəsi, Azərbaycan xalqının dəstəyi bizim üçün bayraqdır, bizim üçün 

bir işıqdır. Bu amilə əsaslanaraq biz ölkəmizi irəliyə, xoşbəxt gələcəyə aparacağıq.  

Burada mən gəncləri görürəm. Gənclər bizim gələcəyimizdir. Bilirsiniz ki, mən gənclərə həmişə 

böyük diqqətlə yanaşmışam. Bir müddət əvvəl özüm də gənc idim və idmanla da məşğul olurdum, bu gün 

də məşğulam. Həm də ki, idmana rəhbərlik edirəm. Gəncləri belə möhkəm görəndə, onların vətənpərvərlik 

ruhunu görəndə çox sevinirəm. Azərbaycanın gələcəyi bax, budur, bu gənclərdir, idmançılardır, gənc 

nəsildir. O nəsil ki, daha da yaxşı şəraitdə yaşayacaqdır.  

Biz gənclərin qayğıları ilə yaşayırıq. İndi məktəblərin tikintisi sürətlə gedir, geniş vüsət alıbdır. 

Bütün məktəblərdə kompüter sinifləri yaradılacaqdır ki, gənclərimiz, şagirdlərimiz dünyada gedən bütün 

proseslərdən xəbər tuta bilsinlər. Bir sözlə, gənclər bü gün Azərbaycanın çox fəal təbəqəsidir və gələcəkdə 

Azərbaycanı onlar idarə edəcəklər. Biz Azərbaycanı onlara təhvil verəcəyik, iqtidarı onlara təhvil 

verəcəyik. Bir neçə ildən sonra indiki gənclər Azərbaycanda rəhbərliyə gələcəklər. Onlar gərək elə təhsil 

alsınlar, elə tərbiyə alsınlar, elə olsunlar ki, Azərbaycanı ləyaqətlə idarə eləsinlər, Azərbaycanın qarşısında 

duran bütün məsələləri həll etsinlər.  

Bu gün mən gənclərə müraciət edirəm: Mən sizinləyəm, sizə həmişə dəstək olmuşam. Bu gün də 

dəstəkləyirəm və gələcəkdə də dəstəkləyəcəyəm.  

Əziz dostlar, əziz ağdaşlılar!  

Sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, sizi öpürəm, bağrıma basıram. Mən səhərdən buradayam. Siz 

məni çox səmimi, hərarətlə qarşılayıbsınız. Bunu hiss edirəm, duyuram və bu mənə güc verir. Mən xalqın 

mənə olan münasibətindən güc alıram. Prezident kimi fəaliyyətimin əsas mənbəyi də xalqın iradəsidir. Mən 

bu amalla yaşayıram və bundan sonra da belə yaşayacağam.  

Bir daha sizin hamınızı salamlayıram, sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  

 

AZƏRTAC 

2005, 8 iyul 

  

https://azertag.az/
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Rayon ziyalıları, ağsaqqalları və müharibə veteranları ilə görüş 

(7 iyul 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev daha sonra Heydər Əliyev parkında Ağdaş 

rayonunun bir qrup ziyalısı, ağsaqqalı və müharibə veteranı ilə çay süfrəsi arxasında görüşdü.  

Səmimi söhbət zamanı ağsaqqallar adından çıxış edən Rafiq Nəbiyev dövlətimizin başçısının Ağdaşa 

səfərini yüksək qiymətləndirdi, müstəqil Azərbaycanın memarı Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərindən 

danışdı. O dedi ki, ulu öndər bizim üçün əbədiyaşar dövlət qurubdur. Təskinlik tapırıq ki, onun qurduğu 

dövlət Sizin kimi oğul tərəfdən daha da möhkəmlənir, güclənir və qüdrətlənir. Siz bizim fəxrimizsiniz. Siz 

xarici səfərlərinizdə bizə demokratiya dərsi keçənlərin, mədəniyyət öyrədənlərin hamısının dərsini 

verirsiniz. Biz bunu ürəkdən deyirik. Allah Sizi saxlasın, işinizi avand eləsin. 

Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, Heydər Əliyevin davamçısı kimi, Prezident kimi bu, mənim 

borcumdur. 

Ziyalılar adından Prezidentə minnətdarlığını bildirən Şah Səlimov 100 mindən çox əhalisi olan 

Ağdaş rayonunda son illər görülən quruculuq işlərində dövlətimizin başçısının rolunu yüksək dəyərləndirdi. 

O, ümummilli lider Heydər Əliyevin rayona dəfələrlə etdiyi səfərləri ilə bağlı xatirələrdən söhbət açaraq 

dedi ki, biz ulu öndəri ürəyimizdə və əməlimizdə yaşadırıq. Heydər Əliyev ağdaşlıların ən yaxın, sədaqətli 

dostu idi. Onun bizə verdiyi tövsiyələr yaxşı yadımızdadır. İndi rayonda geniş quruculuq işləri gedir və bu, 

hamıya xoş təsir bağışlayır. Bunun bünövrəsini qoyan məhz Heydər Əliyev olmuşdur. Onun məktəbinin 

yetirməsi Sizsiniz. Sizə bu çətin, şərəfli işdə uğurlar arzulayırıq, qədəmləriniz uğurlu olsun. Biz həmişə 

Heydər Əliyevi dəstəkləmişik, Sizi də dəstəkləyirik. Hər zaman Sizə arxayıq. 

İLHAM ƏLİYEV: Xoş sözlərinizə görə çox sağ olun! 

Mənim vəzifəm, borcum Azərbaycan xalqına xidmət etməkdir. Prezident seçkilərinə də bu məramla 

qatılaraq iştirak edirdim. Çünki mənim başqa amalım yoxdur. Regionların inkişafı, iqtisadiyyatın yüksəlişi, 

insanlarımızın daha da yaxşı yaşaması – bunlar prioritet məsələlərdir. Gündəlik fəaliyyətimdə bu məsələlər 

daim diqqət mərkəzindədir. 

İlk növbədə, əlbəttə, gərək iqtisadiyyat daha da güclü inkişaf etsin. Heydər Əliyevin böyük əsəri olan 

neft kəmərinin tikintisi təkcə neft məsələsi deyil, bu, Azərbaycana böyük həcmdə vəsait, pul gətirəcəkdir. 

Biz gərək ondan səmərəli istifadə edək ki, ölkəmizin hər bir yeri, rayonu inkişaf etsin. İndi regionların 

inkişaf proqramı həyata keçirilir. İlk addımlardan biri bu idi. Çünki hamımız yaxşı bilirik ki, Bakı 

paytaxtdır. Bütün ölkələrdə paytaxta ən böyük diqqət göstərilir və demək olar ki, paytaxt hər bir ölkənin 

təcəssümüdür. Amma paytaxtla bölgələr arasında bu qədər fərq ola bilməz. Bu fəlsəfə Heydər Əliyevin 

fəlsəfəsidir. Bizim Azərbaycan xalqının tam əksəriyyəti bölgələrdə, rayonlarda yaşayır. 

Mən xatırlayıram, bu gün mənə şəkil də verildi, 1981-ci ildə onunla bərabər Ağdaşa gəlmişdim. Onun 

həyatını görürdüm, Azərbaycan haqqında, gələcək haqqında fikirlərini görürdüm. O, bölgələrə, rayon 

camaatına bağlı idi. Mən şəhərdə doğulmuşam, böyümüşəm, məktəbə getmişəm və sonra Moskvada 

oxumuşam. Amma mənim də ürəyim buradadır. Regionların inkişafı sadəcə olaraq, abadlıq işlərinin 

görülməsi demək deyildir. Regionların inkişafı Azərbaycan xalqının tərəqqisidir, ölkəmizin güclənməsidir. 

İndi fərz etsək ki, biz buna diqqət yetirmirik, onda nə olacaq?! Bakı tərəqqi edəcək. Bəs bölgələr nə olacaq?! 

Buna imkan vermək olmaz. Mən bütün diqqətimi buna yönəldirəm. 

Bakıda işlər gedir, orada da problemlər var. Onları da həll edirik. Amma bütün rayonları gəzirəm ki, 

özüm görüm, proqram necə icra olunur, hansı rayonda işlər necə gedir. Harada ki görürəm işlər yaxşı 

getmir, rəhbər işçiləri dərhal işdən götürürəm. Əgər işin öhdəsindən gələ bilmirsə, deməli, orada işləyə 

bilməz. 

Mən bu gün Rafiq Niftəliyev barədə dedim. Xaçmazda da özünü yaxşı doğrultdu. Heydər Əliyev də 

onu Ağdaşa təyin etdi. Buradan da yaxşı sədalar, məlumatlar gəlir. Eşitmişdim ki, yaxşı işləyir. Buraya 

gəldim və görürəm ki, həqiqətən belədir. Əlbəttə, problemlər var. Bunlar hər bir ölkədə var, o cümlədən 

Azərbaycanda da. Başlıcası odur ki, problemlərə necə yanaşılır. İnsanlara necə münasibət göstərirsən. 

Diqqət göstərirsənmi, yoxsa yox. Elə rəhbər var ki, hesab edir, bütün dünya ona borcludur. Belə adamlar 

bizə lazım deyildir. Məni rayonlarda təmsil edən icra hakimiyyətinin başçılarıdır, yəni mənim birbaşa 

nümayəndələrimdir. Əgər icra hakimiyyətinin başçısı yaxşı işləmirsə, xalqın etimadını qazana bilməyibsə, 

deməli, istər-istəməz xalqın iqtidara münasibəti yaxşı ola bilməz. 
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Ona görə əgər biz Bakıda proqramlar həyata keçiririksə, gərək yerlərdə eyni həvəslə, bacarıqla bu 

məsələləri həll edək. İlk növbədə yoxsulluğun, işsizliyin azaldılması, enerji ilə, su ilə, qazla, istiliklə təminat 

və yeni iş yerlərinin açılması sahəsində tədbirlər görürük. 

Əlbəttə, bu təməl 1990-cı illərin ortalarında qoyulmuşdur. Ondan əvvəl isə, 1970-ci illərdə 

qoyulmuşdur. Siz də bunu yaxşı bilirsiniz. Məhz o illərdə rayonlar inkişaf elədi. Sonra çətin bir dövr oldu, 

tənəzzül başladı. Səriştəsiz, bacarıqsız rəhbərlərin yarıtmaz siyasəti Azərbaycanı məhvə aparırdı, ölkə 

dağılmaq ərəfəsində idi, iqtisadiyyat çökürdü, hərc-mərclik, xaos var idi. Mən bunların aradan qaldırılması 

üçün Heydər Əliyev tərəfindən necə böyük səylər göstərildiyini çox yaxından görmüşəm. Təxminən 1990-

cı illərin ortalarında artıq sabitləşmə yarandı və yavaş-yavaş inkişaf başlandı. Bu gün inkişaf sürətlə gedir. 

Eyni zamanda maaşların, minimum əmək haqlarının, pensiyaların qaldırılması vacibdir. Bunlar da 

iqtisadiyyatla bağlıdır. Çünki güclü iqtisadiyyat olmasa, heç nə olmaz. 

Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan uzun illər ərzində və elə indi də dünya birliyi tərəfindən o qədər də 

böyük diqqətlə əhatə olunmur. Biz görürük ki, başqa ölkələrə yardımlar da, kömək də göstərilir. Bizə 

gəldikdə isə, bunu görmürük. Ona görə gərək iqtisadiyyatımızı özümüz gücləndirək, özümüzə güvənək, 

heç kimdən yardım gözləməyək. Halbuki müstəqilliyimizin ilk illərində vəziyyət çox ağır idi. 

Mən bu yaxınlarda qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli ilə bağlı müşavirə 

keçirdim. Bu sahədə də irəliləyiş var. Böyük bir dərddir - bir milyon insan evsiz-eşiksizdir, çadırda, 

yataqxanada, yararsız binalarda yaşayır. Bunları yerləşdirmək, normal şəraitlə təmin etmək üçün nə qədər 

vaxt və vəsait lazımdır. İlk illərdə bu vəsait yox idi. Haradan olsun ki, ölkə dağılırdı. 

İndi biz neft strategiyasından söhbət açırıq. Əgər o vaxt müqavilə imzalanmasaydı, bugünkü 

uğurların biri də olmazdı. Ona görə də ardıcıl siyasət lazımdır. Düzdür, bu, vaxt aparır, vaxt da gedir. Amma 

bu siyasət öz bəhrəsini verir. Mənim başqa amalım yoxdur. Mənim əsas məqsədim xalqa xidmət etmək və 

əlimdən gələni etməkdir ki, daha da yaxşı olsun. Hər bir vətənpərvər insanın məqsədi olmalıdır. Vətənə 

bağlılıq, sevgi, məhəbbət hər birimizdə, xüsusilə gənc nəsildə olmalıdır. Gənc nəsil yeni şəraitdə, 

müstəqillik şəraitində formalaşır. Onlarda vətənpərvərlik ruhu güclü olmalıdır. Siz, müharibə veteranları 

onlar üçün nümunəsiniz, örnəksiniz. 

ŞAH SƏLİMOV: Cənab Prezident, bizdən nə asılıdırsa, onu etməyə hazırıq. 

Bir məsələ yadıma düşdü. Bilirsiniz ki, Xəzər İsayev bizim yerlimizdir. O, hər dəfə buraya gələndə 

yeni təkliflə çıxış edir. Əgər mümkünsə, Ağdaşda olimpiya kompleksinin tikilməsini nəzərdə tutmağınızı 

gənclər adından xahiş edirəm. 

İLHAM ƏLİYEV: Yaxşı. Ağdaşda olmalıdır. Bilirsiniz ki, Prezidentin müavinləri yoxdur. Amma 

Xəzər İsayev Milli Olimpiya Komitəsində mənim müavinimdir. 

RAFİQ NƏBİYEV: Cənab Prezident, ağdaşlılar həmişə Xəzər İsayevi töhmətləndirir, ondan nəsə 

umurlar. Belə olsa, onun canını bu töhmətdən qurtararsınız. 

İLHAM ƏLİYEV: O, çox təvazökar adamdır. Mən ondan çox razıyam. Sizin rayona bundan sonra 

da gələcəyəm. Hər dəfə bu abadlıq, quruculuq işlərini görəndə ürəyim açılır. Sevinirəm ki, burada inkişaf 

gedir. 

ŞAH SƏLİMOV: Cənab Prezident, inanın ki, bu quruculuq işləri ailələrə mədəni şəkildə daxil 

olmağa başlayıbdır. Bunu alqışlamaq lazımdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun, salamat olun. 

 

AZƏRTAC 

2005, 8 iyul 
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Heydər Əliyev adına İdeoloji Mərkəz Ulu öndərin irsini yaşadır 

(7 iyul 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərgi ilə tanışlıqdan sonra parkda yerləşən Heydər Əliyev adına 

İdeoloji Mərkəzə gəldi.  

Müasir səviyyədə tikilmiş mərkəzin direktoru Tariyel Günəşov dövlətimizin başçısına məlumat 

verərək dedi ki, ümummilli liderimizin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı materialların toplanılması və əhali 

arasında təbliğ olunması məqsədi ilə yaradılmış ideoloji mərkəz 2004-cü il iyunun 15-də, Milli qurtuluş 

günündə açılmışdır. 40 bölmədən ibarət mərkəzdə Heydər Əliyevin respublika partiya təşkilatına rəhbərlik 

etdiyi illərdə həyata keçirdiyi tədbirləri, Ağdaşa beş dəfə səfərini, müstəqil respublikamızın Prezidenti kimi 

xarici siyasətini əks etdirən fotoşəkillər, ümummilli liderimizin Azərbaycanda apardığı iqtisadi islahatlarla, 

neft strategiyası ilə bağlı materiallar və eksponatlar saxlanılır. Bildirildi ki, mərkəzin yerləşdiyi bu park da 

vaxtilə Heydər Əliyev Ağdaşda olarkən onun şəxsi göstərişi ilə salınmışdır. 

Mərkəzin direktoru vaxt ayırıb buraya gəldiyi üçün Prezidentə təşəkkürünü bildirdi, onun 1981-ci 

ildə ulu öndərlə birlikdə Ağdaşda olarkən çəkdirdiyi fotoşəkli Heydər Əliyev Fondunda saxlanılmaq üçün 

Mehriban xanım Əliyevaya xatirə olaraq təqdim etdi. Prezident İlham Əliyevə isə Ağdaşla bağlı xüsusi 

albom hədiyyə edildi. 

Mərkəzdə toplanmış eksponatların və materialların çox dəyərli olduğunu vurğulayan və Heydər 

Əliyev irsinin yaşadılması, təbliği sahəsində görülən işləri yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev 

fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı: 

“Heydər Əliyev adına İdeoloji Mərkəzin ekspozisiyası ilə tanış oldum. Xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən materiallar, nümayiş etdirilən fotoşəkillər gözəl təəssürat 

bağışlayır. Heydər Əliyevin bütün həyatı Azərbaycan xalqına həsr olunmuşdur. Müasir Azərbaycanın 

qurucusu Heydər Əliyevin əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

7 iyul 2005-ci il”. 

 

AZƏRTAC 

2005, 8 iyul 
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Heydər Əliyev parkı ilə tanışlıq 

(7 iyul 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev rayon mərkəzindəki istirahət guşəsinə - ümummilli lider Heydər 

Əliyevin adını daşıyan parka gəldi. Yolboyu və parkda minlərlə sakin dövlətimizin başçısını böyük hörmət 

və ehtiramla salamladı.  

Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla ulu öndər Heydər Əliyevin parkda 

ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstələri qoydular. Bu əzəmətli abidə, parkdakı səliqə-sahman, istirahət üçün 

yaradılmış şərait yüksək qiymətləndirildi. 

Prezident İlham Əliyev parka toplaşanlarla səmimiyyətlə görüşdü, ona göstərilən ehtirama görə 

təşəkkürünü bildirdi. Sakinlər dövlətimizin başçısına və ailə üzvlərinə ən xoş arzularını çatdırdılar, onun 

rəhbərliyi altında aparılan işlərin xalqımız tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandığını, ümummilli liderimizin 

siyasətinin inamla davam etdirilməsindən məmnunluqlarını vurğuladılar. 

Dövlətimizin başçısı və ailə üzvləri rayon özfəaliyyət kollektivinin çıxışına qulaq asdılar, balaca 

rəssamların əl işlərindən ibarət sərgiyə baxdılar. Rəssam Məlahət İsmayılqızı respublika və rayon üzrə 

keçirilən müsabiqələrdə uşaqların uğur qazandıqlarını, mükafata layiq görüldüklərini söylədi, istedadlı 

uşaqların inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına və onun xanımına təşəkkürünü 

bildirdi, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya rəsm əsəri hədiyyə etdi. 

 

AZƏRTAC 

2005, 8 iyul 
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Beyləqan 

 
2008, 18 iyul 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Beyləqana gəlmişdir: Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

➢ Beyləqan rayonuna təbii qazın verilməsi bərpa edilmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ Heydər Əliyev muzeyinin açılışı 

➢ Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinə mənzillər verilmişdir 

➢ “CTS Aqro” MMC-nin pambıqtəmizləmə zavodu məhsullarini ixrac edir 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Beyləqana gəlmişdir 

Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

(18 iyul 2008-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 18-də Füzuli rayonuna səfərini 

başa çatdırdıqdan sonra Beyləqan rayonuna gəlmişdir. 

Beyləqan şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev adına parkda rayon sakinləri dövlətimizin 

başçısını hərarətlə qarşıladılar. 

Beş hektara yaxın sahəsi olan parkda müxtəlif növ dekorativ bitkilər, çoxlu gül kolları əkilmiş, 

fəvvarə, uşaq karuselləri, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. Burada sakinlərin istirahəti üçün hər 

cür şərait, o cümlədən əyləncə mərkəzi yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin parkda ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək gül 

dəstəsi qoydu. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 iyul 
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Beyləqan rayonuna təbii qazın verilməsi bərpa edilmişdir 

(18 aprel 2008-ci il) 

 

Uzun illər davam edən fasilədən sonra, aprelin 18-də Beyləqan rayonuna təbii qazın verilməsi bərpa 

olunmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu münasibətlə keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir. 

“Azəriqaz” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov rayona təbii qazın verilməsi ilə 

bağlı dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Bildirildi ki, rayonun qaz təchizatı 1990-cı ildən 

dayandırılmışdı. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı çərçivəsində rayona 3,2 kilometr 

uzunluğunda qaz xətti çəkilmişdir. İlkin mərhələdə 500 ailə mavi yanacaqla təmin olunmuş, bütün 

mənzillərə sayğaclar qoyulmuşdur. Qarşıdakı illərdə rayonun “Şəfəq” və RTS qəsəbələrinə qaz 

veriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev rayona qazın verilməsini bildirən məşəli alovlandırdı, bu əlamətdar hadisə 

münasibətilə keçirilən mərasimdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

-Əziz dostlar!  

Əziz bacılar və qardaşlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün Beyləqan rayonunun həyatında çox gözəl, 

əlamətdar bir gündür. Uzun fasilədən sonra rayona təbii qazın verilməsi bərpa olunubdur. Bu münasibətlə 

sizi ürəkdən təbrik edirəm. 20 ilə yaxındır ki, Beyləqana təbii qazın verilməsi dayandırılmışdı. Əlbəttə, 

hamımız yaxşı bilirik ki, təbii qazın olmaması insanlara əlavə problemlər yaradır. Həm sosial məsələlərin 

həllinə, həm də iqtisadi inkişafa, sənaye sahəsindəki uğurlara böyük problemlər yaradır.  

“Azəriqaz” bu qaz xəttinin çəkilişi üçün çox fəal işlədi və böyük işlər gördü. Son illər ərzində 

bütövlükdə ölkəmizin hər bir yerinə təbii qazın verilməsi bərpa olunur və hətta tarixdə heç vaxt 

qazlaşdırılmayan bölgələrə də qaz xətləri çəkilir. Biz bunu ona görə edirik ki, Azərbaycanda bütün 

bölgələrin inkişafı daha da sürətlə getsin, insanların sosial problemləri həll olunsun, onları narahat edən 

məsələlər tezliklə öz həllini tapsın. Bu gün Beyləqanda 500 abonentə qazın verilməsi bərpa olunubdur. Bu, 

sadəcə olaraq, başlanğıcdır, birinci mərhələdir. Ondan sonrakı mərhələlərdə daha 500 abonentə qaz 

veriləcəkdir. Gələcəkdə, Azərbaycanda qaz hasilatı artdıqca və şəbəkə yarandıqca, əlbəttə, biz çalışacağıq 

ki, bütün əhalini təbii qazla təmin edək.  

Bu gün Azərbaycanda qazlaşdırma bütövlükdə yüksək səviyyədədir. Ölkəmizin 80 faizi qazla 

təmin olunub. Çalışmalıyıq ki, bu rəqəmi artıraq və bunu etmək üçün imkanlarımız var. Azərbaycan indi 

böyük həcmdə qaz hasil edən ölkəyə çevrilibdir. Bütün bu uğurların səbəbkarı ulu öndər Heydər Əliyevdir. 

Məhz onun fəaliyyəti nəticəsində, o cümlədən onun təşəbbüsü ilə icra olunan Azərbaycanın yeni neft 

strategiyası sayəsində biz bütün bu uğurlara nail ola bilmişik. 1994-cü ildə birinci neft müqaviləsi 

imzalanmışdır, 1996-cı ildə isə “Şahdəniz” qaz yatağının istismarı üzrə böyük müqavilə bağlanmışdır. Əgər 

o vaxt bu cəsarətli və müdrik addımlar atılmasaydı, bu gün Azərbaycanın nəinki enerji sahəsində, 

bütövlükdə, inkişafını təsəvvür etmək çətin olardı.  

Siz yaxşı bilirsiniz ki, indi dünyada enerji amili gündəliyin birinci sıralarındadır. Ölkələrin 

müstəqilliyi, inkişafı və təhlükəsizliyi daha çox enerji daşıyıcılarının olması ilə bağlıdır. Azərbaycan qədim 

neft ölkəsidir və bizim çox zəngin neft-qaz yataqlarımız vardır. Ancaq onları işə salmaq, investisiyalar 

gətirmək, neft-qaz kəmərləri çəkmək böyük müdriklik, böyük siyasət tələb edirdi. Ulu öndər Heydər 

Əliyevin bütün bu sahədəki addımları Azərbaycanın inkişafına, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsinə 

yönəldilmişdi.  

Bu gün biz özümüzü enerji resursları ilə təmin edirik. İndi Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi 

baxımından dünya üçün, Avropa üçün əvəzolunmaz ölkəyə çevrilmişdir və bu, təbii ki, bizə əlavə imkanlar 

yaradır. Biz bu amillərdən çox böyük səriştə ilə istifadə edirik və öz müstəqilliyimizi gücləndiririk. İlk 

növbədə, ölkəmizin enerjiyə olan tələbatı, demək olar ki, tam şəkildə ödənilir. Əvvəllər elektrik enerjisinin 

verilməsində olan fasilələr, bu gün demək olar ki, yoxdur. Hətta ən sərt keçən qış mövsümündə də bu 

baxımdan vəziyyət qənaətbəxş idi. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda son illər ərzində bir neçə elektrik 

stansiyası tikilmişdir və növbəti illərdə əlavə stansiyalar tikiləcək, qaz xətləri çəkilir, qazpaylayıcı şəbəkə 
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yaradılır - bu, deməyə əsas verir ki, Azərbaycan həm öz tələbatını maksimum dərəcədə ödəyəcək, həm də 

qonşu ölkələr, Avropa ölkələri üçün etibarlı tərəfdaşa çevriləcəkdir. Bu, bizə həm iqtisadi dividend gətirir, 

həm də siyasi çəkimizi artırır.  

Azərbaycan artıq dünyada böyük hörmətə malik olan bir ölkədir. Bizim xarici siyasətimiz çox 

açıqdır, səmimidir və Azərbaycan xalqının milli maraqlarına əsaslanır. Biz iqtisadi inkişafa nail ola 

bilmişik. Son dörd il ərzində iqtisadi inkişaf baxımından ən sürətlə inkişaf edən ölkəyik. Bunun nəticəsində 

Azərbaycanda çoxsaylı proqramlar icra olunur və insanları narahat edən məsələlər aradan qaldırılır. Bax, 

bu gün biz görürük ki, uzun illər, 20 ilə yaxın müddətdə qazsız qalan Beyləqan əhalisi indi təbii qazla təmin 

olunur.  

Biz enerji sektorundakı uğurlarla, əlbəttə ki, fəxr edə bilərik. Amma bizim əsas vəzifəmiz 

Azərbaycanın hərtərəfli inkişaf etdirilməsidir. Biz indi elə mərhələdəyik ki, ölkəmizdə quruculuq-abadlıq 

işləri dünya səviyyəsində aparılmalıdır. Yaradılan bütün infrastruktur, yeni müəssisələr, fabriklər dünya 

səviyyəsində olmalıdır. Bunu etmək üçün bizdə imkanlar var. Büdcəmiz dövlət investisiya xərcləri ildən-

ilə artır. Son dörd il ərzində biz dövlət xərclərimizi 10 dəfə artıra bilmişik və bu yaxınlarda yenə də bu 

məsələyə baxılacaqdır, əlavə xərclər nəzərdə tutulmuşdur.  

Bildiyiniz kimi, dörd ildən artıqdır regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı icra olunur. 

Proqram, demək olar ki, 98 faiz yerinə yetirilib və qalan məsələlər ilin sonuna qədər tam həll ediləcəkdir. 

Ancaq bu illər ərzində proqrama daxil edilən məsələlər də kifayət qədərdir. Əvvəllər nəzərdə tutulmamış 

böyük infrastruktur layihələri, elektrik stansiyaları, qaz xətləri, su kəmərləri, yollar, fabriklər, zavodlar – 

bütün bunlar Azərbaycanı inkişaf etdirən amillərdir.  

Bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinin birinci rübün yekunlarına həsr edilmiş iclasında bütün iqtisadi 

göstəricilər bir daha səsləndi. Xüsusilə sevindirən odur ki, bölgələrdə iş yerləri açılır, infrastruktur layihələri 

həyata keçirilir və Azərbaycanın bölgələri inkişaf edir. Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, hər bir qəsəbə, 

kənd, hər bir rayon mərkəzi inkişaf etsin, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar, məktəblər, xəstəxanalar tikilsin, 

bütün sosial infrastruktur yeniləşsin, yeni yollar çəkilsin. İnsanların yaxşı yaşaması üçün bütün lazımi 

tədbirlər görülməlidir. Əlbəttə ki, bunu etmək üçün bizim iqtisadi potensialımız daha da güclənməlidir. Biz 

qısa müddət ərzində buna nail ola bilmişik. Bir daha demək istəyirəm, heç bir başqa ölkədə bunu görmək 

mümkün deyil ki, dövlət xərcləri 10 dəfə artsın, 600 mindən çox iş yeri açılsın, yoxsulluğun səviyyəsi bu 

qədər aşağı düşsün və ölkədə böyük quruculuq işləri aparılsın. Onu da demək istəyirəm ki, bütün bunları 

biz özümüz etmişik. Azərbaycan xalqı öz iradəsini, öz istedadını nümayiş etdirərək buna nail ola bilmişdir.  

Biz müstəqil ölkəyik, müstəqil siyasət aparırıq. Həm xarici siyasətdə, həm daxili siyasətdə, iqtisadi 

siyasətdə, enerji sahəsindəki siyasətimizdə bizim xəttimiz açıqdır, aydındır və Azərbaycan xalqının 

maraqlarının tam şəkildə təmin olunmasına yönəldilibdir. Eyni zamanda, bizə dost olan ölkələrlə də 

səmərəli işləyirik və son illər ərzində daha da çox müttəfiqlər qazanmışıq.  

Azərbaycan dünyada böyük hörmətlə qarşılaşır. Beynəlxalq təşkilatlarda bizim imkanlarımız artır, 

yerləşdiyimiz bölgədə imkanlarımız genişlənir, nüfuzumuz artır və Azərbaycan artıq bölgənin lideri adını 

qazana bilmişdir. Biz növbəti illərdə bütün bu uğurları daha da möhkəmləndirməliyik. Növbəti illər üçün 

də açıq-aydın proqramlarımız var. Necə ki, 2004-cü ilin fevral ayında regional inkişaf proqramını qəbul 

etdik və demək olar ki, onu 5 il keçmədən icra etdik. Eyni qaydada 2009-2013-cü illər üzrə dövlət proqramı 

hazırlanır. Bu proqram yenə də bütün ölkəni əhatə edəcək, bütün bölgələrdə çatışmayan cəhətlərin aradan 

qaldırılması üçün praktik tədbirlər nəzərdə tutulacaqdır. Proqramda hər bir rayonun, hər bir qəsəbənin və 

hər bir kəndin problemləri öz əksini tapacaqdır. Onlar həm proqramda göstəriləcək, həm də icra mexanizmi 

və maliyyə mənbələri müəyyən ediləcəkdir. Bizim proqramlar konkretdir, onlar təbliğat naminə qəbul 

olunmur, şüarlardan kənardır. Biz konkret proqramlar icra edirik və bundan sonra da edəcəyik.  

Azərbaycanın bütün bölgələrinin inkişafı bizim üçün ən vacib məsələdir. Kənd təsərrüfatının 

inkişafı, - mən bu yaxınlarda bu barədə bir daha fikirlərimi söyləmişəm, - ərzaq təhlükəsizliyi bütün ölkələr 

üçün indi bir nömrəli problemdir. Dünyada ərzaq məhsullarının qiyməti 40-50 faiz, bəzi hallarda 100 faiz 

artmışdır. Bunun səbəbləri var. İlk növbədə, neftin qiymətinin bahalaşması, dolların məzənnəsinin aşağı 

düşməsi, demək olar ki, bütün ölkələrdə bahalaşmaya səbəb olubdur. O cümlədən Azərbaycanda da bunu 

hiss edirik, görürük və bu, bizi çox narahat edir. Düzdür, biz bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq və 

bazar özü hər şeyi tənzimləyir. İstehlakla istehsal arasında tarazlıq, təbii ki, mövcuddur. Eyni zamanda, 

təkliflə tələbat arasında da tarazlıq var. Yəni bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bunu tənzimləyir. Amma yoxsul 

təbəqə, kasıblar da var. Hələ ki, yoxsulluğu tam aradan götürə bilməmişik. Bahalaşma kasıbların həyat 
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səviyyəsinə çox ciddi və mənfi təsir göstərir. Ona görə hökumətə göstəriş verilmişdir ki, qısa müddət 

ərzində konkret tədbirlər planı hazırlanıb təqdim edilsin. Biz bu məsələ ilə ciddi məşğul olmalıyıq.  

Yenə də deyirəm ki, bahalaşma artıq bütün dünya üçün bir problemdir. Amma bu bizi 

arxayınlaşdırmamalıdır. Yəni biz öz problemlərimizi həll etməliyik. Elə etməliyik ki, insanların həyat 

səviyyəsi ildən-ilə yaxşılaşsın. Biz maaşları, pensiyaları artırırıq. İlin əvvəlindən minimum əmək haqqını 

60 manata qaldırmışıq, bu yaxınlarda, gələcəkdə də artıracağıq. Hər il pensiyalar və əmək haqqı iki dəfə 

artırılır. Hələ ki, minimum əmək haqqının və pensiyanın səviyyəsi bizi təmin edə bilməz. Ancaq inkişaf da 

göz qabağındadır, bunlar bir neçə dəfə artmışdır.  

Əziz dostlar, bir sözlə, bölgələrin inkişafı, sahibkarlığın, qeyri-neft sektorunun inkişafı, yeni 

zavodların, fabriklərin tikilməsi – bu, Azərbaycanı inkişaf etdirən əsas amillərdir. Bunu etmək üçün dövlət 

öz tərəfindən lazımi tədbirləri görür - infrastruktur layihələri, kreditlər və sahibkarlara dəstək. Yerlərdə isə, 

əlbəttə, qəbul edilmiş bütün qərarlar icra olunmalıdır, təşəbbüskarlıq göstərilməlidir. Mövcud olan 

problemləri yerlərdə insanlar daha yaxşı bilir, onların həlli yollarını daha yaxşı araşdırırlar və biz də verilən 

təkliflər əsasında öz siyasətimizi davam etdirəcəyik.  

Bu gözəl gündə mən sizin hamınızı bir daha ürəkdən salamlamaq, təbrik etmək istəyirəm. Bu gün 

yanan bu məşəl inkişafın simvoludur. Gələcəkdə görüləcək işlər və bizim bütün planlarımızın həyata 

keçməsi nəticəsində güclü Azərbaycan dövləti yaranacaq, insanlar rifah içində yaşayacaqlar, sosial 

məsələlər öz həllini tapacaq və ölkəmiz güclənəcək, müasir dövlətə çevriləcəkdir. Bu yolda, bu işlərdə sizə 

uğurlar arzulayıram. Sizə bir daha öz dərin hörmət və məhəbbətimi bildirmək istəyirəm. Sağ olun.  

 

AZƏRTAC 

2008, 19 iyul 
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Heydər Əliyev muzeyinin açılışı 

(18 aprel 2008-ci il) 

 

Aprelin 18-də Beyləqan şəhərində Heydər Əliyev muzeyinin açılışı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev ulu öndərin adını daşıyan parkda yerləşən muzeyin rəmzi açılışını bildirən 

lenti kəsdi. 

Dovlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 200 kvadratmetrdən çox sahəsi olan muzeyin 

salonlarında Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyinin birinci dövrünü və müstəqil Azərbaycanın 

prezidenti olduğu illəri əks etdirən fotoşəkillər vardır. 

Heydər Əliyev beş dəfə - 1971, 1976, 1980, 1993 və 1994-cü illərdə Beyləqanda səfərdə olmuşdur. 

Muzeydə həmin səfərlərlə bağlı eksponatlar ayrıca guşədə toplanmışdır. 

Dövlətimizin başçısı muzeylə yaxından tanış oldu, xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 iyul 
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Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinə mənzillər verilmişdir 

(18 aprel 2008-ci il) 

 

Aprelin 18-də Beyləqan rayonunda Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün inşa edilmiş 

24 mənzilli bina istifadəyə verilmişdir. 

Sakinlər bu münasibətlə buraya gələn Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi hərarətlə qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı mənzillərin orderlərini sahiblərinə təqdim edərək, onları təbrik etdi. 

Sakinlər adından çıxış edən SALEH ŞIXƏLİYEV dedi: 

-Cənab Ali baş komandan, Sizə cansağlığı, uzun ömür diləyirik. Bizə 24 mənzilli bina hədiyyə 

etdiyinizə, şəhid ailələrini və Qarabağ müharibəsi əlillərini sevindirdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımızı 

bildiririk. 

Biz beyləqanlılar qarşıdakı seçkilərlə bağlı öz seçimimizi etmişik. Cənab Ali baş komandan, bizim 

əbədi Prezidentimiz Sizsiniz. Biz Sizinləyik. Cənab Prezident, bizə avtomobil, mənzillər verilməsi, pulsuz 

müalicə - bunlar hamısı Sizin səbəbinizədir. Allah Sizə ömür versin, cansağlığı versin. 

Cənab Prezident, biz - Qarabağ müharibəsi əlilləri, şəhid ailələri Sizin, Ali baş komandanın 

əmrinizi gözləyirik. Biz həmin günü silaha sarılıb, Qarabağda işğal altında olan torpaqlarımızı ermənilərdən 

azad etməyə hazırıq. 

Cənab Prezident, o gün olsun, Sizinlə birlikdə bayrağımızı Şuşaya sancaq və belə mənzillərin 

açarlarını, orderlərini Qarabağ müharibəsi əlillərinə, şəhid ailələrinə orada təqdim edəsiniz. Çox sağ olun. 

Cənab Prezident, gözəl, möhtəşəm binada bizim mənzilimizə baş çəkməyinizi xahiş edirəm. 

Prezident İLHAM ƏLİYEV sakinlərə müraciətlə dedi: 

-Əziz dostlar, bu gözəl hadisə münasibətilə sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Siz buna 

layiqsiniz. Siz müharibədə yaxınlarınızı itirmisiniz, sağlamlığınızı itirmisiniz və siz bu qayğıya layiqsiniz. 

Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti əlindən gələni etməlidir ki, sizin sosial vəziyyətiniz daha da 

yaxşı olsun. İndi ölkəmizin müxtəlif bölgələrində Qarabağ əlilləri və şəhid ailələri üçün yeni, gözəl binalar 

tikilir, mənzillər tikilir və bu artıq geniş vüsət alıbdır. Hələ ki, bu mənzilləri gözləyən insanların sayı kifayət 

qədər çoxdur. Ancaq biz maksimum çalışırıq ki, qısa müddət ərzində bütün ehtiyacı olanları belə gözəl 

mənzillərlə təmin edək. 

Azərbaycan dövlətinin sosial siyasəti çox məqsədyönlüdür. Biz bütün yerlərdə, xüsusilə cəbhə 

bölgəsinə yaxın olan rayonlarda sosial məsələlərin həllinə çox böyük diqqət göstəririk. Artıq qeyd olundu, 

uzun fasilədən, təxminən 20 ildən sonra Beyləqana təbii qazın verilməsi bərpa edilibdir. Bu da sosial 

siyasətin təzahürüdür, dövlət siyasətinin nəticəsidir. Dövlət Vətən uğrunda öz sağlamlığını, öz həyatını 

itirmiş insanlara, onların yaxınlarına xüsusi qayğı göstərməlidir. Mən əminəm ki, biz gələcək illərdə buna 

nail olacağıq və daha böyük işlər görüləcəkdir. 

Bu gözəl evdə isə mən arzu edirəm ki, sizin xoş günləriniz olsun. Siz burada rahat, xoşbəxt 

yaşayasınız və bu vaxta qədər olduğu kimi, bundan sonra da öz fəaliyyətinizlə, öz əməyinizlə doğma 

ölkəmizin inkişafına töhfə verəsiniz. Bir daha sizi təbrik edirəm. 

 

X X X 

 

Sonra dövlətimizin başçısı mənzillərə baş çəkdi, şəraitlə tanış oldu. Məlumat verildi ki, Beyləqanda 

bu kateqoriyadan olan insanlar üçün ilk dəfə inşa olunmuş binada 6 birotaqlı, 15 ikiotaqlı və 3 üçotaqlı 

mənzillər vardır. Mənzillərin 7-si şəhid ailələrinə, 17-si Qarabağ müharibəsi əlillərinə verilmişdir. Ümumi 

sahəsi 1200 kvadratmetr olan binaya qaz, elektrik və su xətləri çəkilmiş, bütün mənzillər 

telefonlaşdırılmışdır. Azərbaycan Prezidentinin adından hər bir ailəyə televizor və soyuducu hədiyyə 

olunmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi, mənzil sahibləri ilə söhbət etdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 iyul 
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“CTS Aqro” MMC-nin pambıqtəmizləmə zavodu məhsullarini ixrac edir 

(18 aprel 2008-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 18-də “CTS Aqro” Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyətinin Beyləqandakı pambıqtəmizləmə zavodu ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, “CTS Aqro” MMC-nin 4 zavodundan biri olan və 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı çərçivəsində yaradılmış bu müəssisə 2006-cı ildən 

fəaliyyət göstərir. Zavodda 180 daimi, 250 mövsümi işçi çalışır. Orta aylıq əmək haqqı 220-270 manatdır. 

İstehsal olunan məhsullar Türkiyə, Rusiya və Gürcüstana ixrac edilir, eləcə də daxili bazarlara çıxarılır. 

Zavod əsasən Beyləqan və İmişli rayonlarından tədarük olunan xammalla işləyir. Ötən il 8971 ton pambıq 

tədarük olunmuşdur. 

CTS-Aqro-nun Beyləqan, Ağcabədi, Saatlı və Əli Bayramlıda fəaliyyət göstərən dörd zavodunda, 

habelə altı rayondakı pambıq qəbulu məntəqələrində 5 minədək daimi işçi çalışır. Zavodların illik istehsal 

gücü isə 25-30 min tondur. 

Bu il Saatlıda istehsal gücü ildə 3 min ton olacaq əyirici fabrikin işə salınacağı gözlənilir. 

Prezident İlham Əliyev zavodun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 iyul 
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Bərdə 

 
2004, 11 sentyabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bərdəyə səfəri 

➢ Bərdə rayonunda məskünlaşmış məcburi köçkünlərlə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

➢ Bərdə şəhərində akademik Zərifə Əliyeva adına orta məktəbin açılış mərasimi: Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ “Bərdə Yağ Pendir" Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti ilə tanışlıq 

➢ Bərdə şəhərində üzgüçülük hovuzunun açılış mərasimi 

➢ Heydər Əliyev muzeyi binasının təməl qoyma mərasimi 

➢ "Qarabağ-Pambıq" Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətində oldu 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir 

 

2006, 1 mart 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bərdə rayonuna səfəri 

➢ Bərdədə Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin açılışı 

➢ Heydər Əliyev Muzeyi Ulu Öndərin tarixi xidmətlərini əks etdirir 

➢ Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin təməlinin qoyulması mərasimi 

➢ Bərdə rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ Daxili Qoşunların yeni “N” hərbi hissəsinin inzibati binasının tikintisi ilə tanışlıq 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bərdə, Ağdam və Tərtər rayonlarının sosial-iqtisadi 

inkişafına həsr olunmuş müşavirə: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin giriş nitqi 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yekun nitqi 

 

2009, 2 mart 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bərdə və Yevlax rayonlarına səfəri: Ulu Öndərin abidəsini 

ziyarət 

➢ Prezident İlham Əliyev Bərdə Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılış mərasimində iştirak etmişdir 

➢ Bərdədə Tarix-diyarşünaslıq muzeyinin açılışı 

➢ Bərdə şəhərində musiqi məktəbinin binası istifadəyə verilmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası Bərdə rayon təşkilatının inzibati binası ilə tanış 

olmuşdur 

➢ Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Daxili Qoşunların “N” hərbi hissəsində 

olmuşdur 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bərdəyə səfəri 

(11 sentyabr 2004-cü il) 

 

AzərTAc-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 11-də Bərdə rayonunda olmuşdur. Prezident İlham Əliyev birbaşa Bərdə rayonundakı Türk 

"QızılAy" çadır şəhərciyinə, burada müvəqqəti məskunlaşmış Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından 

olan məcburi köçkünlərlə görüşə gəldi. 

Rayon rəhbərliyi, ictimaiyyətin nümayəndələri, yurd yuvalarından didərgin düşmüş soydaşlarımız 

dövlətimizin başçısını böyük mehribanlıqla qarşıladılar. Məcburi köçkünlər onlara göstərilən diqqət və 

qayğıya görə minnətdarlıqlarını ifadə etdilər. 

Baş nazirin müavini, Dövlət qaçqınkomun sədri Əli Həsənov Prezident İlham Əliyevə Ağdamdan olan 

3674, Kəlbəcərdən olan 149 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni inşa ediləcək qəsəbələrin layihəsi barədə 

məlumat verdi, işlərin nəzərdə tutulduğu vaxtda başa çatdırılacağını bildirdi. 

Sonra Prezident İlham Əliyevin məcbur iköçkünlərlə görüşü oldu. 

Görüşü Bərdədəki "Ərəb-1" çadır düşərgəsindəki 2 nömrəli orta məktəbin direktoru, Dünya Qadın 

Liqasının üzvü TünzaləVəliməmmədova açdı. 

 

Bərdə "Ərəb-1" çadır düşərgəsindəki 2 nömrəli orta məktəbin direktoru Tünzalə 

Vəliməmmədovanın çıxışı 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

Bu gün qədim Bərdə torpağına gəldiyinizə, ayaq saxlayıb burada bizimlə görüşdüyünüzə görə Sizə 

öz səmimimi minnətdarlığımı bildirirəm. 

Hörmətli Prezident, 2003-cü il oktyabrın 15-də bütün Azərbaycan xalqı kimi, məcburi köçkünlər 

də öz talelərini Sizə etibar etdilər. İnanırıq ki, Siz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttini 

davam və inkişaf etdirir və bundan sonra da etdirəcəksiniz. Sizə bu çətin yolda Heydər Əliyev əzmi, Heydər 

Əliyev iradəsi, Heydər Əliyev qətiyyəti arzulayırıq. 

Əminik ki, Sizin sayənizdə dogma Ağdamımıza dönəcəyik, Azərbaycanın çox böyük, ağır, 

sağalmaz dərdi olan Qarabağ dərdinə çarə tapılacaqdır. Siz öz əllərinizlə bizim bu yaramıza məlhəm 

qoyacaqsınız. Biz buna inanırıq və Sizə bu çətin, şərəfli yolda uğurlar diləyirik. Ümidvarıq ki, Siz dogma 

Azərbaycanımızı inkişaf etmiş dövlətlər səviyyəsinə qaldıracaqsınız. Çünki Siz Heydər Əliyevin oğlusunuz 

və onun bütün işlərini axıra kimi davam etdirəcəksiniz. 

Hörmətli Prezident, 15 sentyabrı " Bilik günü " təsis etməyinizlə əlaqədar çadır şəhərciklərində 

yaşayan müəllimlər adından Sizə minnətdarlığımızı bildirirəm. Sizin imzaladığınız bütün sənədləri, o 

cümlədən qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun 

artırılmasına dair Dövlət Proqramının təsdiqi haqqında Sərəncamınızı çox razılıqla qarşılayırıq. Arzu edirik 

ki, Sizi dogma Ağdam şəhərində qəbul edək. Gün o gün olsun ki, o torpaqda qurbanlar kəsilsin, tonqallar 

qalansın. Siz də Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramına Ağdam 

şəhərinin yenidən qurulmasını salasınız. 

Biz buna inanırıq. İnanırıq ki, Siz bu işləri axıradək aparacaqsınız. 

Sizə bu çətin yolda uğurlar diləyirik. 

 

* * * 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi. 
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Bərdə rayonunda məskünlaşmış məcburi köçkünlərlə görüş 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

(11 sentyabr 2004-ci il) 

 

- Əziz xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Bu gün mənimlə görüşə gəldiyinizə görə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm.  

Mən seçkilərdən əvvəl burada olarkən sizlərlə görüşmüşdüm. O vaxt prezident seçkiləri ərəfəsi idi. 

Sizə də, bütün Azərbaycan xalqına da söz vermişdim ki, əgər mənə etibar göstərilərsə, Heydər Əliyevin 

yolu ilə gedəcəyəm, onun siyasətini davam etdirəcəyəm. Sizə deyə bilərəm ki, seçkilərdən keçən bu dövr 

ərzində Azərbaycan bütün istiqamətlərdə uğurla inkişaf edir. Xarici siyasətimiz uğurla aparılır. Azərbaycan 

beynəlxalq təşkilatlarla öz əlaqələrini gücləndirib, dünyada daha da möhkəm mövqelərə malik olubdur. 

İkitərəfli formatda böyük dövlətlərlə səmərəli əlaqələrimiz var. Bu da bizə imkan verir ki, beynəlxalq 

aləmdə öz sözümüzü daha da qətiyyətlə deyə bilək.  

Ölkə daxilində gedən proseslər də çox müsbətdir. Gördüyünüz kimi, sosial-iqtisadi inkişaf 

Proqramının qəbul edilməsi Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafına yeni təkan vermişdir. Yeni iş yerləri 

sürətlə açılır və sizə deyə bilərəm ki, son müddət ərzində 70 minə qədər yeni iş yeri yaradılıbdır. Onların 

da 50 mini daimi iş yeridir. Bütün digər istiqamətlərdə də bizim nailiyyətlərimiz göz qabağındadır.  

Ölkədə ictimai-siyasi sabitlik mövcuddur. Hamı birlik nümayiş etdirir və hamımız çalışırıq və 

bundan sonra da çalışacağıq ki, Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ problemini həll edək.  

Mən bir il bundan əvvəl burada olarkən söz vermişdim ki, bundan sonra da mənim fəaliyyətimin əsas 

istiqaməti qaçqınların, məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı olacaqdır. O günə 

qədər ki, torpaqlarımız azad olacaq, gərək biz qaçqınların şəraitini yaxşılaşdıraq. Bu məqsədlə müvafiq 

Fərmanlar, Sərəncamlar verildi və bildiyiniz kimi, yeni müasir evlər tikiləcək, qəsəbələr salınacaqdır. Bu 

istiqamətdə işlər aparılır. Mən söz vermişdim ki, Azərbaycanda bir dənə də çadır şəhərciyi qalmayacaq, 

bütün çadır şəhərcikləri ləğv ediləcək və onların əvəzinə yeni, müasir binalar, qəsəbələr, məktəblər, tibb 

məntəqələri tikiləcəkdir.  

Keçən il mən Biləsuvar rayonunda böyük bir qəsəbənin açılışında iştirak etmişdim. Orada 

məskunlaşmış qaçqınlar, köçkünlər, bizim bacılarımız, qardaşlarımız yeni şəraitlə, yeni infrastrukturla 

təmin olunublar. Bizim məqsədimiz odur ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda hər bir insan yaxşı yaşasın, hər 

bir vətəndaş ildən-ilə daha da yaxşı yaşasın. Əlbəttə, gərək ilk növbədə, ən ağır vəziyyəti yaşayan 

qardaşlarımız, bacılarımız bu şəraitlə təmin olunsunlar.  

Azərbaycan Dövlət Neft Fondundan vəsait ayrılıbdır və bunun hesabına yeni qəsəbələr tikiləcəkdir. 

Amma əlbəttə, bu məsələnin müvəqqəti həllidir. Biz əminik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa 

ediləcək, Qarabağ torpağı işğalçılardan azad olunacaqdır. Bu istiqamətdə də böyük işlər aparılır.  

Bilirsiniz ki, biz bunu sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Amma onlar bunu istəmirlər. Müharibə böyük 

bəladır, müharibə humanitar fəlakət deməkdir. Ona görə çalışırıq ki, münaqişəni sülh yolu ilə həll edək. Nə 

vaxta qədər ki, buna bizim inamımız olacaq, biz sülh danışıqlarını davam etdirəcəyik. Əgər görsək ki, daha 

sülh danışıqlarının aparılmasının mənası yoxdur, onda Azərbaycan xalqı birləşərək öz doğma torpaqlarını 

bütün başqa yollarla azad edəcəkdir.  

Bunu etmək üçün bir neçə amillər lazımdır və bunların da hamısı, demək olar, Azərbaycanda var. 

Vətənpərvərlik ruhu çox yüksək səviyyədədir. Mən çox istəyirəm ki, bizim gənc nəslimiz məhz 

vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilsin. Azərbaycanda milli vətənpərvərlik var. Hamı iqtidarla yekdildir, 

hamı iqtidarın yeritdiyi siyasəti dəstəkləyir. Bu da çox gözəl amillərdən biridir.  

Azərbaycanda iqtisadiyyat güclənir. Bizim iqtisadi potensialımız ildən-ilə artır. Bu da, öz 

növbəsində, imkan verəcək ki, bütün sahələrdə, o cümlədən ordu quruculuğunda bir çox böyük işləri görək. 

Sizə deyə bilərəm ki, bu istiqamətdə işlər aparılır. Bu yaxınlarda Azərbaycanın dövlət büdcəsinə əlavələr 

edildi və orduya, müdafiə məqsədlərinə ayrılan vəsaitin həcmi nəzərəçarpacaq dərəcədə artırıldı. Gələn ilin 

büdcəsində ordu quruculuğuna daha böyük həcmdə vəsait nəzərdə tutulacaqdır. Bu da imkan verəcək ki, 

biz ordumuzu daha da gücləndirək, daha da müasirləşdirək. Bütün bu işlər aparılır.  

Mən gələcəyə böyük nikbinliklə baxıram. Mən Azərbaycanı bir neçə ildən sonra zəngin, inkişaf 

etmiş, çox güclü dövlət kimi görmək istəyirəm və əlimdən gələni edəcəyəm. Azərbaycan artıq bölgədə çox 

mühüm mövqeyə malikdir, burada aparıcı dövlətə çevrilib, bizimlə hesablaşırlar. Azərbaycanın sözü daha 
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da dəyərlidir. Mən heç şübhə etmirəm ki, ən çətin problemə - Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal 

altında saxlamasına son qoyulacaq, bu məsələni müsbət həll edəcəyik. Azərbaycan xalqı birdir, bu məsələni 

həll edəcəkdir. Siz öz doğma torpaqlarınıza qayıdacaqsınız, mən də gələcəyəm, sizinlə birlikdə orada 

olacağam.  

Əziz dostlar, sizə bir daha öz dərin hörmətimi bildirirəm. Qaçqınlar, köçkünlər uzun illərdir çətin 

şəraitdə yaşayırlar. Biz istəyirik ki, bu şəraiti yüngülləşdirək. İstəyirik əlimizdən gələni edək ki, bu şərait 

daha da yaxşı olsun. Müvəqqəti olsa belə, yenə də yaxşı şəraitdə yaşayasınız. Bu istiqamətdə səylərimizi 

davam etdirəcəyik. Əminəm ki, bundan sonra görüşlərimiz daha da çox olacaqdır. Bilirsiniz ki, demək olar, 

bütün bölgələrə etdiyim səfərlərdə qaçqın-köçkünlər harada məskunlaşıbsa, onlarla görüşürəm və bundan 

sonra da görüşəcəyəm. Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik, əmin-amanlıq arzulayıram. Sağ olun.  

 

AzərTAc 

Xalq qəzeti, 13 sentyabr 2004-ci il  
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Bərdə şəhərində akademik Zərifə Əliyeva adına orta məktəbin açılış mərasimi 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir 

(11 sentyabr 2004-cü il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məcburi köçkünlərlə görüşdən sonra Bərdə şəhərində 

görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın adını daşıyan orta məktəbin təntənəli açılış 

mərasiminə yola düşdü. 

Bərdəlilər yol boyu dövlətimizin başçısını hərarətlə salamlayır, prezidentə hörmət və ehtiramlarını 

ifadə edirdilər. 

Yeni tikilmiş yaraşıqlı məktəbin ətrafına və həyətinə Bərdənin on minlərlə sakini, o cümlədən 

müəllim və şagirdlər toplaşmışdı. Onların əllərində respublikamızın dövlət bayraqları, ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin, president İlham Əliyevin portretləri, ölkə rəhbərinin siyasətini dəstəkləyən şüarlar 

yazılmış transparantlar vardı. Mərasimə toplaşanlar president İlham Əliyevi hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

Yeni istifadəyə verilən məktəb binasının önündə akademik Zərifə Əliyevanın heykəli ucaldılmışdır. 

Heykəlin müəllifi Azərbaycanın xalq rəssamı akademik Ömər Eldarovdur. Prezident İlham Əliyev heykəlin 

üzərindən ağ örtüyü götürdü və abidənin önünə gül dəstəsi qoydu. 

Mərasimi giriş sözü ilə Bərdə Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elman Allahverdiyev açdı. 

 
Bərdə Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elman Allahverdiyevin çıxışı 

-Möhtərəm cənab prezident! 

Hörmətli mərasim iştirakçıları! 

Bərdə rayonunun ictimaiyyəti böyük sevinc içərisindədir. Bu gün bərdəlilər onların yaxın dostu, 

çətin günlərdə himayədarı, daim diqqət və qayğısını hiss etdikləri ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 

ideyalarının layiqli davamçısı, qısa müddətdə əməli fəaliyyəti ilə görkəmli siyasi xadim kimi şöhrət 

qazanmış əziz və hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyevi qarşılayırlar. 

Cənab prezident, öz adımdan və rayon ictimaiyyəti adından Sizi qədim Bərdə torpağında salamlayır 

və " Xoş gəlmisiniz! " deyirəm. Sizin son zamanlarda Bərdə ictimaiyyəti ilə sonuncu görüşünüz 2003-cü il 

oktyabrın 7-də olmuşdur. Prezident seçkiləri ərəfəsində olan bu görüş izdihamlı keçmiş, hamımızın 

xatirində dərin izlər buraxmışdır. Bərdəlilər 15 oktyabr seçkilərində öz sözlərini dedilər və bu gün bir daha 

əmin oldular ki, onlar İlham Heydəroğlu Əliyevə səs verməklə düzgün seçim etmişlər. Həmin görüşdə Siz 

Bərdədə müasir standartlara cavab verən məktəb və üzgüçülük hovuzu tikiləcəyini bildirmişdiniz. 

Seçkilərdən qısa bir müddət – cəmi 10 ay keçir. Sizin Bərdə seçicilərinə verdiyiniz vədlərin hamısı 

həyata keçirilir. Həmişə olduğu kimi, indi də görülən işlər göz qabağındadır. Bu gün iki obyekt açılır. Siz 

Bərdəyə qaz veriləcəyi və burada Olimpiya kompleksinin tikiləcəyi barədə vədinizə əməl etdiniz. Qısa bir 

müddətdə rayonun qazlaşdırılması işinə başlanıldı və artıq 5 minə yaxın abonent qazdan istifadə edir. 

Möhtəşəm idman kompleksi fəaliyyət göstərir. 

Cənab prezident, Sizin öz üzərinizə götürdüyünüz işlərə bu cür yanaşmağınız bütün xalqımız, bütün 

Qarabağ, o cümlədən Bərdə ictimaiyyəti tərəfindən dəstəklənir və alqışlanır. Gördüyünüz böyük işlər üçün 

Sizə təşəkkür edirik. Bütün Qarabağ camaatı, bərdəlilərin hamısı Sizə uğurlar arzulayır. Bütün sahələrdə 

olduğu kimi, təhsil sistemində də Heydər Əliyev ideyaları uğurla həyata keçirilir. Açılış mərasiminə 

yığışdığımız, insanı valeh edəcək qədər gözəl orta məktəb binasının qısa müddətdə tikilib istifadəyə 

verilməsi bunun bariz nümunəsidir. Orta məktəbin açılışı təkcə təhsil sistemində deyil, bütövlükdə 

rayonumuzun həyatında mühüm bir hadisədir. İndi yeni dərs ili ərəfəsindəyik. Cənab prezident, Sizin 

fərmanınızla Azərbaycanda ilk dəfə olaraq dərslər sentyabrın 15-dən başlanacaqdır. Biz sentyabrın 15-ni 

"Bilik günü" kimi qeyd edəcəyik. Məhz bu bayram günü şagirdlərimiz ilk dərs ilinə yeni məktəbdə 

başlayacaqlar. Bu təlim-tərbiyə ocağı Azərbaycan xalqı qarşısında müstəsna xidmətləri olmuş görkəmli 

oftalmoloq alim, akademik, unudulmaz Zərifə xanım Əliyevanın adını daşıyacaqdır. 

Zərifə xanım Əliyeva dünya tibb elminin həmişəyaşar nümayəndələrindəndir. Bakıda və Moskvada 

mükəmməl təhsil almış bu elm fədaisi uzun müddət zəngin müşahidələr və araşdırmalar aparmış, adi 

həkimlikdən akademikliyədək mənalı bir ömür yolu keçmişdir. O, bilik və təcrübəsindən istifadə edərək 

insanlara nur bəxş etmiş, minlərlə gəncin həkim kimi yetişməsində böyük rol oynamışdır. Zərifə xanım 

Əliyeva oftalmologiya sahəsində SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının akademik Averbax adına mükafatına 

layiq görülmüşdür. 
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Bu məktəbin açılışı, eyni zamanda ölkə prezidentinin bölgə əhalisinə hörmət və etimadının 

təzahürüdür. 

Adı məktəbə verilmiş görkəmli alimin bu gün burada büstü açıldı. Abidənin müəllifi hörmətli 

heykəltəraş Ömər Eldarovu bu gözəl sənət əsərinə görə təbrik edir və yaradıcılığında yeni uğurlar 

arzulayırıq. 

Respublikamızın, onun regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu siyasi xəttin varisi hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyevin 

fərmanı ilə həyata keçirilən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramına əsasən, Bərdə 

rayonunun 2005-2008-ci illər üçün sosial-iqtisadi inkişaf planı və 2004-cü il üzrə icra cədvəli işlənib 

hazırlanmışdır. Rayonun sosial-iqtisadi inkişaf planında əsas diqqət daxili imkanlardan, ehtiyat 

mənbələrindən istifadəyə yönəldilmişdir. Dövlət Proqramı rayonda uğurla həyata keçirilir və görülmüş 

tədbirlər bunun üçün kifayət qədər baza yaratmışdır. Belə ki, islahatlar vaxtında aparılmış, sahibkarlığın 

formalaşması üçün vacib tədbirlər hazırlanıb həyata keçirilmişdir. Fəaliyyəti dayanmış fabric və zavodların, 

digər istehsal müəssisələrinin bazasında yaradılmış səhmdar cəmiyyətləri tədricən inkişaf etməyə 

başlamışdır. Bugün Bərdədə istehsal olunan məhsullar kifayət qədər rəqabətə davamlıdır. 

Sosial-iqtisadi inkişaf proqramına uyğun olaraq son bir neçə ay ərzində Bərdədə makaron fabriki,  

gənclər evi, asudə vaxt mərkəzi, bir neçə yüz başlıq maldarlıq fermaları, inşaat materialları buraxan  sexlər, 

xidmət sahələri, tibb mərkəzləri- bütövlükdə 50-dək yeni obyekt tikilib istifadəyə verilmişdir. 

Nəticədə sentyabrın 1-dək rayonda 800 yeni iş yeri açılmışdır ki, onun da 700-ü daimidir. 

Sosial-iqtisadi inkişaf proqramı iş adamlarında, sahibkarlarda, bütün ictimaiyyətdə ruh yüksəkliyi 

yaratmışdır. Bunun nəticəsidir ki, 2004-cü ilin birinci yarısı üzrə rayonun social iqtisadi göstəriciləri 

qənaətbəxş olmuş, bütün sahələrdə proqnozlar artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. 

2004-cü ildə rayonda 69,4 minton taxıl istehsal edilmiş, sentyabrın 1-dək 280 ton pambıq, 50,9 min 

ton tərəvəz, 36,9 min ton bostan məhsulları istehsal olunmuşdur ki, bunlar da ötən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə xeyli çoxdur. 

2004-cü ilin yanvar iyun aylarında 8,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmiş və əhaliyə 

xidmətlər göstərilmişdir. İstehsalın həcmi əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 24 faiz artmışdır. 

Bu yaxınlarda Afinada keçirilmiş Olimpiya oyunlarını bərdəlilər də diqqətlə izləyirdilər. 

Olimpiadada iştirak etmiş 202 ölkədən yalnız müəyyən qisminin medallar qazanması və Azərbaycanın da 

bu sırada olması bizi fərəhləndirir. Bir qızıl, dörd bürünc medalın əldə edilməsi ölkəmiz üçün şərəfdir. 

Cənab prezident, bütün bunlar Sizin müstəsna xidmətləriniz sayəsində mümkün olmuşdur. Yerlərdə 

idmanın inkişafına yaradılan şərait, yeniyetmə və gənclərə göstərilən diqqət və qayğı Azərbaycan 

idmanının daha parlaq gələcəyindən xəbər verir. Bu baxımdan Sizin tapşırığınızla Bərdədə inşa edilmiş 

idman kompleksi, üzgüçülük hovuzu və mükəmməl idman şəraiti olan bu məktəb yeniyetmə və 

gənclərimizə böyük töhfədir. 

Məlum olduğu kimi, rayonumuzda minlərlə qaçqın və məcburi köçkün məskunlaşmışdır. Çadır və 

vaqon şəhərciklərinin ləğv edilməsi, bunlar da yaşayan məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salınması, 

habelə bu insanların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə həyata keçirilən 

Dövlət Proqramı ata-baba yurdlarını itirmiş soydaşlarımızın dərin razılığına səbəb olmuşdur. 

Açılışına toplaşdığımız min yerlik məktəb binası gözəl memarlıq üslubuna malik olmaqla yanaşı, 

yeni tipli istilik sistemi, hər cür avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Cənab prezident, bütün Bərdə ictimaiyyəti, 

ziyalılarımız, təhsil işçilərimiz adından, Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 

Məktəbin tikintisində iştirak etmiş bütün insanların xidmətləri bərdəlilər tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilir. Hər bir müəllim, şagird, valideyn bu təhsil ocağı ilə həmişə fəxr edəcəkdir. Cənab 

prezident, bir daha Sizə minnətdarlığımızı bildiririk, çox sağolun! 

Ölkəmizdə abadlıq, quruculuq işlərinin geniş vüsət alması, yeni iş yerlərinin açılması, xalqımızın 

social rifah halının günü gündən yaxşılaşdırılması böyük şəxsiyyət, Azərbaycan xalqının dahi oğlu Heydər 

Əliyev ideyalarının təntənəsi deməkdir. 

Yaşasın Azərbaycanın gələcəyinin etibarlı təminatçısı olan Heydər Əliyev ideyaları! 

Bu ölməz ideyaları dönmədən həyata keçirən prezidentimiz İlham Əliyevə eşq olsun! 

 

Zərifə Əliyeva adına orta məktəbin müəllimi Minayə Nəbbaqinin çıxışı 

-Hörmətli cənab prezident! Əziz qonaqlar! 
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İcazə verin, Sizi Bərdə ziyalıları adından gözəl Qarabağımızda, qədim paytaxt şəhərimiz, VII-IX 

əsrlərdə Aranın anası və vilayətin Bağdadı olan Bərdə şəhərində salamlayım və Sizə " Xoş gəlmisiniz! " 

deyim. Qarabağın bütün guşələri, o cümlədən Bərdə mənim üçün daha dogma və əzizdir. Heydər Əliyev! 

Allah ona rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Qarabağın bütün guşələri ulu öndərimiz üçün əziz idi. Ancaq 

Qarabağın dilbər guşəsi Bərdə torpağı və Bərdə camaatı ona daha dogma və yaxın olmuşdur. 

Bərdə lap qədimdən qonaqpərvərliyi, bərəkəti, insanlarının səmimiyyəti ilə Azərbaycanın sayılıb-

seçilən şəhərlərindən biri kimi tanınmışdır. Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu dövrdə 14 dəfə Bərdəyə 

gəlmişdir. Bu, Bərdə camaatının yaddaşında əbədi xatirə kimi qalacaqdır. Cənab Prezident, Heydər 

Əliyevin Bərdəyə açdığı yolu Siz uğurla davam etdirirsiniz. Artıq qısa zaman ərzində Siz neçənci dəfədir 

ki, bizim rayonda olursunuz. Ancaq bu günkü gəlişin məqsədi, məramı tamam başqadır. Heydər Əliyev  

dəfələrlə qeyd edirdi ki, xalq öz mənəviyyatı, təhsili ilə tanınır. Cəmiyyətin bütün sahələrinin inkişafını 

təhsildə görən ümummilli liderimiz müasir Azərbaycan təhsilinin yaradıcısıdır. O çalışırdı ki, Azərbaycan 

təhsili inkişaf edərək Avropa, dünya standartları səviyyəsinə qalxsın. Onun bu arzusunu, başladığı işləri Siz 

uğurla həyata keçirirsiniz.  

YUNESKO XXI əsri təhsil və intellect əsri elan etmişdir. Artıq 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycan 

dünya birliyinin, beynəlxalq təşkilatların üzvüdür. Təbii ki, YUNESKO-nun bu qərarı ölkəmizdə də qəbul 

edilmişdir. Bugün biz hamımız XXI əsr məktəbinin açılış mərasiminə toplaşmışıq. Bu münasibətlə mən 

Sizi ürəkdən təbrik edir, Sizə can sağlığı arzulayıram. XXI əsr məktəbi zəngin laboratoriyalar, fənn 

kabinələri, işıqlı otaqlar, normal istilik və elektrik sistemi, müasir idman qurğusu ilə təchiz edilmişdir. 

Burada həmçinin kompüterləşdirilmiş sinif otaqları vardır. Cənab prezident, biz belə məktəbi həmişə 

arzulamışıq. Çox şükür ki, bu arzularımız Sizin fəaliyyətiniz nəticəsində reallığa çevrildi. 

Hörmətli cənab prezident, belə bir möhtəşəm məktəbin Qarabağda ucaldılması heç də təsadüfi 

deyildir. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu, gələcəkdə də belə olacaqdır. Dünya 

standartlarına cavab verən bu müasir məktəbi Qarabağda tikdirməklə Siz sübut etdiniz ki, bu gün hər bir 

azərbaycanlı Qarabağ torpağına bağlıdır. Məşhur bir kəlam var: dedim ki, sözüm, tikdim ki, izim qalsın. 

Doğrudan da, tarixdə deyənlərin sözü, tikənlərin izi qalıbdır. Düz 700 ildir ki, Naxçıvan memarlıq 

məktəbinin görkəmli nümayəndəsi Əhməd ibn Əyyubəl-Hafiz Naxçıvaninin adı yaddaşlardan yaddaşlara, 

səhifələrdən-səhifələrə düşərək bu günə qədər gəlib çatmışdır. Onun memarı olduğu türbə Bərdədə də 

vardır. Biz inanırıq ki, Siz ömrü tükənməkdə olan bu türbəyə də həyat verəcəksiniz. 

Cənab prezident, Bərdədə tikdirdiyiniz bu məktəb rayonun tarixində ən uzunömürlü binalardan 

olacaqdır. Bu Sizin adınızla, izinizlə bağlı olacaqdır. Əmin ola bilərsiniz ki, bu məktəbin məzunları 

arasından sərhədlərimizi göz bəbəyi kimi qoruyan generallarımız, insanlara şəfa verən həkimlərimiz 

yetişəcəkdir.Bu məktəbin şagirdləri içərisindən Azərbaycan gerçəkliyini, həqiqətlərini bütün dünyaya 

çatdıran politoloqlar, diplomatlar yetişəcəkdir. Bu məktəbin idman salonunda gələcək olimpiya 

çempionları, gələcəyin fəridləri məşq edəcəklər. Bu məktəbin məzunları soruşmayacaqlar ki, vətən, 

Azərbaycan mənə nə verib? 

Onlar deyəcəklər ki, mən bu vətənə nə vermişəm. Hər şeydən öncə, burada Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünün, müstəqilliyinin qorunması uğrunda mübarizə aparan, lazım gələrsə, şəhid olmağa hazır olan 

əsl vətəndaşlar yetişəcəkdir. 

Ulu öndərimizin dediyi kimi, müstəqilliymizin yolu məktəbdən başlayır. Bu günkü şagird sabahkı 

vətəndaşdır. Müstəqilliymiz ulu öndərimizin qoyub getdiyi ərməğandır. Şah babamız Şah İsmayıl Xətai öz 

vəsiyyətində belə demişdir: Yaxşı nə başlamışamsa, göyərdin, səhvlərimi təkrar etməyin. Sizə üç ərməğan 

qoyub gedirəm – dilimiz, qeyrətimiz və Vətənimiz. 

Müstəqil Azərbaycanın memarı olan Heydər Əliyev isə demişdir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi 

əbədidir, daimidir, dönməzdir. Qoy ulu Tanrı bu müstəqiliymizi bizə çox görməsin! 

Cənab prezident, bir neçə gündən sonra ümummilli bayramı -" Bilik günü "nü qeyd edəcəyik. Siz 

bu bayram münasibətilə bizə belə bir məktəb ərməğan etdiniz. Bu məktəb adının zərifliyi qədər özü də zərif 

olan el anası, Azərbaycanın görkəmli elm xadimi, məşhur akademikimiz Zərifə xanım Əliyevanın adınadır. 

Hörmətli cənab prezident, Zərifə xanım Əliyevanın adını daşıyan bu məktəbin şan-şöhrəti haqqında tezliklə 

eşidəcəksiniz. Əmin ola bilərsiniz ki, bu təhsil ocağı Zərifə xanım Əliyevanın adına layiq olacaqdır. 

Hörmətli cənab prezident, bir daha Sizə Bərdə ziyalıları adından öz minnətdarlığımızı bildirir, 

şərəfli işinizdə uğurlar arzulayırıq. Allah Sizə yar olsun! 

 

* * * 
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Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev açılış mərasimində nitq söylədi. 

 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

-Əziz bərdəlilər! 

Əziz bacılar və qardaşlar! 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və bu gözəl məktəbin açılışı münasibətilə təbrik edirəm. 

Bu məktəb görkəmli elm xadimi, gözəl həkim Zərifə Əliyevanın adını daşıyır. Mənim üçün iki qat 

xoşdur ki, qədim Qarabağ torpağında Zərifə Əliyevanın adını daşıyan məktəb vardır, onun heykəli 

ucaldılıbdır. Zərifə Əliyeva böyük alim, çox peşəkar həkim idi. Amma eyni zamanda o, xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyat yoldaşı, onun sirdaşı, mənim isə anam idi. Mən sizə öz dərin 

minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Bu məktəb çox yüksək səviyyədə tikilib və bütün müasir 

standartlara cavab verir. Əminəm ki, burada uşaqlar ən yüksək səviyyədə təhsil alacaqlar.Ümumiyyətlə, 

Azərbaycanda hər şey yüksək səviyyədə olmalıdır. Xüsusilə yeni məktəb və xəstəxana binaları ən yüksək 

səviyyədə inşa olunmalıdır. Əminəm ki, bu məktəbdə oxuyacaq uşaqlar və dərs deyəcək müəllimlər bu 

təhsil ocağının qədrini biləcəklər. Burada ən yaxşı şərait yaradılıb, məktəbə gözəl, müasir avadanlıq 

verilibdir. 

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda təhsilə böyük diqqət göstərilir. Təhsil bilik, elm, tərəqqi deməkdir. 

Hər bir dövlət, hər bir xalq öz təhsilini daha da təkmilləşdirməyə çalışmalıdır. Bu istiqamətdə Azərbaycanda 

da işlər aparılır. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda müvafiq fərmanlar verilib, əminəm ki, bunlar gələcəkdə təhsilin 

inkişafına güclü təkan olacaqdır. Onu da qeyd etməliyəm ki, ölkəmizdə büdcənin 20 faizi təhsilə ayrılır. 

Yəni büdcədən ən çox bu sahəyə vəsait yönəldilir. Bu , təbiidir. Çünki təhsil bizim gələcəyimizdir. 

Uşaqlarımızın tərbiyə olunması, vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi çox mühüm amildir. Eyni zamanda 

bizim gənc nəslimiz bilikli, savadlı olmalı, dünyada baş verən bütün yeniliklərə bələd olmalıdırlar. 

Təsadüfi deyil ki, bu yaxınlarda təhsilimizin daha sürətlə inkişafı istiqamətində atılan növbəti 

addım Azərbaycan məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı proqramının 

təsdiq edilməsi olmuşdur. Üç il ərzində 4 min 500-dən çox məktəb kompüter avadanlığı ilə təchiz ediləcək, 

internetə qoşulacaq və Azərbaycanın hər bir təhsil ocağında şagirdlər kompüterdən istifadə  edəcəkdir.Bu, 

təhsilimizdə bir inqilab olacaqdır. Çünki qonşu dövlətlərdə, regionun digər ölkələrində bu məsələ öz həllini 

bu səviyyədə tapmamışdır. 

Azərbaycanda isə 2005-2007-ci illər ərzində bütün ümum təhsil məktəbləri belə gözəl şəraitlə təmin 

olunacaqdır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. Ölkəmiz həm iqtisadi potensialını 

gücləndirir, həm də social məsələlərə, təhsilə böyük diqqət yetirir. Əlbəttə ki, bu da bizim iqtisadi 

gücümüzlə bağlıdır. Əgər iqtisadiyyat inkişaf etməsə, məktəblərin tikintisinə, digər social proqramların 

həyata keçirilməsinə də imkan olmayacaqdır. Onu da qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda belə böyük sayda 

məktəblərin tikilməsinə bir neçə il bundan əvvəl xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü 

ilə başlanmışdır. İndi, demək olar ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsində məktəblər tikilir və bu proses sürətlə 

davam edir. Əminəm ki, bu istiqamətdə atılacaq bütün addımlar bir məqsədə xidmət edəcəkdir : Azərbaycan 

dövləti daha da güclənməli, öz potensialını bütün sahələrdə, iqtisadiyyatda, siyasətdə, elmdə, 

mədəniyyətdə, təhsildə daha da inkişaf etdirməlidir. Mən çox şadam ki, Azərbaycan çox sürətlə inkişaf 

edir. Ölkəmizdə nəzərdə tutulan bütün proqramlar öz uğurlu həllini tapır. İqtisadi inkişaf baxımından 

sürətlə irəliləyirik. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı qəbul 

edilmişdir. Bu proqramda uğurla həyata keçirilir. Yeni iş yerlərinin açılması istiqamətində böyük işlər 

görülmüşdür. 50 mindən artıq daimi və 20 min mövsümi iş yerləri açılmışdır. Bərdə rayonunda da bu 

istiqamətdə böyük işlər aparılır, yeni iş yerləri açılır, müəssisələr fəaliyyətə başlayır. Bu, böyük bir 

göstəricidir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan hər tərəfli inkişaf edir. Bizim məqsədimiz də məhz bundan 

ibarətdir. Mən seçkilərdən əvvəl etdiyim çıxışlarda və verdiyim bəyanatlarda vurğulayırdım ki, məqsədimiz 

ölkəni hər tərəfli inkişaf etdirmək, təkcə Azərbaycanın paytaxtını deyil, hər bir şəhəri, rayonu, qəsəbəni 

inkişaf etdirməkdir. Bu istiqamətdə böyük işlər aparılır. Bildiyiniz kimi, artıq rayonlarda da böyük 

canlanma var, insanlar həvəslə işləyirlər. Yeni iş yerləri, müəssisələr, fabriklər, təhsil ocaqları açılır. 

Azərbaycanın büdcəsi ildən-ilə artır. Gələn ilin büdcəsində də artım nəzərdə tutulur və ilk növbədə, bu 

vəsait social məsələlərin həllinə yönəldiləcəkdir. Çünki bizim məqsədimiz həm də ondan ibarətdir ki, 
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insanlarımız daha yaxşı yaşasınlar, işlə təmin olunsunlar, yüksək maaş alsınlar. Bir sözlə, Azərbaycanda 

insanların həyat səviyyəsi günü-gündən yaxşılaşmalıdır. Mən şübhə etmirəm ki, biz buna nail olacağıq. 

Bilirsiniz ki, son zamanlar görülən tədbirlər nəticəsində büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda 

çalışan insanların əmək haqları artırılmışdır. Bu siyasət bundan sonra da aparılacaqdır. Azərbaycan 

vətəndaşı ildən-ilə daha yaxşı yaşayacaq, daha yaxşı şəraitlə təmin olunacaqdır. İnkişaf məhz bundadır. 

Əlbəttə,  

Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri çox yaxşıdır, mən rəqəmlərlə size yormaq istəmirəm. Amma 

beynəlxalq iqtisadi aləmdə bu rəqəmlər böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Hərçənd ki, bu rəqəmlər adi həyatda 

vətəndaşlara heç nə demir. Dəyişikliklər gündəlik həyatda olmalıdır. İnsanların həyat səviyyəsi 

yaxşılaşmalıdır. Hökumət bu istiqamətdə işlər görür və bundan sonra  da görəcəkdir. Onu da deməliyəm 

ki, bu siyasəti daha uğurla aparmaq üçün xalqın dəstəyi lazımdır. Bu dəstək var və biz bunu hiss edirik. 

Mən hələ bir il əvvəl bunu Azərbaycanın bölgələrinə, o cümlədən Bərdəyə səfərimdə də görmüşəm. Bu, 

mənə güc verir, məni ruhlandırır, islahatları daha cəsarətlə aparmağa imkan verir. Bilirsiniz ki, Bərdənin 

Azərbaycanda xüsusi yeri vardır. Bərdə Azərbaycanın qədim şəhəridir, Qarabağımızın mərkəzidir. Bütün 

dövrlərdə burada yaşayan insanlar Azərbaycan dövlətçiliyinə, vətənimizə sadiq olublar, Azərbaycanın 

müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparıblar. Bu gün də Bərdə sürətlə inkişaf edir. Bu qədim torpağın 

Azərbaycan üçün dəyəri artır. Mən çox şadam ki, Bərdə də böyük işlər görülür, problemlər öz həllini tapır. 

Bilirsiniz ki, mən Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi Bərdədə yeni olimpiya kompleksinin 

tikilməsində iştirak etmişdim. Bir il bundan əvvəl biz onun açılışını etdik və həmin tədbirdə mən söz 

vermişdim ki, burada üzgüçülük hovuzu da tikiləcəkdir. Biz bu gün onun da açılışını edəcəyik. Yeni 

məktəbin tikiləcəyi barədə də söz vermişdim və indi bu məktəb göz qabağındadır. Demək istəyirəm ki, hər 

bir insan, xüsusilə rəhbər vəzifədə çalışan şəxs verdiyi sözə sadiq olmalıdır. Hər bir rəhbərin gücü xalqın 

ona olan münasibətidir, ona inamıdır. Mən də öz həyatımda həmişə çalışmışam və çalışıram ki, verdiyim 

sözə daim sadiq olum, vədimə əməl edim. Bu gün də gördüyüm işlər haqqında sizin qarşınızda hesabat 

verirəm. Bu hesabat da göz qabağındadır. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən Bərdəyə həmişə xüsusi münasibət 

olmuşdur. O, Azərbaycanda çalışdığı dövrdə, demək olar ki, hər il Bərdəyə gəlirdi, problemlərlə, xüsusilə 

kənd təsərrüfatı məsələləri ilə məşğul olurdu. Mən də çalışıram ki, bu ənənəyə sadiq olum. Mən dəfələrlə 

Bərdədə olmuşam və bundan sonra da gələcəyəm. 

Mən Bərdəyə gələrkən burada məskunlaşmış qaçqın-köçkünlərlə görüşüm oldu. Bilirsiniz ki, 

Azərbaycan üçün, dövlətimiz üçün ən ağrılı problem Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 

torpaqlarımızın işğal altında qalmasıdır. Biz çalışırıq ki, bu məsələni sülh yolu ilə həll edək. Danışıqlar 

gedir. Bilirsiniz ki, bu danışıqlar bir müddət dayanmışdı və onların davam etdirilməsində problemlər 

yaranmışdı. Çünki uzun müddət aparılmış danışıqların heç bir nəticəsi yoxdur, bu məsələ ilə məşğul olan 

vasitəçilərin fəaliyyəti isə qənaətbəxş sayıla bilməz. Çünki ortalıqda nəticə yoxdur. Biz çalışırıq ki, 

dünyada, beynəlxalq təşkilatlarda, bu məsələ ilə məşğul olan ölkələrin yüksək dairələrində problemə 

ədalətli yanaşma olsun. Ədalətli yanaşma o deməkdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. 

Biz bütün dövlətlərin ərazi bütövlüyünü tanıyırıq və tələb edirik ki, Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü 

tanınsın. 

Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında yerləşən ərazilər qədim Azərbaycan torpağıdır. Bilirsiniz ki, 

ermənilər XIX əsrin əvvəlində bu torpağa qonaq kimi gəlmişdilər. Amma  sonralar onların işğalçı siyasəti 

nəticəsində və o vaxt sovet rəhbərliyinin birbaşa dəstəyi ilə bu torpaqlar erməni işğalına məruz qaldı. 

Bəzən kompromislər haqqında təkliflər səslənir, ideyalar irəli sürülür. Əlbəttə, kompromis hər bir 

razılaşmada öz əksini tapa bilər. Amma mən dəfələrlə demişəm və bu gün də deyirəmki, Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü məsələsində heç bir kompromisdən söhbət gedə bilməz. Bizim torpağımız azad edilməlidir, 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. 

Biz istəyirik bunu sülh yolu ilə həll edək. Biz sülh istəyirik. Azərbaycan xalqı müharibədən çox 

əziyyət çəkibdir. Heç kim müharibə olmasını istəmir. Ona görə də sülh danışıqlarını davam etdiririk. Amma 

torpaqlarımızın hərb yolu ilə azad edilməsinə də hər an, hər dəqiqə hazır olmalıyıq. Bu məqsədlə 

Azərbaycanda böyük ordu quruculuğu işləri aparılır, orduya diqqət artırılır. Orduya ayrılan vəsait artırılır 

və çox böyük proqramlar həyata keçirilir. Ordumuz çox güclüdür və qarşıda duran bütün vəzifələri həll 

etməyə qadirdir. Məqsədimiz bunu daha da gücləndirməkdir. Azərbaycanın iqtisadi potensialı 

Ermənistanın iqtisadiyyatından bir neçə dəfə üstündür. Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş iri 

layihələr həyata keçirildikcə, Azərbaycan öz iqtisadi potensialını daha da gücləndirəcəkdir. Bir-iki ildən 
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sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında iqtisadi uçurum daha da genişlənəcəkdir. Bizim ölkəmiz inkişaf 

edir, dünyada mövqelərini daha da möhkəmləndirir, regional məsələlərdə həlledici rol oynayır. İqtisadi 

məsələlər öz həllini tapır və bu, çox sevindirici haldır. Qarşı tərəf isə beynəlxalq cəhətdən təcrid olunubdur. 

Bir sözlə, mən əminəm ki, gələcəkdə də qarşımızda duran bütün məsələlər öz həllini tapacaqdır. 

Azərbaycanın mövqeləri siyasi sahədə də güclənir. Böyük dövlətlərlə, beynəlxalq təşkilatlarla iki tərəfli 

münasitbətlərimiz inkişaf edir və möhkəmlənir. Ermənistan Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsi də öz 

ədalətli həllini tapacaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. 

Əziz bacılar və qardaşlar, bu gözəl məktəbin açılışı münasibətilə bir daha size ürəkdən təbrik 

edirəm, hamınıza can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. 

Sağ olun. 

 

* * * 

 

Rəsmi hissədən sonra president İlham Əliyev akademik Zərifə Əliyevanın adını daşıyan orta 

məktəbin açılışını bildirən lenti kəsdi. Sonra president İlham Əliyev məktəbin sinif otaqları, kitabxanası, 

laboratoriyası, idman salonu, buffet yeməkxanası ilə yaxından tanış oldu. Dövlətimizin başçısına məktəb 

haqqında ətraflı məlumat verildi. Bildirildi ki, akademik Zərifə Əliyeva adına Bərdə şəhər orta məktəbinin 

təməli bu ilin yanvarında qoyulmuş və tikinti səkkiz ay ərzində başa çatdırılmışdır. 

1000 şagird üçün nəzərdə tutulmuş məktəb binasının sahəsi 5200 kvadratmetr, ərazisi 1,8 hektardır. 

Burada 32 sinif otağı, 576 kvadratmetrlik idman salonu vardır. Gözəl memarlıq üslubuna malik  

dörd mərtəbəli məktəbin zirzəmi hissəsində laboratoriyalar, əmək təlimi və digər müvafiq otaqlar yerləşir.  

Kompüter, linqafon kabinetləri, cabinet tipli fənn otaqları müasir avadanlıqla və  əyani vasitələrlə təmin 

olunmuşdur. Tikinti müddətində hər gün obyektdə 150-200 adam çalışmış, onların orta aylıq əmək haqqı 

450-500 min manat təşkil etmişdir. Məktəbdə 45 yeni iş yeri açılmışdır. Müəllim və şagird kollektivi şəhər 

məktəblərinin hesabına formalaşdırılmışdır. 

Mərasim iştirakçıları Azərbaycan Prezidentini hərarətli alqışlarla yola saldılar. 

 

AZƏRTAC 

2004, 11 sentyabr 
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“Bərdə Yağ Pendir" Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti ilə tanışlıq 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev üzgüçülük hovuzunun açılışından sonra " Bərdə Yağ Pendir" 

Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinə gəldi. 

Burada respublikamızın rəhbərini səmimiyyətlə qarşıladılar. Prezident İlham Əliyevə məlumat 

verildi ki, ASC-nin süd email sexinin sutkalıq gücü 25-30 tondur. Hazırda gündə 5 ton süd qəbul olunur, 

müxtəlif növdə pendir, habelə qatıq, xama, ayran, kərəyağı, kəsmik və cürbəcür çeşiddə dondurmalar 

buraxılır. 

Müəssisədə ət məhsulları da istehsal olunur. Bu istehsal sahəsinin sutkalıq gücü bir tondur. Hələlik 

isə gün ərzində 300 kiloqram müxtəlif kolbasalar və sosiska istehsal edilir. Müəssisədə 50 yeni iş yeri 

açılmış, xammala olan tələbatı ödəmək üçün min nəfərdən çox sahibkarla müqavilə bağlanmışdır.  

Azərbaycan Prezidenti müəssisədə görülən işləri yüksək qiymətləndirərək tövsiyələrini verdi, belə 

istehsal obyektlərinin yaradılmasının əhəmiyyətini vurğuladı. 

 

AZƏRTAC 

2004, 11 sentyabr 
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Bərdə şəhərində üzgüçülük hovuzunun açılış mərasimi 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin gün Bərdə şəhərində yeni tikilmiş üzgüçülük hovuzunun 

açılış mərasimində iştirak etmişdir. Şəhərin küçələrinə çıxmış bərdəlilər dövlətimizin başçısını böyük 

səmimiyyətlə, hərarətlə salamlayır, ehtiramlarını bildirirdilər. 

Prezident İlham Əliyev avtomobildən düşərək Bərdə sakinləri ilə səmimiyyətlə görüşüb hal-əhval 

tutdu. Bərdəlilər ölkəmizin, o cümlədən rayonun sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində görülən tədbirlərdən 

razılıqla söhbət açdılar, Bərdəyə göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıq etdilər. 

Mərasimə toplaşmış minlərlə şəhər sakini, idmançılar president İlham Əliyevi hərarətlə qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı gənc idmançılarla görüşdü, problemləri ilə maraqlandı, tövsiyələrini Verdi və onlara 

uğurlar arzuladı. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev üzgüçülük hovuzunun rəsmi açılışını bildirən qırmızı lenti 

kəsdi, yeni idman qurğusu ilə tanış oldu. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 2004-cü il fevralın 11-də təməli qoyulmuş bu idman 

qurğusunun ümumi sahəsi 1600 kvadrat metr, hovuzun uzunluğu 25, eni 12,5, dərinliyi 1,4-1,6  metrdir. 

Binanın zirzəmisində hovuzun kommunikasiya sistemi yerləşdirilmişdir. 

Burada idmançılar üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Həkim, məşqçi, istirahət və xidmət otaqları 

vardır. Bir saat ərzində hovuzdan 50 nəfər istifadə edə bilər. 

Prezident İlham Əliyev görülən işləri yüksək qiymətləndirdi, bacarıqlı idmançıların 

yetişdirilməsində hovuzun əhəmiyyətini vurğuladı və öz xeyir-duasını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2004, 11 sentyabr 
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Heydər Əliyev muzeyi binasının təməl qoyma mərasimi 

 

Sentyabrın 11-də Bərdədə ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə yaradılacaq muzeyin 

binasının təməlinin qoyulması münasibətilə mərasim keçirilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 

mərasimdə iştirak etmişdir. Mərasimə toplaşan minlərlə bərdəli dövlətimizin başçısını gül-çiçəklə, sürəkli 

alqışlarla qarşıladı. Prezident İlham Əliyev tikinti sahəsi ilə tanış oldu, muzey binasının təməlinə ilk betonu 

tökdü. Sonra dövlətimizin başçısı rayon icra hakimiyyətinin binasına gəldi və burada Heydər Əliyev  

muzeyi binasının maketi ilə tanış oldu. Prezidentə məlumat verildi ki, üç mərtəbədən ibarət olacaq binanın 

ümumi sahəsi 1000 kvadrat metrə yaxındır.  

Binanın ətrafında istirahət zonası, park salınacaqdır. Tikinti işlərini dörd aya başa çatdırmaq nəzərdə 

tutulur. Bu muzey qədir bilən bərdəlilərin müasir Azərbaycan dövlətinin banisi, ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə sonsuz ehtiramının daha bir təcəssümü olacaqdır. 

 

AZƏRTAC 

2004, 11 sentyabr 
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"Qarabağ-Pambıq" Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətində oldu 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bərdəyə səfərinin sonunda "Qarabağ-Pambıq" Açıq Tipli 

Səhmdar Cəmiyyətində oldu. Müəssisənin həyətinə toplaşanlar dövlətimizin başçısını hərarətlə, 

mehribanlıqla qarşıladılar. Prezident İlham Əliyev müəssisənin iş fəaliyyəti ilə maraqlandı. 

Respublikamızın rəhbərinə 2004-cü ildə nəzərdə tutulan pambıq tədarükü və email haqqında ətraflı 

məlumat verildi. Bildirildi ki, "Qarabağ-Pambıq"la müqavilə bağlamış 1500 fermer 6100 hektar sahədə 

məhsul yetişdirmişdir. Hələlik 1200 ton məhsul qəbul olunmuş, bunun 370 tonu emal edilərək 148 ton 

mahlıc istehsal edilmişdir. Müəssisənin günlük istehsal gücü 80-100 tondur. İşçilərin sayı 253 nəfərdir, 60 

yeni iş yeri açılmışdır. Burada orta aylıq əmək haqqı 510 min manatdır. 2003-cü ildə müəssisənin mənfəəti 

73 milyon manat olmuşdur.  

Dövlətimizin başçısı müəssisənin fəaliyyətinin genişləndirilməsi, yeni sahələrin yaradılması barədə 

tövsiyələrini söylədi, kollektivə işlərində uğurlar arzuladı. 

 

AZƏRTAC 

2004, 11 sentyabr 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev jurnalistlərin suallarına cavab vermişdir 

 

SUAL: Cənab prezident, Bərdəyə səfərinizi regionların social iqtisadi inkişafına dövlət qayğısının 

məntiqi davamı kimi qiymətləndirmək olarmı? 

CAVAB: Bəli. Azərbaycanın hər tərəfi, hər bir bölgəsi inkişaf etməlidir, yeni müəssisələr, fabriklər, 

iş yerləri, təhsil ocaqları açılmalıdır. Çox şadam ki, bu gün açılışında iştirak etdiyimiz məktəbdə  yüksək 

səviyyədə istifadəyə verilibdir. Üzgüçülük hovuzu da açılıbdır. Bilirsiniz ki, president seçkilərindən əvvəl 

Bərdədə olarkən söz vermişdim ki, burada həm üzgüçülük hovuzu, həm də yeni məktəb tikiləcək və mən 

onların açılışına gələcəyəm. İndi çox şadam ki, bütün nəzərdə tutduğumuz planlar həyatda öz əksini 

tapmışdır. Bu da əlbəttə ki, Bərdəyə həm yaraşıq verir, həm də uşaqlar və yeniyetmələr, böyüklər bu 

obyektlərin bəhrəsini görəcəklər. 

SUAL: Cənab prezident, Fransada Jak Şirakla və ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri ilə 

keçirdiyiniz görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə mövzusu oldu. Bundan sonrakı görüşlər, 

danışıqlar hansı istiqamətdə aparılacaq? 

CAVAB: Gündəlikdə, əlbəttə ki, münaqişənin nizamlanması məsələsi durur. Bilirsiniz ki, danışıqlar 

aparılır, xarici işlər nazirlərinin görüşləri artıq ənənəvi xarakter alıbdır. Bir dəfə sizin sualınıza cavab 

verərkən demişdim ki, danışıqlar konkret mövzular ətrafında aparılır. Bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq 

qalır Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Bundan sonra başqa məsələdən söhbət gedə bilər. 

Fransada da Azərbaycanın mövqeyi cənab Jak Şiraka bir daha çatdırıldı, bu məsələ ətrafında fikir 

mübadiləsi aparıldı. 

SUAL: Cənab prezident, Ermənistan hərbçilərinin Bakıya gəlməsi gözlənilir və yəqin bilirsiniz ki, 

Azərbaycan cəmiyyətində bununla bağlı narahatçılıq var. NATO bayrağı altında Bakıda keçirilən 

tədbirlərdə erməni zabitlərinin iştirakına Sizin münasibətiniz necədir? 

CAVAB: Birinci onu demək istəyirəm ki, NATO ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı çox uğurludur. 

Biz bu əməkdaşlığa çox böyük əhəmiyyət veririk. Uzun illərdir ki, Azərbaycan NATO-nun 

 "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramının iştirakçısıdır və son zamanlar biz yeni bir mərhələyə qədəm 

qoymuşuq. Fərdi əməkdaşlıq proqramı artıq icra olunur və Azərbaycan bu proqrama qoşulmuş ilk 

ölkələrdən biridir. Bakıda keçiriləcək tədbirdə NATO tərəfindən təşkil olunur və bilirsiniz ki, Azərbaycan 

hansısa bir ölkənin hərbçilərini buraya dəvət etməyibdir. O cümlədən də erməni hərbçilərini. Təbii ki, hər 

bir insandan soruşsanız ki, istərdinizmi erməni hərbçisi Azərbaycana gəlsin, əlbəttə, deyəcəkdir ki, yox. 

Elə adam tapmaq çətindir ki, desin, mən istəyirəm ki, erməni zabiti Azərbaycana gəlsin. O cümlədən 

mən də. Mən də istəmirəm ki, erməni zabiti Azərbaycana gəlsin, mən də bunun əleyhinəyəm və Azərbaycan 

lazımi tədbirləri görür. Mən bir dəfə buna oxşar məsələyə dair demişdim ki, bu məsələdə, əlbəttə, ictimai 

təşkilatların fəallığı və yaxud hansısa başqa tədbirləri vacibdir və labüddür. Amma məsələnin mahiyyətini 

tam təfsilatı ilə bilən Azərbaycan iqtidarıdır, Azərbaycan rəhbərliyidir. Azərbaycan rəhbərliyi daha yaxşı 

bilir ki, nəyi nə vaxt, necə və hansı formada və hansı anda etmək lazımdır. Azərbaycan ictimaiyyəti əmin 

ola bilər ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində bizim mövqeyimiz dəyişməz 

olaraq qalır. Şəxsən mən bundan əvvəl də dəfələrlə demişəm və indi də bu fikirdəyəm ki, Ermənistanla 

Azərbaycan arasında yalnız səlahiyyətli orqanlar arasında danışıqlar aparıla bilər. 

Prezidentlərin görüşləri vacibdir. Xarici işlər nazirlərinin, lazım gələrsə, müdafiə nazirlərinin də. 

Amma geniş ictimaiyyətin bir-biri ilə əlaqə saxlamasına mən ehtiyac duymuram. Ermənistan bizim 

torpaqlarımızı işğal edib, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozubdur. Bu işğala son qoyulmalıdır. Bundan 

sonra, əlbəttə ki, münasibətlər də normallaşa bilər, jurnalistlər, ictimai xadimlər də görüşə bilərlər. Bu 

münaqişə həll olunmayana qədər hər hansı ünsiyyətlər yersizdir.  

SUAL: Cənab prezident, Sizin fransalı həmsədrlə görüşünüzdən sonra onun belə bir açıqlaması 

olmuşdur ki, bir həftədən sonra prezidentlərə yeni təkliflər təqdim ediləcəkdir. Bu gün münaqişə ilə bağlı 

hər hansı yeni təkliflər, ideyalar varmı? 

CAVAB: Hər halda, Minsk qrupu son zamanlar fəallaşıb və biz bu fəallaşmanı görürük. Yeni 

təklifləri də gözləmək olar. Biz daim bildirmişik ki, biz Minsk qrupundan yeni təkliflər gözləyirik. 

Beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanmış təkliflər olmalıdır ki, bu məsələnin həllinə nail olaq. Fransalı 

həmsədr Jakolənlə də bu məsələ ətrafında söhbət gedirdi. Minsk qrupunun həmsədrləri Astana görüşündə 

iştirak etmək istəyirlər. Mən də hesab edirəm ki, onlar həmişə olduğu kimi iştirak etsinlər və ola bilsin ki, 

yeni təkliflər üzə çıxsın. Amma bəri başdan bir şey demək istəmirəm. 
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SUAL: Cənab prezident, son dövrdə danışıqlar prosesində müşahidə edilən intensivlik deməyə əsas 

verirmi ki, hansısa məsələdə müəyyən bir razılaşma əldə olunub? 

CAVAB: Razılaşma yoxdur. Əgər razılaşma olsaydı, əlbəttə ki, bu barədə açıqlama verilərdi, 

 biz bunu bəyan edərdik. Çünki bu məsələni gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Razılaşma yoxdur, amma 

 necə deyim ki, həm məxfiliyi saxlayım, həm də sizin marağınızı ödəyək. Yəni imkan var ki, 

razılaşma yolları müəyyənləşsin. Əsas budur. Real danışıqlar məhz bundan sonra başlanacaqdır. İlk 

növbədə, gərək prinsiplər haqqında ümumi razılığa gələk. Əgər buna biz nail olsaq, sonra detallı danışıqlar 

başlanacaqdır. 

Hər halda, Astana görüşündən çox şey asılıdır. Ermənistan Prezidenti ilə mənim iki görüşüm olub və 

mövqelər də açıqlanıbdır. Bundan sonra da müxtəlif bəyanatlarda hər iki tərəfin mövqeyi kifayət qədər 

səslənibdir. Ümid edirəm ki, Astana görüşü bu baxımdan müəyyən aydınlıq gətirə bilər ki, biz haradayıq, 

razılığa yaxınlaşırıqmı, yoxsa, əks istiqamətə gedirik. Ona görə gəlin, bu görüşü gözləyək. 

SUAL: Bir neçə gündən sonra “ Əsrin müqaviləsi”nin onuncu ildönümü gəlir. Bu barədə nə deyə 

bilərsiniz? 

CAVAB: "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması Azərbaycanın müasir tarixində çox müsbət, görkəmli 

rol oynamış bir hadisədir. 10 il bundan əvvəl bu müqavilə yalnız və yalnız xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi və qətiyyəti nəticəsində imzalanmışdır. Çoxusu inanmırdı ki, müqavilənin 

icrası bu qədər uğurlu olacaqdır. Amma həyat göstərdi ki, Azərbaycan buna qadirdir. Keçən 10 il ərzində 

neft kəmərləri tikildi, ölkəmiz öz neft ehtiyatlarını dünya bazarlarına çatdırdı, Azərbaycan iqtisadi 

potensialını gücləndirə bildi. Bunun əsasında, əlbəttə ki, "Əsrin müqaviləsi" və ondan gələn gəlirlər dayanır. 

"Əsrin müqaviləsi" həm iqtisadi, həm siyasi və həm də bütün cəhətlərdən Azərbaycanın bu gününü və 

gələcəyini xeyli dərəcədə müəyyən edən bir müqavilədir. Əlbəttə, biz çalışırıq ki, onu lazımi səviyyədə 

qeyd edək.  

SUAL: Cənab prezident, proporsional seçki sisteminin bərpası ilə bağlı cəmiyyətdə gedən 

müzakirələrə münasibətiniz necədir? 

CAVAB: Hər bir məsələ ətrafında müzakirə gedə bilər. Amma bilirsiniz ki, referendum keçirilmiş 

və bu məsələyə münasibət bildirilmişdir. Belə olan halda mən yenidən bu məsələnin ciddi şəkildə 

müzakirəsinə ehtiyac duymuram. Bu, yersizdir. Amma, əlbəttə ki, hər bir insan, hər bir təşkilat istənilən  

məsələni müzakirə edə, öz mövqeyini bildirə bilər. 

SUAL: Cənab prezident, ali məktəblərə bu il keçirilən qəbul imtahanlarından sonra  bir qrup 

tələbənin nəticələrinin ləğv olunması ictimaiyyət tərəfindən narazılıqla qarşılanmışdır. Buna münasibətiniz 

necədir? 

CAVAB: Bu məsələ araşdırılır. Mənə də məruzə edilmişdir ki, orada müəyyən problemlər, 

pozuntular var. Əlbəttə ki, məsələ tam ciddiliyi ilə araşdırılır. Ümid edirəm ki, bu yaxınlarda ictimaiyyətə 

məlumat veriləcəkdir. Hər şey gərək ədalətli və qanun çərçivəsində olsun. 

SUAL: Cənab prezident, qaçqın-köçkün soydaşlarımızla söhbətinizdə dediniz ki, 70 min,  

o cümlədən 50 min daimi iş yeri açılmışdır. Respublikanın hər yerində bu cür iş yerləri çoxdur. Bu, 

onu deməyə əsas verirmi ki, Azərbaycanda gələcəkdə 600 mindən də çox yeni iş yerləri olacaq? 

CAVAB: Əlbəttə, mən seçkilərdən əvvəl demişəm ki, bu, bizim məqsədimizdir. Əgər bu, seçkilərdən 

əvvəl hansısa bir vəd naminə deyilsəydi, mən 100 min də, 200 min də, 300 min də deyə bilərdim və bunlar 

da Azərbaycan üçün çox böyük rəqəmlərdir və məsələ öz həllini kifayət qədər tez tapa bilərdi. 

Mən, bəlkə də, bilərəkdən qarşımıza ən çətin məqsədi qoydum, bu, ən yüksək rəqəmdir. 

Bu rəqəm havadan götürülməyib. Əgər biz növbəti illərdə də belə fəallıqla, işgüzarlıqla, peşəkarlıqla 

işləsək, məqsədimizə çatacağıq. Bu aylar ərzində yaranmış on minlərlə iş yeri bunu göstərir ki, biz düz 

yoldayıq. Əlbəttə ki, bunu etmək çətindir. Amma biz ona görə bu vəzifədəyik ki, çətin məsələləri həll edək. 

Asan məsələləri həll etmək asandır. Mən ümid edirəm ki, biz, keçmişdə olduğu kimi, bu sözə də sadiq 

olacağıq və Azərbaycanda 600 min iş yeri yaradılacaqdır. 

 

AZƏRTAC 

2004, 11 sentyabr 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bərdə rayonuna səfəri 

(1 mart 2006-cı il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 1-də ölkəmizin qədim 

şəhərlərindən biri olan Bərdədə olmuşdur. Rayon sakinləri dövlətimizin başçısını və onun ailə üzvlərini 

böyük hörmət və ehtiramla, gül-çiçəklə qarşıladılar. Onlar respublikamızın rəhbərini qarşılamağa 

Azərbaycanın dövlət bayraqları, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Prezidentin portretləri, 

transparantlarla çıxmışdılar. 

 

AZƏRTAC 

2006, 2 mart 
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Bərdədə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsinin açılışı 

(1 mart 2006-cı il) 

 

Həmin gün ümummilli lider Heydər Əliyevin Bərdə şəhərinin mərkəzi meydanında ucaldılmış 

abidəsinin təntənəli açılış mərasimi olmuşdur. Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 

Memar Natiq Əliyevin müəllifi olduğu və qranitdən hazırlanmış abidənin hündürlüyü postamentlə 

birlikdə 5 metrdir. 

Dövlətimizin başçısı abidənin üzərindən ağ örtüyü götürdü, heykəlin önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezidentin xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla da abidənin önünə gül dəstələri qoydular. 

Prezident İlham Əliyev abidəni və ətrafda salınmış Heydər Əliyev parkını seyr etdi. İki hektar 

ərazisi olan və şəhərə xüsusi yaraşıq verən bu istirahət guşəsində insanların asudə vaxtlarını səmərəli 

keçirmələri üçün gözəl şərait yaradılmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2006, 2 mart 
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Heydər Əliyev Muzeyi Ulu Öndərin tarixi xidmətlərini əks etdirir 

(1 mart 2006-cı il) 

 

Martın 1-də Bərdədə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Heydər Əliyev muzeyinin rəsmi açılışı 

olmuşdur. 

Ümumi sahəsi 900 kvadratmetr olan muzey Heydər Əliyev parkında yerləşir. Burada ulu öndərin 

1970-80-ci və 1990-cı illərdə 14 dəfə Bərdəyə səfərini əks etdirən materiallar xüsusi yer tutur. Eyni 

zamanda, ümummilli liderimizin ailəvi fotoşəkilləri, həyat və fəaliyyətinə, dünyanın müxtəlif ölkələrinə 

səfərlərə, müasir dövrdə iqtisadi inkişafımızın təməli hesab olunan neft strategiyasının həyata keçirilməsinə 

dair fotomateriallar nümayiş olunur. 

Muzeydə Prezident İlham Əliyevin bu qədim şəhərə səfərlərini, keçirdiyi görüşləri əks etdirən 

eksponatlar da diqqəti cəlb edir. 

Dövlətimizin başçısı və ailə üzvləri muzeyin ayrı-ayrı guşələri ilə maraqla tanış oldular. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı: 

“2004-cü ilin sentyabr ayında biz Bərdədə “Heydər Əliyev muzeyi”nin təməl daşını qoyduq. Bu 

gün isə muzeyin açılışını qeyd edirik. Bu muzey ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirir. 

Eyni zamanda, “Heydər Əliyev muzeyi” gözəl memarlıq abidəsidir. 

Heydər Əliyev Bərdəyə və bərdəlilərə həmişə böyük diqqət göstərmişdir. 14 dəfə Bərdədə 

olmuşdur və Bərdənin inkişafında onun çox böyük rolu olmuşdur. Bu gün bu gözəl ənənələr davam etdirilir. 

Bərdə inkişaf edir və gözəlləşir. 

Bütün bərdəlilərə öz hörmət və məhəbbətimi bildirirəm. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bərdə, 1 mart 2006-cı il”. 

 

AZƏRTAC 

2006, 2 mart 
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Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin təməlinin qoyulması mərasimi 

(1 mart 2006-cı il) 

 

Martın 1-də Bərdə şəhərində Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti hesabına inşa ediləcək Müalicə-

diaqnostika mərkəzinin təməlinin qoyulması mərasimi olmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 

ARDNŞ-in prezidenti Rövnəq Abdullayev respublikamızın rəhbərinə məlumat verdi ki, 6 min 

kvadratmetr sahəsi olacaq yeni tibb müəssisəsi Avropa standartlarına uyğun tikiləcək, müasir avadanlıqla 

təchiz ediləcəkdir. 2006-cı ilin sonunadək, 10 ay ərzində istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan mərkəzin 

inşasında yerli fəhlələr də daxil olmaqla 200-ə yaxın işçi çalışır. Gələcəkdə bu səhiyyə ocağında yüzlərlə 

insan daimi işlə təmin olunacaqdır. Dördmərtəbəli binada cərrahiyyə, diaqnostika şöbələri, oftalmologiya, 

kompyuter tomoqrafiyası, kardiologiya kabinetləri də fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Dövlətimizin başçısına bildirildi ki, burada quraşdırılacaq avadanlıq Avropa ölkələrindən 

gətiriləcək, diaqnostika və müalicə üçün lazım olan avadanlıq isə dünyanın ən tanınmış, nüfuzlu şirkətləri 

tərəfindən quraşdırılacaqdır. Mərkəz üçün əlavə təcili tibbi yardım avtomobilləri də alınacaqdır. İstilik, 

elektrik enerjisi və su təchizatı tam təmin olunacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev binanın layihəsi ilə tanış oldu, onun müasir standartlara cavab verməsi üçün 

müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını söylədi. Tikintinin tezliklə başa çatdırılmasının zəruriliyini vurğulayaraq 

bildirdi ki, yerli sakinlər müalicə və müayinə üçün paytaxt və digər şəhərlərə üz tutmamalı, burada onlara 

hər cür şərait yaradılmalıdır. 

Sonra dövlətimizin başçısı rəsmi təməlqoymanın rəmzi olan gilizi bünövrəyə atdı və ilk beton 

qarışığını tökdü, yeni müalicə ocağının xeyirli və uğurlu olmasını, xəstələrə şəfa verməsini arzuladı. 

Prezident İlham Əliyev inşaatçılarla görüşüb hal-əhval tutdu. Onlar dövlətimizin başçısına 

minnətdarlıqlarını bildirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2006, 2 mart 
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Bərdə rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(1 mart 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 1-də Bərdə rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüşmüşdür.  

Görüşə toplaşmış minlərlə sakin Prezidenti hərarətlə salamladı.  

Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Əziz bərdəlilər!  

Əziz bacılar və qardaşlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Xatırlayıram ki, ilyarım bundan əvvəl sizinlə birlikdə 

bu gözəl muzeyin və abidənin təməl daşını qoyduq. Bu gün həm muzeyin, həm də ulu öndər Heydər 

Əliyevin abidəsinin açılışında birlikdə iştirak edirik.  

Muzey çox gözəl memarlıq abidəsidir. Eyni zamanda, muzeyin ekspozisiyası Heydər Əliyevin 

həyat və fəaliyyətini əks etdirir. Mən çox şadam, çox sevinirəm ki, belə gözəl muzey məhz Bərdədə 

tikilibdir və biz bu gün bunun açılışını qeyd edirik. Siz özünüz yaxşı bilirsiniz ki, Heydər Əliyevin Bərdəyə, 

bərdəlilərə həmişə böyük diqqəti var idi. Bərdəyə və bərdəlilərə həmişə böyük qayğı ilə, məhəbbətlə 

yanaşırdı. Təsadüfi deyil ki, 1970-ci illərdə Azərbaycanda rəhbər vəzifədə çalışdığı dövr ərzində, demək 

olar, hər il Bərdəyə gəlirdi, bəzi hallarda ildə iki dəfə gəlirdi. Yadımdadır, ondan sonra 1990-cı illərdə də 

Bərdədə çox gözəl görüşlər keçirilmişdir.  

Bərdə Azərbaycanın çox önəmli şəhəridir, tarixi şəhəridir. Hər bir azərbaycanlı üçün çox doğma, 

əziz yerdir. Qarabağ torpağıdır. Bərdəyə və bərdəlilərə olan, ulu öndər tərəfindən yaradılan ənənələr, 

münasibət bu gün davam etdirilir. Bu, son iki ilyarım ərzində mənim Bərdəyə üçüncü səfərimdir. Çox 

şadam ki, hər dəfə Bərdəyə gələndə biz yeni tikilən, yaradılan gözəl binaları, gözəl muzeyləri, idman 

obyektlərini, məktəbləri, xəstəxanaları açırıq, yenilərinin təməl daşını qoyuruq.  

2003-cü ildə Bərdədə böyük İdman Olimpiya Kompleksinin açılışını qeyd etdik, 2004-cü ildə gözəl 

məktəb, eyni zamanda, Olimpiya kompleksi istifadəyə verilmişdir. Bu gün bu gözəl muzey öz qapılarını 

açır. Eyni zamanda, bu gün Bərdədə yeni, müasir diaqnostika və müalicə mərkəzinin təməl daşını 

qoyacağıq. Son müddət ərzində Bərdədə bir neçə yeni sənaye müəssisəsi açılmışdır. Yeni iş yerləri yaranır, 

müəssisələr istismara verilir. Yəni ki, Bərdə yaşayır, inkişaf edir və hərtərəfli inkişaf edir. Həm sənaye 

potensialı möhkəmlənir, gözəl memarlıq abidələri ucaldılır, eyni zamanda məktəblər, xəstəxanalar tikilir, 

yeni yollar salınır. İnkişaf budur və Azərbaycanın bütün şəhərlərində və rayonlarında biz bu inkişafı 

görürük.  

Biz istəyirik ki, bu, daha da sürətlə getsin, insanların rifah halı daha da sürətlə yaxşılaşsın. 

Azərbaycan vətəndaşları rahat yaşasınlar, sülh, əmin-amanlıq, rifah şəraitində yaşasınlar. Bizim 

məqsədimiz budur, məramımız budur. Bu yol Heydər Əliyev yoludur.  

1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın düşdüyü ağır böhran bizim ölkəmizi faktiki olaraq məhvə 

aparırdı. Məhz Heydər Əliyevin yenidən Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışından sonra ölkədə inkişaf dövrü 

başladı. Bu gün biz bu inkişaf dövrünü yaşayırıq. Ölkədə böyük quruculuq-abadlıq işləri aparılır, sosial 

sektor inkişaf edir. Eyni zamanda, güclü iqtisadi potensial yaranır və möhkəmlənir. Bizim büdcəmiz artır, 

eyni zamanda, sosial ödənişlər artır, maaşlar, pensiyalar artır. Düzdür, hələ ki, bu artım bizi tam qane etmir. 

Çünki bu, bizim tələbatımızı tam şəkildə ödəmir, amma dinamika var. Yəni gözəl inkişaf sürəti var.  

Mən əminəm və bilirəm ki, Azərbaycan ildən-ilə daha da möhkəmlənəcək və Azərbaycanda hər bir 

vətəndaş daha da yaxşı yaşayacaqdır. Bunu demək üçün əsaslı dəlillər var, faktlar var. Bizim gördüyümüz 

işlər, qarşımıza qoyduğumuz proqramlar, onların uğurlu icrası bunu deməyə əsas verir. Yəni biz 

qabaqcadan bilirik ki, Azərbaycanda 2006-cı ildə, 2007-ci ildə, 2008-ci ildə və ondan sonrakı illərdə hansı 

işlər görüləcəkdir. Çünki bu işləri, görüləcək işləri biz müəyyən etmişik. Artıq Azərbaycanda regionların 

sosial-iqtisadi inkişafı proqramı uğurla icra edilir. İki ildir proqram icra edilir və demək olar ki, indi 

Azərbaycanın bütün rayonlarında iş yerləri açılır, müəssisələr işə salınır, elektrik stansiyaları tikilir, sosial 

infrastruktur yaradılır. Bu proqramın uğurlu icrasının gedişində son iki il ərzində meydana çıxan digər 

problemlər, digər məsələlər öz həllini tapır və tapacaqdır.  
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Bilirsiniz ki, regionların inkişafı proqramı mənim fəaliyyətimdə çox mühüm yer tutan bir 

proqramdır. 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində mən bu proqramla çıxış etmişdim və seçicilərə öz 

ideyalarımı, öz təkliflərimi, öz fikirlərimi bildirmişdim. Bəyan etmişdim ki, beş il ərzində Azərbaycanda 

600 min yeni iş yeri yaradılacaqdır. İki il ərzində bunun artıq 340 mini yaradılıbdır. Bəyan etmişdim ki, 

Azərbaycanda bir dənə də çadır şəhərciyi qalmayacaqdır. Bu gün səhər Ağdamda yeni, gözəl şəhərciyin 

açılışında iştirak etdik və görürük ki, qısa müddət ərzində Azərbaycanda bir dənə çadır şəhərciyi 

qalmayacaqdır. Bəyan etmişdim ki, Azərbaycanda yoxsulluq azalacaq və tamamilə aradan qaldırılacaqdır. 

Yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı iki il ərzində 49 faizdən 29 faizə düşmüşdür. Bütün bunlar reallıqdır, 

həqiqətdir, faktlardır.  

Heydər Əliyevin neft strategiyası uğurla davam etdirilir. Baxmayaraq ki, bu strategiyanın həyata 

keçirilməsində müəyyən mərhələlərdə qarşıya ciddi problemlər çıxmışdı, süni şəkildə maneələr 

yaradılmışdı. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan öz strateji xəttindən dönmədi. Heç bir qüvvə bizi bu 

yoldan döndərə bilməz.  

Eyni zamanda, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində də bizim 

mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik, yaxud da ki, dönüş yoxdur və olmayacaq da. Bizim işimiz haqq işidir və 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. İşğal olunmuş torpaqlar azad edilməlidir, bizim 

soydaşlarımız o torpaqlara qayıtmalıdırlar, o cümlədən Dağlıq Qarabağa da qayıtmalıdırlar. Mən əminəm 

ki, biz buna nail olacağıq.  

Bu gün mən Dağlıq Qarabağda da oldum, Ağdərə rayonunda oldum. Orada səngərdə əsgərlərlə bir 

yerdə oldum. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan istədiyinə nail olacaqdır. Bizim heç bir ölkənin 

torpağında gözümüz yoxdur. Amma öz torpağımızı da heç kimə verən deyilik.  

Yəni demək istəyirəm ki, 2003-cü ildə sizin qarşınızda götürdüyüm bütün öhdəlikləri çalışıram 

yerinə yetirim. Çalışıram ki, öz əməyimlə, xalqın dəstəyi ilə Azərbaycanı daha da möhkəmləndirim.  

Bu gün Azərbaycanda çox gözəl ictimai-siyasi mühit var. Xalqla iqtidar arasında olan birlik, 

qarşılıqlı anlaşma bizim işimizə çox böyük təkandır, çox böyük dəstəkdir. Mən buna arxalanıram, mən bu 

dəstəyə arxalanıram. Əgər bu dəstək olmasaydı, Azərbaycanın mövqeyi, - o cümlədən beynəlxalq 

müstəvidə, - zəif ola bilərdi. Bizim gücümüz bundadır. Gücümüz ondadır ki, mən xalqın iradəsinə 

arxalanaraq, Azərbaycanın müstəqil siyasətini çox cəsarətlə aparıram. Baxmayaraq ki, indiki zəmanədə 

ölkələr, regionda yerləşən ölkələr bəzi hallarda müstəqil siyasət aparmaqda çətinlik çəkir. Azərbaycan öz 

siyasətini yalnız və yalnız milli maraqlarına uyğun şəkildə aparır.  

Regionun coğrafi-siyasi durumu o qədər də sabit deyildir. Regionda olan münaqişələr, ixtilaflar, 

ziddiyyətlər, əlbəttə ki, bizi çox narahat edir. Amma Azərbaycan bu çətin regionda yerləşən çox sabit 

ölkədir. Azərbaycanda sabitlik var, vətəndaş birliyi var, həmrəylik var, əmin-amanlıq var, inkişaf var. Əgər 

bunlar olmasa, inkişaf da heç vaxt ola bilməz. Heç bir investor - nə yerli, nə də xarici investor sabit olmayan 

ölkəyə heç vaxt sərmayə qoymaz. Əgər əmin deyilsə ki, bu gün, sabah, beş, on ildən sonra bu siyasət davam 

etdiriləcək, heç vaxt o sərmayəni qoymaz. Bu gün bütün investorlarda bu əminlik var. Ona görə 

Azərbaycana milyardlarla dollar həcmində yerli və xarici sərmayə qoyulur. Xarici sərmayə qoyuluşunun 

adambaşına düşən həcminə görə Azərbaycan birinci yerdədir. İqtisadi inkişaf sürətinin artımı 

Azərbaycanda ən yüksək həddədir. Sənaye istehsalı bir ildə 33 faiz artıbdır.  

Bizim uğurlu neft strategiyamız öz bəhrəsini verməkdədir. Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəməri bu il işə düşəcəkdir. Bu, bizə əlavə və böyük həcmdə maliyyə resursu 

gətirəcəkdir ki, bu da öz dövlətimizə, ölkəmizin hərtərəfli inkişafına xidmət göstərəcəkdir. Yeni 

müəssisələr yaranacaq, məktəblər, xəstəxanalar, idman kompleksləri, mədəniyyət ocaqları, elektrik 

stansiyaları tikiləcək, yollar, xiyabanlar salınacaq, qaz xətləri, su kəmərləri çəkiləcəkdir.  

Bütün bunlar da artıq baş verir. Azərbaycanda elektrik stansiyaları tikilir, yollar salınır, 

xəstəxanalar tikilir. Təkcə keçən il 300-dən çox yeni məktəb tikilibdir. Bərdədə ən müasir standartlara 

cavab verən diaqnostika-müalicə mərkəzi tikiləcəkdir ki, artıq bundan sonra Allah göstərməsin, əgər kimsə 

xəstələnərsə, Bakıya və başqa şəhərlərə getməyə daha ehtiyac olmayacaqdır. Yəni budur bizim siyasətimiz, 

bizim sözümüz və əməlimiz. Bunların arasında olan birlik, vəhdət hər bir uğurun təməlində dayanan bir 

amildir.  

Mən bu gün sizin qarşınızda çıxış edərkən gələcəyi də düşünürəm: biz haraya gedirik, necə inkişaf 

edəcəyik? Azərbaycan gələn il, iki ildən sonra, beş ildən sonra necə ölkə olacaqdır? Biz nə istəyirik, nəyə 

nail olmaq istəyirik? Bu gün məni düşündürən bunlardır. Ancaq mən gələcəyə də çox nikbinliklə baxıram. 

Heç bir ciddi problem, yaxud da maneə görmürəm. Çünkü bu günə qədər nəzərdə tutduğumuz bütün işlər 
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həyatda öz əksini tapıbdır. Elə bir söz deyilməmişdir, elə bir vəd verilməmişdir ki, o, bu gün həyatda öz 

əksini tapmasın. Nəyi demişəmsə, o var və olacaqdır.  

Gələcəkdə bizi daha böyük işlər gözləyir. Bütün cəmiyyət gərək səfərbər olsun. Hər bir məmur, hər 

bir yerli rəhbər işçi, hər bir ictimai xadim, hər bir vətəndaş öz əməyi ilə ümumi işimizə öz töhfəsini 

verməlidir. Əlbəttə ki, yerlərdə işləyən kadrlardan çox şey asılıdır. Yerli rəhbərlər ciddi işləməlidirlər. 

İqtisadi və sosial proqramlarımızın həyata keçirilməsində fəal iştirak etməlidirlər. Bizim göstərişlərimizi 

yerinə yetirməlidirlər. İnsanlara qayğı ilə, diqqətlə yanaşmalıdırlar. Bütün ölkəmizə lazım olan, davamlı, 

dayanıqlı inkişafı təmin edən proqramlarda fəal iştirak etməlidirlər. Yalnız bu təqdirdə biz istədiyimizə nail 

ola bilərik.  

Son iki il ərzində Azərbaycanda bütün sahələrdə inkişaf var. İnkişaf sürəti məni qane edir. Ancaq 

ümumi inkişaf səviyyəmiz məni qane edə bilməz. Çünki işsizlik var, yoxsulluq var, bəzi hallarda 

ədalətsizlik var. Əlbəttə ki, bəzi hallarda insanlara münasibət də lazımi səviyyədə deyildir. Mənim tələbim 

ondan ibarətdir ki, hər bir məmur ləyaqətlə işləsin, vicdanla işləsin. Əgər hər bir məmur öz vəzifə borcunu 

vicdanla yerinə yetirsə, Azərbaycanda bütün problemlər öz həllini tapa bilər. Ona görə mən bir daha bunu 

vurğulamaq istəyirəm. Mənim tələbim də bundan ibarətdir. Bizim nəzərdə tutduğumuz işlər, qəbul 

etdiyimiz proqramlar icra olunmalıdır. İqtisadi və sosial məsələlər öz həllini tapmalıdır və insanlara 

münasibət yüksək səviyyədə olmalıdır.  

Bir şeyi də sizə bildirmək istəyirəm. Son zamanlar mən rayonlarda olarkən təbii ki, çoxlu məktublar 

alıram və indi də mənim nümayəndələrim burda - Bərdədədirlər. Ağdamda, Tərtərdə mən özüm məktublar 

almışam. Bütün məktublar təhlil edilir və çalışırıq ki, qaldırılan məsələlərə operativ qaydada reaksiya verək. 

Amma bu ərizələrin, məktubların təhlili onu göstərir ki, şikayət xarakterli ərizələrin sayı getdikcə azalır. 

Məktublarda daha çox xahişlər əks olunur. Kimsə ya maddi yardım istəyir, yaxud da məsələn, xəstə adam 

istəyir ki, ona kömək olunsun, müalicəyə göndərilsin. Yəni bu təhlil də onu göstərir ki, ölkəmizdə aparılan 

islahatlar artıq öz bəhrəsini verməkdədir. Nə qədər şikayət az olsa, deməli, rayonda, yaxud da şəhərdə ab-

hava, ictimai-siyasi vəziyyət o qədər də yaxşıdır. Mən əminəm və ümid edirəm ki, getdikcə Azərbaycanda 

problemlər həll olunacaq, insanları narahat edən problemlər aradan qaldırılacaqdır.  

Əziz dostlar, bacılar və qardaşlar!  

Mən sizi bu gözəl abidənin, muzeyin açılışı münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Mən qeyd 

etdim, artıq bir neçə dəfədir ki, Bərdəyə gəlirəm. Prezident kimi artıq üçüncü dəfədir ki, Bərdədəyəm. 

Bundan sonra da gələcəyəm, hələ biz bir yerdə çox olacağıq. Belə gözəl açılışlarda çox iştirak edəcəyik. 

Növbəti dəfə yəqin ki, bir ildən sonra, bəlkə də daha da tez, yeni xəstəxananın açılışında görüşəcəyik. Mən 

xəstəxananı tikdirməklə demək istəmirəm ki, Allah eləməsin, siz xəstələnin, xəstəxanaya gedin. Amma 

əgər kimsə xəstələnərsə, burada ən yüksək səviyyədə müalicə almalıdır.  

Sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, öpürəm, bağrıma basıram. Sağ olun.  

(Dövlətimizin başçısının nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və dəfələrlə sürəkli alqışlarla qarşılandı). 

 

AzərTAc 

2 mart, 2006 
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Daxili Qoşunların yeni “N” hərbi hissəsinin inzibati binasının tikintisi ilə tanışlıq 

(1 mart 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti, Ali baş komandan İlham Əliyev martın 1-də Bərdə şəhərində Daxili İşlər 

Nazirliyi Daxili Qoşunlarının yeni yaradılan “N” hərbi hissəsinin inzibati binasının tikintisi ilə tanış 

olmuşdur. 

Daxili işlər naziri general-polkovnik Ramil Usubov Ali baş komandana məruzə edərək dedi ki, 

yerli icra hakimiyyəti tərəfindən hərbi hissənin yaradılması üçün 10 hektar sahə ayrılmışdır. Qərargah, 

əsgər yataqxanası, yeməkxana, camaşırxana binalarının tikintisi artıq başa çatmışdır. Klub, avtomobil 

qarajları, idman kompleksi, nəzarət-buraxılış məntəqəsi, tibb, qarovul məntəqələri, emalatxana və anbarlar 

da tikiləcəkdir. Gələcəkdə ikinci korpusun tikilməsi üçün də yer vardır. Zabitlər üçün də yataqxananın 

inşası da planlaşdırılır. 

Prezident İlham Əliyev yeni yaradılan hərbi hissənin yerləşəcəyi ərazinin maketi və layihəsi ilə 

yaxından tanış oldu, nəzərdə tutulan işlərə tezliklə başlanılmasının vacibliyini vurğuladı, bunun üçün lazım 

olan vəsaitin ayrılacağını bildirdi. Ali baş komandan tikinti işlərinin keyfiyyətinə xüsusi diqqət 

yetirilməsini tövsiyə etdi. 

 

AzərTAc 

2 mart, 2006 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bərdə, Ağdam və Tərtər rayonlarının sosial-

iqtisadi inkişafına həsr olunmuş müşavirə 

(1 mart 2006-cı il) 

 

Martın 1-də Bərdə Rayon İcra Hakimiyyətinin binasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

sədrliyi ilə Bərdə, Ağdam və Tərtər rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş müşavirə 

keçirilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı müşavirəni giriş nitqi ilə açdı. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

giriş nitqi 

 

- Mən bu gün səhərdən Qarabağ bölgəsindəyəm və müxtəlif tədbirlər, görüşlər keçirildi. Mən 

bütövlükdə burada gedən işlərdən razıyam. Bu gün səhər Ağdamda yeni şəhərciyin açılışında iştirak etdik. 

Uzun illərdir ki, öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüş insanlar artıq öz doğma rayonlarına qayıdırlar. 

Biz o şəhərciyin salınması haqqında qərar verəndə mən məhz bu amili rəhbər tuturdum ki, Ağdamdan olan 

məcburi köçkünlər məhz Ağdam rayonu ərazisində məskunlaşsınlar. Ancaq yeni, müasir şəraitdə. Ondan 

sonra Dağlıq Qarabağın ərazisində, Ağdərə rayonu ərazisində hərbi hissədə oldum, təmas xəttində 

əsgərlərlə görüşdüm. Sonra Tərtərdə ictimaiyyətlə görüş oldu. İndi Bərdədə çox gözəl tədbirlər keçirildi. 

Bütün sahələrdə inkişaf var. Regional inkişaf proqramı da icra olunur. Artıq iki ildir ki, biz bunu 

icra edirik və iki ilin nəticələri də göz qabağındadır. 340 min yeni iş yeri açılıbdır, onların tam əksəriyyəti 

rayonlardadır. Kənd təsərrüfatının inkişafında gözəl nəticələr var. “Aqrolizinq” Səhmdar Cəmiyyətinin 

yaradılması kəndlilərə, fermerlərə böyük dayaqdır. Həm texnika paylanılır, həm də kreditlər, gübrələr 

verilir. Bu il özəl sektora veriləcək kreditlərin həcmi təxminən 100 milyon dollardır. Bu, özəl sektora böyük 

bir dəstəkdir. 

Azərbaycan əhalisinin yarısı kəndlərdə yaşayır. Ona görə kəndin problemi də gərək öz həllini 

tapsın. İndi yeni elektrik stansiyaları tikilir. Astarada tikildi. Ondan sonra Xaçmaz, Şəki, Naxçıvan və 

Bakıda tikiləcək, demək olar ki, bütün ölkəmizi əhatə edəcəkdir. Bir il ərzində əlavə 450 meqavat enerji 

mənbəyi yaranacaqdır. Elektrik enerjisinin davamlı verilməsi də, əlbəttə ki, sənaye potensialının artımına 

gətirib çıxaracaqdır. 

Dediyim kimi, regional inkişaf proqramı uğurla icra edilir. Amma yerlərdə yeni məsələlər, yeni 

problemlər, yeni təkliflər ortaya çıxır. Məsələn, bu gün qeyd etdim ki, biz keçən il qaçqın–köçkünlərə aid 

olan müşavirədə məsələni müzakirə edəndə Ağdamın icra hakimiyyətinin başçısı məsələ qaldırdı ki, 

Olimpiya İdman Kompleksi tikilsin. Göstəriş verdim, bu gün onun təməl daşını qoyduq. 

Dövlətqaçqınkomun sədri məsələ qaldırmışdı ki, Yuxarı Mil kanalının tikintisi təmin olunsun. Bu 

işlər görülür. Məsələ qaldırmışdı ki, texnika lazımdır, köçkünlərə 10 kombayn lazımdır. Biz bunu təmin 

etdik, verildi. Bütün bu məsələləri geniş proqramda nəzərdə tutmaq mümkün deyil. Yəni bu, qeyri-mümkün 

olan bir şeydir. Ona görə mən həmişə maraqlanıram, soruşuram və sizdən də təkliflər gözləyirəm ki, daha 

nə kimi işlər görülməlidir, hansı sahəyə daha da böyük diqqət göstərilməlidir. Elektrik enerjisi, qaz, su 

təchizatı, yol təsərrüfatı, məktəb, xəstəxana və s. baxımından. İndi bizim imkanlarımız var. Bütün 

rayonlarda bu işlər gedir. 

Bu gün Bərdədə müasir diaqnostika-müalicə mərkəzinin təməlini qoyduq. On aydan sonra təhvil 

veriləcəkdir. Özü də ən yüksək səviyyədə. Yəqin ki, başqa rayonlarda da belə mərkəzlərin tikintisi lazımdır. 

Məktəblər - indi Azərbaycanda 4500 məktəb var. Bu yaxınlarda müşavirədə təhsil nazirindən soruşdum, 

dedi ki, onların 30 faizi yararsız vəziyyətdədir. Demək, haradasa, 1000-1500 məktəb yararsız vəziyyətdədir. 

Keçən il 300-dən çox məktəb tikilib, təmir edilibdir. Yəqin ki, bu il də o qədər olmalıdır. Biz çalışmalıyıq 

ki, 2008-ci ilə qədər, yəni 5 illik proqram başa çatanda bütün məktəblər əsaslı təmir olunsun, yeniləri 

tikilsin. Səhiyyə ocaqları, mədəniyyət ocaqları, yollar - yəni sosial infrastruktur da həmçinin. O ki, qaldı 

elektrik stansiyalarına, qazpaylayıcı xətlərə, su kəmərlərinə - biz bu işləri mərkəzləşmiş qaydada görürük 

ki, ölkəmizi tam şəkildə əhatə etsin. 

Ona görə mən bugünkü müşavirədə istərdim,- indi burada üç rayonun icra hakimiyyətinin başçıları 

iştirak edirlər, - görülən işlər haqqında məruzə edəsiniz, deyəsiniz ki, qısa müddət ərzində əlavə nə kimi 

tədbirlər görülməlidir. 
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Bilirsiniz ki, mən rayonlara tez-tez gedirəm. Demək olar ki, hər ay, iki aydan bir bölgələrdə oluram. 

İndi sizin qaldırdığınız və sabah bizə təqdim edəcəyiniz məsələlər mən növbəti dəfə gələnə qədər gərək öz 

həllini tapsın. 

 

X X X 

 

Bərdə Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı ELMAN ALLAHVERDİYEV çıxış edərək dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının (2004-2008-ci 

illər)” qəbul edilməsi ilə yaranmış inkişaf sürəti getdikcə daha qabarıq nəzərə çarpmaqdadır. İki il 

müddətinə 340 min iş yerinin açılması qarşıdakı perspektivlərdən xəbər verir. 2005-ci ildə Bərdə rayonunda 

2761 yeni iş yeri açılmışdır ki, bu da 2004-cü ildəkindən 1489 iş yeri çoxdur. İlin iqtisadi göstəriciləri 

proqnozları xeyli üstələmişdir. 

Sizin qayğınız sayəsində 2005-ci ildə Bərdənin abadlaşmasına 3,8 milyard manat vəsait ayrılmışdır. 

Həmin vəsaitdən bir milyard manat abadlıq işləri üçün maşın-mexanizmlərin alınmasına, qalanı isə şəhərin 

Nizami, Həzi Aslanov, Təbriz, Sənaye, Səməd Vurğun və digər küçələrində abadlıq işlərinə sərf 

olunmuşdur. 

Bundan əlavə, daxili imkanlar hesabına 600 milyon manatlıq abadlıq-quruculuq işləri aparılmışdır. 

Hazırda şəhərdə 880 yerlik orta məktəb binası tikilir. Rayonun üç kəndində Heydər Əliyev Fondunun 

vəsaiti ilə müasir tipli məktəb binaları tikilib istifadəyə verilmişdir. Yaxın vaxtlarda Sizin köməyinizlə daha 

bir neçə böyük obyektin inşası nəzərdə tutulur. Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti hesabına üç kənddə yeni 

məktəb binasının tikintisi planlaşdırılır. Bütün bunlara görə Sizə və Heydər Əliyev Fondunun rəhbərliyinə 

minnətdarlığımı bildirirəm. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Təbii ki, görülən işlərlə yanaşı, bəzi problemlər də mövcuddur. Bu barədə məlumat vermək 

istərdim. Aidiyyəti dövlət orqanları kərpic, yem və konserv zavodlarının işə salınmasına lazımi kömək 

göstərməlidirlər. 

Tərtər suyu ilə Bərdə şəhər əhalisini təmin edən əsas kəmərin boruları korroziyaya uğradığından, 

tələbatın yalnız 40-50 faizini ödəyir. Şəhərdə kanalizasiya sistemi yoxdur. 1980-ci illərdə müəyyən işlər 

görülsə də, yarımçıq qalmış və əhəmiyyətini itirmişdir. Yeni tikintiyə ehtiyac var. 

Qaçqın və məcburi köçkünlərlə birlikdə 50 min nəfərdən çox əhalisi olan şəhərdə müasir 

avtovağzal binası yoxdur. Ötən əsrin 80-ci illərində bu məqsədlə başlanmış tikinti yarımçıq qalmışdır. 

Dövlət Proqramında tikintinin başa çatdırılması nəzərdə tutulsa da, vəsait ayrılmamışdır. 

İndiyədək şəhərin yalnız bir neçə mərkəzi küçəsində abadlaşdırma işləri aparmaq mümkün 

olmuşdur. 33 küçə hələ əsaslı şəkildə yenidən qurulmalı, 22-dən çox küçə əsaslı təmir edilməlidir. Kənd 

yolları daha bərbaddır. Son illər cari təmir işləri istisna olmaqla, kənd yollarında əsaslı bir iş aparılmamışdır. 

Rayonun Kətəlparaq kəndində 2005-ci ildə 640 şagird yerlik məktəb tikiləcəyi plana salınmasına 

baxmayaraq, inşasına vəsait ayrılmamışdır. Rayondakı 74 məktəbin 40-ı uyğunlaşdırılmış binalarda 

yerləşir. Həmçinin 32 məktəbəqədər uşaq müəssisəsi də uyğunlaşdırılmış və yararsız binalarda yerləşir. 11 

məktəb binası qəza vəziyyətindədir. 23 məktəbin əsaslı təmirə ehtiyacı var. 38 məktəbdə 1839 ailə və ya 

6233 nəfər məcburi köçkün ailəsi, o cümlədən 9 şəhər məktəbindən 7-də 353 ailə və ya 1137 nəfər 

məskunlaşmışdır. Yeni məktəb binalarının inşasına, mövcud məktəb binalarının əsaslı təmirinə ciddi 

ehtiyac vardır. Məktəblərdən məcburi köçkün ailələrinin köçürülməsi məsələsi də günün vacib problemi 

kimi qarşıda durur. 

Rayonda 16 xəstəxana, 33 həkim ambulatoriyası, 57 feldşer-mama məntəqəsi fəaliyyət göstərir. 

Tibb müəssisələrində də məcburi köçkünlər məskunlaşmışlar. 106 tibb müəssisəsindən bir çoxu 

uyğunlaşdırılmış binalarda yerləşir, 52-sinin isə əsaslı təmirə ehtiyacı vardır. Mərkəzi rayon xəstəxanası 

1960-cı illərdə inşa edilmişdir və tələbatı ödəmir. 8 yaşayış məntəqəsində heç bir tibb müəssisəsi yoxdur. 

Mövcud tibb müəssisələrinin çoxu əsaslı təmir edilməli və ya yeni bina inşa olunmalıdır. 

Dövlət Proqramında 1000 yerlik mədəniyyət sarayının da əsaslı təmiri nəzərdə tutulmuşdur. Lakin 

vəsait ayrılmamışdır. Burada məskunlaşmış 16 məcburi köçkün ailəsinin başqa yerə köçürülməsi problemi 

vardır. Bu bina bizim üçün çox əzizdir, çünki vaxtilə onun təməlqoyma mərasimində ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyev iştirak etmişdir. 
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Ümumiyyətlə, rayon ərazisində 233 mədəniyyət müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Onlardan 173-ü 

bərbad vəziyyətdədir, əsaslı təmir olunmalıdır. Bu müəssisələrdə də məcburi köçkünlər məskunlaşmışlar. 

Sizin təşəbbüsünüz sayəsində 2000-ci ildə Bərdə şəhərinin qazlaşdırılmasına başlanılmışdır və bu 

gün 4300 abonent təbii qazdan istifadə edir. Şəhərdə 7300 ailə olduğunu nəzərə alaraq, şəhərin bütövlükdə 

qazlaşdırılmasına kömək göstərməyinizi xahiş edirik. 2004-cü ilin ortalarına qədər işlədilən qazın dəyəri 

100 faiz ödənilirdi. Hazırda isə bu sahədə problem yaranıbdır. Odur ki, sayğaclaşdırma vacibdir. Bu işə 

başlanılsa da, ləng gedir. 

Rayonun elektrik enerjisinə tələbatı 120 meqavatdır. Konstruktiv güc isə 103 meqavatdır. Rayona 

mövcud gücün 60-70 faizi qədər elektrik enerjisi verilir. Bu isə tətbiq olunan məhdudiyyət cədvəlinə belə 

əməl etməyə imkan vermir. Təsəvvür edin ki, rayonun 82 kəndinə gün ərzində 4 saat elektrik enerjisi verilir: 

1 saat səhər, 2 saat günorta, 1 saat axşam. Nəticədə əhali arasında narazılıqlar baş verir və elektrik 

enerjisinin haqqı pis ödənilir. Bu sahədə bizim də günahımız var, indi işləyirik, bu aydan fərq hiss 

olunacaqdır. Əhali fasiləsiz elektrik enerjisi istəyir. Əgər sistem bütövlükdə sayğaclaşdırılsa və elektrik 

enerjisi müntəzəm verilsə, sözsüz ki, ödəniş məsələsində də heç bir problem yaranmayacaqdır. 

Bərdə qədim şəhərdir. Onun qədimliyini sübut edən tarixi abidələrdən biri də XIII əsr Bərdə 

türbəsidir. Türbə əsaslı surətdə bərpa edilməlidir. 

Problemlərimizlə Sizin vaxtınızı çox almaq istəməzdim. 

Bərdə ictimaiyyəti Heydər Əliyev ideyalarına həmişə sadiq olmuşdur və bu gün də Sizin ətrafınızda 

sıx birləşərək, qarşıya qoyulan vəzifələrin vaxtında icra olunması üçün daha ciddi işləyəcək, qüvvə və 

bacarığını əsirgəməyəcəkdir. Diqqətinizə görə sağ olun! 

 

X X X 

 

Sonra Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı HƏSƏN SARIYEV çıxış edərək dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

İcazə verin, Sizin tapşırıq və Sərəncamlarınız əsasında Ağdamda görülən işlər haqqında məlumat 

verim. Rayonda qum-çınqıl sexi, çörək zavodu, yüzlərlə müasir tipli ticarət obyekti, 12 dəyirman və digər 

müəssisələr istifadəyə verilmişdir. 2005-ci ildə 353 nəfər daimi, 1037 nəfər isə mövsümi işlə təmin 

olunmuşdur. Ümumiyyətlə, iki ildə əvvəldən 923 daimi, 1642 müvəqqəti iş yeri açılmışdır. 2006-cı ilin iki 

ayında isə 41 nəfər daimi, 174 nəfər isə mövsümi işlə təmin edilmişdir. 

Bütün qaçqın və məcburi köçkünlər kimi, ağdamlılar da ulu öndərimizin daim diqqət mərkəzində 

olmuşlar. Ulu öndərimizin müvafiq fərmanlarına əsasən 2002-2003-cü illərdə yeni salınmış 4 qəsəbəyə 

çadır düşərgələrindən 529 ailə və ya 3 minə yaxın insan köçürülmüşdür. 

Möhtərəm cənab Prezident, 2004-cü il 4 fevral tarixli Sərəncamınızla 3860 ailə üçün tikilən 12 

müasir tipli qəsəbədə son tamamlama işləri gedir. Onlardan üçünə insanlar köçürülmüşdür. Həmin 

qəsəbələrə 20 minə yaxın əhali köçürüləcəkdir. Qəsəbələrdə müasir tipli, hər cür avadanlıqla təchiz olunan 

məktəblər, mədəniyyət evləri və digər sosial obyektlər tikilir. Digər qəsəbələrdən fərqli olaraq, bu 

qəsəbələrdə həm də musiqi məktəbləri tikilir. Sizin tapşırığınıza əsasən, Daxili İşlər Nazirliyi 5 məktəb 

tikmiş, Respublika Bərpa Agentliyi tərəfindən 15 məktəb əsaslı təmir olunmuş, 1 məktəb tikilib istifadəyə 

verilmişdir. “Şəki-İpək” şirkəti ikinci pambıq emalı zavodunun inşasını davam etdirir. Pambığın 1 

kiloqramının satınalma qiyməti 500 manat artaraq 1600 manat olmuşdur. Sizin tapşırığınızla rayonumuza 

2 ədəd taxılbiçən kombayn hədiyyə edilmişdir. 

Cənab Prezident, icazənizlə, AXC-Müsavat cütlüyü dövründən bir məlumat verim. Ağdamda şəhid 

olanları dəfn etməyə adam tapılmadığı bir dövrdə, yəni 1993-cü ilin iyul ayında Ağdam məktəblərinin 

bərpası adı ilə 203 milyon rubl pul mənimsənilmişdir. Ancaq sabiq iqtisadi inkişaf naziri Sizin tapşırığınızla 

Ağdam rayonunda kredit yarmarkası keçirərkən, krediti həmin cinayəti törədən müxalifət nümayəndələrinə 

ünvanlamışdır. 

Cənab Prezident, bütün görülən işlərlə yanaşı, bəzi təkliflərimizi nəzərinizə çatdrımaq istəyirəm. 

Ayaq Qərvənd, Eyvazlı, Həsənxanlı, Birinci Baharlı, İkinci Baharlı kənd məktəblərinin və Quzanlıda rayon 

xəstəxanasının tikilməsinə, Hacıməmmədli və Quzanlı kənd orta məktəblərinin əsaslı təmirinə ehtiyac 

vardır. 

Hörmətli cənab Prezident, bildirim ki, Tərtər və Xaçın çayları su hövzəsi işğal altında qaldığından, 

istər içməli suya, istərsə də əkin sahələrinin suvarılmasına tələbat yalnız subartezian quyuları vasitəsilə 
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ödənilir. Hər 70-100 hektara 1 artezian quyusu düşür. Yaranmış çətinliyi aradan qaldırmaq üçün 50-55 

subartezian quyusunun qazılıb istifadəyə verilməsinə ehtiyac vardır. Bu, həm də yeni iş yerləri deməkdir. 

Diqqətinizə görə minnətdaram.  

 

X X X 

 

Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı VİDADİ İSAYEV dedi: 

- Cənab Prezident, Sizin Fərmanınızla təsdiq edilmiş regionların sosial–iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi, Tərtər rayonunda da infrastrukturun 

yaxşılaşdırılmasına, sahibkarlığın inkişafına, yeni iş yerlərinin açılmasına, əhalinin rifahının 

yaxşılaşmasına və sosial problemlərin həllinə təkan vermişdir. Sizin diqqət və qayğınızla 2005-ci ildə 

rayonda 3 yeni məktəb, 4 kənddə poçt binası, 3 kənddə elektron ATS, 2 kənddə tibb məntəqəsi tikilib 

istifadəyə verilmişdir. Həmin məktəblərdən biri Heydər Əliyev Fondunun hesabına tikilmişdir. 

Cənab Prezident, son 6 ayda Sizin tapşırığınız, diqqət və qayğınızla rayonumuzda tikinti-abadlıq 

işləri geniş vüsət almışdır. Şəhərin mərkəzindəki əsas küçəyə prospekt statusu verilmiş və o, ulu öndərimiz 

Heydər Əliyevin adı ilə adlandırılmışdır. Qısa müddətdə həmin prospekt, Nizami, Elman Hüseynov, Vasif 

Hüseynov küçələri müfəssəl plan əsasında, müasir memarlıq elementlərindən istifadə edilməklə tamamilə 

yenidən qurulmuşdur. Şəhərdə müasir tələblərə cavab verən 80-dən çox xidmət obyektləri tikilmişdir. Küçə 

və meydanlara 15,6 min kvadratmetr asfalt, 30 min kvadratmetrdən çox mərmər və dekorativ üzlük 

döşənmiş, 28 minə qədər müxtəlif ağac, bəzək kolları əkilmişdir. 3725 kvadratmetrlik çəmənlik salınmış, 

6 fəvvarə, 22 bulaq kompleksi tikilmiş, prospekt və küçələrdə müasir işıqlandırma sistemləri 

quraşdırılmışdır. Avtovağzal, sahəsi 1,2 hektar olan şəlalə kompleksi, müstəqilliyimizin rəmzi olan 13 metr 

hündürlükdə monument tikilmiş, “Ana abidəsi”nin yerləşdiyi 4 min kvadratmetr ərazi tamamilə 

abadlaşdırılmışdır. 5 yeni istirahət guşəsi yaradılmışdır. Hazırda şəhərin mərkəzində ümummilli liderimizin 

adını daşıyan mədəniyyət və istirahət parkında, Heydər Əliyev muzeyində işlər gedir. 

Rayonun ictimai-siyasi həyatında böyük rol oynayan “Yeni Tərtər” qəzeti 10 illik fasilədən sonra 

Sizin diqqət və qayğınızla yenidən nəşrə başlamışdır. Cənab Prezident, ümumilikdə Sizin tapşırığınız, 

diqqət və qayğınızla son dövrdə Tərtərdə görülən işlərə təxminən 12 milyard manat vəsait xərclənmişdir. 

Möhtərəm Prezident, digər rayonlardakı kimi, Tərtərdə də su, qaz, işıqla bağlı müəyyən problemlər 

var. Sizin tapşırığınızla bu problemlərin bəzilərini imkan daxilində həll etmişik. Yeddi ildən də çox 

işləməyən və şəhərin içməli suya tələbatının 40 faizini ödəyən su anbarı bərpa olunaraq istifadəyə verilmiş, 

1,7 kilometr uzunluğunda yeni su xətti çəkilmişdir. Kənd yerlərində 2 yeni artezian quyusu qazılmış, uzun 

illər işləməyən 197 quyu bərpa edilmiş, 10,5 kilometr təsərrüfatlararası suvarma arxları təmizlənmişdir. 

Görülən tədbirlərin nəticəsidir ki, 2005-ci ildə pambıq məhsulu 6 min tondan 10 min tona çatdırılmışdır. 

Lakin sadaladıqlarım Tərtər rayonunun suvarma suyuna olan tələbatını ödəmək üçün kifayət deyildir. 

Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuşdur ki, Yuxarı Qarabağ kanalından Tərtər rayonuna arx çəkilsin. 

Hələlik bu, yerinə yetirilməsə də, güman edirik, Sizin tapşırığınızla həllini tapacaqdır. Çünki Tərtər 

rayonunda suya kəskin ehtiyac vardır. 

Cənab Prezident, Sizin diqqət və qayğınız sayəsində elektrik enerjisi təchizatında xeyli irəliləyiş 

var. Yardımçı stansiyalarda iki ədəd 10 meqavat gücündə transformatorlar qoyulmuş, 96 ədəd transformator 

təmir edilmiş, 24 kilometr uzunluğunda yüksək və aşağı gərginlikli elektrik xətləri çəkilmiş, 5 kənddə 

sayğaclaşma başa çatdırılmışdır və daha 2 kənddə iş gedir. 2005-ci ildə elektrik enerjisi haqqının yığılması 

nisbətən aşağı vəziyyətdə idi. Sizin göstərişinizdən sonra komissiya yaradılmışdır və yerlərdə işıq pulunun 

yığılması ilə əlaqədar konkret tədbirlər görülür. Son iki ayda yığımda, demək olar, 8 faizə qədər fərq 

yaranmışdır. Əlavə 30 yeni transformatorlar qoyulmuşdur ki, bu da kəndlərə verilən elektrik enerjisinin 

zəifliyini aradan qaldırmağa müəyyən qədər kömək edir. Amma sözsüz ki, bu sahədə həllini gözləyən ən 

vacib problem sayğacların qoyulmasıdır. Əgər Sizin köməyinizlə bu problem həll edilərsə, yaxın aylarda 

işıq pulunun yığılmasında daha böyük irəliləyiş olar. 

Cənab Prezident, şəhərdə 2005-ci ildə 300 mənzilə qaz verilməsi təmin olunmuşdur. Qulunc 

kəndində qazlaşdırma başa çatmış, Sarıcalı kəndində isə bu iş tamamlanmaqdadır. Şəhərdə 4,7 kilometrlik 

qaz xətti bərpa olunmuşdur və 1182 ədəd yeni qaz sayğacı quraşdırılmışdır. 2005-ci ildə qaz pulunun 

yığılması 26,4 faiz olmuşdur və hesab edirik ki, bu, çox azdır. Gələcəkdə işıq, qaz pulunun yığılmasını 

artırmaq üçün komissiya vasitəsilə əlavə tədbirlər görülür. 
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Cənab Prezident, Tərtər rayonunda iqtisadiyyatla, kənd təsərrüfatı ilə bağlı problemlər çoxdur. 

Dövlət Proqramının yerinə yetirilməsində bəzi çətinliklər var. Təəssüf olsun ki, 2004-cü ildə nəzərdə 

tutulan məsələlər öz günahımız ucbatından yerinə yetirilməyib, vaxtında məsələ qaldırmamışıq. Ona görə 

də su problemi ilə bağlı məsələlər hələ də həll olunmayıbdır. 

Tərtərin digər kənd rayonlarından fərqi ondadır ki, təbii imkanları çoxdur. Keçən il rayonda 10 min 

tondan yuxarı meyvə-tərəvəz, 10 min tondan çox bostan məhsulları istehsal olunmuşdur. Cənab Prezident, 

əgər mümkün olsa, Tərtər rayonunda 200-300 nəfərin işləyəcəyi konserv zavodu bərpa edilərsə, bu, 

işsizliyin azalmasına kömək edər. Vaxtilə Tərtərdə ümummilli liderimiz tərəfindən əsası qoyulmuş konserv 

zavodu hazırda işləmir. 

Rayonumuzda suvarma ilə bağlı Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş məsələlər həll 

olunmaqdadır. Sizin tapşırığınızla artıq 22 subartezian quyunun qazılması planlaşdırılmışdır və artıq 5-nin 

layihə-smeta sənədləri tam hazırdır. Şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün bu il 16 mənzilli 

binanın tikintisi də nəzərdə tutulur. 24 mənzilli binanın tikintisi üçün smeta-layihə sənədləri hazırlanmışdır. 

Uzun illərdir şəhərdəki 1 nömrəli orta məktəbin binası yarımçıq qalmışdır. Əgər mümkün olsa, həmin 

məktəbin tikintisi başa çatdırılsın. 

Tərtərin qədim tarixi var. Ancaq indiyə qədər Tərtərdə Tarix-diyarşünaslıq muzeyi yoxdur. Sizin 

dəstəyinizlə muzeyin tikilməsi həm də gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinə müsbət təsir göstərərdi. 

Tərtərdə 1960-cı illərdə çəkilən qaz xətləri köhnəlib, qaz nə qədər güclü verilsə də, şəhərin bütün ərazisinə 

çatdırmaq qeyri-mümkündür. Ona görə Tərtərə 3 kilometrlik məsafədən ikinci qaz xətti çəkilsə yaxşı olar. 

Cənab Prezident, ən vacib məsələlərdən biri səhiyyə ilə bağlıdır. Doğum evinin tikintisi uzun 

illərdən bəri yarımçıq qalmışdır. O, Dövlət Proqramına daxil edilmişdir və əgər Sizin tapşırığınızla bu 

məsələ öz həllini taparsa, səhiyyə xidmətinə böyük kömək olar. Müharibə bölgəsi olan Tərtərdə vərəm 

dispanserinin fəaliyyət göstərməsi də zəruridir. 

Cənab Prezident, vaxtınızı alsam da, deyim ki, Tərtərdə kütləvi tədbirlər keçirmək üçün, demək 

olar, heç bir obyekt yoxdur. Vaxtilə tikilmiş mədəniyyət evi tam yararsız vəziyyətdədir. Əgər əsaslı təmir 

edilərsə, kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün çox böyük kömək olar. 

Cənab Prezident, bütün tərtərlilər Sizin uğurlu daxili və xarici siyasətinizi bəyənirlər. Regionların 

sosial-iqtisadi inkişafı proqramı Tərtərdə də yerinə yetirilməkdədir. Son iki ildə 4 mindən çox adam iş yeri 

tapmışdır. Bu, Sizin uğurlu strateji xəttinizin nəticəsidir. 

Diqqətinizə görə sağ olun. 

 

X X X 

 

Dövlətimizin başçısı müşavirədə yekun nitqi söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

yekun nitqi 

 

Rayonlarda bizi ən çox narahat edən problemləri hamınız qeyd etdiniz. Elektrik enerjisi, qaz, su 

təchizatı - əsas problemlər bunlardır. Bu istiqamətdə işlər görülür. Qeyd etdiyim kimi, yeni elektrik 

stansiyalarının tikintisi imkan verəcək ki, enerjiyə olan tələbat tam şəkildə ödənilsin. Eyni zamanda, 

Azərbaycanda bu ildən başlayaraq yeni qaz yatağı istismara verilir və oradan çıxarılacaq qaz, əlbəttə ki, 

əhaliyə xidmət edəcəkdir. Yəni bu məsələlərin əksər hissəsi öz həllini 2006-cı ildə tapmalıdır. Amma 

bununla yanaşı, digər məsələlər var. Siz də bunları qeyd etdiniz. Artezian quyularının qazılması, 

məktəblərin təmiri, tikintisi, xəstəxanaların tikintisi, yolların salınması – bütün bunlar əlbəttə, öz həllini 

tapmalıdır. Yeni iş yerlərinin açılması da həmçinin. Konserv zavodu da tikilməlidir, əlavə kreditlər də 

verilməlidir. Yəni bütün bunlar gərək dəqiqliyi ilə hesablansın. Öz təkliflərinizi Prezidentin İcra Aparatına, 

Zeynal Nağdəliyevə təqdim edin. Sizə də tapşırıq verirəm ki, bu üç rayonun sosial-iqtisadi inkişafına dair 

əlavə tədbirlər planı hazırlansın və orada bütün məsələlər konkret əksini tapsın: nə vaxt görülməlidir, necə 

görülməlidir, bunun maliyyə mənbəyi haradan olacaq, nə qədər maliyyə vəsaiti lazımdır ki, biz bunları həll 

edək. Əlavə vəsait də ayrılacaqdır. Hər şey gərək dəqiqliyi ilə hesablansın və yeni sərəncam çərçivəsində 

biz bunları həll edək. 

Azərbaycanda sosial-iqtisadi problemlər çoxdur. Regionların inkişafı proqramının əsas məqsədi də 

budur ki, bütün problemlər aradan qaldırılsın. İşlər gedir, yeni iş yerləri açılır, yoxsulluq səviyyəsində 
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yaşayanların sayı aşağı düşür, əməkhaqqı artır. İndi, məsələn, bilirsiniz ki, tikinti sektorunda da çox böyük 

irəliləyiş var. Əvvəllər çoxlu sayda işsiz adamlar var idi. İndi mən rayonlarda oluram, müxtəlif binaları 

tikən insanlardan soruşuram, deyirlər ki, kim işləmək istəyirsə, o da özünə iş tapır. Bəzi hallarda ayrı-ayrı 

firmalar işçi qüvvəsi axtarır, tapa bilmirlər. Biz gərək bütün məsələlərə kompleks şəkildə baxaq. Harada 

işlər görülür, biz gərək bunu əlaqələndirək. Müəyyən rayonlarda daha çox tikinti aparılır. Deməli, gərək 

biz insanları səfərbər edib o rayonlara yönəldək. Bu, təbii bir prosesdir. Yenə deyirəm, əgər hər bir rayonun, 

hər bir kəndin problemi öz həllini taparsa, deməli, ölkədə problem qalmayacaqdır. 

Yollar, kənd yolları bərbad vəziyyətdədir. Uzun illərdir ki, vəsait qoyulmur. İndi vəsaitimiz var və 

bu sahəyə ayrılır. Siz rayonlarda yaşayırsınız, burada rəhbərlik edirsiniz və hər şeyi də bilirsiniz. Nə etmək 

lazımdır, onu da bilirsiniz. Bəzi işlərə sizin gücünüz çatmır. Təbii ki, siz bizə müraciət etməlisiniz. Əlavə 

vəsait ayrılacaqdır. Vəsait olan halda hər şeyi etmək mümkündür. 

Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda yol tikintisinə lazım olan təxminən 15 milyon dollar dəyərində yeni 

texnika alınıbdır. Ona görə ki, biz bunu rayonlarda yolların tikintisinə yönəldək və bundan istifadə edək. 

Texnika olan halda, vəsait olan halda bütün işləri görməliyik. Ona görə mən sizə göstəriş verirəm, rayonun 

problemlərini həll etmək üçün maksimum nə lazımdırsa bütün təkliflərinizi Zeynal Nağdəliyevə təqdim 

etməlisiniz ki, biz konkret, dəqiq proqram tərtib edək. O, birillik ola bilər, ikiillik ola bilər. Ondan sonra siz 

bunu icra etməlisiniz ki, bu problemlər aradan qaldırılsın. Biz bu yolla ölkəmizi, vətəndaşlarımızı narahat 

edən problemləri həll edərik. 

Bizdə enerjiyə olan tələbat ildən-ilə artır. Düzdür, indi yeni elektrik stansiyaları tikilir və bu tələbat 

ödənilir. Məni bəzi hallarda inandırmağa çalışırlar ki, rayonlarda hər şey yaxşıdır. Amma mən bilirəm ki, 

belə deyildir. Bilirəm ki, işıq fasilələrlə verilir, qaz verilmir, demək olar ki, rayonun əhalisinin yarısı onu 

alır, yarısı almır. Bunun, əlbəttə, təbii səbəbləri var. Çünki kifayət qədər qazımız yoxdur. Biz gərək onu 

xaricdən alaq və istədiyimiz həcmdə də ala bilmirik. Çünki Rusiyadan gələn magistral qaz kəmərlərinin 

müəyyən gücü var. Lap istəsək də, 4 milyard 500 milyon kubmetrdən çox qaz ala bilmirik. Yəni bu, təbii 

məhdudiyyətdir. Amma bilirəm ki, bizim öz “Şahdəniz” qaz yatağımız işə düşəndən sonra bu məsələ həll 

olunacaqdır. 

Elektrik enerjisinə gəldikdə isə, burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Çünki biz qazı elektirk 

stansiyalarına veririk, ondan başqa, mazut da var. Elektrik stansiyaları da tikilir. Nə üçün biz əhalini işıqla 

istədiyimiz səviyyədə təmin edə bilmirik? Gərək biz bunu araşdıraq. Elektrik stansiyalarında ildə 2 milyon 

ton mazut yandırılır, ondan əlavə, 5 milyard kubmetr qaz da yandırılır. Yenə də kifayət etmir. Ona görə bu 

məsələ ciddi araşdırılmalıdır və mənə real məlumat verilməlidir. 

Mən həmişə, hər yerdən soruşuram ki, işıq necə verilir. Bəzi yerlərdə yerli icra nümayəndələri 

deyirlər ki, hər şey yaxşıdır. Məni aldatmaq lazım deyil, hər şeyi dəqiqliyi ilə bilməliyəm. Bu sualı ona 

görə vermirəm deyəsiniz ki, yaxşıdır, mən də deyəm ki, sağ olun. Sualı ona görə verirəm ki, vəziyyəti bilim. 

Çünki mən Bakıda oturub bunun hamısını bilə bilmərəm. Aidiyyəti orqanlara sual verirəm, deyirlər ki, 

yaxşıdır, yaxşılaşır. Yaxşı, bu, nə qədər yaxşılaşacaq? Mənə lazımdır ki, hər bir kənddə, istənilən vaxtda 

işıq olsun. Qışda insanlar üşüməsinlər. Bu, insanlarımızın təbii tələbatıdır. Biz də bunu təmin etməliyik. 

Əsas məsələlər bunlardır – elektrik enerjisi, qaz, su təchizatı və təbii ki, meliorasiya məsələləri və iş yerləri. 

O ki qaldı, məktəblərin, xəstəxanaların təmirinə, tikintisinə, bilirsiniz ki, bu, işlər artıq 

Azərbaycanda geniş vüsət alıbdır. Demək olar ki, bu bir yenilik oldu. Uzun illər idi ki, xəstəxanalar 

tikilmirdi. İndi ən müasir xəstəxanalar tikilir. Bu il və keçən ilin sonunda onların, deyəsən, 5-i və ya 6-nın 

təməl daşı qoyulubdur. Birinci Lənkəranda, ondan sonra Gəncə, Qazax, Quba, Bərdə, Zaqatala və başqa 

yerlərdə. Yəni bu sosial infrastruktur yeniləşəcəkdir. Əlbəttə ki, gərək siz yerlərdə bu işləri aparasınız. 

Mərkəzi icra orqanları ilə daim əlaqədə olasınız. Biz Prezidentin İcra Aparatında da regional məsələlərlə 

məşğul olan şöbəni möhkəmləndirdik. Çünki orada da islahatlar aparılır. Yeni yanaşmalar mövcuddur və 

iş təkmilləşibdir. Mən əminəm ki, biz bu işdə ciddi irəliləyişə nail olacağıq. 

Hər halda, regional inkişaf proqamının uğurla icra olunması deməyə əsas verir ki, istiqamət düzgün 

seçilib, işlər də düzgün şəkildə aparılır. Ancaq gərək biz həmişə öz işimizdən narazı olaq. Baxmayaraq ki, 

uğurlar da var, nəticələr də var, amma problemlər də var və çətinliklər də var. Nə qədər ki, bunlar var, biz 

öz işimizdən razı ola bilmərik. Ona görə mən sizi çox ciddi işləməyə dəvət edirəm ki, proqram tərtib 

etdiyimiz kimi icra olunsun və qarşıya yeni çıxan məsələlər öz həllini tapsın. 

Siz burada bir neçə ciddi məsələyə toxundunuz. Onların, bu məsələlərin proqramda əksi yoxdur. 

Çünki iki il bundan əvvəl unudulmuşdu, yaxud da bu məsələlər sonra meydana çıxıbdır, həm də, 

ümumiyətlə, bütün məsələləri bir proqramda əhatə etmək mümkün deyildir. Amma indi qaldırdığınız 
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məsələlərə konkret şəkildə baxılacaq, qərarlar qəbul ediləcək və siz də onları icra etməlisiniz. Bu işdə sizə 

uğurlar arzulayıram. 

Bütövlükdə yenə də deyirəm, mən Qarabağ bölgəsində olmağımdan çox məmnunam. Çox 

istəyirəm ki, Qarabağ bölgəsi daha da inkişaf etsin. O, bizim tarixi diyarımızdır, doğma torpağımızdır. Bura 

döyüş bölgəsidir, müharibə bölgəsidir, xüsusi diqqət olmalıdır. Bura çox xüsusi münasibət olmalıdır. 

Burada sosial problemlər olmamalıdır. İşıq həmişə yanmalıdır, qaz olmalıdır, yaxşı sosial infrastruktur 

olmalıdır. 

Qarabağ həmişə möhkəm olsun, Azərbaycanın dayağı olan Qarabağ çiçəklənsin! Uğurlar 

arzulayıram. 

Sağ olun. 

 

AzərTAc 

2 mart, 2006 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bərdə və Yevlax rayonlarına səfəri 

Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

(2 mart 2009-cu il) 

 

2004-2008-ci illəri əhatə edən regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı ölkəmizin bütün 

bölgələri, o cümlədən Bərdə rayonunun inkişafında mühüm rol oynamışdır. Prezident İlham Əliyev cəbhə 

bölgəsində yerləşən, Azərbaycanın qədim paytaxtlarından biri olmuş Bərdəyə ötən illərdə bir neçə dəfə 

səfər etmiş, Qarabağın bu dilbər guşəsində görülən işlərlə tanış olmuşdur. 142 mindən çox əhalisi olan, 

eləcə də 35 minə qədər qaçqın və məcburi köçkünün məskunlaşdığı Bərdə respublikamızın ən sürətlə 

inkişaf edən rayonlarından biridir. Ötən 5 ildə rayonda 9337 yeni iş yeri yaradılıb ki, bunlardan da 5568-i 

daimidir. 2008-ci ildə əvvəlki illə müqayisədə rayonda ümumi məhsul buraxılışı 44,6 faiz artaraq, faktik 

qiymətlərlə 160,3 milyon manat təşkil etmişdir. Sənayedə artım 34 faiz, kənd təsərrüfatında 35,8 faiz 

olmuşdur. Bərdə rayonunda infrastrukturun, təhsil və səhiyyənin inkişafı da diqqət mərkəzində 

saxlanılmışdır. Son 5 ildə rayonda 13 orta məktəb, o cümlədən Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 3 

məktəb tikilmiş, onların hamısı kompyuterlərlə və müxtəlif əyani dərs vəsaitləri ilə təmin olunmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2009-cu ildə regionlara ilk səfərini cəbhə bölgəsində yerləşən 

Bərdə rayonuna etmişdir. 

Azərbaycanın bu qədim şəhərinə gələn dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva ulu öndər 

Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək gül dəstələri qoydular. 

 

AZƏRTAC 

2009, 2 mart 

  

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev Bərdə Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılış mərasimində  

iştirak etmişdir 

(2 mart 2009-cu il) 

 

Martın 2-də Bərdə şəhərində Müalicə-Diaqnostika mərkəzinin açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı mərkəzin kollektivi, səhiyyə işçiləri böyük 

hörmətlə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi. 

2006-cı ilin martında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə təməli qoyulmuş, müasir memarlıq 

görkəmi ilə diqqəti cəlb edən bu səhiyyə ocağı regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı 

çərçivəsində Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti hesabına tikilmişdir. Tikintidə yerli materiallarla yanaşı, 

Almaniya, İspaniya, Polşa, Türkiyə və digər ölkələrdən gətirilmiş inşaat materiallarından istifadə 

olunmuşdur. 

Binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda 

səhiyyənin inkişafı sahəsində gördüyü işləri əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. Dövlət Neft Şirkətinin 

prezidenti Rövnəq Abdullayev məlumat verdi ki, 260 nəfərin çalışacağı bu tibb ocağında qəbul, şüa 

diaqnostikası, hemodializ, anesteziologiya, reanimasiya, konsultativ diaqnostik poliklinika şöbələri, 

əməliyyat bloku vardır. Hemodializ şöbəsi Prezidentin Ehtiyat Fondundan ayrılan vəsait hesabına 

alınmışdır. Bundan əlavə, mərkəzdə 150 yerlik konfrans salonu, əczaxana fəaliyyət göstərir. Konfrans 

salonunda quraşdırılmış monitorun köməyi ilə 4 cərrahiyyə otağında aparılan əməliyyatları birbaşa izləmək 

mümkün olacaqdır. Buradakı avadanlıq Almaniya, Yaponiya və digər inkişaf etmiş ölkələrdən 

gətirilmişdir. Mərkəzdə tibbi xidmət və müalicə tam pulsuz aparılır. Bütün xərcləri Dövlət Neft Şirkəti 

ödəyir. 

Mərkəzin ayrıca yardımçı stansiyası, qazanxanası, 500 ton tutumu olan su anbarı da vardır. Binada 

müasir standartlara cavab verən mərkəzləşdirilmiş istilik və havalandırma sistemləri, habelə ABŞ-ın 

“OTİS” firmasının istehsalı olan 3 ədəd sürətli lift quraşdırılmışdır. 

Xəstələrin qidalanmalarına da xüsusi diqqət yetirilir. İki yeməkxanada eyni vaxtda 54 nəfərin 

qidalanması mümkündür. 

Binanın həyətində 6000 kvadratmetr sahədə yaşıllaşdırma işləri aparılmış, müxtəlif ağac və gül 

kolları əkilmişdir. 

Yeni səhiyyə ocağı Bərdə ilə yanaşı, Ağcabədi, Tərtər, Yevlax, Goranboy, Beyləqan, Ağdam və 

digər rayonların əhalisinə də xidmət göstərəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı mərtəbələrdə yerləşən şöbələri, palataları gəzdi, yeməkxanaya, 

şüa diaqnostikası şöbəsindəki kompyuter tomoqrafiyası və rentgen otağında rəqəmsal müayinə aparatlarına 

baxdı. 

Dövlət başçısı reanimasiya şöbəsi, intensiv terapiya palatası ilə də tanış oldu. 

Anesteziologiya və reanimasiya şöbələri, əməliyyat otaqları ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki, burada 

quraşdırılmış müasir avadanlıq mürəkkəb əməliyyatların aparılmasına imkan verir. 

Sonra Prezident İLHAM ƏLİYEV mərkəzin kollektivi ilə görüşdü və açılış münasibətilə ən xoş 

arzularını bildirdi: 

- Sizi bu gözəl Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Çox 

gözəl binadır, həm xarici gözəlliyi ilə fərqlənir, həm də ki, burada ən yüksək tibbi xidmət göstərilməlidir. 

Əminəm ki, bu mərkəz həm Bərdə sakinlərinə, həm də qonşu rayonlarda yaşayan insanlara ən yüksək 

səviyyədə xidmət göstərəcəkdir. Burada ən gözəl avadanlıq quraşdırılıb, bunlar dünyanın ən qabaqcıl 

firmalarının məhsulu olan avadanlıqdır. İndi əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, burada işləyən kadrlar o 

avadanlıqda işləyə bilsinlər, öz bilik səviyyəsini qaldırsınlar. Bir daha demək istəyirəm ki, burada həm 

Bərdə əhalisi üçün, həm də ki, bütün bu bölgədə yaşayan insanlar üçün ən yüksək tibbi xidmət 

göstərilməlidir. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. 

Əməkdar həkim ZEYNƏB ƏLİYEVA göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına 

minnətdarlıq edərək dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident, qədim, tarixi Bərdə torpağına xoş gəlmisiniz! Rayonumuzun bütün 

əhalisi böyük sevinc içərisindədir. Sizin Bərdəyə hər bir səfəriniz rayonumuza yeni bir həyat gətirir. Bu 
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gün də baharın başlanğıcında gəlmisiniz. Bilmirəm hiss etmisinizmi, Siz gələndə günəş də elə bil şüasını 

daha da isti saçmağa başladı. Hamımızın ürəyinə bir hərarət, bir ilıqlıq, istilik gətirmisiniz. 

Böyük qürur hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, Bərdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qurub-

inkişaf etdirdiyi bir rayondur. Ümummilli liderimiz Azərbaycana rəhbərliyi dövründə heç vaxt öz diqqət 

və qayğısını Bərdədən əsirgəməmişdir. Bərdə həmişə onun nəzarəti altında inkişaf etmişdi, camaatımız 

daha da yaxşı, firavan yaşamağa başlamışdı. İkinci dəfə rəhbərliyi dövründə isə yenə də qayğı və diqqətini 

bizdən əsirgəməmişdir. Mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, həmin görüşlərin, o günlərin şahidi 

olmuşam. Bir də ona görə çox xoşbəxt hiss edirəm ki, ümummilli liderimiz özü mənə “Əməkdar həkim” 

fəxri adını vermişdir. Mən bununla fəxr edirəm, böyük qürur hissi keçirirəm. 

Möhtərəm cənab Prezident, ulu öndərimiz kimi, Siz də Bərdəyə həmişə diqqət və qayğı 

göstərmisiniz. Sizin fəaliyyətinizin əsasını insan amili, insanlara qayğı təşkil edir. Bunu Qarabağ 

camaatının hamısı öz üzərində hiss etmişdir və edir. Siz camaatın sağlamlığı keşiyində durursunuz. Bunun 

da bariz nümunəsi bu gün istifadəyə verdiyimiz bu diaqnostika mərkəzidir. Qarabağ camaatının bu 

diaqnostika mərkəzinə çox böyük ehtiyacı vardı. Bu ehtiyacı aradan qaldırdığınız üçün Sizə dərin 

minnətdarlığımızı bildiririk. Əvvəllər insanlar müalicə üçün uzaq yol keçib, böyük şəhərlərə getməli 

olurdular. Artıq indi bunlar olmayacaqdır. Bu da Sizin diqqətiniz sayəsində mümkün olub və buna görə 

Sizə ürəkdən minnətdarıq. 

Möhtərəm cənab Prezident, Siz həmişə demisiniz ki, “mən hər bir azərbaycanlının Prezidenti 

olacağam”. Bu sözlər bizim ürəyimizdə qürur hissi doğurur. Sizin hər bir fəaliyyətinizdə biz bunun 

şahidiyik. Sizinlə fəxr edirik, Sizinlə qürur duyuruq, ona görə ki, Siz sözü bütöv, vədinə əməl edən bir 

rəhbərsiniz. 

Möhtərəm Prezident, biz kütləvi informasiya vasitələrindən hər gün iqtisadi böhran haqqında 

eşidirik. Amma maşallah bu, bizim Azərbaycanda heç hiss olunmur. Regionlarda, Bakıda həmişə yeni 

obyektlər açırsınız, camaatımızı işlə təmin edirsiniz. Bu, Sizin fəaliyyətiniz, uzaqgörənliyiniz sayəsində 

olur. Buna görə də Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

Möhtərəm Prezident, həmişə sağlamlığın keşiyində durduğunuz üçün, camaatın qayğısına 

qaldığınıza görə Sizə ürəkdən təşəkkür edirik. Ancaq Mehriban xanımın da burada olmasından istifadə 

edərək, sözlərimizi demək istəyirik. Qarabağ tarixən musiqi mədəniyyətinin, muğamın mərkəzi olubdur. 

Mehriban xanım, muğama yeni nəfəs verdiyinizə görə, mədəniyyətimizin inkişafına, səhiyyəyə, təhsilə 

göstərdiyiniz misilsiz xidmətlərə görə Qarabağ camaatının dərin minnətdarlığını, təşəkkürünü, ehtiramını 

sizə yetirirəm. Biz sizinlə qürur duyuruq, fəxr edirik. 

Möhtərəm cənab Prezident, Sizə Azərbaycanımızın inkişafı naminə bütün işlərinizdə 

müvəffəqiyyət arzulayırıq, Qarabağ camaatı Sizi çox sevir, Sizinlə fəxr edirik. Allah Sizi qorusun! 

İLHAM ƏLİYEV: 

- Mən bu xoş sözlərinizə görə sizə minnətdaram və demək istəyirəm ki, Qarabağ torpağında 

yenidən olmağımdan çox böyük məmnunluq hissi keçirirəm. Bərdədə olmaq, sizinlə görüşmək mənim üçün 

həmişə xoş olubdur. Bu gün də çox gözəl bir gündür. Hər dəfə Bərdədə olanda hansısa yeni bir müəssisənin, 

obyektin açılışında biz bərabər oluruq. Bir neçə il bundan əvvəl, burada olimpiya idman kompleksi 

tikilmişdir. Ondan sonra bu gözəl xəstəxananın təməli qoyulmuşdu. Bərdədə həm sosial infrastrukturun, 

həm də sənaye infrastrukturunun yaradılması prosesi çox sürətlə gedir. Bərdənin siması dəyişilir. Siz – 

burada yaşayan insanlar bunu çox gözəl görürsünüz, bilirsiniz. 

Bərdə Azərbaycanın qədim şəhəridir, qədim torpağıdır və mən çox istəyirəm ki, burada bütün 

sahələrdə işlər yaxşı getsin. İnsanlar daha da yaxşı yaşasınlar, ən müasir infrastruktur obyektləri tikilsin, 

insanlara xidmət göstərən bütün müəssisələr yüksək səviyyədə olsun. Bax, deyə bilərəm ki, bu gözəl 

müalicə-diaqnostika mərkəzi dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verir. Dünyanın ən qabaqcıl tibb 

müəssisələrində quraşdırılmış avandanlıq burada da var. Bəlkə burada daha da müasir avadanlıq 

quraşdırılıb, çünki bu, yeni bir səhiyyə müəssisəsi, yeni bir diaqnostika mərkəzidir. Bu quruculuq, inkişaf 

işləri Azərbaycanın hər bir bölgəsində gedir və daha da sürətlə getməlidir. 

Ölkədə gedən abadlıq işləri, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının uğurla başa 

çatması - bütün bunlar Azərbaycanı çox böyük dərəcədə gücləndirir və sizin də qeyd etdiyiniz kimi, dünyanı 

bürümüş iqtisadi və maliyyə böhranı Azərbaycanda o qədər də hiss olunmur. Yəni insanlar normal yaşayır, 

müəssisələr işləyir, maaşlar, pensiyalar vaxtlı-vaxtında verilir, bütün infrastruktur, sənaye obyektlərinin 

tikintisi uğurla gedir. 
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Bu gün dünyada böyük müəssisələr dayanır, ən inkişaf etmiş ölkələrdə böhran bank sistemində, 

xidmət sektorunda, xüsusilə sənaye istehsalında özünü büruzə verir. Müəssisələr dayanır, işsizlik yaranır 

və çox xoşagəlməz hadisələr baş verə bilər. Azərbaycanda isə biz bunun əksini görürük, hətta bu böhranlı 

günlərdə, aylarda yeni müəssisələr, yeni tibb məntəqələri, məktəblər, zavodlar, fabriklər açılır, sosial 

obyektlərin tikintisi davam edir. 

Bir daha demək istəyirəm ki, biz bundan sonra da sosial məsələlərin həllinə ən böyük diqqət 

göstərəcəyik. Çünki bu məsələlər insanların gündəlik həyatına təsir edir. Azərbaycan vətəndaşları ən 

yüksək səviyyədə yaşamalıdırlar. Həm maaşların, həm pensiyaların artırılması, tibbi xidmət, təhsil 

məsələlərinin həlli davam etməlidir. İndi bütün rayonlarda, o cümlədən Bərdədə yeni məktəblər tikilir. Bu 

hərtərəfli inkişaf Azərbaycanın uğurlu inkişafının təməlini təşkil edir. Çünki bu olmasa, ölkə inkişaf edə 

bilməz. 

Hər bir bölgənin, hər bir regionun xüsusi proqramı var, o proqram çərçivəsində işlər aparılır. Həm 

memarlıq baxımından, həm funksional baxımdan bu gözəl tibb müəssisəsi, eyni zamanda, Azərbaycanın 

artan qüdrətini göstərir. Biz buna qadirik, biz bunu edirik və paytaxtdan uzaqda yerləşən şəhərlərin 

abadlaşdırılması üçün işlər görürük. 

Mən sizin hamınıza bundan sonra da yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, Bərdə sakinləri 

həmişə olduğu kimi, yenə Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsində öz rolunu oynamağa davam 

etsinlər. Bir daha demək istəyirəm ki, Bərdə Azərbaycanın qədim torpağıdır, eyni zamanda, strateji 

şəhəridir və onun strateji əhəmiyyəti getdikcə artacaqdır. 

Sizə bütün işlərinizdə uğurlar, cansağlığı, həkimlərə isə xəstələrə yaxşı baxmaq arzulayıram. 

Əminəm ki, siz bu gözəl şəraitdən səmərəli şəkildə istifadə edəcəksiniz. 

 

X X X 

 

Sonda Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərkəzin kollektivi ilə xatirə şəkli 

çəkdirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2009, 2 mart 

 

  

https://azertag.az/
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Bərdədə Tarix-diyarşünaslıq muzeyinin açılışı 

(2 mart 2009-cu il) 

 

Martın 2-də Bərdə şəhərində Tarix-diyarşünaslıq muzeyinin açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı muzeyin açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Muzeylə tanış olan Prezidentə məlumat verildi ki, iki salonda Bərdənin tarixini, mədəniyyətini əks 

etdirən 2200 eksponat, o cümlədən qədim şəhərin maketi nümayiş etdirilir. Eksponatların bir çoxu şəhərdə 

aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmışdır. Muzeydəki eksponatlar Qarabağın tarixini 

saxtalaşdırmağa çalışanlara tutarlı cavabdır. V əsrdə Albaniyanın paytaxtı Qəbələdən Bərdəyə 

köçürüldükdən sonra bu şəhər nəinki qədim Azərbaycanın, eləcə də Yaxın Şərqin siyasi, iqtisadi və mədəni 

mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi. Bu barədə məlumatlar yazılı mənbələrdə əksini tapmışdır. 

Muzeyin yaxınlığında tikinti işləri aparılarkən şəhər qalıqları aşkarlanmışdır. Bu barədə AMEA-

nın Arxeologiya İnstitutuna məlumat verildikdən sonra başlanılan qazıntılar zamanı qədim qızıl və gümüş 

pullar tapılmışdır. AMEA-nın arxeloji ekspedisiyasının tədqiqatları Bərdənin 3 min il yaşının olduğunu 

göstərir. Bununla əlaqədar AMEA bu il elmi-praktik konfrans keçirəcəkdir. Bütün bunlar Azərbaycan 

torpaqlarına göz dikən ermənilərin təbliğatının saxtakarlığını bir daha təsdiqləyir. 

Görülən işləri yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın tarixi və 

mədəniyyətinə həssas münasibətin bariz nümunəsi olan Bərdə Tarix-diyarşünaslıq muzeyinin daha da 

zənginləşdirilməsi barədə tapşırıq və tövsiyələrini verdi, kollektivə uğurlar arzuladı. 

 

AZƏRTAC 

2009, 2 mart 

 

  

https://azertag.az/
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Bərdə şəhərində musiqi məktəbinin binası istifadəyə verilmişdir 

(2 mart 2009-cu il) 

 

Martın 2-də Prezident İlham Əliyev Bərdə şəhərində musiqi məktəbinin binasının açılışında iştirak 

etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və bina ilə tanış oldu. 

Prezident İlham Əliyevin göstərişi və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə tikilən 400 şagird yerlik 

dördmərtəbəli binanın tikintisinə 2008-ci ilin mayında başlanmış, inşaat-tərtibat işləri səkkiz aya başa 

çatdırılmışdır. Bu, Bərdə rayonunda 7-ci musiqi məktəbidir. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ulu öndər Heydər Əliyevin mədəniyyət və 

incəsənətə diqqət və qayğısını əks etdirən guşəyə baxdılar. 

37 otaqdan ibarət məktəbdə uşaqlar tar, kamança, fortepiano, skripka, nağara, qarmon, saz və sair 

alətlərdə ifaçılığı öyrənəcək, ecazkar, sehrli muğamın incəliklərinə yiyələnəcəklər. 

Dövlətimizin başçısı məktəbin lazımi avadanlıq və əyani vəsaitlərlə təmin edilmiş otaqlarına baxdı. 

Məktəbin akt salonunda müxtəlif konsertlərin təşkili üçün xüsusi səs avadanlığı quraşdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı akt salonunda gənc musiqiçilərin ifasında “Heyratı” muğamını 

dinlədilər. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı uşaqların ifasını yüksək qiymətləndirdilər və onlara uğurlar 

arzuladılar. 

 

AZƏRTAC 

2009, 2 mart 

 

  

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası Bərdə rayon təşkilatının inzibati binası ilə tanış 

olmuşdur 

(2 mart 2009-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev Bərdəyə səfəri çərçivəsində, martın 2-də Yeni Azərbaycan Partiyası Bərdə 

rayon təşkilatının inzibati binası ilə tanış olmuşdur. 

Ümumi sahəsi 506,8 kvadratmetr olan ikimərtəbəli binanın lazımi avadanlıqla təmin edilmiş iş 

otaqları və 60 yerlik konfrans salonu vardır. Rayon təşkilatının Gənclər Birliyi və Qadınlar Şurası da burada 

yerləşir. 

Binanın Heydər Əliyev guşəsində ulu öndərin Azərbaycanın müasir tarixindəki müstəsna rolunu 

əks etdirən materiallar toplanmışdır. 

Bina ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev burada yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi, tapşırıq 

və tövsiyələrini verdi, təşkilatın üzvlərinə uğurlar arzuladı. 

 

AZƏRTAC 

2009, 2 mart 

 

  

https://azertag.az/
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Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Daxili Qoşunların “N” hərbi hissəsində 

olmuşdur 

(2 mart 2009-cu il) 

 

Azərbaycan Prezidenti, Ali baş komandan İlham Əliyev Bərdə rayonuna səfəri çərçivəsində, martın 

2-də Daxili Qoşunların “N” hərbi hissəsi üçün inşa olunmuş şəhərcikdə olmuşdur. 

Daxili işlər naziri, general-polkovnik Ramil Usubov Ali baş komandana raport verdi. 

Şəhərcikdə əsgərlərin hərbi hazırlığı, məişəti, istirahət vaxtlarını mənalı keçirmələri üçün lazımi 

şərait yaradılmışdır. Bu barədə Ali baş komandana məlumat verildi. 

Dövlətimizin başçısı əsgər yataqxanası ilə də tanış oldu. 

 

AZƏRTAC 

2009, 2 mart 

 

 

 

https://azertag.az/
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Biləsuvar 

 
2006, 12 avqust 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Biləsuvar rayonunda olmuşdur: Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin nitqi 

 

2008, 18 aprel 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Biləsuvar rayonuna gəlmişdir: Heydər Əliyev parkını ziyarət 

➢ Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbələrdə 1858 ailə 

məskunlaşmışdır 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Biləsuvar rayonunda olmuşdur 

(12 avqust 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 12-də, Lənkəran rayonuna səfərdən 

qayıdarkən yolüstü Biləsuvar rayonunda olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Biləsuvar şəhərində ulu öndər 

Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri qoydular. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı sonra Heydər Əliyev muzeyi ilə yaxından tanış oldular, xalqımızın 

ümummilli liderinin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotostendlərə baxdılar. 

Muzeylə tanışlıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Biləsuvar rayonu ictimaiyyətinin 

nümayəndələri ilə görüşü oldu. Buraya toplaşmış minlərlə insan dövlətimizin başçısını və xanımını böyük 

hörmət və ehtiramla, alqışlarla qarşıladı. Sakinlərin əllərində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham 

Əliyevin portretləri, Azərbaycanın dövlət bayraqları, Prezidenti salamlayan şüarlar və ümummilli liderin 

müdrik kəlamları yazılmış transparantlar var idi. 

Görüşü Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Xosrov Əsgərov açaraq dedi ki, hörmətli Prezidentimiz, 

Sizi rayonumuza gəlişiniz münasibətilə Biləsuvar camaatı və buraya toplaşanlar adından salamlayır, Sizə 

cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Siz belə isti günlərdə respublikamızın bütün rayonlarına səfər edirsiniz. 

Xalqın qayğısına qalıb buraya gəldiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

 

Dövlətimizin başçısı görüşdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 
- Əziz bacılar və qardaşlar!  

Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Mən bu gün Biləsuvara, sizinlə görüşə gəlmişəm. Biləsuvarda 

əvvəllər də tez-tez olurdum, biz Gülmalı ilə görüşürdük. Bu gün də gəldim, görüşdük. Burada çox gözəl 

muzey yaradıldı.  

1970-ci illərdə, ondan sonra 1990-cı illərdə Biləsuvarın inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevin çox 

böyük rolu olmuşdur. Rayonun sosial-iqtisadi inkişafı indi yeni mərhələdədir. Çünki Azərbaycanın bütün 

bölgələrində olduğu kimi, Biləsuvarda da böyük proqramlar həyata keçirilməlidir. Bütövlükdə, 

Azərbaycanda regionların inkişaf proqramı bizim siyasətimizin əsas istiqamətini təşkil edir. Çünki 

Azərbaycanın bölgələrinin inkişafı bütövlükdə ölkəmizi də gücləndirəcək və beləliklə, Azərbaycan 

hərtərəfli inkişaf edəcəkdir.  

Biləsuvar rayonunun inkişafı üçün müəyyən işlər görülübdür. Dövlət Proqramında bu işlər vardır. 

Ancaq söz verirəm ki, əlavə tədbirlər planı da hazırlanmalıdır. Mən müvafiq göstəriş verəcəyəm ki, əlavə 

vəsait ayrılsın və rayonun sosial-iqtisadi inkişafı üçün daha da gözəl şərait yaradılsın.  

Bilirsiniz ki, indi Azərbaycanın iqtisadiyyatı çox sürətlə inkişaf edir. Biz iqtisadi artım sürətinə görə 

dünyada birinci dövlətik. Əlbəttə ki, imkanlarımız da, büdcəmiz də artır və beləliklə, əlavə imkanlar da 

yaranır. Mən istəyirəm ki, bu imkanlardan çox səmərəli istifadə olunsun. Bütün rayonlar, rayon mərkəzləri, 

kəndlər abadlaşsın, yeni binalar tikilsin, iş yerləri açılsın, yollar salınsın. Bütün bunları etmək üçün, əlbəttə 

ki, maddi imkan lazımdır. İndi biz onu da yaradırıq. Bir daha demək istəyirəm ki, mən Bakıda rayonun 

inkişafına dair əlavə göstərişlər verəcəyəm. Gərək, siz də ayrılacaq vəsaitdən səmərəli istifadə edəsiniz, 

yollar salınsın, elektrik xətləri çəkilsin, infrastruktur layihələri ilə bağlı və digər məsələlər həll olunsun ki, 

insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Əsas məqsəd bundan ibarətdir.  

İndi Azərbaycanda iş yerlərinin açılması istiqamətində böyük işlər görülübdür. Son iki il ərzində 435 

min yeni iş yeri yaradılmışdır. Yollar çəkilir, elektrik stansiyaları tikilir, elektrik enerjisi ilə təminat 

yaxşılaşır. Ancaq hələlik bütün bu məsələlər birinci mərhələdədir. Mən istəyirəm ki, insanları narahat edən 

əsas problemlər qısa müddət ərzində öz həllini tapsın. Yəni işsizlik, yoxsulluq aradan qaldırılsın, kənd 

təsərrüfatı inkişaf etsin. Bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün "Aqrolizinq" Səhmdar Cəmiyyəti 

yaradılmışdır, texnika alınır və bundan sonra da alınacaq, icarəyə veriləcəkdir. Sahibkarlığın inkişafı üçün 

büdcədə 100 milyon dollar həcmində vəsait var, gələn il daha da artacaqdır. Biz çalışmalıyıq ki, 

Azərbaycanın bütün bölgələrində sahibkarlıq daha da sürətlə inkişaf etsin. Çünki özəl sektorun inkişafı, 

ümumiyyətlə, Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına xidmət göstərəcəkdir.  
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Bizim çox gözəl imkanlarımız var. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilib istifadəyə 

verilmiş Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri Azərbaycanın iqtisadi inkişafını təmin edir. Bundan sonra uzun 

illər ərzində, onilliklər ərzində bu kəmərin fəaliyyətindən ölkəyə çox böyük həcmdə gəlir gələcəkdir. Biz 

bundan səmərəli istifadə edib bütün bölgələri abadlaşdıracağıq. Bütün bölgələr, o cümlədən Biləsuvar çox 

gözəl görkəm almalıdır. 

Biləsuvar çox qədim ərazidir, qədim yerdir. Onun özünə görə çox gözəl ənənələri, gözəl tarixi var. 

Ancaq bütün bu gözəl ənənələri saxlamaq şərtilə gərək biz bütün bölgələri, o cümlədən Biləsuvar rayonunu 

daha da müasirləşdirək. Yeni gözəl binalar tikilməlidir, yollar salınmalıdır, məktəblər, xəstəxanalar 

olmalıdır və olacaqdır. Bu günə qədər nəzərdə tutulmuş bütün proqramlar icra olunur. Elə məsələ yoxdur 

ki, biz onu bəyan etmişik, amma həll etməmişik. Proqramlar vaxtlı-vaxtında, cədvəl üzrə, ardıcıllıqla həll 

olunur. Hər bir rayonun öz proqramı olmalıdır. Biləsuvar üçün də dəqiq tədbirlər planı olmalıdır, yəni 

burada nə və nə vaxt edilməlidir. 

Əsas diqqət, əsas qayğı sosial məsələlərin həllinə yönəldilməlidir ki, insanlar daha da yaxşı 

yaşasınlar. İnsanları narahat edən əsas problemlər öz həllini tapsın və ədalət tam şəkildə bərqərar olunsun. 

Sosial ədalət, qayda-qanun olmalıdır ki, insanlar rahat yaşasınlar və beləliklə, Azərbaycan vətəndaşları 

ildən-ilə öz həyat səviyyəsini daha da yaxşılaşdıra bilsinlər. Dövlət, hökumət öz tərəfindən bütün lazımi 

tədbirləri görəcək və əminəm ki, qısa müddət ərzində Biləsuvarda daha da böyük işlər görüləcəkdir. Mən 

bundan sonra da rayona gələcək, vəziyyətlə tanış olacağam. Sizə bir daha söz verirəm ki, rayonun inkişafına 

çox böyük diqqət verəcəyəm.  

Əziz dostlar, sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Sağ olun, sizə uğurlar, cansağlığı arzulayıram.  

(Dövlətimizin başçısının nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və dəfələrlə sürəkli alqışlarla qarşılandı).  

 

* * * 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev sakinlərlə görüşüb səmimi söhbət etdi, onların vəziyyəti, qayğı və 

problemləri ilə maraqlandı.  

Dövlətimizin başçısına dərin minnətdarlıqlarını bildirən sakinlər xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərini, Biləsuvar rayonuna səfərlərini məmnunluqla xatırlatdılar, rayona 

göstərilən diqqət və qayğıdan razılıq etdilər. 

 

AZƏRTAC 

2006, 12 avqust 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Biləsuvar rayonuna gəlmişdir 

Heydər Əliyev parkını ziyarət 

(18 aprel 2008-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 18-də Beyləqandan Biləsuvar 

rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbəyə 

gələrək, buradakı Heydər Əliyev parkını ziyarət etdi, ulu öndərin büstü önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, 2004-cü ildə salınmış parkın sahəsi 2 hektardır. Bu il 

parkda əsaslı təmir işləri aparılmış, əhalinin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmış, fəvvarə 

quraşdırılmışdır. Burada 3 minə yaxın ağac və bəzək kolları əkilmişdir. 

Sonra dövlətimizin başçısı burada sakinlərlə görüşüb söhbət etdi. 

QƏSƏBƏ SAKİNİ (qadın): Xoş gəlmisən, gələn qədəmlərinə qurban olum. Atana da, Sənə də 

qurban olum. 

QƏSƏBƏ SAKİNİ (kişi): Cənab Prezident, xoş gəlmisiniz. Sizi bu müqəddəs məkanda 

salamlayırıq. Növbəti illərdə də Sizi Prezident görmək istəyirik. Azərbaycanda gedən böyük quruculuq 

işləri hamımıza məlumdur. Qarşıdakı illərdə bu işlərin davamı olacaqdır. Amma bu il Azərbaycanda 

növbəti prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Çox güman ki, prezidentlik həvəsinə düşənlər tapılacaqdır. 

Amma mən əminəm ki, əgər onların hamısı birlikdə ümumi seçicilərin 1 faiz səsini toplasa, adları ya 

“Qırmızı kitab”a, yaxud da Ginnesin rekordlar kitabına düşəcəkdir. Bir daha xoş gəlmisiniz. Biz 

cəbrayıllıların səsi Sizə halaldır. 

QƏSƏBƏ SAKİNİ (qadın): Cənab Prezident, Sənə atanın yolunu həmişə davam etdirməyi 

arzulayıram. Allah-taaladan arzum budur ki, həmişə başın uca olsun, qəlbin açıq olsun. Biz cəbrayıllılar bu 

gün Səni görməyimizə çox sevinirik. Allah atana rəhmət eləsin, onun yolunu davam etdirirsən. Qızın Leyla 

Moskvadadır, o, televizorda görünəndə az qalıram duram, onun üzündən öpəm. Birdən qaçıb öpürəm də, 

balamın torpağı haqqı. Prezident seçkilərində bütün Cəbrayıl camaatı Sənə səs verəcək, daimi 

Prezidentimiz olacaqsan. Əmin ola bilərsən. Cəbrayıl camaatını Sənə, Səni də Allaha tapşırıram. Sağ ol, 

başına dönüm. 

Gedək bircə stəkan çayımızı iç. Səngərdə əsgərlərin yanında çay içmisən ha, onda da səni 

öpmüşəm. Gedək, bircə stəkan çayımızı iç. 

Çay süfrəsi arxasında davam etdirilən söhbət zamanı Prezident İLHAM ƏLİYEV dedi: Təxminən 

beş il əvvəl buraya gəlmişdim. İlk qaçqın qəsəbəsi məhz burada açılmışdı. Xatirimdədir, prezident seçkiləri 

ərəfəsində idi, onda Baş nazir idim. 

QƏSƏBƏ SAKİNİ (qadın): Hə, onda mənim balamın adını daşıyan məktəbə birinci girmisən. 

Ayaqlarına mən anan qurban. 

İLHAM ƏLİYEV: İndi bura gözəl bir məkan olubdur. Birinci qaçqın şəhərciyi indi abadlaşıb, 

şəkillərini göstərmişdilər, gördüm ki, ağaclar əkilib. 

QƏSƏBƏ SAKİNİ (kişi): Cənab Prezident, Siz Cəlilabad rayonuna getmişdiniz. Dediniz ki, 

dünyanın heç bir yerində bu gözəllik yoxdur. O gözəlliyi yaratmaq üçün gözəl insanlar lazımdır. O da 

Sizsiniz. Çox sağ olun ki, quruculuq-abadlıq işləri görürsünüz. 

QƏSƏBƏ SAKİNİ (qadın): Bir stəkan çay iç. Mən heç yerdə məclisdə çay içməmişəm. Sənin 

eşqinə burada çay içirəm. Hə, ürəyim sevindiyinə görə içirəm. 

İLHAM ƏLİYEV: Təzə qəsəbələr salındı, böyük işlər görülübdü. Artıq buralarda 20 min nəfər 

Cəbrayıl köçkünü məskunlaşmışdır. Mən çalışıram ki, hər şey yaxşı olsun. 

QƏSƏBƏ SAKİNİ (qadın): Bakıda gözəl körpülər salırsan. Gedirsiniz uşaq evlərinə. Xanımına 

da mənim, hamımızın, bütün köçkünlərin salamını çatdırarsan. O sadəliyinizlə ki, körpələri qucağınıza 

alırsınız, and olsun Allaha, dağa dönürəm, qaçıram televizorda Sizi öpürəm, bir də qayıdıram. Bizim belə 

Prezidentimiz var. Həmişə Allah Sənin kürəyində dursun, biz də Sənin sayəndə dolanaq. 

İLHAM ƏLİYEV: Elə də olmalıdır. Biz hamımız çalışmalıyıq ki, ölkəmizdə işlər daha da yaxşı 

getsin və insanların sosial problemləri həll olunsun. Ehtiyac içində yaşayanlara, kimsəsiz uşaqlara, məcburi 

köçkünlərə - yəni əziyyət çəkən insanlara, ilk növbədə qayğı göstərilməlidir. Bu illər ərzində biz bütün 

çadır şəhərciklərini ləğv etdik, biri də qalmayıbdır. Birinci qəsəbə burada salınmışdı, sonuncu da burada 

salındı. 12 çadır şəhərciyi indi yoxdur. Biz bunu 4 il ərzində etmişik. İndi Dövlət proqramına əlavələr 

edilibdir. Bu əlavələr nəticəsində növbəti illərdə təxminən 500 milyon manat vəsait xərclənəcək ki, hərbi 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

81 

 

hissələrin ərazisində, fin evlərində, yararsız halda olan yataqxanalarda yaşayanları da belə evlərə köçürək. 

Ev, məktəb, xəstəxana, tibb məntəqəsi, uşaq bağçası, yollar, elektrik enerjisi var. İndi mənə müraciət edirlər 

ki, qaz xətti də çəkilsin. Onu da edərik. Qazlaşdırmanı aparırıq. Onu da edəcəyik və rayon icra hakimiyyəti 

də burada yerləşəcəkdir. Bu da məqsədəmüvafiq olacaq, çünki Cəbrayıl rayonu əhalisinin üçdəbir hissəsi 

buradadır. 

İndi Azərbaycan həqiqətləri, yəni ictimai-siyasi vəziyyət belədir ki, insanlar hər şeyi görürlər. O 

insanlar ki, işləyirlər, öz əməli işləri ilə adamlara qayğı göstərirlər, xeyir gətirirlər, onlar siyasi səhnədə 

olacaqlar. O insanlar ki, ancaq necə deyərlər, boşboğazlıqla məşğuldurlar, heç bir sahədə heç bir müsbət 

addım atmayıblar, onlara nə siyasi səhnədə, nə də ictimai həyatda yer yoxdur. Bu, indi reallıqdır. Bəzən 

deyirlər ki, Azərbaycanda nə üçün müxalifət yoxdur, nə üçün zəifdir. Axı biz öz işimizlə vəziyyəti belə bir 

səviyyəyə gətirdik ki, indi insanlar özləri bilirlər ki, kim nəyə qadirdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda 

demokratiyadır, demokratik cəmiyyətdir, bütün hüquqlar var, siyasi fəaliyyət sərbəstdir, söz azadlığı var, 

sərbəst toplaşmaq azadlığı var, yəni demokratik ölkəyə xas olan bütün şərait var. Sadəcə olaraq, insanlar 

artıq çoxdandır yaxşını pisdən ayıra bilirlər və real işləri dəstəkləyirlər. Əgər mən bu dəstəyi hiss 

etməsəydim, bəlkə də, bütün bu işləri görmək mümkün olmazdı. İndi ölkəmiz də güclənir, beynəlxalq 

imkanlarımız artır, iqtisadi baxımdan güclənmişik. Bütün bu şəhərcikləri biz nəyin hesabına saldıq? 56 

qəsəbə tikilibdir. 56 qəsəbə - bu, zarafat deyil! Bütün qəsəbələrdə 17 min ev var, yollar, infrastruktur var. 

ƏLİ HƏSƏNOV (Dövlətqaçqınkomun sədri): 850 kilometr elektrik xətti, 560 kilometr yol, 480 

kilometr su xətti – bunlar böyük bir şəhərin infrastrukturudur. 

İLHAM ƏLİYEV: Bütün bunları biz Azərbaycanın iqtisadi imkanları hesabına etmişik. 

QƏSƏBƏ SAKİNİ (kişi): Onun da memarı Sizsiniz. 

ƏLİ HƏSƏNOV: Yeni qəsəbələrdə 70 min məcburi köçkün yaşayır. 

İLHAM ƏLİYEV: 70 min və növbəti illərdə də 200 mindən çox olacaqdır. Gərək hər kəs öz vəzifə 

borcunu yerinə yetirsin. Xalq mənə inanır, etimad göstərir. Mən də xalqa xidmət edirəm. Sizi də görməyimə 

çox şadam. Çox şadam ki, bu bölgə də abadlaşıbdır. Ancaq biz sizinlə Cəbrayılda görüşəcəyik. 

QƏSƏBƏ SAKİNLƏRİ: Allahın köməkliyi ilə, balaca Heydər də böyük Heydər olacaqdır. 

İLHAM ƏLİYEV: O vaxt da gələcək və biz öz siyasətimizlə, öz imkanlarımızla və güclənən ordu 

potensialımızla bu günü yaxınlaşdırırıq. Bu ədalətsizliyə dözmək mümkün deyil. İndi daha da 

güclənməliyik ki, istədiyimizə nail ola bilək. Çox sağ olun. 

QƏSƏBƏ SAKİNİ (qadın): Yenidən Prezident seçiləndən sonra xanımınla Səni buraya gəzməyə 

dəvət edirəm. Allahın köməkliyi ilə, başına dönüm. Çox sağ ol. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 aprel 
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Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbələrdə  

1858 ailə məskunlaşmışdır 

(18 aprel 2008-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev daha sonra məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbə ilə tanış 

oldu. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün 

salınmış beş qəsəbədə 1858 ailə məskunlaşmışdır. Müasir standartlara uyğun qəsəbələrin hamısı lazımi 

infrastrukturla təmin edilmişdir. Qəsəbələrdə, ümumilikdə, 1800 yerlik 5 məktəb, 250 yerlik 5 uşaq bağçası, 

5 inzibati bina, 5 poçt şöbəsi, 5 kənd həkim ambulatoriyası, 5 klub-idman mərkəzi, 1 baytarlıq məntəqəsi, 

2 yanğınsöndürmə deposu vardır. 110 kilovoltluq yardımçı elektrik stansiyası tikilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev qəsəbədəki İskəndər Tahirov adına 7 nömrəli Mehdili kənd orta məktəbinin 

həyətində uşaqların nümunəvi idman çıxışlarına baxdı. 

Məcburi köçkünlər doğma yurdlarından didərgin düşsələr də, adət-ənənələrini qoruyub yaşadırlar. 

Cəbrayıllıların el sənəti nümunələrinin nümayişi də bu baxımdan maraq doğurdu. 

Böyük Mərcanlı kənd uşaq incəsənət məktəbi şagirdlərinin çıxışı da xoş təsir bağışladı. 

Daha sonra ikimərtəbəli məktəb binası ilə tanış olan Prezidentə məlumat verildi ki, 360 yerlik təhsil 

ocağında hazırda 264 şagird oxuyur. Onların təlim-tərbiyəsi ilə 40 müəllim məşğul olur. 

Məktəbin foyesindəki lövhələrdə ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin 

fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillər, habelə Cəbrayıl rayonundan olan şəhidlərin şəkilləri vurulmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı məktəbin idman salonunda qoyulmuş fotostendlərə də baxdı. Burada 

ümummilli lider Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin müxtəlif vaxtlarda məcburi köçkünlərlə 

görüşləri zamanı çəkilən şəkillər var. Cəbrayıl rayonunun işğaldan əvvəlki vəziyyətini, məcburi 

köçkünlərin çadır şəhərciklərindəki çətin həyat tərzini və yeni salınan qəsəbələri əks etdirən fotostendlər 

də maraq doğurdu. 

Daha sonra Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun tarixini əks etdirən muzey eksponatlarına 

baxdı. Burada müxtəlif vaxtlara aid geyimlər, qılınclar, kəmərlər və məişət əşyaları toplanmışdır. 

Məcburi köçkün KAMILXAN RÜSTƏMOVA dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 

-O vaxt Siz bizimlə görüşə gələndə axırıncı çıxış edən mən oldum. Üzümü Sizə çevirib dedim - 

“biz cəbrayıllılar Sizə səs verəcəyik!”. İlk xeyir-duanı biz verdik. Yenə də qabaqdan seçkilər gəlir. Mən 

Sizi əmin edirəm, bütün Cəbrayıl camaatı Sizi dəstəkləyir. Ulu öndərə Allah min rəhmət eləsin! Siz də 

verdiyiniz vədə əməl etdiniz. Bir dənə də çadır düşərgəsi qalmadı. Çadırdan çıxıb belə qəşəng evdə 

yaşayırıq. Biz necə hökumətimizə sadiq olmaya bilərik? Biz Sizə sadiq adamlarıq, Sizinlə sıx, birlikdəyik. 

İcazə verin, 1968-ci ildə mən pambıqçı işləyirdim. Onda qış aylarında bu xalını toxumuşam. Bilirəm, çox 

ölkə gəzmisiniz, çox yer görmüsünüz, çox xalılar-xalçalar görmüsünüz. Mən zəhmətimin bəhrəsi olan bu 

kiçik hədiyyəni Sizə təqdim edirəm. 

İLHAM ƏLİYEV: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. 

 

X X X 

 

Dövlətimizin başçısı rayonun mədəniyyət işçilərinin ifasında milli oyuna da tamaşa etdi. 

Məktəblə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısı ingilis dili dərsində də oldu. Şagirdlər onu böyük 

sevinclə qarşıladılar, dövlətimizin başçısına həsr olunmuş şeir söylədilər. 

Prezident İlham Əliyev şagirdlərlə söhbət edərək dedi ki, məcburi köçkünlər üçün birinci qəsəbə 

də və sonuncu qəsəbə də Biləsuvarda tikilmişdir. 4 il ərzində bütün çadır şəhərcikləri ləğv edilmişdir. Siz 

çadır şəhərciyində doğulmusunuz. Ağır, çətin şəraitdə yaşamısınız. Ancaq indi o çadır şəhərcikləri yoxdur. 

Yeni evlər var, məktəblər var, bütün şərait var. Burada gərək yaxşı oxuyasınız, gələcəkdə yaxşı 

mütəxəssislər olasınız, doğma ölkənizə dayaq olasınız və Cəbrayıl rayonu işğaldan azad olunandan sonra 

öz rayonunuzun inkişafında fəal iştirak edəsiniz. Sizə uğurlar arzulayıram, sağ olun. 

Məktəbdə kompyuter otağı da var, buradakı kompyuterlərin hamısı internetə qoşulubdur. Tarix, 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, hərbi və digər fənn otaqları, zəngin kitabxana var. Məktəb bütün lazımi 

avadanlıq və istilik sistemi ilə təchiz olunmuşdur. 

Daha sonra Prezident İlham Əliyev məktəbin həyətində məcburi köçkünlərlə görüşərək söhbət etdi. 

Dövlətimizin başçısı dedi ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialı artdıqca, əhalinin, o cümlədən qaçqınların və 
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məcburi köçkünlərin yaşayışı daha da yaxşılaşır, sosial problemlərin həlli üçün mühüm işlər görülür. 

Burada gözəl şərait var. Gözəl binalar, məktəblər, tibb məntəqələri, uşaq bağçaları tikilmişdir. Elektrik 

enerjisi, su təchizatı var, yollar çəkilibdir. Mən göstəriş verəcəyəm ki, bu qaz xətti çəkilməsi məsələsinə də 

baxsınlar. Burada bütün şərait var. 

QƏSƏBƏ SAKİNİ (kişi): Bütün bunlar Sizin əməyinizin bəhrəsidir. Çox-çox təşəkkür edirik. 

İLHAM ƏLİYEV: Əminəm ki, burada yaxşı yaşayacaqsınız. 

QƏSƏBƏ SAKİNİ: Biz Cəbrayıl camaatı həmişə Sizi dəstəkləyirik, həmişə Sizinlə birlikdəyik. 

Üzümüzə gələn seçkilərdə də Sizin alternativiniz yoxdur. Bizim bir Prezidentimiz var, ona da səs verəcəyik. 

Bu şəraitə, bu binalara, bu məktəbə görə çox sağ olun. Ümumiyyətlə, respublikamızın həyatında 

gürdüyünüz qlobal işlərə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun, beş il bundan əvvəl mən birinci qəsəbənin açılşına gəlmişdim. Ulu 

öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə o vaxt Neft Fondundan ilk vəsait qəsəbənin tikilməsinə xərclənmişdi. 

2003-cü ilin oktyabr ayında mən onun açılışını etdim. O vaxt mən dedim ki, Azərbaycanda bir dənə də 

çadır şəhərciyi qalmamalıdır. Siz çadırlarda çox, 15 il ağır, çətin şəraitdə yaşamısınız. Amma indi çadır 

şəhərcikləri yoxdur, hamısını yığışdırmışıq. Onların əvəzinə gözəl binalar tikilib, qəsəbələr, demək olar ki, 

şəhərlər tikilibdir. İnsanlar burada müvəqqəti, torpaqlarımız azad olunana qədər yaşayacaqlar. O gün də 

uzaqda deyil, biz öz fəaliyyətimizlə o günü yaxınlaşdırırıq. 

QƏSƏBƏ SAKİNİ: Cənab Prezident, Sizin fəaliyyətinizə böyük ümidimiz var. 

İLHAM ƏLİYEV: Haqq-ədalət bərpa edilməlidir. Beynəlxalq hüquq normaları bərpa olunmalıdır. 

Ədalətsizlik aradan qaldırılmalıdır. Bunu biz, özümüz etməliyik və edəcəyik. 

QƏSƏBƏ SAKİNİ: Yoldaş İlham Əliyev, Siz Prezident seçiləndən bir çox nailiyyətlər əldə 

etmisiniz. Amma ən başlıcası çadır şəhərciklərinin ləğv olunmasıdır. Cəbrayıl sakinlərinin bu qəsəbədə 

yerləşdirilməsi Sizin müvəffəqiyyətlərinizdən ən birincisidir. Bu qəsəbənin sakinləri adından Sizə öz 

minnətdarlığımızı bildirik. Çadır şəhərciklərində çox çətin vəziyyətdə yaşamışıq. Bizim balalarımız dizi 

üstə quru yerdə oturub yazı yazıblar. Amma Sizin sayənizdə bu cür məktəb, belə bir gözəl şəhərcik tikildi. 

Biz Sizinlə, Mehriban Əliyeva ilə fəxr edirik. İşinizin nəticəsini görəndə hamımız ürəkdən qürur duyuruq. 

Siz Azərbaycanın quruculuğunda iki tərəfdən iştirak edirsiniz. Sizin bu zəhmətinizə görə bütün cəbrayıllılar 

dərindən minnətdarlığını bildirirlər. Siz əvəzedilməzsiniz. Arzu edirik ki, gələn görüşləri Cəbrayıl 

rayonunda keçirək və Sizə orada minnətdarlığımızı bildirək. 

İLHAM ƏLİYEV: Çox sağ olun. 

QƏSƏBƏ SAKİNİ (ağbirçək): Xoş gəlmisiniz, gələn ayaqlarınız var olsun! O gün olsun ki, bu 

qəsəbəni, məsələn, kimsəsizlərə, əlacsızlara verək, biz öz rayonumuza gedək. Mən istəyirəm ki, dünya 

durduqca yaşayasınız. Sizin işiniz göz qabağındadır. Kiçik Heydər Əliyev də Sizin yolunuzu davam 

etdirsin. 

İLHAM ƏLİYEV: Çox sağ olun, biz mütləq, mütləq Cəbrayılda belə gözəl binaları tikəcəyik. Son 

müddət ərzində salınan qəsəbələrin timsalında biz görürük ki, Azərbaycan dövləti hər şeyə qadirdir. Cəmi 

dörd il ərzində 56 qəsəbə tikilibdir. Demək olar ki, 56 böyük kənd, yəni bir neçə şəhər tikilibdir. Biz 

işğaldan azad olunacaq bütün torpaqlara qayıdandan sonra orada da belə gözəl məktəblər, binalar tikəcəyik, 

yollar, işıq, su, qaz, - hər şey olacaqdır. Bilirsiniz ki, indi o torpaqlarda hər şey dağıdılıb, erməni qəsbkarları 

hər şeyi dağıdıblar. Orada bir dənə də salamat bina qalmayıbdır. Biz hər şeyi yenidən yaratmalıyıq və bunu 

edəcəyik. Bizim indi buna gücümüz çatır və işğal olunacaq bütün əraziləri bərpa edəcəyik. Son illər ərzində 

həm Biləsuvarda, Füzulidə, Ağdamda, həm də başqa yerlərdə nə qədər böyük işlər görülübdür. Amma 

növbəti illərdə Dövlət proqramına ediləcək əlavələr hesabına 300 mindən artıq köçkün soydaşımız yaxşı 

şəraitlə təmin ediləcək və biz bu ağır sosial problemin, demək olar ki, həllinə nail olacağıq. 

Sosial problem həll ediləcək, amma əsas problem hələ ki, qalır. Amma biz onu da həll edəcəyik və 

ondan sonra, xalanın dediyi kimi, bu binalar veriləcək - kim istəyər, gəlib yaşayar. Onsuz da, Azərbaycan 

əhalisinin sayı artır. Hazır evlərdir, hər şey var, gözəl infrastruktur var, hazır şəhərçikdir. Hələliksə burada 

xoşbəxt yaşayın və bilin ki, mən həmişə sizinləyəm. Mən bu vəzifəyə sizə xidmət etmək üçün gəlmişəm. 

Sağ olun. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 aprel 
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Göyçay 

 
2005, 7 iyul 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Göyçay rayonuna səfəri 

➢ “Göyçay-Konserv” zavodu keyfiyyətli məhsul istehsal edir 

➢ Göyçay “Kərpic-San LTD”nin məhsullarına böyük tələbat vardır 

➢ “Göyçay-Süd” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yeni istehsal sahələri və iş yerləri açır 

➢ Heydər Əliyev seyrəngahı ilə tanışlıq 

➢ Göyçay rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Göyçay rayonuna səfəri 

(7 iyul 2005-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 7-də Göyçay 

rayonunda olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyevi, xanımı Mehriban Əliyevanı və qızı Leylanı qarşılamaq üçün küçə və 

meydanlara çıxan göyçaylılar onlara böyük sevgi-məhəbbətlərini, istəklərini gül-çiçəklə, səmimi sözlərlə 

bildirirdilər. Yol boyu minlərlə sakinin əllərində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin və Prezident İlham 

Əliyevin portretləri, dövlətimizin başçısını salamlayan şüarlar var idi. 

 

AZƏRTAC 

2005, 8 iyul 
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“Göyçay-Konserv” zavodu keyfiyyətli məhsul istehsal edir 

(7 iyul 2005-ci il) 

 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə “Göyçay-Konserv” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yerləşdiyi əraziyə 

gəldi. 

Prezident İlham Əliyev və ailə üzvləri binanın qarşısında böyük hörmət və ehtiramla qarşılandı, 

onlara gül dəstələri təqdim olundu. 

Cəmiyyətin rəhbərləri Prezidentə məlumat verdilər ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev 

hələ 1982-ci ildə Göyçayda olarkən rayon sakinləri həyətyanı sahələrdə yetişdirdikləri narın dövlət 

tərəfindən emal üçün tədarükünün yaxşılaşdırılmasını, əhalinin yeni iş yerləri ilə təmin olunmasını xahiş 

etmişdilər. Onun göstərişi ilə elə həmin ildə Göyçayda zavodun tikintisinə başlanmış və o, 1983-cü ildə 

istifadəyə verilmişdir. 1998-ci ilin martında müəssisənin bazasında “Göyçay-Konserv” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti yaradılmışdır. Lakin müəssisə uzun müddət fəaliyyətsiz qalmışdır. 2004-cü ilin aprelində 

“Göyçay-Konserv” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmlərinin 51 faizi iş adamı Ramiz Xəlilov tərəfindən 

alınmışdır. Qısa müddət ərzində zavodun yenidən qurulmasına, təmir və abadlıq işlərinə 2,9 milyard manat 

vəsait qoyulmuşdur. Bundan əlavə, keçən mövsümdə zavoda nar tədarükü üçün 2,2 milyard manat vəsait 

ayrılmışdır. Həmin vəsait hesabına əhalidən 5000 ton nar tədarük edilmişdir. Hazırda müəssisənin illik 

istehsal gücü 25 min dekalitrdir. Burada İtaliyanın “Bertuzi” firmasının axın xətti quraşdırılmışdır. 

Göyçay rayonunun 2000 nəfərdən çox kənd sakini ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının alınması üçün 

müqavilələr bağlanmışdır. Zavodun işə düşməsi nəticəsində 2004-cü ildə 80 nəfər daimi, 120 nəfər isə 

mövsümi işlə təmin olunmuşdur. Orta aylıq əmək haqqı 300-350 min manatdır. İstehsal olunmuş məhsulun 

satılması üçün Ukrayna və ABŞ şirkətləri ilə birillik müqavilələr bağlanmışdır. 2005-ci ilin mart ayından 

müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə başlanmışdır. 

Prezident İlham Əliyev zavodun müasir vəziyyəti, iş şəraiti, xammalın qəbulu, təmizlənməsi, 

emalı, məhsulun keyfiyyəti ilə yaxından tanış oldu, istehsal proseslərini izlədi, hazır məhsul anbarına baxdı. 

Dövlətimizin başçısı nar şirələrindən daddı, belə müasir müəssisələrin olmasına sevindiyini bildirdi, onların 

hesabına ölkəmizin inkişaf edəcəyini vurğuladı və kollektivə uğurlar arzuladı. 

 

AZƏRTAC 

2005, 8 iyul 
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Göyçay “Kərpic-San LTD”nin məhsullarına böyük tələbat vardır 

(7 iyul 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 7-də “Kərpic-San LTD” Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyətinin Göyçay rayonunun Cəyirli kəndinin ərazisində yerləşən və müasir standartlara cavab verən 

istehsal sahəsində olmuşdur.  

Müəssisənin kollektivi tərəfindən hərarətlə qarşılanan respublikamızın rəhbərinə məlumat verildi 

ki, 13 il əvvəl işə salınmış, o vaxt illik istehsal gücü 6-8 milyon ədəd kərpic olan bu müəssisənin bütün 

səhmlərini 1998-ci ildə Türkiyənin iş adamları almışdır və onun bazasında “Kərpic-San LTD” Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyəti yaradılmışdır. 2004-cü ildə müəssisədə yenidənqurma işləri aparılmış, yeni kürələr 

və talvar istifadəyə verilmiş, əraziyə asfalt-beton döşənmişdir. Zavodda aparılan yenidənqurma işlərinə 

keçən il 800 min dollardan artıq vəsait xərclənmiş, istehsal gücü təxminən 50 faiz artırılmışdır. Hazırda 

zavodun illik istehsal gücü 8-12 milyon ədəddir. 

Burada divar və arakəsmələr üçün müxtəlif ölçülü kərpic istehsal olunur və onlardan əsasən Bakı 

şəhərində hündür mərtəbəli binaların tikintisində istifadə edilir. Eləcə də Gəncə, Sumqayıt və Mingəçevir 

inşaatçılarının da tələbatı ödənilir. Hazırda zavodda 200 nəfər fəhlə və qulluqçu çalışır. Orta aylıq əmək 

haqqı 400-600 min manatdan 700-800 min manata çatdırılmışdır. Bundan əlavə, 70 ədəd texnika və 

nəqliyyat vasitələri cəlb olunmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı müəssisədə görülən işlərdən, istehsal sahələrinin genişləndirilməsindən 

razılığını bildirdi, fəhlələrlə görüşüb hal-əhval tutdu, iş şəraiti ilə maraqlandı. Fəhlələr qəbul olunmuş 

dövlət proqramlarının icrası sayəsində yeni müəssisələrin, iş yerlərinin yaradılmasından razılıqlarını 

söylədilər, görülən bütün işlərə görə Prezidentə minnətdarlıqlarını bildirdilər. 

Müəssisənin rəhbəri Nuri Alım yeni yaradılacaq istehsal sahələri barədə danışdı, yeni obyektlərin, 

iş yerlərinin açılması üçün bundan sonra da çalışacaqlarını bildirdi. 

Prezident İlham Əliyevə “Kərpic-San LTD” MMC adından xatirə hədiyyələri təqdim edildi. 

 

AZƏRTAC 

2005, 8 iyul 
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“Göyçay-Süd” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yeni istehsal sahələri və iş yerləri açır 

(7 iyul 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rayonun ən böyük istehsal obyekti olan “Göyçay-Süd” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyətinin müəssisəsi ilə tanışlığı da yüksək təəssürat bağışladı.  

1998-ci ilin avqustunda Göyçay Süd zavodunun bazasında yaradılmış bu müəssisə tam 

özəlləşdirilmişdir. 1999-cu ildə İsveçin “Tetra Laval Kredit AB” şirkətinin mütəxəssisləri respublikamızda 

olmuş, yerlərdə vəziyyəti təhlil edərək “Azərbaycanda ağartı məhsulları və meyvə şirələrinin istehsalı” 

layihəsini hazırlamışlar. Bu layihəni həyata keçirmək üçün “Göyçay-Süd” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 

bazasında bütöv bir kompleks yaratmaq və onu ən müasir texnoloji avadanlıqla təchiz etmək nəzərdə 

tutulmuşdu. 

Bu məqsədlə 2000-ci ilin noyabr ayında İsveçin Kral Fondunun dəstəyi ilə “Göyçay-Süd” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyəti və həmin ölkənin “Tetra Laval Kredit AB” şirkəti arasında avadanlıq alınması barədə 

lizinq müqaviləsi bağlanmışdır. Müqaviləyə əsasən, müəssisənin istehsal sexlərində və inzibati binasında 

səhmdarların şəxsi vəsaiti hesabına təmir-tikinti və yenidənqurma işlərinə başlanmışdır. İndiyədək həmin 

işlərin yerinə yetirilməsi üçün 1,5 milyard manat vəsait xərclənmişdir. Hazırda təmir-tikinti işləri davam 

etdirilir. 

2002-ci ilin yanvar ayından başlayaraq dəyəri 3 milyon ABŞ dolları olan texnoloji avadanlıq 

müəssisəyə gətirilərək quraşdırılmış və istismara verilmişdir. Həmin ilin iyun ayından süd məhsullarının 

və oktyabr ayından isə meyvə şirələrinin istehsalına başlanılmışdır. 

Hazırda burada ən müasir tələblərə cavab verən 30-dan çox çeşiddə süd məhsulları və meyvə 

şirələri istehsal olunur və əsasən respublikamızda satılır. Bundan əlavə, Gürcüstanın “Georgian Produkts” 

şirkəti ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən, bu ölkəyə də süd məhsulları göndərilir. Beləliklə, müstəqil 

Azərbaycanın tarixində ilk dəfə olaraq, süd məhsullarının ixracına başlanmışdır. 

Zavodla tanışlıq zamanı Cəmiyyətin idarə heyətinin sədri Mustafa Bədəlov dövlətimizin başçısına 

məlumat verdi ki, meyvə şirələri əsasən xarici ölkələrə ixrac olunur. İndiyədək Rusiya, Ukrayna, Estoniya, 

Moldova, Belarus və İsrailə məhsul göndərilmişdir. Müəssisədə 68 nəfər daimi işlə, 15-20 nəfər isə 

müvəqqəti işlə təmin olunmuşdur. Bütün mütəxəssislər yerli kadrlardır. Orta əmək haqqı 500 min manatdır. 

İşçilərə gündə bir dəfə pulsuz yemək verilir. 

Müəssisənin əsas xammalı təbii inək südü və ölkəmizdə becərilən meyvələrdir. Ayrı-ayrı 

bölgələrdə süd tədarükü üçün yerlərdə qəbul məntəqələri yaradılmış və hazırda hər gün təxminən 6500 

nəfər kəndlidən 25-30 ton süd qəbul olunur. Ən müasir avadanlıqla təchiz edilmiş belə məntəqələr Masallı, 

Yevlax, Bərdə, Ağdaş, Goranboy və İmişli rayonlarının ərazisində yaradılmışdır. 2004-cü ildə müəssisədə 

2 ədəd meyvə qəbulu xətti və 1000 kvadratmetr sahəsi olan hazır məhsul anbarı istifadəyə verilmişdir. 

Yaxın günlərdə yeni pendir sexinin tikintisinə başlanacaqdır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çanaq pendiri istehsalı üçün nəzərdə tutulan sahəyə də baxdı, 

görülən işləri yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2005, 8 iyul 
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Heydər Əliyev seyrəngahı ilə tanışlıq 

(7 iyul 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 7-də Göyçaya səfəri çərçivəsində rayon mərkəzindəki 

istirahət guşəsinə - ümummilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan seyrəngaha gəldi. Küçələrə çıxmış və 

istirahət guşəsinə toplaşmış minlərlə sakin dövlətimizin başçısını hərarətlə salamlayır, ona hörmət və 

ehtiramlarını ən səmimi sözlərlə ifadə edirdilər. Bəziləri isə respublikamızın rəhbərinə yaxınlaşaraq 

problemlərindən söz açırdılar. 

Prezident İlham Əliyev sakinlərlə səmimiyyətlə görüşərək, göstərdikləri münasibətə görə 

təşəkkürünü bildirdi, onları narahat edən problemlərin araşdırılıb həll ediləcəyini söylədi. 

Göyçay sakinləri ümummilli lider, müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu Heydər Əliyevin 

ölkəmiz və xalqımız qarşısındakı tarixi xidmətlərini məmnunluqla xatırlayır, ulu öndərin siyasi xəttinin 

layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək onun daxili və xarici siyasətini bundan 

sonra da dəstəkləyəcəklərini vurğulayırdılar. 

Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla ulu öndər Heydər Əliyevin burada 

ucaldılmış əzəmətli abidəsi önünə gül dəstələri qoydular, seyrəngahdakı səliqə-sahmanı, istirahət üçün 

yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdilər. 

Dövlətimizin başçısı və ailə üzvləri Heydər Əliyev seyrəngahındakı Uşaq Əyləncə Mərkəzi ilə də 

tanış oldular, musiqi ansamblının çıxışına qulaq asdılar, onlara uğurlar arzuladılar. 

 

AZƏRTAC 

2005, 8 iyul 
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Göyçay rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(7 iyul 2005-ci il) 

 

İyulun 7-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Göyçay rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri 

ilə görüşü oldu. Heydər Əliyev seyrəngahında keçirilən görüşə minlərlə insan toplaşmışdı. Görüşü rayonun 

Mallı-Şıxlı kənd orta məktəbinin müəllimi Nailə Qədirova açdı 

 

Mallı-Şıxlı kənd orta məktəbinin müəllimi Nailə Qədirovanın çıxışı 

- Əziz göyçaylılar! 

İcazə verin, sizin adınızdan cənab İlham Əliyevi, onun xanımı, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanı və ulu öndərimizin nəvəsi Leylanı salamlayım, 

onlara “Xoş gəlmisiniz!” deyim. 

Əziz göyçaylılar! 

Bu gün Göyçay tarixi günlərini keçirir. Ona görə ki, ulu öndərimizin yeganə varisi, təbiətin şah 

əsəri, poeziyamızın şah beyti, XV əsrin qılınc və qələm abidəsi Şah İsmayıl Xətai səviyyəsinə yüksələn, 

Heydər Əliyev ideyalarının davamçısı, yolunu gözlədiyimiz İlham Əliyev rayonumuza gəlmişdir. 

Qədəmləriniz mübarək olsun! 

Dünya tarixində Yer adlı planetin gözəl bir guşəsi var. O, dilindən, milliyyətindən, irqindən, dost 

və düşməninin istəyindən asılı olmayaraq, inkişaf edən Azərbaycandır. Azərbaycan uluların əmanətidir. 

Heydər Əliyev isə onun etibarlı dayağı olmuşdur. Bu gün estafet onun varisi cənab İlham Əliyevdədir. 

İlham Əliyevə eşq olsun! 

Cənab Prezident, Heydər Əliyev bir neçə dəfə Göyçay rayonuna gəlmiş, sakinlərlə ünsiyyətdə 

olmuş, problemləri ilə maraqlanmışdır. Göyçayda Əlvan çayı var, o həmişə daşıb ailələrə fəlakət gətirirdi. 

Onun qarşısına bənd çəkmək üçün ancaq Heydər Əliyev kömək elədi və bənd çəkildi, əhali qorxudan 

qurtardı. Heydər Əliyevin Azərbaycanın bütün rayonlarında yadigarları var. Ancaq Göyçaydakı yadigarları 

xüsusi yer tutur. Tikilən beşmərtəbəli binalar, dövlət və iaşə müəssisələri, salınan körpülər - hamısı Heydər 

Əliyevin yadigarlarıdır. 

Cənab Prezident! 

Heydər Əliyev haqqında çox danışmışıq. Bir neçə gün bundan əvvəl, onun möhtəşəm abidəsinin 

açılışını göyçaylılar həm sevinclə, həm də kədərlə qarşıladılar. Amma tarix boyu xeyir şərə, sevinc kədərə 

qalib gəlir. 

Əziz nikbin göyçaylılar! 

Əziz hörmətli Prezidentimiz! 

Şirvan zonasının cənnətməkanı Sizi bağrına basır və qucaqlayır. İlham Əliyevə eşq olsun! 

Cənab Prezident, üç il bundan əvvəl, Göyçay bu vəziyyətdə deyildi, xoşagələn deyildi. Lakin Sizin 

düzgün kadr siyasətinizin nəticəsidir ki, bu gün Göyçay şəhərlər sırasında cənnətə dönübdür. İcra 

hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılov əlindən gələni edir. Kaş, hər yerdə belə olaydı. Göyçaylılara, 

onların rifah halının yaxşılaşmasına qayğı, iri binaların tikilməsi, cənnətə oxşayan Heydər Əliyev 

seyrəngahının salınması, Uşaq Əyləncə Mərkəzinin istifadəyə verilməsi, şəhidlər xiyabanının 

abadlaşdırılması – bunların hamısı icra hakimiyyəti başçısının tələbkarlığı və şəxsi nəzarətinin nəticəsidir. 

Mən göyçaylılar adından ona təşəkkürümü bildirirəm. 

Cənab Prezident, biz göyçaylılar Sizin regionlara səfərlərinizi televiziya qarşısında oturub diqqətlə 

izləyir və əlimizi göyə qaldırıb Ulu Tanrıya dua edirik. Mən bəxtəvərəm ki, indi Sizin yanınızdayam, o 

duaları Sizə deyəcəyəm. 

Cənab Prezident, 11 ayın sultanı Ramazan ayıdır. Siz bu ayın ərəfəsində hakimiyyətə gəlmisiniz. 

Bu, Ulu Peyğəmbərimizin xeyirli, bərəkətli ayıdır. Sizin ayağınız xeyirli, bərəkətlidir. Arzu edirəm, həmişə 

belə olsun. Sizin seçkiqabağı verdiyiniz vədlər hissə-hissə həyata keçirilir. Bütün rayonlarda, o cümlədən 

Göyçay rayonunda işsizlik aradan qaldırılır, işçilərin əmək haqqı artırılır, minimum əmək haqqı qaldırılır. 

Ulu Peyğəmbərdə olduğu kimi, Sizdə də insanı bağışlamaq qabiliyyəti var və əfv Fərmanlarınız neçə-neçə 

evlərə sevinc gətirdi. Onu da demək istəyirəm ki, Sizin hakimiyyətdə olduğunuz dövrdə xarici ölkələrə 

səfərlərinizi də çox dərindən, səmimi şəkildə götür-qoy edirik. 

Əziz İlham Əliyev, göyçaylılar Sizin daxili və xarici siyasətinizi dəstəkləyir, müdafiə edirlər. 

Göyçaylılar həmişə Sizinlədirlər. Göyçaylılar Sizi ömürlük Prezident görmək istəyirlər. 
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Göyçaylılar eşidiblər ki, Siz burada Olimpiya idman kompleksi tikdirmək fikrindəsiniz. Bu, 

göyçaylıların ürəyindəndir. Gün o gün olsun ki, kompleks hazır olsun, Siz də onun açılışında iştirak 

edəsiniz. 

Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. İnanın ki, göyçaylılar bu seçkilərin şəffaf, yüksək səviyyədə, 

demokratik şəkildə keçirilməsində fəal iştirak edəcəklər. Damarında müsəlman qanı axan hər bir 

azərbaycanlı bu cür etməlidir. 

Əzizimiz Mehriban xanım, Heydər Əliyev Fondunun uşaq müəssisləri ilə bağlı fəaliyyətini 

alqışlayırıq. Siz rayonda məktəbin tikintisinə kömək edirsiniz, çox sağ olun. Göyçaylıların bir arzusu var. 

Biz sizin razılığınızla deputatlığa namizədliyinizi irəli sürmək istəyirik. 

Cənab Prezident, gün o gün olsun, Qarabağımız azad edilsin. Siz öz əllərinizlə Qarabağa 

Azərbaycanın üçrəngli bayrağını sancasınız və onda ulu öndərimizin ruhu şad olar. 

Yaşasın bayrağı bayraqlar içində olan, imzası imzalar içində seçilən müstəqil Azərbaycan! 

Şəxsiyyəti bütün dünya prezidentlərinə nümunə olan, – Ulu Tanrı bədnəzərdən saxlasın, – gəncliyin 

dostu cənab İlham Əliyevə eşq olsun! 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Əziz bacılar və qardaşlar!  

Əziz göyçaylılar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizi öpürəm, bağrıma basıram.  

Mən çox şadam ki, Göyçay çox sürətlə inkişaf edir. Bu gün burada tanış olduğum müəssisələrin 

fəaliyyəti mənə çox gözəl təsir bağışladı. Yeni iş yerlərinin açılması, yeni, müasir müəssisələrin istismara 

verilməsi bizim əsas prioritet məsələlərimizdir. Mən çox sevinirəm ki, Göyçayda geniş quruculuq, abadlıq 

işləri gedir, yeni iş yerləri açılır, yeni müəssisələr istismara verilir. Şəhər abadlaşır, gözəlləşir, yeni parklar 

salınır, insanlara diqqət artır.  

Burada deyildi, mən icra hakimiyyəti başçısının fəaliyyətini qeyd etmək istəyirəm. Doğrudan da 

bu fəaliyyətin nəticəsində böyük işlər görülür və bu onu göstərir ki, yerlərdə iş görmək mümkündür. Hər 

şey mərkəzdə həll edilmir. Mərkəzdə, Bakıda, qlobal, prinsipial məsələlər həll olunur. Bizim siyasətimizin 

əsas istiqamətləri - proqramlar, sosial-iqtisadi, regional inkişaf proqramları, digər proqramlar tərtib olunur, 

təsdiq edilir. Ancaq onların icrası, həm də yerli icra orqanlarının fəaliyyətindən asılıdır. Harada iş var, iş 

gedir, orada nəticə də var.  

Mən son müddət ərzində Azərbaycanın müxtəlif rayonlarının icra hakimiyyəti başçılarını vəzifədən 

azad etdim. Yeni insanları vəzifəyə təyin elədim və gördüm ki, inkişaf başladı. Geniş quruculuq, abadlıq 

işlərinə təkan verildi. Amma Göyçayda icra hakimiyyətinin başçısı artıq bir neçə ildir işləyir və mən bilirəm 

ki, yaxşı işləyir. Ona görə onu dəstəkləyirəm. Bu gün də buraya gəlmişəm və görürəm ki, həqiqətən böyük 

işlər görülür. Gələcəkdə daha böyük işlər görülməlidir. Bizim planlarımızda bunların hamısı var. Amma 

bunları etmək üçün ilk növbədə iqtisadiyyat güclənməlidir. Ona görə bizim əsas diqqətimiz bu sahəyə 

yönəlibdir: iqtisadi inkişaf, yeni iş yerlərinin açılması, iqtisadi potensialın güclənməsi. Bütün bunlar biri-

birilə bağlı olan məsələlərdir. İnkişaf olan yerdə iş yeri də açılır. İş yeri olan yerdə yüksək maaş da verilir. 

İnsanlar daha da yaxşı yaşayır. Vergilər ödənir, Azərbaycanın büdcəsi artır. Yəni bu, zəncirvari bir 

prosesdir.  

Əgər Azərbaycanın son müddət ərzindəki inkişafına nəzər salsaq görərik ki, xalqımızın ümummilli 

lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş möhkəm təməl üzərində bütün istiqamətlərdə inkişaf göz 

qabağındadır. Yeni müəssisələr açılır, Azərbaycan iqtisadiyyatı ən yüksək sürətlə inkişaf edir. Bu il 

Azərbaycan iqtisadi inkişaf sürətinə görə dünyada birinci ölkə olacaqdır. Son ilyarım ərzində Azərbaycanda 

220 mindən artıq iş yeri açılıbdır. Bunların tam əksəriyyəti bölgələrdədir. Minimum əmək haqqı 3 dəfə 

qaldırılıb, digər sosial müavinətlər artırılır və bu proses davam etdirilir. Biz hər gün, hər ay, hər il bu müsbət 

dəyişiklikləri görməliyik və əminəm ki, görəcəyik.  
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Regionların sosial iqtisadi-inkişaf proqramı icra edilir. Mən bu proqramı hələ prezident seçkiləri 

ərəfəsində bəyan etdim, onun əsas istiqamətlərini xalqa çatdırdım və bu gün o icra olunur. Bu bir daha 

göstərir ki, bizim sözümüzün arxasında real əməllər var, real işlər var. Heç vaxt söz naminə, populist bir 

vəd naminə iş görmürük. Yalnız real siyasət, yalnız həqiqi işlər, əməli-praktiki işlər var ki, Azərbaycanın 

bütün bölgələrində yaşayan hər bir insan bunu hiss etsin. Bu istiqamətdə işləri davam etdirəcəyik.  

Mən şübhə etmirəm ki, Heydər Əliyevin əsəri olan və bu gün onun adını daşıyan, tikilib istismara 

verilməkdə olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşəndən sonra ölkə daha da zənginləşəcəkdir. 

Ölkəmizə daha böyük həcmdə vəsait gələcək və biz bu vəsaitdən səmərəli istifadə edəcəyik. Bu il və gələn 

il Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində 52 kiçik elektrik stansiyası quraşdırılacaqdır. Məqsəd qoyulub ki, 

Azərbaycanda işıq problemi aradan götürülməlidir. İstənilən vaxtda, istənilən yerdə hər bir vətəndaş 

düyməni basıb işığı yandırmalıdır.  

Qaz təchizatı yaxşılaşmalıdır. Digər məsələlər - abadlıq, quruculuq işləri genişlənəcəkdir. Bu gün 

qeyd olundu, Azərbaycanın Göyçay kimi gözəl, qədim şəhərində Olimpiya kompleksinin tikilməsi, hesab 

edirəm ki, çox vacibdir və biz buna nail olacağıq.  

İqtisadi inkişaf, sosial sahəyə diqqət, pensiyaların, maaşların, sosial müavinətlərin artırılması, 

iqtisadi potensialın güclənməsi, ordunun güclənməsi, xarici siyasətdə qəti mövqeyimiz, Azərbaycanın 

bölgədəki mövqelərinin möhkəmlənməsi, Azərbaycanın dünya birliyində daha möhkəm yer tutması üçün 

biz çalışırıq. Mən Prezident kimi öz vəzifəmi bunda görürəm. Xalqa xidmət etməkdə görürəm. Bütün 

məmurlardan, vəzifəli şəxslərdən, o cümlədən icra hakimiyyətinin başçılarından da tələbim bundan 

ibarətdir. Biz xalqın xidmətçiləriyik. Xalq bizi ona görə seçib və etimad göstərir ki, ona ləyaqətlə qulluq 

edək, xidmət edək.  

Mən bütün bölgələri gəzirəm. Çoxdan istəyirdim ki, Göyçaya da gəlim, sizinlə görüşüm və çox 

şadam ki, bu gün mənim arzum gerçəkləşir. Sizi görəndə, sizinlə ünsiyyətdə olanda, buradakı əhval-

ruhiyyəni, abadlıq işlərini görəndə mənim ürəyim açılır, sevinir. Problemlər də var və az deyildir. 

Yoxsulluğun aradan qaldırılması bir nömrəli problemdir. İlyarım bundan əvvəl Azərbaycanda yoxsulluğun 

səviyyəsi 50 faiz idi. İndi 40 faizdir. Amma yenə də çoxdur. Nə üçün belə olmalıdır? Nəyə görə Azərbaycan 

xalqının 40 faizi yoxsulluq şəraitində yaşamalıdır? Biz bununla barışa bilmərik. Amma bunun obyektiv 

səbəbləri var. 1990-cı illərin əvvəllərindəki iqtisadi böhran, tənəzzül Azərbaycanın iqtisadiyyatını 

çökdürdü, müəssisələr dayandı, təsərrüfat əlaqələri pozuldu. Faktiki olaraq, ölkə iflic vəziyyətində idi. Bir 

yandan da sabitlik pozulmuşdu. Qanunsuz silahlı dəstələr meydan oxuyurdu. Digər tərəfdən, ermənilər 

torpaqlarımızı işğal edirdilər. Nəhayət, vətəndaş müharibəsi, qarşıdurma başlanmışdı. Bütün bu ağır 

şəraitdə xalqın tələbi ilə, sözün əsil mənasında, xalqın lideri hakimiyyətə gəldi və Azərbaycanı bu bəladan 

qurtardı.  

Bu gün Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün gözəl şərait var. Ona görə yoxsulluğun azaldılması, 

işsizliyin aradan götürülməsi prioritet məsələdir. Mən prezident seçkiləri ərəfəsində bəyan etmişdim ki, 5 

il ərzində Azərbaycanda 600 min iş yeri açılacaqdır. Buna bəziləri ciddi yanaşmaq istəmirdi, bəziləri 

inanmırdı, hesab edirdi ki, bu, bir vəddir. Çünki onların özlərinin verdiyi vədlərin hamısı sonra boşa çıxır. 

Amma bizim verdiyimiz vədlər bu gün artıq reallıqdır. 600 min iş yerindən indiyədək 220 mini açılıbdır. 

Bu hələ başlanğıcdır. Biz iqtisadi inkişaf proqramının, regional inkişaf proqramının əvvəlindəyik. Görün, 

Azərbaycana Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən gələcək vəsait daxil olandan sonra bizi nələr gözləyir.  

2006-ci il Azərbaycan üçün həlledici il olacaqdır. İqtisadiyyata çox güclü təkan veriləcəkdir. Bizim 

büdcəmiz artacaqdır. 2005-ci ildə büdcə 2004-cü ilə nisbətən 40 faiz artıbdır. 2006-cı ildə daha çox 

artmalıdır. Bizim büdcəmiz 3 milyard, sonra 4 milyard, 5 milyard dollar olmalıdır. Bizim görüləsi çoxlu 

işlərimiz var. Yeniləşmə aparılmalıdır, abadlıq işləri görülməlidir, infrastruktur yaranmalıdır, əmək haqları 

qaldırılmalıdır, iqtisadiyyat daha da inkişaf etməlidir. Bunu etmək üçün vəsait lazımdır. Onu da biz əldə 

edirik. Nə ilə? Siyasətlə, iqtisadi, siyasi islahatlarla, bizim neft strategiyamızın icrası ilə və digər önəmli 

tədbirlərlə. Bütün bunların mərkəzində bir amal, bir məqsəd dayanır: Azərbaycanın güclənməsi, qüdrətli 

dövlətə çevrilməsi, Azərbaycan xalqının rahat, firavan yaşaması.  

Bu gün Azərbaycanda əmin-amanlıq, sabitlik, milli həmrəylik, milli birlik var, iqtidarla xalq 

arasında vəhdət var, inam var. Bu, reallıqdır. Lakin bunu həm ölkə daxilində, həm də xaricdə istəməyən 

qüvvələr də vardır. Amma onların fəaliyyəti bizim siyasətimizə heç vaxt təsir etməmişdir və etməyəcəkdir. 

Xalq özü bilir ki, kim kimdir. Kim vədlə, sözlə, hansısa reallığı əks etdirməyən proqramla çıxış edir, kim 

real işlə. Real iş olmalıdır. Daş daş üstünə qoyulmalıdır, abadlıq aparılmalıdır, bir ağac əkilməlidir. Heydər 

Əliyevin siyasətinin əsası bundadır. 1970-ci illərdə də belə idi.  
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1970-ci illərdə Göyçay abadlaşdı. Mən keçmişdə bir neçə dəfə Göyçayda olmuşam. Amma 

Prezident kimi ilk dəfə buradayam. Göyçayın inkişafı məhz o illərdə başlanmışdı.  

Bu gün gördüyüm konserv zavodu, yaxud da süd zavodu, - hansılar ki, indi yeniləşib, dünya 

standartlarına uyğun müasir avadanlığı var, - onlar o illərdə tikilibdir. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə o 

illərdə tikilən müəssisələr sonralar, 1990-cı illərdə səriştəsiz rəhbərlərin yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində 

dayanmışdı, işləmirdi. İndi onlar yenidən işə salınır. Yəni bu nəyi göstərir? Bu, bir meyildir, bir ənənədir 

və gərək biz bunu gücləndirək. Hərə öz yerində - Prezident, onun yerlərdəki nümayəndələri, icra 

hakimiyyətinin başçıları, məmurlar, vəzifəli şəxslər, cəmiyyətimiz, bir sözlə, biz hamımız. Azərbaycan 

bizim Vətənimizdir, əziz, doğma torpağımızdır, onun müstəqilliyi ən böyük sərvətimizdir. Biz fəxr edirik 

ki, müstəqil dövlətik. Sözün əsl mənasında, müstəqil dövlət kimi siyasət aparırıq. Bizim qonşuluğumuzda 

başqa ölkələr var. Hansı ki, adı müstəqildir, özü müstəqil deyil, başqa qüvvələrin, dairələrin, ölkələrin 

iradəsi ilə oturub-durur. Bizdə əsl müstəqillik var, öz siyasətimizi yalnız və yalnız xalqın iradəsinə, istəyinə 

əsaslanaraq həyata keçiririk. Heç kim bizə təsir edə bilməz. Bizim heç kimdən asılacağımız yoxdur. Ona 

görə gərək daha da güclənək. Güclənək ki, güclü ordu yaradaq. Güclü ordu yaradaq ki, torpaqlarımızı azad 

edək.  

Sülh danışıqları gedəcəkdir. Mən hələ ümidliyəm ki, danışıqların müsbət nəticəsi mümkündür. 

Çünki son zamanlar Ermənistanla Azərbaycan arasında aparılan danışıqlarda müəyyən irəliləyiş var. Ümid 

edirəm ki, bu, daha da qabağa gedəcəkdir. Amma eyni zamanda düşmən bizim gücümüzü bilməlidir, 

gücümüzü hiss etməlidir və ondan qorxmalıdır. Bunun üçün güclü ordu yaranmalıdır. Bunu da edirik. Bu 

il orduya xərclər təxminən 2 dəfə də artıbdır. Gələn il, lazım olarsa, yenə də 2 dəfə artırarıq ki, bütün 

məsələləri öz istədiyimiz kimi həll edək.  

Bizim istədiyimiz haqq-ədalətdir, başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur. Amma öz 

torpaqlarımızı da heç kimə verən deyilik. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməliyik. Qaçqınlar, köçkünlər 

doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Əminəm ki, biz buna nail olacağıq.  

Əziz bacılar və qardaşlar!  

Bizim gücümüz birliyimizdədir, birgə fəaliyyətimizdədir. Bu gün bu birlik var. Azərbaycan xalqı 

həmrəylik nümayiş etdirir. Azərbaycan xalqı öz Prezidentinə etimad göstərir. Mən bunu hiss edirəm və 

buna arxalanıram. Mənim gücüm bundadır. Mən bunu hiss etdikcə, islahatları daha da inamla aparıram. 

Xarici siyasətimizi Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun şəkildə aparıram. Kiminsə maraqlarına uyğun 

yox, məhz Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun aparıram. Çünki bu, bizim torpağımızdır, Vətənimizdir. 

Azərbaycan xalqı bu torpaqda yaşayır və müstəqil Azərbaycan ən böyük sərvətimizdir.  

Göyçayda görülmüş işlər məni razı salır, baxmayaraq ki, problemlər də var və onlar aradan 

götürülməlidir. İcra hakimiyyətinin başçısı mənə məruzə edəcək - əgər əlavə kömək lazımdırsa, abadlıq, 

quruculuq işlərinə, hansısa müəssisələrin yaranmasına, yolların salınmasına, elektrik xətlərinin çəkilməsinə 

əlavə vəsait lazımdırsa, mən bunu ayıracağam. Bu gün belə imkanlar var. Mən görəndə ki, iş var, necə 

deyərlər, daha da inamla kömək edirəm. Görəndə ki, iş yoxdur, bilirsən ki, ona nə qədər kömək etsən, vəsait 

ayırsan da havaya sovrulacaqdır. Burada isə iş gedir. Ona görə mən bunu bəyənirəm və dəstəkləyirəm.  

Göyçaylılar həmişə, bütün zamanlarda Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yaşamasına böyük 

töhfələr vermişlər, bizim müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi işində çox böyük işlər görmüşlər. Bu gün də 

göyçaylılar Azərbaycanın müstəqilliyinin, iqtisadi potensialının möhkəmlənməsi üçün böyük işlər görürlər. 

Mən buna görə sizə minnətdaram. Sizin hamınıza cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  

(Dövlətimizin başçısının nitqi qəzetin bugünkü nömrəsinin birinci səhifəsində dərc olunmuşdur). 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev sakinlərlə bir daha səmimiyyətlə görüşdü, ona göstərilən ehtirama görə 

təşəkkürünü bildirdi. Göyçaylılar dövlətimizin başçısına və ailə üzvlərinə ən xoş diləklərini çatdırdılar, 

ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasətinin davam etdirilməsinə bundan sonra da yardımçı olacaqlarını 

vurğuladılar. 

 

AZƏRTAC 

2005, 8 iyul 
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Hacıqabul 

 
2007, 23 avqust 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Hacıqabul rayonuna və Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsinə 

səfəri: Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

➢ Hacıqabul Mərkəzi Rayon Xəstəxanası tamamilə yenidən qurulmuşdur 

➢ Hacıqabul rayon Qizilburun kənd orta məktəbi ilə tanışlıq 

➢ Hacıqabulun mədəniyyət evi yenidən qurulacaq 

➢ Yeni müəssisə Azərbaycanda və Xəzər dənizi hövzəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərin maraq 

dairəsindədir 

➢ Hacıqabul Rayon Uşaq Tibb Mərkəzinin təməli qoyulmuşdur: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Hacıqabul rayonuna və Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsinə 

səfəri 

Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

(23 avqust 2007-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 23-də 

Neftçala rayonuna səfərini başa çatdırdıqdan sonra Hacıqabul rayonunda və Qaradağ rayonunun Ələt 

qəsəbəsində olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyevi rayon sakinləri böyük hörmət və ehtiramla, hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Hacıqabul Rayon İcra 

Hakimiyyətinin binası qarşısında ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu. 

Məlumat verildi ki, ətraf ərazilər tezliklə abadlaşdırılacaq, şəhərin mərkəzi prospekt və küçələrində 

səliqə-sahman yaradılacaq, sakinlərin mədəni istirahəti üçün parklar və yaşıllıqlar salınacaqdır. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 avqust 
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Hacıqabul Mərkəzi Rayon Xəstəxanası tamamilə yenidən qurulmuşdur 

(23 avqust 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Uşaq Tibb Mərkəzinin 

təməlqoyma mərasimi başa çatdıqdan sonra Hacıqabul mərkəzi rayon xəstəxanası ilə tanış olmuşdur. 

Uzun müddət tikintisi yarımçıq qalmış, tamamilə yararsız hala düşmüş bu xəstəxana binası məhz 

Prezident İlham Əliyevin tapşırığı və qayğısı ilə yenidən qurulmuş, ən müasir avadanlıq və tibbi ləvazimatla 

təchiz edilmişdir. 

Dövlətimizin başçısına burada aparılan yenidənqurma işləri və əhaliyə göstərilən yüksək tibbi 

xidmət barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, iki mərtəbədən ibarət xəstəxana 50 çarpayılıqdır və bunun 35-

i cərrahiyyə şöbəsinə, 15-i isə doğum şöbəsinə aiddir. Burada 150 həkim və tibb bacısı işləyir. Bu səhiyyə 

ocağı əsaslı təmirdən sonra 2007-ci ilin aprelindən fəaliyyətə başlamışdır. Burada poliklinika da fəaliyyət 

göstərir, İtaliya və digər ölkələrin istehsalı olan stomatoloji, ultrasəs müayinəsi, kardioqraf, süni tənəffüs 

və digər müasir aparatlar quraşdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı şöbələrə, kabinet və otaqlara baxdı, avadanlıqla tanış oldu, görülən 

işlərdən, yaradılan şəraitdən razılığını bildirdi, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 avqust 
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Hacıqabul rayon Qizilburun kənd orta məktəbi ilə tanışlıq 

(23 avqust 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 23-də 

Hacıqabul rayonunun Qızılburun kənd orta məktəbində olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı məktəbin veteran müəllimləri 

hörmətlə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, 1932-ci ildə 7 illik məktəb kimi fəaliyyətə başlayan 

bu təhsil ocağı 1932-ci - 1968-ci illərdə kərpicdən tikilmiş binada, 1968-ci - 2006-cı illərdə isə neft 

kəşfiyyatçıları üçün yataqxana məqsədi ilə inşa olunmuş taxta binada fəaliyyət göstərmişdir. 2006-cı ildə 

Heydər Əliyev Fondunun “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” Proqramı çərçivəsində 240 şagird yeri 

olan müasir məktəb binası tikilmişdir. Məktəb zəruri avadanlıqla və kompyuterlə təchiz edilmişdir. 

Bildirildi ki, Qızılburun kənd məktəbi 1991-ci ilə qədər əsas məktəb kimi fəaliyyət göstərmiş, 

1992-ci ildən orta məktəbə çevrilmişdir. Hazırda məktəbdə 216 şagird oxuyur və onların təlim-tərbiyəsi ilə 

19 müəllim məşğul olur. Məktəbin yetirmələri arasında 4 elmlər doktoru, 6 elmlər namizədi vardır. 

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı sinif otaqlarına, kompyuter zalına baxdı və görülən işlərin müasir 

standartlara cavab verdiyini diqqətə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı gənc nəslin yüksək səviyyədə təhsil 

alması üçün bundan sonra da lazımi şəraitin yaradılacağını bildirdi və kollektivə uğurlar arzuladı. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 avqust 
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Hacıqabulun mədəniyyət evi yenidən qurulacaq 

(23 avqust 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin gün Hacıqabul 

rayon mədəniyyət evinin yenidən qurulması layihəsi ilə də tanış oldu. Qeyd edildi ki, bu mədəniyyət evi 

əsaslı təmirdən sonra ən müasir standartlara cavab verəcək və burada mədəni tədbirlərin keçirilməsi üçün 

hər cür müasir şərait yaradılacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı binada aparılacaq yenidənqurma işləri ilə bağlı müvafiq tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 avqust 
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Yeni müəssisə Azərbaycanda və Xəzər dənizi hövzəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərin maraq 

dairəsindədir 

(23 avqust 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 23-də 

Hacıqabul rayonuna səfərindən sonra Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsinə gəlmişdir. Dövlətimizin başçısı 

burada “3A” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus təhlükəsizlik sədləri və qalvanikləşdirmə zavodu 

ilə tanış olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ulu öndər Heydər Əliyevin zavodun həyətində 

ucaldılmış büstünün önünə gül dəstələri qoydular. 

Dövlətimizin başçısını və xanımını müəssisənin kollektivi yüksək ehtiramla qarşıladılar. 

Azərbaycan Prezidenti müəssisədə istehsal olunan məhsullara baxdı. Məlumat verildi ki, Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyət respublikamızda reflektiv yol nişanlarının və informativ lövhələrin istehsalına, 

reflektiv yol xətlərinin çəkilməsi işlərinə 2004-cü ildən başlamış və bu işi uğurla davam etdirir. Yol 

hərəkətində böyük əhəmiyyət kəsb edən təhlükəsizlik sədləri isə ölkəmizə xaricdən alınıb gətirilirdi. 

Zavodun inşasına 2005-ci ildə başlanmış və 2006-cı ilin sonunda yekunlaşdırılmışdır. Ümumi 

dəyəri 3,5 milyon manat olan zavod 2 sexdən ibarətdir. Qalvanikləşdirmə və təhlükəsizlik sədləri sexlərinin 

ümumi sahəsi 756 kvadratmetrdir. Sexlərdə İsveçdən alınıb gətirilmiş avadanlıq quraşdırılmışdır. Zavod il 

ərzində 120 kilometrdən artıq təhlükəsizlik səddi istehsal etmək gücünə malikdir. Təhlükəsizlik sədlərinin 

uzunmüddətli istifadəsini təmin etmək məqsədi ilə korroziyadan qorunmaq üçün xüsusi sink örtüyü ilə 

üzlənməsi qalvanikləşdirmə sexində həyata keçirilir. Bu sex nəinki təhlükəsizlik sədləri üçün, 

ümumiyyətlə, Azərbaycanın neft, energetika və tikinti sektoru üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. 

Regionda analoqu olmayan üsulla qalvanikləşdirmə başda neft şirkətləri olmaqla, Azərbaycanda və Xəzər 

dənizi hövzəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərin maraq dairəsindədir. 

Bildirildi ki, qalvanikləşdirmə sexinin avadanlığı Türkiyədən gətirilmişdir. Sexin fəaliyyəti 

beynəlxalq standartlara uyğun qurulmuşdur. Ekoloji təmizliyə və işçilərin təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət 

yetirilir. 

Qalvanikləşdirmə sexində yalnız sınaq xarakterli məhsullar hazırlanmasına baxmayaraq, artıq 

Azərbaycanın aparıcı neft şirkətlərindən, Qazaxıstan müəssisələrindən sifarişlər daxil olmağa başlamışdır. 

Prezident İlham Əliyev zavodun istehsal prosesi ilə maraqlandı, təhlükəsizlik sədləri və 

qalvanikləşdirmə sexlərini gəzdi. 

Məlumat verildi ki, müəssisədə 62 nəfər daimi işlə təmin olunmuşdur. Quraşdırma işlərini nəzərə 

alsaq, bu zavodun açılışı ilə 130-dan çox işçi daimi işlə təmin olunacaqdır. Qalvanikləşdirmə sexinin 

gündəlik istehsal həcmi 30-40 ton təşkil edir. Mövcud standartlara uyğun olaraq metal konstruksiyasının 

üz qatı 80-120 mikron qalınlığında sink təbəqəsi ilə örtülür və bu da açıq hava şəraitində həmin məhsulların 

35-40 il korroziyaya uğramasının qarşısını alır. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 avqust 
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Hacıqabul Rayon Uşaq Tibb Mərkəzinin təməli qoyulmuşdur 

(23 avqust 2007-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 23-də Hacıqabul Rayon Uşaq Tibb Mərkəzinin 

təməlqoyma mərasimində iştirak etdi.  

Dövlətimizin başçısını buraya toplaşan səhiyyə işçiləri, ictimaiyyətin nümayəndələri böyük hörmət 

və ehtiramla, hərarətli alqışlarla qarşıladılar.  

Uşaq xəstəliklərinin qarşısının alınması, profilaktikası məqsədi ilə tikilən mərkəzin baş planı ilə 

tanış olan Prezidentə məlumat verildi ki, rayonun 63 min nəfər əhalisinin 23 mini 14 yaşadək uşaqlardır. 

Bu gün təməli qoyulan ikimərtəbəli tibb müəssisəsi əsas korpusdan, yardımçı binadan, qazanxanadan ibarət 

olacaq və müasir avadanlıqla təchiz ediləcəkdir. Mərkəz üçün 4800 kvadratmetr torpaq sahəsi ayrılmışdır 

və onun 1200 kvadratmetrində tikinti işləri həyata keçiriləcəkdir. İnşaat işləri bir il müddətinə başa 

çatdırılacaqdır. Burada 17 həkim, 33 orta tibb işçisi çalışacaqdır. Uşaq Tibb Mərkəzində müalicə və 

yardımçı işlər üzrə 26 kabinet və otaqlar olacaqdır. Ümumiyyətlə, MDB məkanında bu cür mərkəz ilk dəfə 

respublikamızda fəaliyyət göstərəcəkdir.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev gilizi binanın təməlinə qoydu və beton qarışığı tökdü, 

inşaatçılara uğurlar arzuladı.  

Sonra bu münasibətlə təntənəli mərasim keçirildi. Mərasimi Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı Əhməd Muxtarov açdı.  

 

Hacıqabul rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhməd Muxtarovun çıxışı 

-Möhtərəm cənab Prezident! 

Bu gün rayonumuz üçün çox əlamətdar, tarixi bir gündür. 

Zati-aliləri, icazə verin, Sizin bu səfərinizi böyük sevinclə gözləyən, bu fərəhli anları yaşayan 

Hacıqabulun bütün əhalisi adından ilk dəfə rayonumuza gələn Prezidentimizi salamlayım, “Xoş gəlmisiniz” 

deyim. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Böyük minnətdarlıq və qürur hissi ilə bildiririk ki, respublikamızın hər yerində olduğu kimi, 

Hacıqabul rayonunun da inkişafı, əhalinin rifah halının və yaşayışının yaxşılaşması əsası ulu öndərimiz 

Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş siyasətlə, Sizin rəhbərliyiniz altında son illər həyata keçirilən 

möhtəşəm tədbirlərlə, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının uğurlu icrası ilə bağlıdır. 

Bugünkü Hacıqabulu 4-5 il bundan əvvəlki Hacıqabulla müqayisə etmək belə mümkün deyildir. 

İndi hər yerdə tikinti-abadlıq işləri gedir. Yeni infrastruktur yaradılır, tarlalar becərilir, təzə müəssisələr, iş 

yerləri açılır. İnsanların öz sabahlarına ümidləri və inamları sonsuz dərəcədə artmışdır. 

Sizin Azərbaycanda həyata keçirdiyiniz siyasətin əsasında insan amili dayanır. İnsanın rifahına, 

onun sosial ehtiyaclarının ödənilməsinə, firavan həyatının qurulmasına yönəlmiş məqsədyönlü siyasətiniz, 

göstərdiyiniz yüksək qayğı və diqqət bizim rayonda da öz bəhrəsini verir. Əhalinin sosial–iqtisadi 

problemləri ardıcıl olaraq həll edilir. Adamların güzəranı getdikcə yaxşılaşır. Elə bu gün Sizin tapşırıq və 

xeyir-duanızla tikintisinə başlanan Hacıqabul Rayon Uşaq Tibb Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində 

iştirakınız hacıqabullulara göstərdiyiniz qayğıya daha bir parlaq nümunədir. 

Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, buna qədər Sizin köməyinizlə rayonumuzda səhiyyə sahəsində 

başqa bir problem öz həllini tapmış, uzun illərdən bəri tikintisi yarımçıq qalmış 50 çarpayılıq şəhər 

xəstəxanası Dövlət Proqramına uyğun olaraq, cari ilin aprel ayında istifadəyə verilmişdir. Minnətdarlıq 

hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, apardığınız uğurlu siyasətin nəticəsində ötən il rayon üzrə 871 min 

kvadratmetr mənzil sahəsi tikilib istifadəyə verilmişdir. Bu da əvvəlki illə müqayisədə 77,2 faiz çoxdur. 

İndi hacıqabullu ailəsinin hər bir üzvünə 14 kvadratmetr mənzil sahəsi düşür. Bu, Sizin yüksək diqqət və 

qayğınız sayəsində rayonda insanların yeni iş yerləri, yaxşı iş şəraiti, yüksək gəlir, firavan yaşayışla təmin 

olunmasının ən bariz göstəricisidir. 

Hörmətli cənab Prezident! 

Təkcə ötən il rayonda iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına 11 milyon manatdan artıq 

investisiya qoyulmuşdur ki, bu da 2005-ci ilə nisbətən 32,1 faiz çoxdur. Sərmayənin 10,6 milyon manatı, 

yəni 95 faizi tikinti-quraşdırma işlərinə yönəldilmişdir. Şəhərin mərkəzində “Dədə Qorqud” parkı salınmış, 

dairə seçki komissiyasının binası əsaslı təmir edilmişdir. Qaz istismarı idarəsinin, sosial müdafiə 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

101 

 

mərkəzinin yeni inzibati binaları tikilmişdir. Sizin tapşırığınızla rayonumuza ayrılmış vəsait hesabına 

şəhərin 12 küçəsinə asfalt döşənmiş, səkilər düzəldilmiş və abadlıq-quruculuq işləri aparılmışdır. 

Sizin tapşırığınız və köməyinizlə hazırda rayonda tikinti-quruculuq işləri sürətlə davam edir. 

Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 16 mənzilli yaşayış binasının, bələdiyyə parkının tikintisi 

başa çatmaq üzrədir. Ayrı-ayrı sahələr üzrə özəl xidmət və istehsal müəssisələrinin tikintisi davam etdirilir. 

İcazə verin, fürsətdən istifadə edərək, hacıqabulluların ən səmimi minnətdarlığını və xoş arzularını 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı 

səfiri çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya çatdırım. Məhz Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə qısa 

müddət ərzində rayonda 3 yeni məktəb binası tikilmişdir. Hazırda şəhərdə 640 yerlik, Padar qəsəbəsində 

420 yerlik yeni məktəb binalarının tikintisi davam etdirilir. 

Hacıqabul rayonu coğrafi cəhətdən ölkənin bütün əsas kommunikasiya xətlərinin keçdiyi ərazidə 

və paytaxtın 110 kilometrliyində yerləşir. Bu isə rayonda sənaye sahələrinin inkişafı üçün əlverişli şərait 

yaradır. Uzun illərdən bəri fəaliyyətini dayandırmış toxuculuq-xalçaçılıq sahələri, süd emalı sexi 

rayonumuzun sənaye potensialının artırılması, işsizliyin aradan qaldırılması məqsədi ilə bərpa olunub işə 

salınmışdır. Nəticədə 100-dən çox sakin özünə daimi iş yeri tapmışdır. Son üç ildə rayonda 1894 iş yeri 

açılmışdır ki, bunun da 1735-i daimidir. 

Rayonda bəzi sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı şərait vardır. Toxuculuq-xalçaçılıq, 

meyvə-tərəvəz emalı sahələrini daha da inkişaf etdirmək, çəltik emalı zavodu tikmək üçün kifayət qədər 

işçi qüvvəsi və bol xammal vardır. Rayonda ildə 30 milyon ədəd yumurta istehsal edən damazlıq 

təsərrüfatının, müasir süd və çəltik emalı zavodlarının tikintisi nəzərdə tutulur. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Bu ərazidə yaşayanların əsas məşğuliyyəti əkinçilik və maldarlıq olmuşdur. Lakin tarixən 

rayonumuzda suyun çatışmazlığı çox böyük problemə çevrilmişdir. Rayonun təsərrüfatlarını əkin suyu ilə 

təmin etmək, bu problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə Sizin tapşırığınıza uyğun olaraq, artıq Pirsaat su 

anbarının lildən təmizlənilib həcminin genişləndirilməsinə başlanmışdır. Rayonumuzda uzunluğu 55 

kilometr olan və saniyədə 6 kubmetr su ötürmək gücünə malik baş suvarma kanalının çəkilişi də sürətlə 

davam etdirilir. Bu işlərin başa çatması nəticəsində rayonda əlavə 6 min hektara yaxın torpaq sahəsi əkin 

dövriyyəsinə daxil olacaq, 7 min hektara yaxın sahənin su təminatı əsaslı surətdə yaxşılaşacaqdır. 

Hacıqabullular böyük inamla düşünürlər ki, qısa müddətdə bu qədər möhtəşəm işlər həyata 

keçirildiyi kimi, Sizin rəhbərliyinizlə növbəti beş ildə də ölkəmizdə böyük xariqələr yaradılacaqdır. Bir 

neçə ildən sonra bu boz çöllər bağlı-bağatlı, yaşıllıqlar diyarına çevriləcəkdir. Siz Hacıqabula ikinci həyat 

gətirəcəksiniz. Belə bir xeyirxah əməli Hacıqabul camaatı heç vaxt unutmayacaq, nəsillər ömrü boyu Sizə 

minnətdar olacaqlar. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Sizin tapşırığınızla bağlı rayonumuzda qarşıda görüləsi işlər çoxdur. Hacıqabullular həmişə olduğu 

kimi, Sizin böyük diqqət və qayğınıza bundan sonra da əməli işlərlə cavab verəcək, apardığınız möhtəşəm 

siyasətin həyata keçirilməsinə bütün qüvvələrini səfərbər edəcəklər.  

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Əziz hacıqabullular!  

Əziz dostlar!  

Əziz həkimlər!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün doğrudan da Hacıqabul rayonunun həyatında 

çox əlamətdar bir gündür. Bu gün yeni Uşaq Tibb Mərkəzinin təməl daşını qoyduq və əminəm ki, qısa 

müddət ərzində gözəl bir tibb ocağı yaradılacaqdır.  

Hacıqabul rayonunun əhalisinin üçdəbir hissəsi uşaqlardır. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Biz gənc 

nəsli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etməliyik, eyni zamanda onlar fiziki cəhətdən güclü olmalıdırlar, 

xəstələnməməlidirlər, onların sağlamlığı üçün əlimizdən gələni etməliyik. Ona görə Hacıqabulda Uşaq 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

102 

 

Tibb Mərkəzinin yüksək, dünya standartlarına uyğun şəkildə tikilib istifadəyə verilməsi həm rayonun sosial 

infrastrukturuna böyük dəstək olacaqdır, həm də ki, insanlara, uşaqlara böyük töhfə olacaqdır. 

Azərbaycanda bütün istiqamətlərdə, o cümlədən sosial sahədə işlər sürətlə gedir. Bu ərazidə uzun illər inşası 

yarımçıq qalmış xəstəxananın da tikintisi, bərpası başa çatıb və istifadəyə verilibdir. Burada yeni məktəb 

tikilir. Azərbaycanda son illər ərzində 1000-dən çox yeni məktəb tikilibdir və bu proses davam edir. Yeni 

məktəblər, yeni əlavə korpuslar tikiləcəkdir, qəza vəziyyətində olan məktəblər təmir olunacaqdır və 

Hacıqabulda da bu işlər öz əksini tapır.  

Mən çox istəyirəm ki, rayon daha da sürətlə inkişaf etsin. Bir il bundan əvvəl, bir qədər ondan da 

çox rayonun rəhbərliyi gücləndirildi, Hacıqabula 300 min manat dəyərində maddi dəstək göstərildi. 

Düzdür, bu o qədər də böyük məbləğdə olmadı, amma mən hesab edirəm, bir halda ki, biz Hacıqabulun 

potensialını inkişaf etdirmək istəyirik, burada gedən quruculuq-abadlıq işlərini sürətləndirmək istəyirik, - 

istəyirik ki, burada küçələr, binalar abadlaşsın, yeni parklar salınsın, - mən Bakıya qayıdan kimi göstəriş 

verəcəyəm ki, Hacıqabulun inkişafına, xüsusilə onun abadlaşmasına əlavə vəsait ayrılsın və əlavə 1 milyon 

Azərbaycan manatı rayonun inkişafına sərf olunsun.  

Azərbaycanın indiki iqtisadi inkişafı bizə imkan verir ki, qarşıda duran bütün vəzifələri icra edək. 

Azərbaycanın artan iqtisadi gücü, artan iqtisadi potensial və ölkənin valyuta ehtiyatları bizə bu imkanları 

yaradır. Biz də bundan səmərəli istifadə etməliyik və ölkəmizin bütün ehtiyaclarını təmin etməliyik. İlk 

növbədə, güclü iqtisadiyyat yaradılmalıdır. Bu məqsədlə məhz bölgələrdə, rayonlarda icra olunan inkişaf 

proqramı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Güclü neft sənayesi yaradılmalıdır, o da yaradılır və Azərbaycan bu 

istiqamətdə dünya əhəmiyyətli uğurlar əldə edibdir.  

Əlbəttə ki, güclü sosial infrastruktur yaradılmalıdır. Məktəblər, xəstəxanalar və digər sosial 

obyektlər tikilməsi, insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşması, maaşların, pensiyaların artırılması – bütün 

bu istiqamətlərdə ardıcıl şəkildə işlər görülür. Növbəti illərdə Azərbaycan tam şəkildə güclü ölkəyə 

çevriləndən sonra əlbəttə, bütün bu məsələlər öz həllini tapacaqdır. İndiki mərhələdə isə ölkənin hərtərəfli 

inkişafı üçün - həm iqtisadi imkan baxımından, həm sosial proqramların icrası baxımından, ölkəmizin 

beynəlxalq mövqelərinin güclənməsi baxımından və Azərbaycanın hərtərəfli imkanı baxımından nə 

lazımdırsa, biz onu da edirik.  

Özəl sektor inkişaf edir. Bu, həm rayonların inkişafında, həm də statistik göstəricilərdə əyani 

şəkildə özünü göstərir. Bu gün Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatının 80 faizi özəl sektorda formalaşıbdır. 

Biz müstəqil dövlət kimi yaşamağa başlayanda, özəl sektor faktiki olaraq yox idi. Dövlət sektoru da faktiki 

olaraq yox idi. Çünki o vaxt, 1990-cı illərin əvvəllərində işləyən müəssisələr yararsız vəziyyətə düşmüşdü. 

Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycanın iqtisadiyyatı və sənayesi tamamilə iflic vəziyyətinə 

düşmüşdü. İndi isə Azərbaycanda həm dövlət xətti ilə çox nəhəng layihələr həyata keçirilir, həm də özəl 

sektor inkişaf etdirilir.  

Müstəqillik əldə olunandan sonra ilk dəfədir ki, 2007-ci ildə Azərbaycana qoyulan sərmayələrin 

həcmi daxili sərmayələrin xeyrinə dəyişibdir. Yəni daxili sərmayələr xarici sərmayələrdən daha da böyük 

həcmdə qoyulubdur. İlk dəfədir. Bu onu göstərir ki, artıq daxildə imkanlar kifayət qədərdir. 1990-cı illərin 

ortalarında və sonunda biz daha çox xarici investisiyalardan asılı idik, istəyirdik ki, daha çox xarici şirkətləri 

cəlb etməklə iqtisadiyyatımız inkişaf etsin. Bu gün də bu siyasət davam edir, hətta ən inkişaf etmiş ölkələrdə 

də xarici sərmayələr qorunur və buna böyük diqqət göstərilir. Ancaq bununla bərabər, Azərbaycanda 

yaranan imkanlar, dövlətin güclənməsi, iqtisadi potensialın möhkəmlənməsi, özəl sektorun fəaliyyət 

göstərməsi ona gətirib çıxarır ki, Azərbaycan şirkətləri Azərbaycanda artıq ən böyük investisiya qoyan 

şirkətlərdir.  

Azərbaycan şirkətləri indi başqa ölkələrə də investisiya qoymağa başlayıblar. Bu, həm iqtisadi 

cəhətdən bizə lazımdır, həm də siyasi cəhətdən Azərbaycanı gücləndirir. Azərbaycan regionun mərkəzinə 

çevrilibdir. Biz bunu həm coğrafi-siyasi vəziyyətimiz, həm zəngin təbii ehtiyatlarımız, həm də artıq mövcud 

olan nəqliyyat infrastrukturu, insanlarımızın istedadı, siyasi iradəsinin mövcudluğu və xalq ilə iqtidar 

arasında birliyin nəticəsində əldə etmişik. Bu gün Azərbaycanın qarşısında bütün üfüqlər açıqdır. Heç bir 

maneə yoxdur. Biz bütün sahələr üzrə proqramları, dəqiq, konkret, real əsaslara söykənən və maddi 

resurslarla dəstəklənən proqramları icra edirik.  

Əgər bizim maddi imkanlarımız olmasaydı və səhiyyənin inkişafı üçün proqramımız olmasaydı, 

bax, bu gün bu gözəl tibb ocağının təməl daşının qoyulması da olmayacaqdı. Həm maddi imkanlar var, həm 

də düşünülmüş siyasət var: istər səhiyyə sahəsində, istər təhsil sahəsində, istər sənayenin inkişafı sahəsində, 

istər neft strategiyamızın inkişafı sahəsində - bütün istiqamətlərdə. Azərbaycanın iqtisadiyyatı hərtərəfli 
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inkişaf edir, şaxələndirilir və iqtisadiyyatın bütün sektorları, o cümlədən kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf 

etməlidir. Azərbaycan əhalisinin yarısı kəndlərdə yaşayır. Ona görə də kənd təsərrüfatının təşviqi, dəstəyi 

üçün dövlət lazımi tədbirləri görür və görəcəkdir.  

“Aqrolizinq” Şirkətinin, aqrotexservislərin yaradılması bu istiqamətdə çox önəmli addımdır. Çünki 

kəndli bir çox hallarda gedib özü o texnikanı ala bilmir. Dövlət o texnikanı öz pulu ilə alır, onu gətirir və 

kəndlilərə icarəyə verir. Özü də o icarə haqqı çox aşağı olmalıdır ki, kəndlinin imkanı buna çatsın. Dövlət 

tərəfindən kəndlilərə maddi yardımlar da göstərilir. Bundan sonra dövlət gəlirləri artdıqca bu sahəyə daha 

da böyük diqqət göstəriləcəkdir. Sahibkarlara böyük məbləğdə kreditlər ayrılır.  

Dövlət İnvestisiya Şirkəti yaradılıbdır. Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafında Dövlət 

İnvestisiya Şirkətinin çox böyük rolu olacaqdır: xarici sərmayəni gətirməklə və daxili investorları 

stimullaşdırmaqla. Belə olan halda iqtisadi potensial daha da sürətlə artacaqdır. Bu gün biz bunu görürük.  

Bu gün regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrası nəticəsində yüz minlərlə yeni iş yerləri, 

minlərlə yeni müəssisələr açılıbdır və insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşır. Bu, bizə imkan verir ki, xüsusilə 

büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda maaşları qaldıraq və bunu edirik. Çünki özəl sektorda işləyənlərin 

əmək haqqı, yaxud da onun gəliri onun iqtisadi imkanlarından asılıdır. Amma büdcə hesabına fəaliyyət 

göstərən, çalışan insanlar – onlar maaş alırlar və elə maaş almalıdırlar ki, o maaş onların bütün tələbatını 

ödəyə bilsin. Hələ ki, biz buna nail ola bilməmişik.  

Düzdür, Azərbaycanda orta əmək haqqı sürətlə qalxır. Əgər postsovet məkanını götürsək, 

Azərbaycanda orta əmək haqqı bu gün kifayət qədər yüksək - 215 dollar səviyyəsindədir. Amma hamı bu 

maaşı almır. Aztəminatlı təbəqə aldığı maaşla dolanmağa çətinlik çəkir. Ona görə, minimum əmək haqqının 

qaldırılması bizim prioritet məsələmizdir və bunu qaldırmışıq. Orta əmək haqqının qaldırılması və büdcə 

təşkilatlarında fəaliyyət göstərən insanların əmək haqlarının qaldırılması növbəti illər üçün prioritet məsələ 

olacaqdır.  

Ümumiyyətlə, bizim siyasətimiz sosialyönümlü siyasətdir. Həm güclü bazar iqtisadiyyatının 

yaradılması, həm də bazar iqtisadiyyatına sadiqliyimiz əsas şərtdir, çünki başqa yol yoxdur. Biz 70 il Sovet 

İttifaqında yaşamışıq və görmüşük ki, 1990-cı illərin ərəfəsində o sistemin inkişaf etmək qabiliyyəti 

tükənmişdi. Yalnız və yalnız bazar iqtisadiyyatı prinsipləri ölkələri inkişafa, tərəqqiyə doğru aparır. Biz bu 

yolu seçmişik, amma o demək deyil ki, biz sosial məsələləri kənara qoymalıyıq. Yox. İlk növbədə, güclü 

iqtisadiyyat və bununla bərabər, güclü sosial siyasət olan halda Azərbaycanın qarşısında duran bütün 

problemlər öz həllini tapacaqdır.  

Mən ümid edirəm ki, Azərbaycanda gedən bu müsbət proseslər qısa müddət ərzində ölkəmizi 

qabaqcıl ölkələrin sırasına daxil edəcəkdir. Bizim iqtisadi inkişafımız indi çox sürətlidir. Üç ildir ki, dünya 

miqyasında Azərbaycan iqtisadiyyatı ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatdır. Biz üçüncü ildir ki, bu 

göstəriciyə görə dünyada birinciliyi saxlayırıq. Bu temp çox yüksəkdir. Bu işlərimizin dinamikası çox 

müsbətdir, çox güclü təkan verilibdir ki, hər bir sahə inkişaf etsin. Ancaq onu da bilməliyik ki, biz hələ 

inkişafımızın birinci mərhələsindəyik. Bu gün görülən bu işlər, qoyulan möhkəm zəmin, başlanan 

proqramlar öz xeyrini artıq verir və növbəti illərdə daha çox verəcəkdir.  

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri artıq bir ildən çoxdur fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın valyuta 

ehtiyatları böyüyür. Biz də bundan hər bir sahədə istifadə edirik, onu investisiya şəklində qoyuruq, yeni 

yollar salınır, su kəmərləri, qaz xətləri, məktəblər, xəstəxanalar, mədəniyyət ocaqları tikilir. Növbəti illərdə 

maddi imkanlarımız daha da böyük olacaqdır. Biz bunu bilirik. Biz bilirik bizi nələr gözləyir. Bilirik ki, bu 

gözəl imkanlardan necə istifadə etmək lazımdır. Əlbəttə ki, iqtisadi potensialın möhkəmlənməsi, sosial 

məsələlərin həlli, sabitliyin qorunub saxlanılması – bütün bu əsas şərtlər Azərbaycanda mövcuddur. O 

ölkədə ki, sabitlik pozulur, o ölkə heç vaxt inkişaf edə bilməz. Bunu biz uzaq və yaxın tarixdən bilirik.  

Bölgədə, bəzi yerlərdə gedən prosesləri izləyirik. Harada ki, sabitlik pozulur, ölkə tamamilə 

idarəolunmaz vəziyyətə düşür. Azərbaycanda isə siyasi sabitlik, düşünülmüş siyasət var, xarici siyasət milli 

maraqlar üzərində qurulubdur. Daxili siyasət insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına yönəldilibdir, 

ictimai asayiş qorunub saxlanılır. Azərbaycanda insanlar normal, təhlükəsizlik şəraitində yaşayırlar. Bu, 

çox önəmlidir. Çünki başqa ölkələrə baxanda, - indi ad çəkmək istəmirəm, - biz görürük ki, çox böyük 

problemlər, çox böyük daxili qarşıdurmalar var və onlar heç də ölkənin inkişafına xidmət etmir, əksinə, 

ölkəni geriyə atır.  

Biz də 1980-ci illərin sonunda, 1990-cı illərin əvvəllərində o acı tarixi yaşamışıq. O dövrə daha 

dönüş olmayacaqdır. Hərc-mərclik, xaos, anarxiya, quldurluq, özbaşınalıq, talançılıq, soyğunçuluq - 

Azərbaycan xalqı 1980-ci illərin sonunda və 1990-cı illərin əvvəllərində böyük zərbələr alıbdır. Məhz 
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bunun, o yarıtmaz siyasətin nəticəsində Azərbaycanın torpaqları işğal altına düşübdür. Təsəvvür etmək 

mümkündürmü ki, indiki zəmanədə Azərbaycanın hər hansı bir bölgəsi işğal altına düşsün?! Azərbaycanın 

güclü ordusu var. Bizim hərbi xərclərimiz 1 milyard dollara gəlib çatıbdır. O, bütün Ermənistanın dövlət 

büdcəsinə bərabərdir. İndi bizə hücum edə biləcək qüvvə yoxdur.  

Ancaq o illərdə Azərbaycanın rəhbərliyində xəyanətkar, qorxaq və yerində olmayan səriştəsiz 

rəhbərlər ölkəmizi bu bəlaya saldılar. Biz də indi çalışırıq ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək. Çalışırıq, 

danışıqlarda çox fəalıq, mövqeyimiz möhkəmlənir, eyni zamanda, ordumuzu da gücləndiririk ki, hər an, 

istənilən anda hərb yolu ilə torpaqlarımızı işğalçı qüvvələrdən azad edək.  

Ona görə bir daha demək istəyirəm ki, o illərdə yaşanan acı tarix bizim yadımızdadır və onu biz 

unutmamalıyıq. Bilirik ki, o daxili çəkişmələr, hərc-mərclik, özbaşınalıq nəyə gətirib çıxarır – vətəndaş 

müharibəsinə və torpaqların itirilməsinə. Bu gün isə Azərbaycanın inamlı siyasəti, bizim çox güclü xarici 

və daxili siyasətimiz var. Güclü iqtisadi potensial, güclü ordu, xalqla iqtidar arasında birlik – budur, 

Azərbaycanı gələcəyə aparan amillər!  

Ölkəmiz müasirləşir, zənginləşir, gənc nəsil vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunur. Fiziki 

sağlamlıq lazımdır. Bilirsiniz ki, biz bütün ölkədə idman qurğuları tikirik. Sağlamlıq olmalıdır, xəstəxanalar 

tikilir, ekoloji vəziyyət düzəlməlidir. Ona görə indi böyük sayda tədbirlər planı tərtib olunub, vəsait ayrılıb 

ki, Azərbaycanda ekoloji vəziyyət yaxşılaşsın. Nə üçün? İnsanlar sağlam olsunlar, Azərbaycan xalqı, 

Azərbaycan milləti güclü olsun, sağlam olsun. Biz istədiyimizə nail olaq, biz qüdrətlənək, zəngin dövlət 

yaradaq və bizim insanlarımız yaxşı yaşasınlar. Budur, mənim əsas istəklərim. Əminəm ki, siz də bu 

fikirdəsiz və biz hamımız birlikdə doğma Vətənimizi gücləndirməliyik, bunu edirik və gələcəkdə də 

edəcəyik.  

Əziz dostlar, mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə, bu gözəl Uşaq Tibb Mərkəzinin təməlqoyma 

mərasimi münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, qısa müddət ərzində gözəl bir tibb ocağı 

yaradılacaq, burada gözəl tibbi xidmət olacaq, həkimlər də yaxşı şəraitdə işləyəcəklər və hamı da razı 

olacaqdır.  

Sizi bir daha salamlayıram, sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  

(Dövlətimizin başçısının nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və hərarətli alqışlarla qarşılandı). 

  

AZƏRTAC 

2007, 24 avqust 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İmişli rayonuna və Əli Bayramlı şəhərinə səfəri 

(23 mart 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 23-də səhər tezdən İmişli rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ilk olaraq, Heydər Əliyev adına istirahət parkına gələrək, ümummilli 

liderimizin abidəsini ziyarət etdi və gül dəstəsi qoydu. Prezidentin xanımı Mehriban Əliyeva da abidənin 

önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezidentə məlumat verildi ki, parkda 10 hektara yaxın ərazini əhatə edən sakinlərin istirahəti üçün 

hər cür şərait yaradılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı parkda görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2006, 23 mart 
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Heydər Əliyev muzeyinin açılışı 

(23 mart 2006-cı il) 

 

Prezident İlham Əliyev parkla tanışlıqdan sonra burada Heydər Əliyev muzeyinin açılış 

mərasimində iştirak etdi. 

Dövlətimizin başçısı muzeyin açılışını bildirən lenti kəsdi. Prezidentə məlumat verildi ki, muzey 8 

bölmədən ibarətdir. Burada ulu öndərin İmişliyə müxtəlif dövrlərdə etdiyi dörd səfərini əks etdirən xüsusi 

bölmə yaradılmışdır. Ulu öndərin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən şəkillər də böyük maraq doğurur. 

Muzeydə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramının icrası ilə əlaqədar Prezident 

İlham Əliyevin rayonlara səfərlərini və ölkəmizin iqtisadi tərəqqisi üçün gördüyü işləri əks etdirən fotoguşə 

də diqqəti cəlb edir. 

Prezident İlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

“Ulu öndər Heydər Əliyev İmişli rayonunda dəfələrlə olmuşdur. O, İmişli rayonunun inkişafına 

böyük diqqət göstərirdi. Muzeyin eksponatlarında onlar əks olunur. Bütövlükdə nümayiş etdirilən 

fotoşəkillər və başqa materiallar Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin bütün mərhələlərini nümayiş 

etdirir. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin ideyaları və siyasəti bu gün də yaşayır və Azərbaycan 

xalqına xidmət edir. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İmişli, 23.03.2006”. 

 

AZƏRTAC 

2006, 23 mart 
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Prezident İlham Əliyev İmişlidə 2 nömrəli şəhər orta məktəbində olmuşdur 

(23 mart 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 23-də İmişli rayonundakı Nizami Gəncəvi adına 2 

nömrəli şəhər orta məktəbi ilə yaxından tanış olmuşdur. 

Məktəblilər Prezident İlham Əliyevi və Mehriban xanım Əliyevanı gül-çiçəklə qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, məktəbin binası daxili imkanlar hesabına əsaslı təmir 

olunmuş, 22 kompyuter, idman salonu üçün yeni avadanlıq alınmışdır. 1300 yerlik məktəbdə 1160 şagird 

təhsil alır, 85 müəllim və texniki işçi çalışır. 

Prezident İlham Əliyev təmir işlərini yüksək qiymətləndirdi və təhsil müəssisələrinin müasir 

standartlara cavab verməsini təmin etmək üçün bütün imkanların mövcud olduğunu vurğuladı. Eyni 

zamanda bidirildi ki, “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” layihəsi çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun 

təşəbbüsü və köməyi ilə ölkəmizdə 130-dan çox məktəb tikilmişdir və bu iş davam etdirilir. 

Dövlətimizin başçısı məktəbin kompyuter otağı ilə tanış oldu, ayrı-ayrı sinif otaqlarını gəzdi, dərs 

şəraiti ilə yaxından maraqlandı. Bildirildi ki, kompyuterlər internet şəbəkəsinə qoşulmuşdur. Prezident 

xatırlatdı ki, Azərbaycanda orta məktəblərin kompyuterləşdirilməsi proqramının həyata keçirilməsi davam 

etdirilir. 

Dövlətimizin başçısı məktəbin idman salonu ilə də tanış oldu. Kompyuterlər vasitəsilə məktəbin 

keçmiş vəziyyəti, eləcə də ulu öndərin və Prezident İlham Əliyevin təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğını əks 

etdirən qısa videokadrlar göstərildi. 

 

AZƏRTAC 

2006, 23 mart 
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“MKT-Araz” futbol klubunun yeni stadionu istifadəyə verilmişdir 

(23 mart 2006-cı il) 

 

Martın 23-də İmişli şəhərində “MKT-Araz” futbol klubunun yeni stadionunun istifadəyə 

verilməsinə həsr olunmuş mərasim keçirilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak 

etmişdir. 

Dövlətimizin başçısına və xanımına gül dəstələri təqdim olundu. 

Prezident İlham Əliyev stadionun rəsmi açılışını bildirən lenti kəsdi. Futbol klubunun prezidenti 

İkram Kərimli dövlətimizin başçısına məlumat verərək dedi ki, “MKT-Araz” hazırda güclülər dəstəsində 

nümunəvi çıxış edir, ölkə kuboku uğrunda yarışda isə 1/2 finala çıxmışdır. Müasir Avropa standartlarına 

tam cavab verən 8500 yerlik stadion MKT Kommersiya-İstehsalat Şirkətinin vəsaiti hesabına tikilmişdir. 

Tribunaların hamısının üstü örtülüdür. Yeniyetmə futbolçuların təlim mərkəzi, güləş bölməsi də fəaliyyət 

göstərir. Tikintidə 200 nəfər işləmiş, 2,5 milyon dollar vəsait xərclənmişdir. 

Dövlətimizin başçısı stadionla yaxından tanış oldu, hətta futbol topuna gözəl zərbə vuraraq qapıya 

yönəltdi, klubun futbolçuları ilə səmimi görüşərək, yeni stadionun açılışı münasibətilə təbrik etdi. Görülən 

işləri yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev müasir tələblərə cavab verdiyinə görə Azərbaycan 

futbolunun inkişafında bu klubun da üzərinə vəzifələr düşdüyünü bildirdi, idmançılara uğurlar arzuladı. 

Dövlətimizin başçısı futbolçularla xatirə şəkli çəkdirdi, klubun prezidenti Azərbaycan futbolunun 

inkişafına göstərdiyi qayğıya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi. 

Azərbaycan Prezidenti klubun güləş bölməsi ilə də tanış oldu. Klubun iki güləşçisi ölkə 

birinciliyində qalib gəlmişdir. Dövlətimizin başçısı bu idmançılarla görüşdü, onlara yeni qələbələr arzuladı. 

Prezident mini futbol üçün yaradılmış şəraitlə də tanış oldu və idmançılara uğurlar dilədi. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 23-də İmişli rayonuna səfərini başa çatdırdıqdan sonra 

Əli Bayramlı şəhərinə gəldi. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı əvvəlcə Heydər Əliyev meydanında ulu öndərin abidəsini ziyarət 

etdilər və gül dəstələri qoydular. Sonra meydanda şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş keçirildi. 

Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi. 

Dövlətimizin başçısı sonra Heydər Əliyev Muzeyinin açılışında iştirak etdi, ümummilli liderimizin 

adını daşıyan parkla tanış oldu. 

Həmin gün Prezident İlham Əliyev Əli Bayramlı şəhərində Qarabağ müharibəsi əlilləri, şəhid 

ailələri, Böyük Vətən müharibəsi veteranları və Çernobıl əlilləri üçün tikilmiş yaşayış binalarının 

sakinlərinə orderləri təqdim etdi. 

Daha sonra dövlətimizin başçısının iştirakı ilə Əli Bayramlıda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin 

təməli qoyuldu. 

 

AZƏRTAC 

2006, 23 mart 
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İmişli şəkər zavodunun açılış mərasimi  

(23 mart 2006-cı il) 

 

Martın 23-də İmişli rayonunda şəkər zavodunun təntənəli açılış mərasimi olmuşdur. Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. Mərasimə toplaşanlar dövlətimizin başçısını hərarətlə 

qarşıladılar. 

“Azərsun Holdinq” Şirkətlər Qrupunun prezidenti Abdulbari Gözal zavod barədə məlumat verdi. 

Bildirildi ki, Azərbaycanda sənaye və kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafına mühüm təkan verəcək bu 

zavodla yanaşı, bir neçə köməkçi müəssisə də fəaliyyət göstərəcəkdir. Zavodun inşasına 2003-cü ildə 

xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xeyir-duası ilə başlanmışdır. Müəssisənin işə salınması kənd 

təsərrüfatının digər sahələrinin də inkişafına, işsizliyin aradan qaldırılmasına kömək edəcəkdir. 

Zavodda tikinti-quraşdırma işlərində çalışanların 90 faizini Azərbaycan vətəndaşları, 10 faizini isə 

Türkiyə, Ukrayna, Çexiya, Polşa, Almaniya və İran mütəxəssisləri təşkil etmişdir. 2006-cı ildə 

Azərbaycanda şəkər tozu istehlakının 180-200 min ton olacağını nəzərə alsaq, zavod bu tələbatı tam 

ödəyəcək və xarici ölkələrə də məhsul ixrac olunacaqdır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xüsusi düyməni basdı və Qafqazda yeganə olan şəkər 

zavodunu işə saldı. Sonra dövlətimizin başçısı avtobusla zavodun ərazisini gəzdi, çuğundurun yuyulması 

və anbarlara göndərilməsi prosesini izlədi, suyun duruldulması üçün tikilmiş hovuzlara, müxtəlif istehsal 

sahələrinə baxdı. 

Ümumi tanışlıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti zavodun rəsmi açılışını bildirən lenti kəsdi, 

inzibati binanın iş otaqlarına, laboratoriyalara baxdı və burada yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi. 

Sonra zavodun açılışına həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirildi. Rayon icra hakimiyyətinin 

başçısı ƏBÜLFƏZ AĞAYEV mərasimi açaraq dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Bu gün İmişli rayonu əhalisinin sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. Sizin rayonumuza gəlişiniz əhali 

arasında yüksək əhval-ruhiyyə yaratmışdır. 

Cənab Prezident, respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı apardığınız uğurlu siyasət 

ölkəmizin bütün regionlarında olduğu kimi, İmişli rayonunda da öz bəhrəsini verir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq, son iki ildə İmişli rayonunda 

20 istehsal obyekti, 286 kommersiya və xidmət obyekti tikilib istifadəyə verilmiş, 4246 yeni iş yeri 

açılmışdır. Bütün bunların nəticəsidir ki, 1990-1992-ci illərdə iş axtarmaq üçün rayondan getmiş insanlar 

indi işləmək üçün öz doğma yurdlarına qayıdırlar. 2004-cü ildə 46 ailə, 2005-ci ildə isə 191 ailə 

rayonumuza qayıtmışdır. Əlbəttə, bu, son hədd deyildir. Rayonumuzda aqrar sahənin inkişafına xüsusi 

diqqət yetirilir. Bu il 5 min hektar sahədə şəkər çuğunduru əkiləcəkdir. 

Cənab Prezident! 

Sizin neft strategiyasını uğurla həyata keçirməyiniz, neftdən gələn gəlirlərin müəyyən hissəsini 

qeyri-neft sektoruna yönəltməyiniz aqrar sahənin inkişafına, fermerlərin gübrələrə və yeni texnikaya olan 

ehtiyaclarının ödənilməsinə güclü təkan vermişdir. 

Dahi öndərimiz Heydər Əliyevin İmişlidə dörd dəfə səfərdə olmasını rayon sakinləri dərin 

minnətdarlıq hissi ilə xatırlayırlar. Bu gün açılışına toplaşdığımız Azərbaycanın ilk şəkər zavodunun da 

əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xeyir-duası ilə qoyulmuşdur. Bu müəssisənin istifadəyə 

verilməsi təkcə İmişlinin deyil, ölkəmizin bütün regionlarının sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol 

oynayacaqdır. 

Regionda şəkər çuğundurunun əkilib becərilməsi ilə məşğul olan insanları da nəzərə alsaq, şəkər 

zavodunun istifadəyə verilməsi 150 min yeni iş yeri deməkdir. 

Rayonumuzda pambıqçılığın inkişafı üçün də geniş imkanlar vardır. Hər iki sahənin paralel inkişafı 

fermerlər üçün sərbəst seçim şəraiti yaradır. Bu isə, onların maddi vəziyyətinin yaxşılaşmasına kömək 

edəcəkdir. 

Ötən il rayonumuzda 5 orta məktəb binası tikilib istifadəyə verilmiş, 8500 yerlik stadionun tikintisi 

başa çatdırılmışdır. Cari ildə daha 10 orta məktəb binasının, Qarabağ əlilləri və şəhid ailələri üçün 16 

mənzilli 2 yaşayış binasının tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. İmişli şəhərində qazlaşdırma işlərinin 

aparılması, 330 kv-luq 2-ci İmişli-Parsabad elektrikötürmə xəttinin inşasına başlanması rayonun sosial-

iqtisadi inkişafına müsbət təsir göstərəcəkdir. 
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Cənab Prezident, bütün bunlar Sizin yorulmaz fəaliyyətinizin, apardığınız uğurlu daxili və xarici 

siyasətin nəticəsidir. Bu, həm də Sizin İmişli gənclərinə, bütövlükdə İmişli camaatına göstərdiyiniz 

qayğının bariz nümunəsidir. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

İmişli rayonu ictimaiyyətinin Sizə olan məhəbbət və ehtiramı tükənməzdir. Sizi əmin edirəm ki, 

bundan sonra da ətrafınızda sıx birləşəcək, qarşıya qoyulan vəzifələrin vaxtında icra olunmasına çalışacaq, 

bu yolda bütün qüvvəmizi sərf edəcəyik. 

Sonra “Azərsun Holdinq”in prezidenti ABDULBARİ GÖZAL çıxış edərək dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

Hörmətli qonaqlar! 

Bu gün ümummilli liderimiz mərhum Heydər Əliyevin böyük arzularından biri olan, Azərbaycan 

Respublikasının hər bir vətəndaşının firavan yaşamasına kömək edəcək nəhəng sənaye obyektinin işə 

düşməsinin şahidi olursunuz. 

Bu müəssisənin sənayecə az inkişaf etmiş İmişlidə tikilməsinə qərar verilməsi mərhum Heydər 

Əliyevin uzaqgörənliyi və dahiliyinin təzahürüdür. 

Hörmətli cənab Prezident! 

İcazə verin, zavod haqqında zati-alinizə və qonaqlarımıza qısa məlumat verim. İmişli şəkər zavodu 

27 aya tikilmişdir. Tikinti müddətində gündəlik 1800-2500 nəfər çalışmışdır. 5 min avtomatik nəzarət 

nöqtəsi var. Turbin generatorunun gücü 12 meqavatdır. İlk mərhələdə gündə 6000 ton çuğundur emal 

ediləcək, 900 ton şəkər tozu istehsal olunacaqdır. Hazırda işçilərin sayı 1100 nəfər, orta əməkhaqqı 250 

manatdır. Gələcəkdə gündə 9000 ton çuğundur emal ediləcək, 1500 ton şəkər tozu istehsal olunacaq, 

işçilərin sayı 1400 nəfərə çatacaqdır. İndiyədək müəssisəyə 87 milyon dollar sərmayə qoyulmuşdur. 

Hörmətli cənab Prezident! 

Sizə məlum olduğu kimi, indi əkinçiliyi köhnə qayda ilə inkişaf etdirmək mümkün deyildir. Ona 

görə yüksək texnologiya ilə yanaşı, yeni texnika, avadanlıq və bununla bərabər bilik də tələb olunur. 

Kənd təsərrüfatına əsaslanan belə nəhəng müəssisələrin yaradılması, özü ilə bərabər texnoloji nou-

hou və bilik də gətirir. İndi Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi dünyanın müxtəlif ölkələrindən toxum 

növləri, texniki avadanlıq gətirir və mütəxəssislər cəlb edir. Bu ona görədir ki, müəssisə ehtiyacı olan 

xammalla özünü təmin etsin. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

“Azərsun Holdinq” bu nəhəng sərmayə layihələri ilə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda üzərinə 

düşən işləri görür. Sizin iqtisadi inkişaf strategiyanızı və Azərbaycandakı sabitliyi nəzərə alaraq, bu 

layihələri ciddi şəkildə həyata keçiririk. 

Gələcəkdə soya, raps, günəbaxan, qarğıdalı emal edən, şəkər çuğundurundan çıxan cecədən yem 

hazırlayan müəssisələr də yaradacağıq. Zavodda şəkər istehsalı ilə yanaşı, xəmir mayası, yeyinti spirti, 

limon turşusu və s. qiymətli məhsullar istehsal etmək imkanları da mövcuddur. Zavodun illik tələbatını 

ödəmək üçün 20 min hektar sahədə çuğundur əkdirəcək, mal-qara və toyuq yeminin istehsalını təşkil 

edəcəyik. Bu da ölkədə ət və süd məhsulları bolluğunun yaradılmasına və əlavə çoxlu iş yerlərinin 

açılmasına səbəb olacaqdır. 

Ümumiyyətlə, 80 min hektar əraziyə bu müəssisə tərəfindən rəhbərlik ediləcəkdir. Əgər hər 

hektarda 2 ailə başçısının çalışacağını nəzərdə tutsaq, deməli, 160 min ailə bunun bəhrəsini görəcəkdir. 

Digər tərəfdən, indiyə qədər Azərbaycanın bu regionunda kənd əhalisinin əsas məşğuliyyəti 

pambıqçılıq idi. İndi isə şəkər çuğunduru əkinləri pambıq sahələri qədər olacaqdır. Bu da əkinçilərin 

xeyrinədir. 

Hörmətli cənab Prezident! 

Zati-alinizin regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalına xüsusi diqqət yetirməyiniz sayəsində, enerji sektorunda olduğu kimi, sizin rəhbərliyinizlə 

Azərbaycan bu sahədə də uğurlar qazanmaqdadır. 

Tarixdə həmişə millətlərin durğunluq və inkişaf zamanı vardır. Sizin iqtisadi siyasətiniz 

Azərbaycan xalqını ayağa qaldırmışdır və hər bir kəs çalışmaqdadır. 

Əziz qonaqlarımıza bir misal çəkmək istəyirəm. 1992-ci ildə biz qaçqın-köçkünlərə Almaniyadan 

yardım kimi göndərilən evləri quraşdırarkən, bir bölgədə icra hakimiyyəti protokol üçün Azərbaycan 

bayrağını asmağımıza kömək etməyi bacarmadı. 
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Ancaq Sizin inkişafa istiqamətləndirilmiş təşəbbüsünüz və fəlsəfəniz sayəsində indi icra 

hakimiyyətlərinin başçıları biznesmenləri şəhərin mərkəzi küçələrində qarşılayırlar. Çox önəmli rəqabət 

yaranıb - hər kəs öz rayonunda iş yeri açmaq istəyir. Bu, Sizin müəyyən etdiyiniz məqsəddir, vəsaitini, 

beynini və vaxtını sərf edən sərmayədar üçün böyük bir mənəvi dəstəkdir. 

Artıq Azərbaycan hökumətinin rəsmi qurumlarının hamısı sizin fəlsəfənizi yaxşı anlamışlar. Ona 

görə də bu fürsətdən istifadə edərək, şəkər zavodunun inşasında işləri ləngitməyən və əllərindən gələn 

köməyi əsirgəməyən dövlət orqanlarının - Gömrük Komitəsinin, Nəqliyyat Nazirliyinin, “Azərenerji”nin, 

“Azəriqaz”ın və yerli icra hakimiyyətinin rəhbərlikləri və əməkdaşlarının bu sahədə zəhmətlərinin 

olduğunu vurğulamaq istəyirəm. “Azərsun” qrupu olaraq, Sizə minnətdarlığımızı, əlaqədar təşkilat və 

şəxslərə təşəkkürümüzü bildiririk. 

Hörmətli cənab Prezident! 

İcazə verin, bununla çıxışımı başa çatdırım. 

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı proqramının həyata keçirilməsinin 

bariz nümunəsi olan, bu bölgənin iqtisadiyyatında mühüm rol oynayacağına inandığımız şəkər zavodunun 

açılışında zati-alinizin iştirak etməsi ilə bizi şərəfləndirdiyinizə görə “Azərsun Holdinq” qrupu adından Sizə 

bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. 

Cənabi-Haqqdan Sizə cansağlığı arzulayırıq. 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Əziz dostlar!  

Hörmətli qonaqlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və İmişli şəkər zavodunun işə başlaması münasibətilə 

təbrik edirəm.  

Bu, çox nəhəng müəssisədir, bölgədə ən böyük şəkər zavodudur, burada ən qabaqcıl texnologiyalar 

tətbiq olunur. Zavodun tikintisi və istismara verilməsi bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda son illər 

ərzində aparılan iqtisadi islahatlar, liberallaşma, sərmayələrin cəlb edilməsi prosesləri çox uğurla aparılır.  

Zavod xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xeyir-duası ilə tikilməyə başlamışdır. Mən 

xatırlayıram, bir neçə il bundan əvvəl belə bir məsələ ortaya çıxanda ulu öndər Heydər Əliyev məsləhət 

görmüşdü ki, bu zavod İmişlidə tikilsin. Bu gün mən çox şadam və xoşbəxtəm ki, bu zavod artıq fəaliyyətə 

başlayır, Azərbaycanın hərtərəfli iqtisadi inkişafına, kənd təsərrüfatının inkişafına, regionların inkişafı 

proqramının həyata keçirilməsinə böyük dəstək, böyük kömək olacaqdır. Zavodda ən qabaqcıl 

texnologiyalar mövcuddur. Burada dünyada mövcud olan ən yüksək səviyyədə şəkər istehsalı təmin 

ediləcəkdir. Çünki şəkər istehsalı çox mürəkkəb bir prosesdir və onun qiyməti, müxtəlif bazarlara daxil 

olması onun keyfiyyətindən çox asılıdır. Ona görə şəkərin keyfiyyəti çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu gün 

müəssisə ilə tanış olarkən, laboratoriya ilə tanış olarkən bir daha gördüm ki, burada ən yüksək dünya 

səviyyəsində şəkər istehsal ediləcəkdir.  

Zavoda, onun tikintisinə milyonlarla dollar sərmayə qoyulubdur. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan 

sərmayə qoyuluşu üçün çox məqbul bir yerdir. Azərbaycanda çox gözəl sərmayə mühiti var, uzun illər 

ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına milyardlarla dollar vəsait qoyulmuşdur. Əlbəttə ki, əsas vəsaitin neft-

qaz sektoruna qoyuluşu nəzərdə tutulurdu. Bu da təbiidir. Çünki 1990-cı illərin ortalarında Azərbaycanda 

yalnız neft-qaz sektoru maraq doğururdu. Amma bu gün qeyri-neft sektoruna da böyük sərmayələr qoyulur. 

Kənd təsərrüfatına, yeni sənaye sahələrinin inkişafına sərmayə qoyulur və bu, çox sevindirici haldır. 

Bilirsiniz ki, bizim iqtisadi siyasətimizin əsas məqsədi də məhz bundadır: qeyri-neft sektorunu inkişaf 

etdirmək, iqtisadiyyatı şaxələndirmək və yeni istehsal sahələri yaratmaq ki, daxili tələbat yerli istehsal 

hesabına təmin edilsin. Bu şəkər zavodunun tikintisi bizim iqtisadi siyasətimizin əsas istiqamətlərini özündə 

ehtiva edir. Yeni iş yerlərinin açılması - bu barədə artıq qeyd olundu, burada 100 mindən artıq insan işlə 
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təmin ediləcəkdir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı - zavod İmişli rayonunun və ətraf rayonların iqtisadi 

inkişafına xidmət göstərəcəkdir.  

Qeyri-neft sektorunun inkişafı - zavod həm də bu məqsədi güdür. İdxalı əvəzləyən məhsulların 

Azərbaycanda istehsalı təmin edilir. Yerli istehsalın güclənməsi və Azərbaycanda istehsal olunan malların 

xarici bazarlara çıxarılması məsələsi təmin olunur. Burada istehsal olunan şəkər dünya bazarlarına 

çıxarılacaqdır. Çünki bu, birja məhsuludur və zavod bu məhsulun satışında heç bir problemlə 

üzləşməyəcəkdir. Çünki bu, birja vasitəsilə satılacaq və ölkə xəzinəsinə vergilər şəklində böyük həcmdə 

vəsait daxil ediləcəkdir, insanlar işlə təmin olunacaqdır. Bir sözlə, zavodun tikintisi çox böyük əhəmiyyət 

kəsb edir, bunun Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına böyük təsiri, böyük dəstəyi olacaqdır. Çünki 

ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafı daha da sürətlə getməlidir. Biz öz tərəfimizdən bunu təmin etmək üçün 

əlimizdən gələni edirik.  

Bilirsiniz ki, bu il Azərbaycan büdcəsində sahibkarlığın inkişafı üçün təxminən 100 milyon dollar 

vəsait nəzərdə tutulubdur. “Aqrolizinq” Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması da məhz o məqsədi güdür ki, 

sahibkarlar, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar üçün yeni imtiyazlı şərait yaradılsın.  

Eyni zamanda məni bütövlükdə sevindirən odur ki, son illər ərzində, Sovet İttifaqı dağılandan sonra 

bu regionda, ümumən keçmiş sovet respublikalarında, demək olar, buna bənzər şəkər zavodu tikilməmişdir. 

Bu, dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verir, bölgədə və MDB məkanında analoqu olmayan bir 

müəssisədir. Bu müəssisənin yaradılmasında “Azərsun” şirkətinin böyük xidməti var. “Azərsun” şirkəti 

artıq uzun illərdir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir, 10 ildən çoxdur Azərbaycan iqtisadiyyatına xidmət 

edir. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, “Azərsun” şirkətinin əsas fəaliyyəti yerli istehsalın təşkil 

olunmasına yönəldilibdir. Yəni yeni müəssisələr - fabriklər, zavodlar yaradılır, kənd təsərrüfatı ilə məşğul 

olanlar üçün yeni iş yerləri açılır. “Azərsun” şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyəti çox uğurludur. Çox 

müsbət hal budur ki, zavodun istismara verilməsi, eyni zamanda, Azərbaycanda gözəl sərmayə mühitinin 

olmasına dəlalət edir. Əgər sərmayədarların Azərbaycanın bu gününə və gələcəyinə inamı olmasaydı, heç 

vaxt bu cür sərmayələr qoyulmazdı. Sərmayələr məhz o yerlərə, o ölkələrə qoyulur ki, orada ictimai-siyasi 

sabitlik var, iqtisadiyyat sürətlə inkişaf edir, siyasi proseslər normal məcrada gedir və bütövlükdə ölkənin 

gələcəyi və perspektivləri çox aydındır. Azərbaycan belə ölkədir.  

Azərbaycanda iqtisadi inkişaf dünyada ən yüksək sürətlə gedir. Keçən il bu iqtisadi artım 26 faizdən 

çox olmuş, bu ilin ilk aylarında 50 faizə çatmışdır. Azərbaycanda siyasi proseslər çox müsbət istiqamətdə 

gedir, vətəndaş həmrəyliyi möhkəmlənir. Cəmiyyətimiz daha da sürətlə inkişaf edir və bütövlükdə, 

Azərbaycan sabitlik baxımından başqa ölkələr üçün örnək, nümunə ola bilər.  

Hər bir ölkənin iqtisadi və sosial inkişafını təmin edən məhz bu amillərdir. Bütün bunlar 

Azərbaycanda var və ona görə də ölkəmizdə neft-qaz sektoruna, kənd təsərrüfatına, yeni sənaye 

müəssisələrinin yaradılmasına, infrastruktur layihələrinə külli miqdarda sərmayə qoyulur. Bütün bunlar 

Azərbaycanı möhkəmləndirir, gücləndirir.  

Bu zavod bu gün fəaliyyətə başlayır. Amma mən əminəm ki, qısa müddət ərzində zavodun 

fəaliyyəti bölgədə gedən inkişaf proseslərinə çox sürətlə və hərtərəfli təsir göstərəcəkdir. Çünki iqtisadi 

potensial artacaq, başqa sərmayədarlar da bu zavodun fəaliyyətini görüb həvəslənəcəklər. Bu, potensial 

sərmayədarlara da gözəl siqnal, gözəl mesajdır ki, siz də gəlin, vəsait qoyun, sərmayəni qoyun. Bu sərmayə 

Azərbaycanda yüksək səviyyədə qorunacaq və Azərbaycana qoyulan sərmayə özünü doğruldur. Ölkəmiz 

indi elə sürətlə inkişaf edir ki, hər bir sahəyə qoyulan vəsait qısa müddət ərzində özünü doğruldur və böyük 

gəlir gətirir. İş adamlarının, sahibkarlığın əsas məqsədi də budur. Bu da təbiidir. Bu, ölkənin inkişafını 

təmin edir, mövcud olan sosial problemlərin həllinə kömək göstərir və Azərbaycan hərtərəfli inkişaf edir. 

İqtisadi potensial olmasa, bizim imkanlarımız olmasa, ölkənin heç bir problemi öz həllini tapa bilməz.  

Büdcəmiz ildən-ilə artır, minimum əmək haqqı ildə iki dəfə qaldırılır. Yaxın vaxtlarda bu məsələyə 

yenə baxılacaqdır. Bütün bunlar iqtisadi potensiala bağlıdır. İqtisadi potensialı isə məhz belə zavodlar təşkil 

edir.  

Əlbəttə, Azərbaycanın böyük neft-qaz yataqları, çox böyük təbii sərvətləri var, Heydər Əliyevin 

neft strategiyası uğurla həyata keçirilir. Bu il həm Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, həm də Bakı-Tbilisi-Ərzurum 

qaz kəmərləri istismara veriləcəkdir. Beləliklə, ölkə xəzinəsinə milyardlarla dollar vəsait gələcəkdir. 

Bəziləri fikirləşə bilər ki, elə bu vəsait bizə bəsdir. Yox, elə deyil. Biz bu gözəl imkanlardan istifadə edib 

çox əsaslı və möhkəm sənaye infrastrukturu yaratmalıyıq. Azərbaycanda sənayenin yeni istiqamətləri 

yaradılmalıdır. Kənd təsərrüfatı inkişaf etməlidir, ölkə əhalisinin yarısı kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Bu 

zavod həmin məqsədləri güdür. Burada həm Azərbaycan üçün yeni olan sənaye istehsalı yaradılır, - çünki 
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indiyədək Azərbaycanda heç vaxt şəkər zavodu olmamışdır, - eyni zamanda, kənd təsərrüfatının inkişafına 

böyük təkan veriləcəkdir. Azərbaycan hərtərəfli inkişaf edəcəkdir.  

Mən hökumət qarşısında vəzifə qoymuşam ki, Azərbaycanda istehlak olunan bütün ərzaq 

məhsulları özümüzdə istehsal edilməlidir. Biz buna qısa müddət ərzində nail olmalıyıq. Artıq bu zavod 

şəkərlə bağlı olan problemləri həll edir. İndiyədək Azərbaycana şəkər xaricdən gətirilirdi. Bu gündən sonra 

xaricdən şəkər gətirilməyəcək, əksinə, bu zavod tam mənada bizim tələbatımızı ödəyəcək və bundan başqa, 

dünya bazarlarına da məhsul ixrac edəcəkdir.  

Biz gərək bütün başqa ərzaq məhsullarını da Azərbaycanda istehsal edək. Bunu etmək üçün bizdə 

bütün şərait var. Gözəl iqlim var, təbii ehtiyatlar var, kənd təsərrüfatı imkanları var. Yeni nəhəng 

müəssisələr yaradılanda həm özəl sektor tərəfindən vəsait qoyulmalıdır, eyni zamanda, dövlət tərəfindən 

də kreditlər ayrılmalı, imtiyazlar, vergi güzəştləri verilməlidir. Beləliklə, Azərbaycanda istehlak olunan 

bütün ərzaq məhsulları ölkəmizdə istehsal olunacaqdır. Əgər şəkərdə biz buna nail olmuşuqsa, sabah başqa 

ərzaq məhsulları da Azərbaycanda istehsal olunmalıdır. Beləliklə, bu gözəl iqtisadi imkanlarımızdan 

səmərəli istifadə edib ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirəcəyik. Çünki neft və qaz - bunlar tükənən sərvətlərdir. 

Əlbəttə, bunlar uzun illər, onilliklər ərzində Azərbaycana xidmət edəcəkdir. Ancaq vaxt gələcək, onlar 

tükənəcəkdir. Ondan sonra Azərbaycan necə yaşayacaq, 50-60-70 ildən sonra ölkəmiz hansı imkanlardan 

istifadə edib inkişaf edəcəkdir? Biz bunu bu gün fikirləşməliyik. Bu gün bunun əsasını qoymalıyıq. Bu 

şəkər zavodunun istismara verilməsi məhz o istiqamətdə atılmış böyük bir addımdır.  

Biz elə etməliyik ki, gələn on il ərzində Azərbaycanda çox güclü sənaye potensialı yaransın. 

İstehsal olunan məhsullar dünya bazarlarında asan satılsın. Çünki bilirsiniz, bəzi hallarda dünyada gedən 

rəqabət imkan vermir ki, Azərbaycanda istehsal olunan məhsul dünya bazarına çıxa bilsin. Bəzi hallarda 

keyfiyyət buna imkan vermir. Amma burada həm keyfiyyət var, həm kəmiyyət var, həm də satışda heç bir 

problem gözlənilmir. Ona görə mən bu zavodun açılışına və istismara verilməsinə geniş kontekstdə 

baxıram. Bu, bizim ilk növbədə, iqtisadi islahatlarımızın uğurla aparılmasından xəbər verir. Onu göstərir 

ki, xarici sərmayədarlarda Azərbaycana böyük inam var. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda istənilən məsələ 

öz həllini tapa bilər. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda sənayenin yeni istiqaməti və yeni kənd təsərrüfatı 

sahəsi yaranıbdır. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar üçün də yeni imkanlar açılır. Onlar özləri qərar qəbul 

edəcəklər ki, hansı məhsulu yetişdirməklə məşğul olsunlar. Pambıqmı əksinlər, üzümmü əksinlər, 

çuğundurmu əksinlər - bunu bazar göstərəcəkdir. Artıq kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar qarşısında 

seçim imkanları yaranır. Bu da cəmiyyətimizin inkişafına xidmət göstərəcəkdir. Azad, demokratik 

cəmiyyətin formalaşmasına xidmət göstərəcəkdir. Ona görə mən zavodun işə düşməsinə geniş kontekstdə 

baxıram və əminəm ki, şəkər zavodunun istismarı və fəaliyyəti nəticəsində yaxın zamanlarda Azərbaycanda 

bir neçə istiqamətdə daha ciddi irəliləyiş olacaqdır.  

Beləliklə, ölkəmiz zənginləşəcək, möhkəmlənəcək, mövcud olan sosial problemlər öz həllini 

tapacaq, yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşəcək, işsizlik aradan qaldırılacaqdır. Əgər 100 mindən çox insan 

bu zavodun fəaliyyətindən səmərə görəcəksə, demək, bu, işsizliyin aradan qaldırılmasına böyük xidmət 

göstərəcəkdir. Ətraf rayonlarda yaşayanlar bundan bəhrələnəcəklər və Azərbaycanın iqtisadiyyatı daha da 

möhkəmlənəcəkdir.  

Bizim planlarımız çox böyükdür, genişdir. Ölkə iqtisadiyyatı daha da sürətlə inkişaf etməlidir. 

Büdcəmiz daha da artmalıdır. İndi hökumət qarşısında vəzifə qoymuşam ki, 2006-cı ilin büdcəsinə yenidən 

baxaq, müəyyən düzəlişlər edək. Çünki uğurlu iqtisadi siyasətimiz bizə əlavə imkanlar yaradır. Yəqin ki, 

bu yaxınlarda bu məsələyə baxılacaqdır və büdcəmiz daha da artacaqdır.  

O ki qaldı, 2007-ci ilin büdcəsinə, artıq indidən iş başlayıb və əlbəttə ki, 2007-ci ilin büdcəsi daha 

da böyük olmalıdır. Bu, bizə imkan verəcək ki, ölkədə olan bütün problemlər öz həllini tapsın. Məsələ məhz 

belə qoyulubdur: insanları narahat edən bir dənə də problem qalmamalıdır. Bunun üçün işləmək, düzgün 

iqtisadi siyasət seçmək və bunu icra etmək lazımdır. İki il bundan əvvəl regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

proqramı qəbul olunanda biz bu məqsədi qarşımıza qoymuşduq. İndi həyat göstərir ki, qarşıya qoyduğumuz 

bütün məsələlər, verilmiş vədlər həyatda öz əksini tapır. İnsanların rifah halı yaxşılaşır, iqtisadiyyat artır, 

Azərbaycanın sənaye potensialı möhkəmlənir. Mən istəyirəm ki, bu, daha da sürətlə olsun. Mən istəyirəm 

və bilirəm imkan var ki, bu müsbət proseslər daha da sürətlə getsin və insanlar bu yenilikləri, yaxşılığa 

doğru bu addımları daha tezliklə görsünlər. Bu proses gedir, mən çalışıram ki, bunu sürətləndirim və ona 

görə mütəmadi qaydada bölgələrdə oluram, vəziyyətlə tanış oluram, özüm şəxsən maraqlanıram, baxıram. 

Həm yerli icra orqanlarına, həm iş adamlarına, həm də iqtisadiyyatla məşğul olanlara göstəriş verirəm ki, 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

115 

 

daha da fəal olun, daha da səmərəli işləyin. Çünki bizim əsas məqsədimiz Azərbaycan xalqının həyat 

səviyyəsini yaxşılaşdırmaq və ölkəmizi möhkəmləndirməkdir.  

Yenə də bu zavodun açılışına böyük önəm verərək qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün mən zavodla 

tanış olarkən çox sevinirdim. Ürəyim çox sevinirdi ki, Azərbaycanda belə gözəl, nəhəng müəssisə istismara 

verilir və uzun illər, onilliklər ərzində Azərbaycan xalqına xidmət edəcəkdir. Bu zavodun işə salınmasında 

əməyi olan bütün mütəxəssislərə, bütün fəhlələrə, yerli və xarici iş adamlarına öz dərin minnətdarlığımı 

bildirmək istəyirəm. Bütün sahibkarlara müraciət edirəm ki, Azərbaycana daha da cəsarətlə sərmayə qoyun. 

Həm xarici, həm də yerli iş adamları daha da fəal olmalıdırlar. İlk növbədə, sərmayəni iqtisadiyyata, yeni 

istehsal müəssisələrinin yaradılmasına qoymaq lazımdır ki, Azərbaycan möhkəm dövlətə çevrilsin.  

Əziz dostlar, zavodun açılışı münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, sizə uğurlar, xoşbəxtlik 

arzulayıram. Sağ olun. 

 

AZƏRTAC 

2006, 23 mart 
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Kürdəmir 

 
2005, 6 oktyabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kürdəmir rayonuna səfəri 

➢ Kürdəmir şəhərində Heydər Əliyev parkının və ümummilli liderin abidəsinin açılışı 

➢ Heydər Əliyev muzeyinin açılış mərasimi 

➢ Prezident İlham Əliyev Kürdəmir Olimpiya İdman Kompleksinin təməlinin qoyulması mərasimində 

iştirak etmişdir 

➢ “Kürdəmir-Taxıl” Açıq tipli Səhmdar Cəmiyyətinin istehsal müəssisəsi ilə tanışlıq 

➢ Heydər Əliyev parkında Kürdəmir rayonunun sakinləri ilə görüşdə: Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin nitqi  

 

2007, 24 dekabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Hacıqabul-Kürdəmir magistral yolunun açılışında iştirak etmişdir 

 

2008, 25 sentyabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyevin Gəncə şəhərinə və Kürdəmir rayonuna səfəri: Kürdəmirdə 

Ümummilli liderin abidəsini ziyarət 

➢ Prezident Ilham Əliyev Ucar-Yevlax avtomobil yolunun tikintisi ilə taniş olmuşdur 

➢ Kürdəmir gənclərinə yeni hədiyyə 

➢ Kürdəmir Olimpiya İdman Kompleksi müasir standartlara cavab verir 

➢ Kürdəmirdə yeni emal müəssiəsi istifadəyə verilmişdir 

➢ Kürdəmir dairəvi avtomobil yolunun açılışı 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

117 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kürdəmir rayonuna səfəri 

(6 oktyabr 2005-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da səhər 

vertolyotla Kürdəmir rayonuna gəlmişdir. Şəhər stadionuna toplaşanlar dövlətimizin başçısını və xanımı 

Mehriban Əliyevanı böyük hörmətlə və hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Kürdəmir şəhərində Heydər Əliyev parkının açılış mərasimində 

iştirak etdi. 

 

AZƏRTAC 

2005, 6 oktyabr 

 

  

https://azertag.az/
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Kürdəmir şəhərində Heydər Əliyev parkının və ümummilli liderin abidəsinin açılışı 

(6 oktyabr 2005-ci il) 

 

Parka toplaşmış on minlərlə sakin Prezidenti və xanımını böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar. 

Onların əllərində ümummilli lider Heydər Əliyevin, dövlətimizin başçısının portretləri, Azərbaycanın 

dövlət bayraqları və Prezidenti salamlayan şüarlar var idi. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, parkın ümumi sahəsi 6,5 hektardır. Zövqlə düzəldilmiş 

pilləvarı fəvvarələr parka xüsusi yaraşıq verir, ulu öndərin abidəsi və Heydər Əliyev muzeyinin binası ilə 

birlikdə gözəl ansambl yaradır. Burada şəhər sakinlərinin istirahəti üçün hər cür şərait var. 

Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin parkda ucaldılmış abidəsinin üzərindən ağ 

örtüyü götürdü. 

Qranitdən yonulmuş əzəmətli abidənin hündürlüyü 3,3 metr, potstamentlə birlikdə isə 5,5 metrdir. 

Abidənin müəllifi respublikanın xalq rəssamı, akademik Ömər Eldarovdur. 

Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım abidənin önünə gül dəstələri qoydular. Dövlətimizin 

başçısı kürdəmirlilərin sevimli istirahət guşəsinə çevriləcək Heydər Əliyev parkında görülmüş abadlıq 

işlərini yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2005, 6 oktyabr 
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Heydər Əliyev muzeyinin açılış mərasimi 

(6 oktyabr 2005-ci il) 

 

Oktyabrın 6-da Kürdəmir şəhərindəki Heydər Əliyev parkında ümummilli liderimizin xatirəsinə 

yaradılmış muzeyin təntənəli açılışı olmuşdur. 

Muzeyin işçiləri Prezident İlham Əliyevi səmimiyyətlə qarşıladılar. Muzeyin direktoru İradə 

Şahverdiyeva dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, Heydər Əliyev muzeyinin tikintisinə 2005-ci ilin 

yanvar ayında başlanmış və avqust ayında başa çatdırılmışdır. Rayon ictimaiyyətinin təşəbbüsü ilə tikilmiş 

ikimərtəbəli bina altı otaqdan ibarətdir. 366 kvadratmetr ümumi sahənin 500 kvardratmetri ekspozisiya 

üçün ayrılmışdır. Ekspozisiya zövqlə tərtib olunmuşdur. Burada ulu öndərin bütün ictimai-siyasi, 

dövlətçilik fəaliyyətini, habelə respublikamızın rayonlarına, o cümlədən Kürdəmirə səfərlərini əks etdirən 

fotoşəkillər, kitablar toplanmışdır. Ulu öndərin rəssam Elçin Cabbarovun kətan üzərində yağlı boya ilə 

işlənmiş iri portreti diqqəti cəlb edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevlə bağlı videomaterialları nümayiş 

etdirmək üçün burada ən müasir texniki avadanlıq quraşdırılmışdır. Ümummilli liderin zəngin irsinin 

öyrənilməsi üçün konfrans salonunda elmi-praktik konfransların və “dəyirmi masa”ların keçirilməsi 

nəzərdə tutulur. 

Prezident İlham Əliyev muzeydə toplanan eksponatları yüksək qiymətləndirdi, bunların Heydər 

Əliyev irsinin gələcək nəsillərə öyrədilməsi üçün faydalı olacağını söylədi. Dövlətimizin başçısı ümummilli 

lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinə dair qısa videofilmə baxdı, muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı: 

“Heydər Əliyev muzeyinin ekspozisiyası ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirir. 

Muzey müasir üslubda tikilib. Gözəl memarlığı və dizaynı ilə fərqlənir. Müasir Azərbaycanın qurucusu 

Heydər Əliyevin siyasi kursu bu gün də davam edir. Azərbaycanın uğurlu və hərtərəfli inkişafı üçün bu 

siyasət əbədi yaşamalıdır. Bütün kürdəmirlilərə öz hörmət və məhəbbətimi ifadə edirəm. 

İlham Əliyev, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. 

Kürdəmir, 6.10.2005-ci il”. 

Prezident İlham Əliyevə ümummilli lider Heydər Əliyevin 1970-80-ci illərdə Kürdəmirə səfərini əks 

etdirən fotoalbom, habelə xalça təqdim olundu. 

 

AZƏRTAC 

2005, 6 oktyabr 
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Prezident İlham Əliyev Kürdəmir Olimpiya İdman Kompleksinin təməlinin qoyulması 

mərasimində iştirak etmişdir 

(6 oktyabr 2005-ci il) 

 

Oktyabrın 6-da Kürdəmir şəhərində Olimpiya İdman Kompleksinin təməlinin qoyulması mərasimi 

olmuşdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısını burada idmançılar və inşaatçılar ehtiramla qarşıladılar. 

Gənclər, idman və turizm naziri Əbülfəz Qarayev dövlətimizin başçısına məlumat verərək dedi ki, 

idman kompleksinin ərazisi 5,5 hektardır. Smeta dəyəri 5 milyard manat olan kompleksdə dünya 

standartlarına uyğun əl oyunları idmanı salonu, üzgüçülük hovuzu, stadion, tennis kortları, 4 ədəd 

ikimərtəbəli kottec və istirahət zonası nəzərdə tutulmuşdur. Burada hər biri 20 yerlik 5 hotel də tikiləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev bu işlərin bir il ərzində başa çatdırılmasını tapşırdı. Eyni zamanda bildirdi ki, 

Kürdəmirdə 50 yerlik hotelin tikilməsi də vacibdir ki, çünki şəhər TRASEKA yolu üzərində yerləşir. 

Dövlətimizin başçısı idman kompleksinin maketi ilə tanış oldu və müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını 

verdi. Bildirdi ki, binanın xarici görünüşünün memarlıq üslubuna da fikir verilməlidir. Üzgüçülük hovuzu 

isə beynəlxalq standartlara uyğun olmalıdır. 

Prezident İlham Əliyev hər bir kürdəmirliyə Azərbaycan dövlətinin başçısı adından sağlam həyat 

arzulayan sözlər yazılmış gilizi kompleksin təməlinə atdı və ilk betonu tökdü. 

 

AZƏRTAC 

2005, 6 oktyabr 
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“Kürdəmir-Taxıl” Açıq tipli Səhmdar Cəmiyyətinin istehsal müəssisəsi ilə tanışlıq 

(6 oktyabr 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təməlqoyma mərasimindən sonra “Kürdəmir-Taxıl” ASC-nin 

istehsal müəssisəsinə gəldi. Dövlətimizin başçısını burada kollektivin üzvləri səmimiyyətlə qarşıladılar. 

Prezidentə məlumat verildi ki, “Kürdəmir-Taxıl” taxıl məhsulları kombinatının bazasında 

yaradılmışdır. 

Müəssisə 2004-cü ilin yanvar ayında “AVETA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə icarəyə verilmiş, 

2004-cü ilin mart ayında məhsul istehsalına başlamışdır. 

“AVETA” MMC müəssisədə ilk vaxtlar 111 nəfəri işlə təmin etmişdir. Gün ərzində emal gücü 250 

ton idi. Sonradan müəssisə əsaslı surətdə yenidən qurulmuşdur. İkinci sexin istifadəyə verilməsi ilə 148 

nəfərin daimi işlə təmin olunmasına şərait yaradılmış və gündəlik emal gücü 530 tona çatdırılmışdır. 

Müəssisədə un, yarma və mal-qara yemi istehsal olunur. İşçilərin orta əmək haqqı 800 min manatdır. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin sexlərini gəzdi, istehsal prosesi, istehsal olunan məhsulların 

keyfiyyəti, qiyməti və çeşidi ilə maraqlandı. Bildirildi ki, məhsul rəqabət qabilliyətlidir. Dövlətimizin 

başçısı görülən işləri bəyəndiyini, bu cür müəssisələrin açılmasının əhəmiyyətli olduğunu və belə istehsal 

sahələrinin genişləndirilməsini daim dəstəkləyəcəyini söylədi, kollektivi təbrik etdi. 

 

AZƏRTAC 

2005, 6 oktyabr 
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Heydər Əliyev parkında Kürdəmir rayonunun sakinləri ilə görüş 

(6 oktyabr 2005-ci il) 

 

Oktyabrın 6-da Kürdəmir şəhərindəki Heydər Əliyev parkında Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin rayon sakinləri ilə görüşü olmuşdur. Görüşü rayonun ağsaqqalı Vaqif Hacıyev açdı. 

 

Kürdəmir rayon ağsaqqalı Vaqif Hacıyevin çıxışı 

- Zati-aliləri, möhtərəm cənab Prezident! 

Biz, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ideyalarına daim sadiqlik nümayiş etdirən kürdəmirlilər 

Sizin rayonumuza səfərinizi çoxdan, intizarla gözləyirdik. Eyni zamanda, biz bu əlamətdar görüşə böyük 

məsuliyyət hissi ilə hazırlaşırdıq. Sizi, Azərbaycan təhsilinə və mədəniyyətinə böyük xidmətlər göstərən 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri hörmətli Mehriban xanım 

Əliyevanı rayonumuzun rəhbərliyi, ağsaqqalları, ziyalıları, gəncləri, bütövlükdə bütün qədirbilən Kürdəmir 

camaatı adından salamlayır və Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirik. 

Əziz Prezidentimiz, əmin ola bilərsiniz ki, müstəqil dövlətimizin qurucusu və memarı olan Heydər 

Əliyevin ölməz ideyaları daim bizimlədir. Ümummilli liderimiz daim Azərbaycan xalqının mənafeyini 

düşünən bir öndər olmuş, bu istiqamətdə apardığı məqsədyönlü siyasət onun bütün fəaliyyətinin əsasını 

təşkil etmişdir. Heydər Əliyev bütün ömrü boyu Azərbaycanı yüksəltmək, onu inkişaf etdirmək naminə 

əlindən gələni əsirgəməmişdir. Bu gün biz qürur hissi keçiririk ki, ümummilli liderimizin ölməz ideyalarını 

onun siyasi varisi, Heydər Əliyev siyasi xəttinin ən layiqli davamçısı, müstəqil Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyev uğurla həyata keçirir. 

Əziz Prezidentimiz, mən Sizə rayonumuzda olan dəyişikliklər, görülmüş işlər haqqında qısa şəkildə 

məlumat vermək istəyirəm. Bildirirəm ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin gərgin əməyi, apardığı 

məqsədyönlü daxili və xarici siyasət nəticəsində bərqərar olmuş ictimai-siyasi sabitlik respublikamızın hər 

yerində olduğu kimi, Kürdəmirdə də hökm sürür. Rayonumuzda vəziyyət sabitdir və gözəl ab-hava vardır. 

Elə bunun nəticəsidir ki, quruculuq, tikinti, abadlıq işləri geniş vüsət almışdır. Rayonumuzun siması 

gözlərimiz önündə günü-gündən müsbət mənada dəyişir. 

Möhtərəm Prezidentimiz, Sizin təsdiq etdiyiniz regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

proqramının yerinə yetirilməsi çərçivəsində son iki ilə yaxın bir müddət ərzində rayonumuzda çox önəmli 

işlər görülmüşdür. Küçələrimiz abadlaşır, yeni parklar, xiyabanlar salınır. Xeyli məktəb binası inşa 

edilmişdir. Ehtiyac duyulan məktəblərdə əsaslı və cari təmir işləri görülmüş, əlavə sinif otaqları tikilmişdir. 

Təkcə bu il “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” Proqramı çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti 

hesabına rayonun Karrar, Bəyi və Sovla məktəblərində müasir tipli məktəb binalarının inşasına 

başlanmışdır. İndi onlarda son tamamlama işləri gedir. 

Rayonun Karrar ərazisində məskunlaşmış Laçın və Şuşa rayonlarından olan məcburi köçkün 

övladlarının təhsil alması üçün müasir tipli məktəb inşa edilmiş, yeni dərs ili ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin təşəbbüsü ilə təsis edilmiş “Bilik günü” münasibətilə istifadəyə verilmişdir. 

Rayonumuzda Heydər Əliyev parkı, Qələbə, 20 Yanvar parkları salınmış, 3 kilometr uzunluğunda 

olan Heydər Əliyev prospektində yenidənqurma işləri aparılmışdır. Ən müqəddəs and yerimiz olan Şəhidlər 

xiyabanında əsaslı yenidənqurma işləri aparılmışdır. 

Möhtərəm cənab Prezident, son bir ildə, şəhər əhalisinin, demək olar ki, tam əksəriyyəti mavi 

yanacaqla təmin edilmişdir. Sirr deyil ki, bu gün bizim rayon əhalisinin içməli suya böyük tələbatı vardır. 

Camaatımız üçün həyati əhəmiyyətli bu məsələ də öz həllini tapmaqdadır. Bu məqsədlə 34 kilometr 

məsafədən 2-ci Külüllü-Kürdəmir su xətti çəkilməkdədir. 

Elektrik enerjisi ilə təminatı yaxşılaşdırmaq üçün təkcə bu il rayonumuza iki ədəd yeni transformator 

gətirilib quraşdırılmışdır və bu sahədə işlər davam etdirilməkdədir. 

Möhtərəm cənab Prezident, Siz bir neçə dəfə rayonumuzda olmusunuz. Ulu öndərimiz Heydər 

Əliyevlə birlikdə də gəlmisiniz. Onda da çıxış etmək mənə nəsib olmuşdu. Bir daha Sizə bəyan edirəm ki, 

rayonumuzda sağlam ab-hava vardır. Mən son illər görülmüş bütün işlər haqqında qısa vaxt çərçivəsində 

Sizə ətraflı məlumat verə bilmirəm. Hesab edirəm ki, Siz özünüz bu işlərin şahidi olacaqsınız, rayonumuzda 

sağlam ab-havanın hökm sürdüyünü bir daha görəcəksiniz. 

Bu gün Sizin xeyir-duanızla bizim gənclərimizin, idmançılarımızın çoxdan böyük səbirsizliklə 

gözlədikləri bir hadisə baş verəcək – Olimpiya İdman Kompleksinin özülü qoyulacaqdır. Qədirbilən 
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kürdəmirlilər bütün bu işləri ölkə rəhbəri kimi, Sizin rayonumuza göstərdiyiniz mütəmadi diqqət və 

qayğının təzahürü kimi çox yüksək qiymətləndirirlər. 

Bir daha bəyan edirəm ki, kürdəmirlilərin yolu Heydər Əliyev yoludur, Heydər Əliyev siyasi xəttidir. 

Çünki Heydər Əliyev siyasi xətti bu günümüzün, sabahımızın və gələcəyimizin, inkişafımızın, tərəqqimizin 

etibarlı təminatıdır. Ümummilli liderimiz, əbədiyaşar Heydər Əliyevin ideyaları bizim dövlətçilik 

ruhumuzdur. Nə qədər ki, Azərbaycan bu yolla gedəcək, tarix, zaman xalqımızın xeyrinə işləyəcəkdir. Bir 

daha vaxt tapıb rayonumuza görüşə gəldiyinizə görə Sizə rayon rəhbərliyi, rayon ictimaiyyəti adından bir 

daha dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı, Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi 

naminə apardığınız məqsədyönlü fəaliyyətinizdə böyük uğurlar arzulayıram. 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi. 

 

Heydər Əliyev parkında Kürdəmir rayonunun sakinləri ilə görüşdə 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  

nitqi  

 
- Əziz kürdəmirlilər!  

Əziz bacılar və qardaşlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox gözəl bir gündür, çox əlamətdar bir gündür. 

Burada xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsi açıldı, muzey açıldı. Muzey memarlığı, həm 

də ekspozisiyası baxımından çox gözəldir. Muzeyin ekspozisiyasında ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və 

fəaliyyəti öz əksini tapmışdır. Bu park da şəhərə yaraşıq verir. Burada istirahət etmək üçün hər cür şərait 

var.  

Azərbaycanın uğurlu, sürətli inkişafı 1990-cı illərin ortalarından başlanmışdır. Xatırlayırıq ki, 1990-

cı illərin əvvəli ölkəmiz üçün çox ağır keçmişdi. Ölkə xaos, böhran içində idi. Ölkənin gələcəyi şübhə 

altında idi. 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə Heydər Əliyevin hakimiyyətə ikinci qayıdışından sonra ölkədə 

vəziyyət sabitləşdi və bu gün Azərbaycan dünyada ən sürətlə inkişaf edən ölkələrdən biridir.  

Heydər Əliyevin Kürdəmirə həmişə xüsusi diqqəti və qayğısı olmuşdur. Burada deyildi ki, o, 

dəfələrlə buraya gəlir, vəziyyətlə tanış olur, Kürdəmirin inkişafı üçün lazımi göstərişlər verirdi. Bu diqqət 

və qayğı indi də yüksək səviyyədədir. Mən bir ildən bir qədər əvvəl, buraya yeni icra hakimiyyəti başçısı 

təyin elədim. Mənə verilən və müxtəlif mənbələrdən əldə etdiyim məlumatlara görə, işlər sürətlə gedir, 

abadlıq-quruculuq işləri görülür. Rayonun məişət problemləri, insanları narahat edən problemlər həll 

olunur. Bu, məni çox sevindirir. Bu, belə də olmalıdır. Azərbaycan sürətlə inkişaf etməlidir. Azərbaycanın 

hər bir rayonu, hər bir bölgəsi, hər bir kəndi bu inkişaf yolunu keçməli, hiss etməli və bəhrəsini görməlidir. 

Əlbəttə ki, ölkəmizdə aparılan islahatlar, görülən işlər, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı bunu 

etmək üçün çox gözəl şərait yaradır. Bizim büdcəmiz artır, iqtisadi potensialımız güclənir, imkanlar da 

çoxalır. Ancaq eyni zamanda, yerlərdə olan vəziyyətdən, yerlərdəki rəhbərlərdən çox şey asılıdır. Biz nə 

qədər çalışsaq ki, mərkəzdə bütün işləri lazımi səviyyədə quraq, əgər yerlərdə bunun əks-sədası yoxdursa, 

əgər yerlərdə vəzifəli şəxslər, rəhbərlər öz vəzifə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirmirsə, uğura nail ola 

bilmərik. Ona görə həm mərkəzi hökumətin gördüyü tədbirlər, həm də qəbul edilmiş qərarların düzgün 

icrası bizim işlərimizi daha da irəli aparacaqdır.  

Azərbaycanın çox gözəl perspektivləri var. Ölkədə gedən quruculuq-abadlıq işləri göz qabağındadır. 

İki il bundan əvvəl, prezident seçkiləri ərəfəsində verdiyim bütün vədlər yerinə yetirilir. Elə bir məsələ 

yoxdur ki, biz onu qarşımıza qoyaq, lakin icrasına nail olmayaq. Bütün sahələrdə - xarisi siyasət 

məsələlərində, ordu quruculuğunda, iqtisadi islahatların davam etdirilməsində, regional inkişaf 

proqramının icra olunmasında – hər bir sahədə nəyi demişiksə, onu da edirik və hansı sözü, hansı vədi 

vermişiksə, o, yerinə yetiriləcəkdir. Yadımdadır ki, seçkilər ərəfəsində beş il ərzində 600 min iş yerinin 

yaradılması haqqında söz vermişdim. Bəziləri buna inanmadı, bəziləri hesab etdi ki, bu, populist bir 

bəyanatdır. Amma həyat özü göstərir ki, bu, reallıqdır. Üstündən, iki il keçib, artıq 300 min iş yeri açılıbdır 

və bu proses davam edir. Biz 600 min iş yerinin açılmasına da nail olacağıq.  

Hər təzə iş yerinin açılması, bir ailənin həyat səviyyəsinin yaxşılaşması deməkdir. Ona görə iş 

yerlərinin açılması, yoxsulluğun, işsizliyin azaldılması və aradan qaldırılması bizim başlıca prioritet 
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vəzifələrimizdir. O vaxt bəyan etmişdim ki, Azərbaycan xalqı ildən-ilə yaxşı yaşayacaqdır. İldə bir neçə 

dəfə minimum əmək haqqı qaldırılır. Son iki il ərzində minimum əmək haqqı üç dəfə qaldırılmışdır. Bu 

proses davam edəcək, çünki indiki səviyyə də bizi qane etmir, çətin şəraitdə yaşayan insanların sayı az 

deyildir. Amma dinamika var. İldən-ilə yoxsulluğun həddi aşağı düşür və Azərbaycanda ümumiyyətlə, 

yoxsulluq şəraitində yaşayan adam olmamalıdır. Biz buna nail olacağıq.  

Ordu quruculuğu işində bəyan etmişdik ki, biz hərbi potensialımızı gücləndirəcəyik və sözümüzün 

üstündə durduq. Əgər 2004-cü ildə hərbi xərcləri 175 milyon dollar səviyyəsində idisə, 2006-cı ildə bu, 600 

milyon dollar olacaqdır.  

Büdcə gəlirlərimiz artır, maliyyə intizamı güclənir, iqtisadi islahatlar davam etdirilir. Büdcəmiz 

2004-cü ildə 1 milyard 500 milyon dollar idi. 2006-cı ildə təxminən 4 milyard dollara çatacaqdır. Hansı 

ölkədə belə bir dinamika var? Heç bir ölkədə. Bu, onu göstərir ki, nəzərdə tutulmuş bütün proqramlar 

reallığa əsaslanır və icra olunur.  

Mən şübhə etmirəm ki, Azərbaycanın gələcəyi daha da yaxşı olacaqdır. Xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmış neft strategiyası öz bəhrələrini verməkdədir. Bu yaxınlarda Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin istismara verilməsini qeyd edəcəyik. Bu, tarixi bir hadisədir. Bu, həm 

Azərbaycan üçün, xalqımız üçün, habelə bölgəmiz üçün, bölgədə gedən proseslər üçün, bölgədə 

təhlükəsizlik sisteminin möhkəmlənməsi üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyan transmilli layihədir. Onun 

təşəbbüskarı Azərbaycan olubdur, onun Prezidenti olubdur. Biz də bunu davam etdiririk və onun icrasına 

nail olacağıq.  

İqtisadi potensial artdıqca, əlbəttə ki, biz sosial problemləri də sürətlə həll etməyə başlayırıq. 

Bilirsiniz ki, bu istiqamətdə də işlər gedir. Məktəblər tikilir, idman kompleksləri tikilir. İndi yeni proqrama 

başlayırıq ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində yeni, müasir xəstəxanalar, diaqnostika mərkəzləri tikilsin. 

İlk növbədə, bu, regionlar üzrə tikiləcəkdir ki, insanlar keyfiyyətli müalicə almaq, müayinədən keçmək 

üçün daha Bakıya gəlməsinlər. Ondan sonra isə bütün rayonlarda biz bunu yaradacağıq. Bizim amalımız 

budur. Biz Azərbaycanın iqtisadi potensialını gücləndirdikcə, ilk növbədə, xalqımızı, sadə insanları 

düşünürük ki, insanlar necə yaşayır, onlar öz həyatından razıdırlarmı və onları narahat edən problemlər həll 

olunurmu? Əgər həll edilmirsə, nə üçün həll olunmur? Biz tədbirlər görürük ki, həll edilsin. Çünki bizim 

iqtidarımızın gücü xalqdır, xalqın iradəsidir. Biz xalqın iradəsinə, xalqın dəstəyinə arxalanırıq və bu dəstəyə 

arxalanaraq, ölkəmizi inamla, cəsarətlə idarə edirik, öz müstəqil siyasətimizi yürüdürük.  

Kürdəmirdə yeni, müasir idman kompleksinin tikintisi də çox böyük hadisədir. Bilirsiniz ki, bu 

proses geniş vüsət alıbdır. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi 2000-ci ildə Bakıda ilk idman kompleksini 

yaratmaqla bu prosesə çox güclü təkan verdi. İndi isə bu, artıq adi bir hala çevrilmişdir. O vaxt da mən 

deyirdim ki, ilk növbədə, regionlarda, ondan sonra isə hər bir rayonda belə komplekslər tikiləcəkdir. Bu 

gün Kürdəmirdə təməlini qoyacağımız idman kompleksi də, əminəm ki, yaxın zamanlarda tikiləcək, 

kürdəmirlilərin, idmançıların, bütün sakinlərin sərəncamına veriləcəkdir. Bu, həm şəhərə yaraşıq verəcək, 

həm də ən müasir avadanlıqla təchiz ediləcəkdir. Orada həm oyun salonları, müxtəlif meydançalar, həm də 

üzgüçülük hovuzu olacaqdır. Yəni hər bir gəncin həm istirahətinin təşkili, həm də sağlamlığının 

möhkəmləndirilməsi üçün lazımi şərait yaradılacaqdır.  

Biz gələcəyə inamla baxırıq, siyasətimiz xalq tərəfindən dəstəklənir. Sözümüzlə əməlimiz arasında 

vəhdət var, birlik var. Qarşıda duran bütün məsələlər öz həllini tapır. Azərbaycanın gələcəyi üçün enerji 

gücünün yaranması indi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələyə də böyük diqqət yetiririk. Hər yerdə, 

bütün bölgələrdə həm kiçik, həm də iri elektrik stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur. Ümid edirəm ki, 

2006-cı ilin sonuna qədər tikiləcək elektrik stansiyaları qış mövsümündə Azərbaycanda elektrik enerjisi 

qıtlığını aradan qaldıracaqdır.  

Qaz təchizatı sahəsində də işlər sürətlə gedir. Bu, Kürdəmir rayonunda da göz qabağındadır. Biz 

çalışırıq ki, əhaliyə və müəssisələrə maksimum dərəcədə qaz verək. Amma bizim imkanlarımız məhduddur. 

Çünki Azərbaycanda hələlik kifayət qədər qaz hasil edilmir. Məcburuq bunu xaricdən alaq və oradan da 

istədiyimiz qədər ala bilmirik. Çünki qaz yoxdur. Amma bu məsələnin də üzərində işləyirik. Mən əminəm 

ki, əgər elektrik enerjisi ilə tam şəkildə təminat olarsa, qaza tələbat da azalar. İnsanlarımızın içməli su ilə 

təmin olunması məsələsi də çox aktualdır. Ağsaqqal bunu qeyd etdi. Biz bu məsələ ilə gündəlik məşğuluq. 

Yeni, böyük su kəmərinin çəkilməsi layihəsi artıq işlənilir. Ümid edirəm ki, iki il ərzində biz bunun 

tikintisinə nail olacağıq və o zaman bütövlükdə, su problemi aradan qaldırılmalıdır. Yəni qlobal məsələlərlə 

yanaşı - Azərbaycanın təhlükəsizlik məsələləri, dünya birliyinə inteqrasiya məsələləri, ölkəmizin ordu 

potensialı, xarici siyasətimizin düzgün qurulması, iqtisadi islahatların davam etdirilməsi, makroiqtisadi 
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sabitliyin saxlanması ilə yanaşı, gündəlik məsələlərlə də məşğul olmaq lazımdır. Çünki gündəlik məsələlər 

insanları ən çox narahat edən məsələlərdir. Biz yüksək iqtisadi artım sürəti ilə nə qədər öyünsək də, əgər 

bu, həyatda özünün əksini tapmırsa, heç bir faydası yoxdur. Amma yüksək iqtisadi artım öz növbəsində, 

hər bir insanın həyatında dəyişikliyə gətirib çıxarır. Əmək haqları, pensiyalar, tələbələrin təqaüdləri artır, 

ölkəmizdə, demək olar ki, hər bir rayonda quruculuq-abadlıq işləri gedir. Bu, məni çox sevindirir. 

Rayonlara əlavə vəsait ayrılacaqdır. Hər bir bölgədə olarkən, görüşlərdən sonra zona müşavirələri keçirilir 

ki, vəziyyətlə dəqiq tanış olum. Əlbəttə, mənim məlumatım genişdir, hər bir mənbədən məlumat alıram. 

Amma gərək öz gözümlə görüm, özüm məsələlərə münasibət bildirim. Bu, çox vacibdir.  

Bir daha demək istəyirəm ki, mən 2000-ci ildə parlament seçkiləri ərəfəsində Kürdəmirə gəlmişdim. 

O vaxt Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahısına mən başçılıq edirdim və partiya adından təbliğat 

kampaniyasını aparırdım və Kürdəmirdə də olmuşdum. Bu gün də buradayam və vəziyyətlə tanış olacağam. 

Amma verilən məlumata görə, son müddət ərzində çox işlər görülübdür.  

Parlament seçkiləri də bizim ölkəmizin həyatında çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki yeni 

seçiləcək parlament ölkəmizdə yeni qanunların qəbul edilməsində mühüm rol oynayacaqdır. Eyni zamanda, 

Azərbaycanın demokratik inkişafı üçün bu seçkilərin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bildiyiniz kimi, seçki 

kampaniyası çox uğurla keçir. Qeydiyyat müddəti ərzində heç bir qanun pozuntusuna yol verilməyibdir. 

2000-dən artıq insan deputat olmaq istəyir. Bu, çox müsbət haldır. İndi seçki kampaniyası başlanıbdır. 

Bizim dövlət televiziyamız, ictimai televiziya bütün siyasi qüvvələrə, bütün namizədlərə pulsuz və ödənişli 

efir vaxtı ayırır. O cümlədən özəl telekanallar da öz kommersiya şərtləri ilə bunu edirlər. Seçki Məcəlləsi 

və mənim tərəfimdən mayın 11-də imzalanmış müvafiq Sərəncam Azərbaycanda ədalətli, şəffaf, 

demokratik parlament seçkilərinin keçirilməsi üçün gözəl şərait yaradır. Bunu biz bilirik. Bunu bütün 

beynəlxalq qurumlar, bu məsələ ilə məşğul olan qurumlar da etiraf edirlər. Mən şübhə etmirəm ki, 

parlament seçkilərinə qalan dövr ərzində də kampaniya uğurlu keçəcək, bundan sonra da hər bir namizədə 

eyni şərait yaradılacaqdır. Amma qanun çərçivəsində. Heç kəs qanunu poza bilməz. Qanun hamı üçün 

qanundur. Biz Azərbaycanda hüquqi dövlət qururuq. Heç vaxt özbaşınalığa, hansısa bir əlavə imtiyaza yol 

verə bilmərik. Hamı necə, başqası da elə. Açıq və qapalı şəkildə görüşlər keçirmək üçün hər yerdə şərait 

yaradılıbdır. Hər bir rayonda, eyni zamanda, bütün başqa şəhərlərdə bu olmalıdır. Amma qanunla nəzərdə 

tutulmuş yerlərdə. Əgər kimsə, yaradılmış bu gözəl, demokratik şəraitdən öz çirkin məqsədləri üçün istifadə 

etmək istəyirsə, vəziyyəti süni şəkildə gərginləşdirmək istəyirsə, əvvəlcədən bilməlidir ki, buna heç kim 

yol verməyəcəkdir. Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir, biz öz siyasətimizi xalqın dəstəyinə arxalanaraq 

aparırıq. Biz qanun çərçivəsində hər şeyi edirik, hər bir namizədə eyni şərait yaradılıbdır, getsin özünü 

təbliğ etsin, özünü tərifləsin, nə bilim, vəd versin, söz versin. Amma onu da bilirik ki, Azərbaycan xalqı 

sözə inanır, amma əgər görür ki, sözün arxasında iş yoxdur, artıq o inam itir. Onu da bilirik ki, yalnız 

seçkilərdən-seçkilərə xalqla təmasda olan insanlara və dairələrə heç vaxt inam ola bilməz.  

Biz hər zaman xalqla birlikdəyik. Mən 2003-cü ilə qədər demək olar ki, Azərbaycanın hər bir yerini 

gəzmişəm, görüşmüşəm. 2003-cü ildən, prezident seçkilərindən sonra, səhv etmirəmsə, rayonlara 50-dən 

çox səfər etmişəm. Yəni mən bunu seçki naminə etməmişəm, kampaniya naminə etməmişəm. Demək olar 

ki, hər ay otururam ya maşına, ya qatara, ya da vertolyota və gedirəm, insanlarla görüşürəm, vəziyyətlə 

tanış oluram. Bu, mənim işimdir. Bu, mənim borcumdur və mən məsuliyyətli adam kimi öz vəzifə borcumu 

həmişə məsuliyyətlə icra edirəm.  

Ancaq seçkilərdən-seçkilərə gələsən ki, mənə səs verin, bu, bir az gülməlidir. İnsanlar real işə səs 

verər, insanlar real əmələ səs verər, insanlar gözəl hərəkətlərə səs verər.  

Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır, yaxşını pisdən yaxşı ayıra bilir. İstədiyi namizədə açıq, şəffaf 

şəkildə səs verəcəkdir. Ancaq eyni zamanda, bildiyiniz kimi, mənim imzaladığım Sərəncamda o da 

göstərilir ki, yerli icra orqanları seçki prosesinə müdaxilə etməməlidir. Heç bir namizədə təzyiq etməməli, 

insanlara təzyiq etməməli və ümumiyyətlə, seçki prosesindən kənarda olmalıdır. Bütövlükdə deyə bilərəm 

ki, tam əksər hallarda bu Sərəncam hər yerdə icra olunur. Ayrı-ayrı qüsurlar var və biz də onları aradan 

qaldırırıq.  

Bir sözlə, əziz dostlar, bir aydan sonra keçiriləcək parlament seçkiləri Azərbaycanın gələcəyi üçün 

çox əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. Ancaq bu, bir prosesdir və bir seçkidir. Parlament seçkiləri ilə, yaxud da 

hansısa başqa seçkilərlə bizim işlərimiz dayanmır. Bizim proqramımız uzunmüddətlidir. Bu proqramın hər 

il üçün mərhələsi var. Biz indi proqramın ilkin mərhələsindəyik. Onu da uğurla icra edirik. 2008-ci ildə 

mən beş ildə görülmüş işlər haqqında xalqa hesabat verəcəyəm. Ondan sonra üçün, daha uzunmüddətli 
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perspektiv üçün proqramımız var. Hər bir proqram öz həllini tapmalıdır, hər bir vəzifə icra olunmalıdır. 

İnsanlar bunu görməlidir.  

Ölkəmizdə problemlər də var, biz bunları bilirik və çalışırıq həll edək. Başlıcası problemi bilmək, 

onun həlli yolunu tapmaq və onu aradan qaldırmaq üçün tədbir görməkdir. Biz bunu edirik və gələcəkdə 

də edəcəyik. Mən sizi əmin etmək istəyirəm ki, bu vaxta qədər hansı söz verilibsə, o, həyatda öz həllini 

tapıbdır. Bundan sonra bizim işlərimiz daha da uğurla gedəcəkdir, Azərbaycan xalqı daha da yaxşı 

yaşamalıdır. Ölkəmiz daha da möhkəmlənməli, iqtisadi potensial güclənməli, sosial məsələlər həll 

olunmalıdır. Bir sözlə, biz Azərbaycanı zəngin, qüdrətli ölkəyə çevirməliyik. Əminəm ki, biz xalqın dəstəyi 

ilə buna nail olacağıq.  

Əziz bacılar və qardaşlar, sizin hamınızı bir daha salamlayır, sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram.  

Sağ olun.  

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev sakinlərlə səmimi görüşdü, onların qayğıları və problemləri ilə 

maraqlandı. Sakinlər heç bir problemin olmadığını söyləyərək, Prezidentə cansağlığı arzuladılar və 

ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik siyasətini uğurla davam etdirdiyinə görə təşəkkürlərini bildirdilər 

və dövlətimizin başçısının daxili və xarici siyasətini dəstəklədiklərini vurğuladılar. 

 

AZƏRTAC 

2005, 6 oktyabr 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Hacıqabul-Kürdəmir magistral yolunun açılışında iştirak 

etmişdir 

(24 dekabr 2007-ci il) 

 

Dekabrın 24-də Bakı-Ələt-Qazax əsas magistral yolunun 85 kilometrlik Hacıqabul-Kürdəmir 

avtomobil yolunun 75 kilometrlik hissəsinin təntənəli açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı inşaatçılar böyük ehtiramla, 

hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev yolun əsas iqtisadi göstəriciləri ilə tanış oldu. 

Doğum günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edən nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov 

məlumat verdi ki, Bakı-Ələt-Qazax avtomobil yolunun mühüm hissəsini təşkil edən Hacıqabul-Kürdəmir 

yolunun tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının krediti hesabına 

maliyyələşdirilmişdir. Yolun yenidən qurulması ilə bağlı elan olunmuş müsabiqədə İtaliyanın “Todini 

Konstrakşn” şirkəti və yerli “Azərinşaatservis” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət qalib gəlmişdir. 2005-ci 

ilin mayın 16-da isə yolun tikintisinə başlanmışdır. Böyük İpək yolunun bir hissəsini təşkil edən bu yolun 

ümumi uzunluğu 85 kilometrdir. Layihəyə hazırda fəaliyyətdə olan yolun 75 kilometrlik hissəsinin yenidən 

qurulması, Kürdəmir rayonu ərazisində 10 kilometrlik yeni yolun, eləcə də Kürdəmir dairəvi avtomobil 

yolunun tikintisi daxildir. Ümumi dəyəri 97,16 milyon ABŞ dolları olan layihə çərçivəsində Padar çayı 

üzərində iki körpü, habelə 4 mal-qara keçidi tikilmiş, yerüstü suların axınını təmin edəcək 165 ədəd boru 

çəkilmişdir. Körpülərin ümumi uzunluğu 72,25 metr, eni isə 33,40 metrdir. İstifadəyə verilmiş avtomobil 

yolunun birinci dərəcəli hissəsinin uzunluğu 5,7 kilometr, eni 27,5 metrdir. Yolun qalan, ikinci dərəcəli 

hissəsinin uzunluğu 78,2 kilometr, eni 15 metrdir. Yolun tikintisi zamanı 1,73 milyon kubmetr torpaq və 

490 min ton asfalt işləri görülmüşdür. Tikinti işlərində 623 yerli, 16 xarici mütəxəssis çalışmışdır. 

Azərbaycan Prezidenti yolun tikintisini və işin gedişatını əks etdirən fotoşəkillərlə tanış oldu. 

Bildirildi ki, istifadəyə verilmiş yol Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan dövlət sərhədinədək olan 503 

kilometrlik magistral avtomobil yolunun 14,9 faizini təşkil edir. Gürcüstan sərhədinə qədər əsas magistral 

yolun tam tikintisi üçün artıq maliyyə imkanları tapılmışdır və yol 2010-cu ildə istifadəyə veriləcəkdir. 

Ümumi layihə əsasında hissə-hissə Kürdəmir-Ucar, Ucar-Yevlax və Yevlax-Gəncə avtomobil yollarının 

tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Bundan başqa, Kürdəmirdən Yevlaxadək əlavə 2 zolaqlı yeni yol da 

çəkiləcəkdir. 

Azərbaycanda yol infrastrukturunun yenidən qurulması Almaniya, İtaliya, Çexiya, Türkiyə, Koreya 

və digər dövlətlərin aparıcı yol tikintisi şirkətlərinin diqqət mərkəzindədir və onlar Nəqliyyat Nazirliyinin 

təşkil etdiyi müsabiqələrdə iştirak edir. Bakıdan Kürdəmirədək yol genişləndiriləcək və onun kənarlarında 

qalvanik təhlükəsizlik sədləri qoyulacaqdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Təkcə bu yol tikilmir, Bakı-Rusiya, Bakı-İran sərhədlərinə qədər yollarda da 

tikinti başlanmışdır. 

ZİYA MƏMMƏDOV: Bəli, bütün istiqamətlərdə - həm şimalda, həm də cənubda. Eyni zamanda, 

Şamaxı istiqamətində də yenidənqurma işləri gedir. Bütün bu layihələrin həyata keçirilməsində xarici 

kreditlərlə bərabər, Azərbaycan hökumətinin də payı vardır. 

İLHAM ƏLİYEV: Bəli, bu, əvvəldən belə nəzərdə tutulmuşdu. Amma bundan başqa, biz əlavə 

vəsaitin ayrılması üçün də müvafiq göstərişlər vermişik. 

CAVİD QURBANOV: Bu yolun tikintisinə Azərbaycan hökuməti 50 milyon manat vəsait 

qoymuşdur. Qalan vəsaiti isə Avropa İnkişaf və Yenidənqurma Bankı kredit vermişdir. 

ZİYA MƏMMƏDOV: Cənab Prezident, həqiqətən də, Sizin şəxsi təşəbbüsünüz, dəstəyiniz və 

tapşırıqlarınız olmasaydı, bu yollar belə sürətlə inşa edilə bilməzdi. Çünki beynəlxalq kredit təşkilatları ilə 

danışıqlar gec baş tutur, müəyyən prosedur qaydaları gec həyata keçirilir. Bir layihəni işləyib başa 

çatdırmaq üçün iki il vaxt gedir. 

İLHAM ƏLİYEV: Həm danışıqlar, həm də daxili prosedurlar orada çox mürəkkəbdir. Ona görə, 

əlbəttə, həm beynəlxalq maliyyə qurumlarının imkanlarından, həm də öz imkanlarımızdan, artan maliyyə 

resurslarımızdan istifadə edəcəyik. 

 

X X X 
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Sonra Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən qırmızı lenti kəsdi. 

Dövlətimizin başçısına xatirə hədiyyələri təqdim olundu. 

Prezident İlham Əliyev avtomobilin sükanı arxasına əyləşərək hərəkətin təhlükəsizliyinə, 

nəqliyyatın normal hərəkətinə hərtərəfli imkan yaradan, tarixi İpək yolunun bir hissəsi olan yeni yolun 

keyfiyyətini yoxladı. 

Dövlətimizin başçısı inşaatçıları təbrik etdi, görülən işləri yüksək qiymətləndirərək dedi ki, 

Azərbaycanın bütün yolları belə olmalıdır. Bundan sonra daha da böyük işlər görüləcəkdir. Ölkəmizin 

bütün yolları belə gözəl, rahat olmalıdır. Bu isə son illər ərzində tikilən yollardan ən yüksək keyfiyyətlisidir. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 dekabr 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

129 

 

Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyevin Gəncə şəhərinə və Kürdəmir rayonuna səfəri 

Kürdəmirdə Ümummilli liderin abidəsini ziyarət 

(25 sentyabr 2008-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 24-də Kürdəmir rayonuna gəlmişdir. Dövlətimizin 

başçısı əvvəlcə Heydər parkında ulu öndərin heykəlini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu. 

 

AZƏRTAC 

2008, 25 sentyabr 
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Prezident Ilham Əliyev Ucar-Yevlax avtomobil yolunun tikintisi ilə taniş olmuşdur 

(25 sentyabr 2008-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 24-də Gəncədən Kürdəmir 

rayonuna gələrkən, “İpək yolu”nun bir hissəsi olan Ucar-Yevlax avtomobil yolunun tikintisinin gedişi ilə 

tanış olmuşdur. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov və “Azəryolservis” ASC-nin sədri Cavid Qurbanov məlumat 

verdilər ki, 53 kilometrlik bu yolun tikintisinə keçən ilin aprelindən başlanmışdır. İlin sonunadək yolun 40 

kilometrinin başa çatdırılması, gələn il isə tam istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Yolun 44 kilometrinin eni 

15 metr, qalan hissəsinin eni isə 27 metr olacaqdır. Burada bir neçə körpü, o cümlədən Kür çayı üzərində 

2 körpü salınacaqdır. Yol boyu 70 ədəd suötürücü, dörd yerdə mal-qara keçidi tikiləcəkdir. Əsas tikinti 

işlərini Türkiyənin “Polad Yol Yapı” şirkəti yerinə yetirir. Layihənin smeta dəyəri təqribən 49,6 milyon 

ABŞ dollarıdır. 

Prezident İlham Əliyev yolun əsas texniki göstəriciləri ilə maraqlandı, inşaatçılarla görüşdü, onlara 

bu magistral yolun dünya standartlarına uyğun tikilməsi ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 25 sentyabr 
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Kürdəmir gənclərinə yeni hədiyyə 

(25 sentyabr 2008-ci il) 

 

Sentyabrın 24-də Prezident İlham Əliyev Kürdəmir şəhərinin Heydər parkında yerləşən Gənclər 

evinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi. 

Prezidentə məlumat verildi ki, burada gənclərin asudə vaxtının səmərəli keçməsi və idmanla 

məşğul olması üçün bütün imkanlar vardır. Yeniyetmələr üçün müxtəlif stolüstü idman yarışları təşkil 

olunur, onlar internetə qoşulmuş kompyuterlərdən istifadə edirlər. 

Burada ulu öndər Heydər Əliyevin gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğısını əks etdirən fotoguşə də 

yaradılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı gənclərə dövlət qayğısının gələcəkdə də davam etdiriləcəyini bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 25 sentyabr 
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Kürdəmir Olimpiya İdman Kompleksi müasir standartlara cavab verir 

(25 sentyabr 2008-ci il) 

 

Sentyabrın 24-də Kürdəmir şəhərində Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı olmuşdur. 

Kompleksin qarşısına toplaşan rayon sakinləri, eləcə də Pekin Olimpiya oyunlarında ölkəmizi 

təmsil edən idmançılar Prezident İlham Əliyevi hərarətlə qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi. 

Komleksin təməli 2005-ci ilin oktyabrında, Prezidentin Kürdəmirə səfəri zamanı qoyulmuşdu. 

Burada respublika və beynəlxalq səviyyəli yarışların keçirilməsi üçün gözəl şərait yaradılmışdır. 5,5 hektar 

ərazidə yerləşən bu idman qurğusu həm də şəhərə xüsusi yaraşıq verir. 

Prezident İlham Əliyev kompleksin ərazisini gəzdi, futbol, voleybol, basketbol meydançalarına, 

məşq otaqlarına, habelə ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizdə idmanın inkişafına və idmançılara diqqət və 

qayğısından bəhs edən fotostendə baxdı. Sonra böyük idman salonunda yeniyetmələrdən ibarət mini futbol 

komandasının, gənc həndbolçuların oyunlarını izlədi, Pekin Olimpiadasının iştirakçıları ilə görüşdü. 

Dövlətimizin başçısı Olimpiya İdman Kompleksi ilə tanışlıqdan sonra rayon ictimaiyyətinin 

nümayəndələri ilə görüşdü. 

 

Prezident İLHAM ƏLİYEV mərasim iştirakçılarına müraciətlə dedi: 

- Sizi çox gözəl Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Bu, çox gözəl 

idman qurğusudur. Mənim yadımdadır ki, üç il bundan əvvəl bu kompleksin təməlini qoyduq. Bu yeri 

seçdik və o vaxt burada heç nə yox idi, boş bir yer idi. Amma indi burada gözəl park, gözəl olimpiya 

kompleksi, açıq meydançalar var. Gördüyünüz kimi, uşaqlar burada məşq edirlər, idmanla məşğul olurlar, 

bu, çox sevindirici haldır. Yəni Kürdəmirə layiq olan bir idman qurğusudur. Mən əminəm ki, buradan 

uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər və böyüklər, necə deyərlər, yaşlı nəsil də istifadə edəcəkdir. Çünki burada 

həm idman qurğusu, həm də müxtəlif trenajorlar var. Buradan həm idmançılar, həm də rayon sakinləri 

istifadə etməlidirlər. Sizi bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm. 

OQTAY BABAYEV (rayon ağsaqqalı, ziyalı): Cənab Prezident, Sizi Kürdəmir rayonunun bütün 

ziyalıları, ağsaqqaları, sakinləri adından salamlayıram. Kürdəmirə xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Sizin 

hər bir gəlişiniz rayona yenilik gətirir, tərəqqi, inkişaf gətirir. Siz özünüz də bu gün bunun əyani surətdə 

şahidi oldunuz. 

Biz kürdəmirlilər, bütün respublika əhalisi neçə gündür televizya ekranlarından Sizin rayonlara, 

regionlara səfərlərinizi izləyirik. Getdiyiniz rayonlarda aeroport, stadion, parklar, - sayıb qurtarmaq 

mümkün deyil, açılır. Özü də bu verilişlərə təkcə Azərbaycan baxmır, bütün dünya baxır. Demək, 

Azərbaycan çox nəhəng addımlarla irəliləyir, tərəqqi edir, çiçəklənir, tikinti abadlıq işləri geniş vüsət alır. 

Şübhəsiz, bütün bunlar hamısı rayonumuzun əhalisində, eyni zamanda, respublikamızın ziyalılarında böyük 

ruh yüksəkliyi yaradır. Biz qürur, iftixar hissləri keçiririk. 

Cənab Prezident, biz bunun hamısını mərhum Prezidentimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin, 

ideyalarının təntənəsi hesab edirik. Çünki Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik dövrü xalqımızın, 

tariximizin ən şərəfli, ən unudulmaz səhifəsidir. Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyinin 

dövlətçiliyinin, beşiyi başında duraraq, ölkəmizə rəhbərlik missiyasını düz 34 il öz qüdrətli çiyinlərində 

XX əsrdən XXI əsrə apardı. Ürəyini məşəl edərək, xalqın yoluna işıq saldı. Dünyada çox böyük şəxsiyyətlər 

olubdur. Çox vaxt onları Heydər Əliyevlə müqayisə edirlər. Amma mən elə bir Prezident görməmişəm ki, 

o, həyatdan gedəndən dünyasını dəyişəndən sonra onun adına təkcə ölkəsində yox, bütün dünyada bu qədər 

abidə ucaldılsın, xiyabanlar, muzey yaradılsın və xatirəsi anılsın. Siz Türkiyədə, Gürcüstanda, Müstəqil 

Dövlətlər Birliyi məkanında, Avropada olanda Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edirsiniz. Bu, hələ heç bir 

dövlət başçısına müyəssər olmamışdır. Ona görə bir daha təkrar edirəm ki, biz ziyalılar onunla fəxr edirik. 

Cənab Prezident, yaxşı xatırlayırsınız, düzgün qeyd etdiniz ki, 2005-ci ilin 6 oktyabrında Siz Milli 

Məclisə seçkilər ərəfəsində Kürdəmirdə oldunuz və Heydər Əliyevin abidəsinin, Heydər Əliyev Muzeyinin 

açılış mərasimlərində iştirak etdiniz. Siz orada proqram xarakterli çıxış etdiniz və o çıxışınızda rayonda 

gedən tikinti-abadlıq işlərini yüksək qiymətləndirdiniz. Rayon sakinlərinin, rayon icra hakimiyyəti 

başçısının işlərinə müsbət qiymət verdiniz. Siz bu rayondan cəmi üç ildir getmisiniz. Lakin rayonda 

görülmüş işlərin əhatəsi 15-20 ilə bərabərdir. 

Sizə deyim ki, qısa müddət ərzində rayonda 22 məktəb binası və korpusu tikilmişdir. Yəni 6 min 

şagird üçün sinif otaqları inşa olunmuşdur. Təkcə builki dərs ilində ən müasir standartlara cavab verən 5 
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məktəb binası istifadəyə verilmişdir. Bunlar hər cür əyani vasitələrlə, kompyuterlərlə təchiz olunmuşdur. 

Bu, nəinki rayonumzun, respublikamızın tarixində misli görünməmiş böyük bir hadisədir. Bütün bunların 

hamısı bizi böyük qələbəyə, yeni nailiyyətlərə daha da ruhlandırır. 

Cənab Prezident, vaxt keçsə də, Sizin iş metodunuzun bir-iki məqamını demək istəyirəm. Siz 

Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında Dövlət proqramını qəbul etdiniz. Mənim 

imkanım olsa, bu proqramı qızıl hərflərlə Azərbaycan xalqının tarixinə yazaram. Azərbaycanda belə bir 

proqramın qəbulundan sonra bütün respublika yeniləşmiş, tikinti-abadlıq işləri böyük miqyas almış, 

Azərbaycanın sosial-iqtisadi qüdrəti, beynəlxalq nüfuzu yüksəlmiş, xalqın rifah halı yaxşılaşmışdır. Bu 

proqram tarixə qızıl hərflərlə düşəsi sənəddir. Ona görə bu proqram baş tutdu ki, cənab Prezident, Siz onun 

yerinə yetirilməsini izləmək üçün rayonlarda olursunuz. Hətta elə rayon var ki, üç dəfə olmusunuz. Gedib 

görürsünüz və əgər o sənədin icrasında bir boşluq varsa, problem varsa, Bakıya qayıdandan sonra dərhal 

Sərəncam verirsiniz. Bizim rayon haqqında da belə oldu. 

O vaxt buradakı açılış mərasimindən sonra Siz Sabirabadda geniş müşavirə keçirdiniz. Bizim icra 

hakimiyyətinin başçısı o müşavirədə iştirak etdi, çıxışında su, nəqliyyat məsələləri haqqında təklif irəli 

sürdü. Siz onun çıxışına dərhal reaksiya verdiniz və Bakıya qayıdan kimi, nəinki Kürdəmir haqqında, həm 

də Sabirabad, Saatlı haqqında da xüsusi Sərəncam imzaladınız. 40-50 il su görməyən Kürdəmirə keçən ilin 

dekabrında İsmayıllı rayonunun Külüllü kəndindən bulaq suyu gəldi. 40-42 dərəcə isti olan rayonda bulaq 

suyu içirsənsə, bunun ləzzətini ancaq onu içən kürdəmirlilər bilir. Nəinki suya, digər məsələlərə görə Sizə, 

Heydər Əliyev ailəsinə, ulu öndərə o qədər böyük məhəbbətimiz, hörmətimiz var ki, inanın, bunu izah 

etməyə, deməyə mənim nə qüdrətim, nə sözüm çatır. Sizə rayonda çox böyük, hədsiz məhəbbət və hörmət 

vardır. 

Siz daim xalqın, kütlənin içində olursunuz. 

Siz 2009-2013-cü illər üçün yeni Dövlət proqramının hazırlanması barədə tapşırıq vermisiniz. 

İLHAM ƏLİYEV: Bəli, hazırlanır. 

OQTAY BABAYEV: Azərbaycan daha qüdrətli, daha gözəl olacaqdır. Azərbaycan indi də, 

gələcəkdə də bütün Şərq, deyərdim ki, Avropa üçün də nümunəvi bir respublika olacaqdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun, xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Mən çox şadam ki, bu gözəl 

Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında yenidən sizinlə bərabər Kürdəmirdəyəm. Bu, bizim birgə 

gördüyümüz işlərin əyani sübutudur. Üç il bundan əvvəl kompleksin təməli qoyuldu. Bu gün isə gözəl 

idman qurğusu istifadəyə verilir. Siz qeyd etdiniz ki, son üç il ərzində Kürdəmirdə çox böyük işlər 

görülübdür. Çox böyük abadlıq, quruculuq işləri, məktəb tikintisi, sosial obyektlərin, yeni sənaye 

sahələrinin işə düşməsi - bütün bunlar Azərbaycanı gücləndirir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

proqramının əsas məqsədi məhz bundan ibarətdir. 

Mən xatırlayıram, biz proqramı 2004-cü ilin fevral ayında rəsmən qəbul etdik. Əlbəttə, mən o vaxt 

bu proqramın üzərində çox işləmişdim və bilirdim ki, biz onu icra edəcəyik. Bəzi fikirlər var idi ki, bu, 

sadəcə olaraq, növbəti yeni bir niyyət proqramıdır. Orada müəyyən tədbirlər göstərilir, ancaq onların bir 

hissəsi çətin ki, yerinə yetirilsin. Amma proqramda göstərilən bütün məsələlər yerinə yetirildi və ondan 

əlavə, 2004-cü ildə proqramda nəzərdə tutulmamış bir çox obyektlər işə düşdü: aeroportlar, xəstəxanalar, 

idman qurğuları, yollar. Bakı-Kürdəmir yolu ən yüksək dünya səviyyəsindədir. Bu yol Gəncəyə qədər 

davam edir və Gəncə-Qazax avtomobil yolu artıq hazırdır. Bütün istiqamətlərdə yollar çəkilir, bütün 

bölgələrdə quruculuq-abadlıq işləri aparılır. 

İşsizlik məsələsi ən çətin məsələdir. Bütün postsovet məkanı üçün ən böyük problem işsizlik, 

yoxsulluqdur. Biz, demək olar ki, işsizliyin böyük hissəsini aradan götürmüşük. Bu gün işləmək istəyən iş 

tapar. 700 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır, onlardan 600 minə qədəri daimi iş yerləridir. Bu gün 

Azərbaycana başqa ölkələrdən işləmək üçün işçi qüvvəsi gəlir. Bu, nəyi göstərir?! Onu göstərir ki, artıq 

Azərbaycanda işsizlik problemi yoxdur. Digər tərəfdən, nəyə görə gəlirlər?! Çünki bilirlər ki, Azərbaycan 

inkişaf edən ölkədir, Azərbaycanda sabitlik, əmin-amanlıq var, tolerantlıq, başqa millətlərə qarşı xoş 

münasibət var və ölkənin ümumi inkişafı buna gətirib çıxarır. Yəni biz bütün bu gözəl hadisələri bütün 

bölgələrdə görürük. Hər bir yerdə, hər bir rayonda inkişaf gedir və bu işlər əhali tərəfindən çox bəyənilir, 

dəstəklənir. Bizim insanlarımız bütün bu işlərin ən fəal iştirakçılarıdır. Əgər yerlərdə insanlar bu işlərlə 

məşğul olmasaydılar, bizim bütün proqramlarımız kağız üzərində qalacaqdı. Bizim uğurumuzun əsas 

səbəbi ondan ibarətdir ki, düzgün qərarlar qəbul edilir, nəzarət güclüdür və yerlərdə qərarlar icra olunur. 

Əlbəttə ki, bizim bütün bu işləri görmək üçün maddi imkanlarımız artır. Əgər bu olmasaydı, biz 

buna nail ola bilməzdik. Bizim dövlət büdcəmiz son beş il ərzində 10 dəfədən çox artıbdır. Valyuta 
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ehtiyatlarımız, sosial məsələlərin həllinə ayrılmış vəsait, maaşlar, pensiyalar artıbdır. Azərbaycanda iqtisadi 

inkişaf elədir ki, o, bütün dünya üçün nümunədir. İqtisadi artım baxımından Azərbaycan ardıcıl dörd il 

dünya miqyasında birinci yerdədir. Bu, reallıqdır, faktdır, statistikadır. Biz bunu həm iqtisadi göstəricilərdə, 

həm də gündəlik həyatda görürük. 

Bizim ölkəmiz yeniləşir, yenidən qurulur. Siz ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına 

xidmətlərini qeyd etdiniz. Hamımız - siz də, mən də yaxşı xatırlayırıq ki, 1970-80–ci illərdə o, nə qədər 

böyük işlər görübdür. O vaxt hakimiyyətə gələndə ən geridə qalmış respublika Azərbaycan idi. O, 1982-ci 

ildə Azərbaycandan Moskvaya gedəndə isə Azərbaycan ən qabaqcıl respublika idi. Tarix yenə təkrarlandı. 

Azərbaycan müstəqillik ərəfəsində, əfsuslar olsun ki, çox ağır vəziyyətə düşmüşdü. Nəyə görə?! Çünki 

Azərbaycana rəhbərlik edən insanlar öz vəzifə borcunu yerinə yetirə bilməmişlər. Bəziləri xəyanət ediblər, 

bəziləri, sadəcə olaraq, işin öhdəsindən gələ bilməmişlər. 

1988-ci ildən yavaş-yavaş bütün iqtisadiyyat, sənaye, kənd təsərrüfatı tənəzzülə uğradı, tamamilə 

məhv olundu. Antialkoqol kampaniyası aparılmışdı, bütün üzüm bağları dağıdıldı. Nə üçün Azərbaycanda 

dağıdıldı?! Üzüm istehsalı Gürcüstanda, Ukraynada, Moldovada, Ermənistanda da var idi. Orada niyə üzüm 

bağlarına dəymədilər, bunları məhz Azərbaycanda qırdılar?! Çünki həm Sovet İttifaqının o illərdəki 

mərkəzi hökumətinin Azərbaycana münasibəti mənfi idi, həm də yerli rəhbərlər, Azərbaycanın maraqlarını 

qoruya bilməmişlər. Müstəqillik əldə ediləndə ən ağır vəziyyətdə yenə Azərbaycan oldu. Ermənistanın 

işğalı, torpaqlarımızın işğal altına düşməsi, vətəndaş müharibəsi və demək olar ki, iqtisadi iflic. Əgər belə 

davam etsəydi, ümumiyyətlə, ölkəmizin gələcəyi sual altında ola bilərdi. 

Yenə Azərbaycan xalqı öz müdrikliyini göstərdi, 1993-cü ildə Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət 

etdi. Nə baş verdi? Bütün xoşagəlməz məsələlərə tədricən son qoyuldu, sabitlik yarandı. Qanunsuz dəstələr, 

silahlı birləşmələr Azərbaycana meydan oxuyurdu – hamısı zərərsizləşdirildi, sabitlik yarandı və inkişaf 

dövrü başladı. 1993-2003-cü illər inkişaf dövrüdür. Bütün ağır problemlər həll olunmağa başlamışdı - 

sabitlik, yenilik və müasirlik. 

Son dövr, 2003-2008-ci illər isə, sadəcə olaraq, 1993-2003-cü illərin məntiqi davamıdır. Bizim həm 

iqtisadi imkanlarımız artır, həm də bölgədə mövqeyimiz daha da güclüdür. Biz, Azərbaycan istənilən 

məsələni həll edə bilərik. Biz öz gücümüzə, öz maliyyə imkanlarımıza arxalanaraq bunları edirik. Hər şeyi 

xalq üçün edirik. Azərbaycan xalqı yaxşı yaşamalıdır - bütün rayonlarda, hər bir kənddə. 

Siz çox düzgün qeyd etdiniz, növbəti, 2009-2013-cü illər üçün regional inkişaf proqramı hazırlanır. 

O Proqramda bütün qalan, bu günə qədər həll olunmamış məsələlər öz həllini tapacaqdır. Hər bir rayon 

üzrə, hər bir kənd üzrə. Belə ki, bütün sosial-iqtisadi məsələlər, infrastruktur məsələləri öz həllini tapsın və 

ölkəmiz daha da sürətlə inkişaf etsin. 

Bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlər bu gün artıq bütün dünya tərəfindən bilinir, qəbul edilir. 

Azərbaycan nəinki bu bölgənin lider dövlətidir, Azərbaycan həm də dünya üçün çox önəmli ölkəyə çevrilir. 

Biz Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə öz töhfəmizi veririk. Bizim iştirakımız olmadan nəhəng 

qlobal layihələr icra oluna bilməz. Bölgədə gedən proseslər, bölgədəki vəziyyət, sabitlik bir çox hallarda 

bizim fəaliyyətimizdən, təşəbbüslərimizdən və siyasətimizdən asılıdır. Əlbəttə, bu, bizim hamımızı 

sevindirir. Hər bir vətəndaş sevinir ki, onun dövləti güclənir, onun dövlətinin hörməti artır, imkanları artır. 

Həm beynəlxalq müstəvidə, həm ölkə daxilində. Bax bu gözəl Olimpiya İdman Kompleksi, sadəcə olaraq, 

son illər ərzində görülən işlərin kiçik bir nümunəsidir. Belə komplekslər Azərbaycanın müxtəlif 

bölgələrində tikilibdir. 

İndi mən Kürdəmir rayonunda yeni konserv zavodunun açılışına gedəcəyəm. Eşitdiyimə görə, o da 

böyük bir sənaye müəssisəsidir. Belə müəssisələr həm yeni iş yerləri, həm yerli istehsal, həm də idxaldan 

asılılığın azaldılması deməkdir. Statistik məlumata görə biz bu gün özümüzü ərzaq məhsulları ilə təxminən 

90-95 faiz təmin edirik. Siz yaxşı xatırlayırsınız, sovet vaxtında vahid kənd təsərrüfatı kompleksi mövcud 

idi. Burada pambıq əkilirdi, üzüm əkilirdi. Rusiyadan buraya yağ, ət və başqa ərzaq məhsulları gətirilirdi. 

Amma indi özümüz-özümüzü təmin edirik. Təkcə taxılda idxaldan asılılığımız bir az çox idi. Əlavə 

tədbirlər gördük - güzəştli şərtlərlə gübrənin verilməsi, yanacağın verilməsi nəticəsində bu il 400 min ton 

artıq taxıl yığılıbdır. Yenə əlavə tədbirlər görülür, yeni anbarlar tikiləcək, “Aqroservis”, “Aqrolizinq” 

güzəştli şərtlərlə fermerlərə gübrə verəcək. Onun pulunun cəmi 30 faizini ödəyəcəklər, yanacağın isə 50 

faizini. Ona görə ki, biz istehsalı stimullaşdıraq, daha da çox istehsal olsun, idxaldan daha da az asılılıq 

olsun ki, Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyini təmin etsin. Belə olan halda, biz uzunmüddətli inkişafımıza, 

dayanıqlı inkişafa nail olacağıq. Neft-qaz amilindən asılılıq olmayacaqdır. Mən həmişə demişəm, bunlar 

bizə Allah tərəfindən verilən böyük sərvətdir. Biz onlardan səmərəli istifadə etməliyik və edirik. Ancaq elə 
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olmamalıdır ki, bizim neftimiz, qazımız var, gəlin heç nə etməyək, oturaq və təkcə o pullarımızdan istifadə 

edək. Yox, biz gərək onu qoyaq kənara. Amma işləyək, qeyri-neft sektorunu, kənd təsərrüfatını, yerli 

sənayeni inkişaf etdirək və bütün sosial infrastrukturu yeniləşdirək. 

Mən əminəm və heç şübhəm yoxdur ki, bizim gələcək inkişafımız da uğurlu olacaqdır. Buna nail 

olmaq üçün bütün zəruri amillər var: sabitlik, inkişaf, konkret proqramlar, sosial siyasət, xalq tərəfindən 

bütün bizim təşəbbüslərimizə müsbət yanaşma və dəstək. Əgər bu dəstək olmasaydı, biz heç nəyə nail ola 

bilməzdik. Uzaq və yaxın tarix göstərir harada ki, xalqla iqtidar arasında birlik yoxdur, orada heç bir iş 

görülə bilmir. Daim böhranlı vəziyyət, daim qarşıdurma, daim qarşılıqlı ittihamlar olur. Biz görürük ətrafda 

nələr baş verir. Bizim uğurumuzun əsas səbəbi odur ki, xalqla iqtidar arasında birlik var. Bax, siz qeyd 

edirsiniz ki, mən rayonlarda tez-tez oluram. Bəli, gedirəm ki, xalqla bir yerdə olum. Çünki mən sizə xidmət 

edirəm. Beş il bundan əvvəl mən bu vəzifəyə o məqsədlə gəlmişəm ki, sizə xidmət edim. Bu, mənim vəzifə 

borcumdur. Mən çalışıram ki, vəzifə borcumu ləyaqətlə yerinə yetirim və sizi əmin etmək istəyirəm ki, 

gələcəkdə də biz çox görüşəcəyik. Kürdəmir rayonunun inkişafı üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Belə 

gözəl açılışlarda biz birlikdə hələ çox iştirak edəcəyik. 

Mən sizə cansağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, Kürdəmir rayonunun inkişafı bundan sonra da 

sürətlə getsin. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri Prezident İlham Əliyevlə xatirə şəkli çəkdirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2008, 25 sentyabr 
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Kürdəmirdə yeni emal müəssiəsi istifadəyə verilmişdir 

(25 sentyabr 2008-ci il) 

 

Sentyabrın 24-də Kürdəmir rayonunda “Qelios” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin şərab, şirə 

istehsalı kombinatı istifadəyə verilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev bu münasibətlə keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və düyməni basaraq müəssisəni işə saldı. Hazırda 

burada 150 nəfər çalışır. Müəssisədə quraşdırılmış avadanlıq İtaliya istehsalıdır. İstehsal olunan məhsullar 

İSO və HAS sertifikatlarına layiq görülmüşdür. İşçilərin orta əmək haqqı minimum 250 manat təşkil edir. 

Kombinat tam gücü ilə işləyəndə ildə 20 min ton məhsul istehsal edəcək, burada 650 nəfər çalışacaqdır. 

Kombinatın üzüm, nar və digər meyvələr yetişdirilən bağları var və gələcəkdə onların sahəsi 

genişləndiriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin nar qəbulu məntəqəsinə baxdı, yerli məhsulların xarici 

bazarlara çıxarılmasının əhəmiyyətini vurğuladı, ölkəmizdə özəl sektorun inkişafına hər cür şəraitin 

yaradıldığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 25 sentyabr 
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Kürdəmir dairəvi avtomobil yolunun açılışı 

(25 sentyabr 2008-ci il) 

 

Sentyabrın 24-də Kürdəmir dairəvi avtomobil yolunun açılışı olmuşdur. 

Bura toplaşan inşaatçılar Prezident İlham Əliyevi səmimiyyətlə qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, yolun texniki-iqtisadi göstəriciləri ilə tanış 

oldu. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov layihə üzrə görülən işlər barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, 

podratçı İtaliyanın “Todini Spa” şirkəti, məsləhətçi isə “Scott Vilson” şirkətidir. Layihənin dəyəri 9,1 

milyon ABŞ dolları təşkil edir. Yolun ümumi uzunluğu 10 kilometr, eni isə 15 metrdir. İkizolaqlı yol 

boyunca 44 ədəd suötürücü, 2 mal-qara keçidi tikilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev yolun müasir tələblər səviyyəsində tikildiyini söylədi, inşaatçıları təbrik 

edərək, onlara uğurlar arzuladı. 

Bununla da Prezident İlham Əliyevin Kürdəmir rayonuna səfəri başa çatdı. 

 

AZƏRTAC 

2008, 25 sentyabr 
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Neftçala 

 
2007, 23 avqust 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Neftçala rayonuna səfəri: Heydər Əliyev Muzeyinin açılış 

mərasimi 

➢ Neftçala rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ “Xalq Bank”in Neftçala filialı ilə tanışlıq 

➢ Uşaqların intellektual cəhətdən hərtərəfli inkişafı üçün hər cür şərait yaradılmışdır 

➢ Heydər Əliyev Fondu Neftçala şəhər internat məktəbini əsaslı təmir etdirəcəkdir 

➢ Azərbaycan yod istehsalına görə dünyada dördüncü yerdə olacaqdır 

➢ Neftçala şəhər 2 nömrəli orta məktəbi ilə tanışlıq 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Neftçala rayonuna səfəri 

Heydər Əliyev Muzeyinin açılış mərasimi 

(23 avqust 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 23-də Neftçala rayonuna gəlmişdir. 

Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı rayon sakinləri böyük hörmət və ehtiramla, 

hərarətli alqışlarla qarşıladılar. Onların əllərində ulu öndər Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin 

portretləri, Azərbaycanın dövlət bayraqları, ümummilli liderin müdrik kəlamları yazılmış transparantlar var 

idi. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Neftçala 

şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək gül qoydular. 

Məlumat verildi ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan bu abad və müasir park cari 

ilin əvvəlində salınmışdır. Parkın ərazisi 7 min kvadratmetrdir. Burada sakinlərin istirahəti üçün hər cür 

şərait yaradılmışdır. Bu parkın yanında isə daha bir istirahət guşəsi - Neftçilər parkı salınmışdır. Ulu öndərin 

heykəlinin hündürlüyü postamentlə birlikdə 6,4 metrdir. 

Sonra Prezident İlham Əliyev Neftçalada Heydər Əliyev muzeyi ilə tanış oldu. Dövlətimizin başçısı 

muzeyin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Bildirildi ki, tikintisinə 2006-cı ilin oktyabrında başlanmış muzey bu ilin fevralında istifadəyə 

verilmişdir. Ancaq rəsmi açılışı bu gün keçirilir. Muzey bir ekspazisiya zalından, 14 fotostenddən, 10 

vitrində ibarətdir. Fotostendlərdə ulu öndərin həyat və fəailiyyətinin müxtəlif dövrlərinə aid şəkillər, 

vitrinlərdə isə kitablar və sənədlər nümayiş etdirilir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1979-cu il mayın 

30-da ilk dəfə Neftçalaya gəlişini və burada keçirdiyi görüşləri əks etdirən materiallar iki xüsusi 

ekspazisiyada nümayiş etdirilir. 

Muzeydə, həmçinin Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini, ölkəmizin, o cümlədən Neftçalanın 

sosial-iqtisadi inkişafını əks etdirən kitablar və digər materiallar da toplanmışdır. 

Prezident İlham Əliyev muzeyin Xatirə kitabına öz ürək sözlərini yazdı. 

 

AZƏRTAC 

2007, 23 avqust 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

140 

 

Neftçala rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş  

(23 avqust 2007-ci il) 

 

Avqustun 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Neftçala şəhərindəki Heydər 

Əliyev parkında rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

Görüşü Neftçala Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşov açdı. 

 

Neftçala rayon icra hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşovun çıxışı 

-Möhtərəm cənab Prezident! 

Bu gün neftçalalıların sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. Bizim əsil iftixar və güvənc yerimizə 

çevrilmiş ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin abidə kompleksi və muzeyi qarşısında Sizi salamlayır və 

Sizə hesabat veririk. Təməli ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş sosial-iqtisadi inkişaf 

ölkənin hər bir bölgəsində olduğu kimi, Neftçala rayonunda da uğurla davam edir. Böyük iftixar və fərəh 

hissi ilə Sizə məlumat verirəm ki, ölkənin ahəngdar inkişafını uğurla təmin edən, dəqiq hesablanmış 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında Neftçala rayonu üzrə həlli nəzərdə tutulmuş 16 

tədbirin hamısı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilmişdir. Bu Sizin ardıcıl surətdə apardığınız siyasətin təntənəsi 

və rayonumuza göstərdiyiniz qayğının bəhrəsidir. 

Magistral yollardan kənarda yerləşən Neftçala rayonu indi yeni inkişaf dövrünə qədəm qoymuş, öz 

simasını dəyişərək abad bir diyara çevrilmişdir. Son illər rayonda kənd təsərrüfatı, sənaye istehsalı artmış, 

44 yeni müəssisə yaradılmış, 769 fiziki şəxs sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamış, 6131 yeni iş yeri açılmışdır 

ki, onlardan da 2816–sı daimi iş yerləridir. Keçmiş sovetlər məkanında yeganə olan, uzun illər fəaliyyətsiz 

qalmış Neftçala yod-brom zavodu sahibkarlığın inkişafına verdiyiniz hərtərəfli dəstək nəticəsində qısa 

müddətdə yenidən qurularaq işə salınmış, məhsul istehsalına başlanmışdır. Zavodun fəaliyyəti tam bərpa 

edildikdən sonra orada yenidən 500 ton yod istehsal ediləcək, 500 nəfər işlə təmin olunacaqdır. Son illər 

istifadəyə verilmiş pullu nərə balıqartırma zavodunda axırıncı bir ildə 8 milyon 250 min balıq körpəsi 

yetişdirilərək Xəzər dənizinə buraxılmışdır. Zavodun balıq konservi istehsal edən sahələrinin istifadəyə 

verilməsi üçün də tədbirlər nəzərdə tutulur. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata 

keçirilməsi nəticəsində rayonun iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən kənd təsərrüfatında məhsul istehsalı 

əvvəlki ilə nisbətən 18 faiz artmışdır. Sizin aqrar sahədə ardıcıl həyata keçirdiyiniz tədbirlər növbəti illərdə 

artımın saxlanılacağına ən etibarlı təminatdır. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi 

haqqında 2007-ci il 23 yanvar tarixli Sərəncamınız bu sahədə çalışanlara böyük maliyyə dəstəyi olmuş, 

aqrar sahənin inkişafına geniş imkanlar açmışdır. 24 min nəfər əhalisi, 18 min hektar əkin sahəsi olan, “Xol 

zonası” adlanan ərazinin suvarma suyu ilə təminatını yaxşılaşdırmaq üçün regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş, uzunluğu 25 kilometr, ümumi dəyəri 31 milyon manat olan 

Neftçala magistral su kanalının Sizin qayğınız, yaxından köməyiniz nəticəsində tikintisinə ötən ilin 

axırlarında başlanılmışdır. 

Kənd adamlarının böyük sevincinə və razılığına səbəb olan həmin kanalın tikintisində işlər bu gün 

sürətlə davam etdirilir. Yeni kanal tam işə salındıqdan sonra ərazidə yaşayan əhalinin həyat tərzi və 

güzəranı daha da yaxşılaşacaq, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı sürətlə artacaqdır. 

Möhtərəm cənab Prezident, bilavasitə tövsiyəniz və tapşırığınız əsasında rayonda abadlıq və 

quruculuq işləri geniş vüsət almışdır. Sizin göstərişiniz əsasında ayrılmış vəsait hesabına küçə və yollara 

70 min kvadratmetrdən çox asfalt, səkilərə 9 min kvadratmetrdən çox üzlük piltə döşənmiş, yol kənarlarında 

3 kilometrdən artıq məsafədə hasarlar çəkilmiş, yaşayış binalarının fasadları təzələnmiş, 5 kilometrlik 

məsafədə yeni işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. Qısa müddət ərzində şəhərdə 3 yeni bağ salınmış, 

sahəsi 3 hektardan çox olan Hüseyn Cavid parkı əsaslı təmir edilərək neftçalalıların istifadəsinə verilmişdir. 

Ötən dövrdə şəhərin su təsərrüfatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması istiqamətində də 

xeyli iş görülmüşdür. 

Sizin və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli 

Məclisin deputatı, çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın diqqət və qayğısı nəticəsində son iki ildə 3 

orta məktəb binası, Qarabağ müharibəsi ailələri və şəhid ailələri üçün 24 mənzilli yaşayış binası tikilib 

istifadəyə verilmiş, rayon mədəniyyət və incəsənət sarayı, şahmat məktəbi əsaslı təmir olunmuşdur. Cari 

ildə Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 24 mənzilli daha bir yaşayış binasının tikintisinə 

başlanmışdır. Hazırda rayonumuzun 8 orta məktəbində əsaslı təmir işləri davam etdirilir. 
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Hörmətli cənab Prezident, məlumat verim ki, qəza vəziyyətində olan məktəblərin əsaslı təmir 

edilməsi ilə bağlı vəsaitin ayrılması barədə imzaladığınız Sərəncamdan dərhal sonra Neftçala şəhər 2 

nömrəli orta məktəbinin təmirinə başlanmış və hazırda işlər sürətlə davam etdirilir. İcazə verin, 

rayonumuzun təhsil sahəsinə göstərdiyiniz qayğıya görə neftçalalıların minnətdarlığını, rəğbətini və 

məhəbbətini Sizə çatdırım. 

Möhtərəm cənab Prezident, fürsətdən istifadə edərək əhalimizi daha çox narahat edən bir problemi 

Sizin yüksək diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Hələ keçən əsrin 50-ci illərində rayonun ərazindəki 

quyulardan çıxan səmt qazı tənzimlənmədən, təmizlənmədən və təzyiqi artırılmadan birbaşa borulara 

vurularaq əhaliyə verilmişdir. Eyni zamanda, 18 kilometr uzunluğu olan yeraltı xəttin 13 kilometrlik 

hissəsinin borularının nasazlığı ucbatından qazın çox hissəsi uzun illər ərzində itkiyə gedir. “Azəriqaz” 

Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən bu sahədə müəyyən işlər görülsə də, həmin boru xəttinin dəyişdirilməsinə, 

eyni zamanda qaz yatağına yaxın yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılmasına böyük ehtiyac duyulur. 

Möhtərəm cənab Prezident, Sizin bölgələrə səfərləriniz, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramının icrasına şəxsən nəzarət etməyiniz, sahibkarlığın inkişafı, işsizliyin aradan qaldırılması, 

yoxsulluğun azaldılması, iqtisadi və sosial layihələrin reallaşdırılması sahəsində gördüyünüz tədbirlər 

Neftçala rayonunun da sürətli inkişafına təkan vermişdir. Hər bir neftçalalı bu inkişafı bu gün öz gündəlik 

həyatında hiss edir və buna görə də Sizə minnətdardır. 

Sizin rayonumuza bugünkü tarixi səfəriniz də qüvvəmizi qat-qat artırır, bizi yeni uğurlara 

ruhlandırır. Bu iftixar və fəxr dolu anları biz neftçalalılara bəxş etdiyinizə görə Sizə hədsiz 

minnətdarlığımızı bildirir və Neftçalanın bütün əhalisi adından Sizi, möhtərəm cənab Prezident, bir daha 

əmin edirəm ki, qarşımıza qoyduğunuz bütün vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gələcək, verdiyiniz 

tapşırıqları çox böyük məsuliyyətlə yerinə yetirəcəyik. 

 

X  X  X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  

nitqi 

 

-Əziz neftçalalılar!  

Əziz dostlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün Heydər Əliyev muzeyinin açılışı münasibətilə 

sizi ürəkdən təbrik edirəm. Muzeydə əks olunan eksponatlar ulu öndərin həyat və fəaliyyətini göstərir. Həm 

1970-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə, həm də müstəqillik dövründə ulu öndər Heydər Əliyev 

həmişə öz xalqına sədaqətlə xidmət etmişdir. O illərdə və 1990-cı illərdə Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı 

üçün, iqtisadi və siyasi potensialının qaldırılması üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. 1979-cu ildə Heydər 

Əliyevin Neftçalaya səfəri də bu muzeydə xüsusi yer tutur. Rayonun o vaxtkı inkişafına çox böyük diqqət 

göstərilirdi. Burada böyük quruculuq-abadlıq işləri aparılırdı, sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfatı inkişaf 

edirdi.  

Əfsuslar olsun ki, 1990-cı illərin əvvəllərində baş vermiş xoşagəlməz proseslər ölkəmizə, o 

cümlədən Neftçalaya da böyük ziyan vurmuşdur. O vaxt Azərbaycan faktiki olaraq öz iqtisadi gücünü 

itirmişdi. Müəssisələr dayanmışdı, kənd təsərrüfatı tənəzzül edirdi, insanların həyat səviyyəsi gündən-günə 

pisləşirdi. Ölkəmizin, ümumiyyətlə, müstəqil ölkə kimi yaşaması sual altında idi. Biz o illəri çox yaxşı 

xatırlayırıq.  

Müstəqilliyimizin ilk illəri əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda çox ağır şəraitdə keçdi. Bunun 

nəticəsində də ölkəmizin torpaqları işğal olundu, vətəndaş qarşıdurması baş verdi. Bütövlükdə 

Azərbaycanın iqtisadi və siyasi potensialı çox böyük dərəcədə aşağı düşdü. Amma baxın, bu gün 

Azərbaycan dünyanın ən inkişaf etmiş, ən sürətlə inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. Bu gün ulu öndərin 

zəhməti və fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan çox sürətlə inkişaf edir.  

Bu inkişafın təməli 1990-cı illərin ortalarında qoyulmuşdur. 1993-cü ildən başlayaraq 2003-cü ilə 

qədər 10 il ərzində Heydər Əliyevin yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz o ağır, çətin şəraitdən şərəflə 

çıxa bilmişdir, öz siyasi potensialını gücləndirmişdir. İqtisadiyyatda başlanmış islahatlar insanların həyat 
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səviyyəsinə böyük dərəcədə müsbət təsir göstərmişdir. Bu gün Azərbaycan beynəlxalq miqyasda çox 

önəmli bir ölkəyə çevrilmişdir.  

Bizim təşəbbüslərimiz, irəli sürdüyümüz təkliflər nəinki Azərbaycana yeni imkanlar yaradır, həm 

də beynəlxalq münasibətlərə öz təsirini göstərir. Biz bölgədə aparıcı dövlətə çevrilmişik. Bu, artıq 

reallıqdır. Reallıq hamı tərəfindən qəbul olunub. Bizim qərarlarımız, bizim işlərimiz bütün bölgəyə öz 

təsirini göstərir. Biz də istəyirik ki, Azərbaycan daha da qüdrətli dövlətə çevrilsin. Bizim imkanlarımız daha 

da artsın, siyasi çəkimiz artsın, beynəlxalq müstəvidə istədiyimizə nail ola bilək, öz doğma torpaqlarımızı 

işğalçılardan azad edə bilək və Azərbaycan xalqının normal, yaxşı yaşamasını təmin edə bilək. Bunu etmək 

üçün Azərbaycan güclənməlidir.Bu proses artıq baş verir.  

Mən bayaq qeyd etdim ki, dünyada ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyat məhz Azərbaycandadır.  

Üç il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada analoqu olmayan sürətlə artıb. Bu, bizə imkan verir 

ki, bizim büdcəmiz də artsın. Əgər bir neçə ilin statistikasına nəzər salsaq görərik ki, cəmi 3-4 il ərzində 

bizim büdcəmiz 1 milyard dollardan indi 8 milyard dollara qalxıbdır. Bu o deməkdir ki, xərclər artıb, sosial 

infrastrukturun inkişafına daha da böyük diqqət göstərilir, böyük infrastruktur layihələri həyata keçirilir. 

Maaşlar və pensiyalar vaxtaşırı qaldırılır. Məktəblər, xəstəxanalar tikilir. Yəni, bütün bunları etmək üçün 

iqtisadi güc lazımdır, iqtisadi potensial lazımdır.  

Bizi ən çox gücləndirən yenə də ulu öndərin neft strategiyası olmuşdur. Onun təşəbbüsü ilə 

başlanmış və uğurla icra edilən Azərbaycanın neft strategiyası bizim iqtisadi gücümüzü böyük dərəcədə 

artırdı, eyni zamanda siyasi gücümüzü də artırdı.  

Bu gün Azərbaycan bölgədə gedən proseslərdə çox fəal iştirak edir, öz neft strategiyasını 

Azərbaycan xalqının milli maraqlarına yönəldir. Bizim milli maraqlarımız hər şeydən üstün olmalıdır. Bu, 

belə də var. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrası ölkəmizin hərtərəfli inkişafına şərait 

yaradır. Neft bizim əsas sərvətimizdir və bu, uzun illər bundan sonra da belə olacaqdır. Əvvəllər, ölkəmiz 

müstəqil olmayan dövrdə bizim milli sərvətimiz ümumi Sovet İttifaqının inkişafına xidmət edirdi. İndi isə 

biz bu sərvətin sahibləriyik. Biz bu sərvətdən istifadə edib öz ölkəmizi inkişaf etdiririk, öz xalqımızın rifah 

halını yaxşıladırırıq. Uzun illər bundan sonra da bu, belə olacaq. Bu, bizim iqtisadiyyatımızın aparıcı 

sahəsidir. Amma bizim istəyimiz odur ki, iqtisadiyyatın başqa sahələri də inkişaf etsin. Kənd təsərrüfatı 

inkişaf etsin, Azərbaycanda güclü sənaye potensialı yaradılsın, yeni müəssisələr tikilsin, insanlar işlə təmin 

olunsunlar. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının əsas vəzifəsi bundan ibarətdir.  

Mən çox şadam ki, keçən təxminən 4 il ərzində nəzərdə tutulmuş bütün proqramlar həyatda öz 

əksini tapır. Azərbaycanda 570 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır. Mən xatırlayıram, 2003-cü ilin prezident 

seçkiləri ərəfəsində bəyan edirdim ki, növbəti 5 ildə Azərbaycanda 600 min yeni iş yeri açılacaqdır. Bu gün 

biz bunun nəticələrini görürük. Mən xatırlayıram, o vaxt, 2003-cü ildə Neftçala rayonuna da səfər etmişdim. 

Burada, Xıllı qəsəbəsində balıqartırma zavodunun açılışında iştirak etmişdim, insanlarla görüşmüşdüm. 

Mənə verilən o dəstək, o cümlədən Neftçalada hiss etdiyim o dəstək mənə əlavə güc verir. Mən də bundan 

istifadə edirəm ki, doğma xalqıma ləyaqətlə xidmət edim, Azərbaycanın hər bir rayonunun, hər bir 

qəsəbəsinin, hər bir kəndinin problemi öz həllini tapsın.  

İcra hakimiyyətinin başçısı bu gün qeyd etdi ki, Neftçala magistral yollarından kənarda yerləşir. 

Amma bu o demək deyil ki, buraya diqqət az olmalıdır, əksinə buraya diqqət daha da çox olmalıdır. Burada 

gedən proseslərə daha da böyük dəstək verilməlidir. Neftçalada gedən abadlıq-quruculuq işləri, rayonun 

inkişafındakı müsbət dəyişikliklər məni sevindirir. 

Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Neftçalanın inkişafına vəsait ayrılmışdır. O vəsaitdən istifadə 

olundu, yeni parklar salındı, yeni yollar çəkildi. Bundan sonra da bu vəsaitin ayrılmasında problem 

olmayacaq. İndi Azərbaycanın iqtisadi gücü bizə imkan verir ki, istədiyimiz məsələni həll edək. Əsas 

məsələ problemləri düzgün təhlil etmək, onların həlli yollarını müəyyən etmək, bunun maddi təminatını 

təşkil etməkdir. Yerlərdə yerli icra orqanları, fəal insanlar bunu icra etməlidirlər. Belə olan halda 

Azərbaycanın, ölkəmizin qarşısında duran problemlər öz həllini tapacaqdır.  

Düzdür, işsizliklə bağlı mübarizədə böyük uğurlar əldə etmişik, amma işsizlik tam şəkildə aradan 

qaldırılmayıb. Yoxsulluq 3 il ərzində 49 faizdən 20 faizə düşübdür. Çox böyük göstəricidir. Amma bizi tam 

qane edə bilməz. Halbuki, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin müəyyən hissəsi yoxsulluq şəraitində 

yaşayır. Amma mən istəyirəm ki, Azərbaycanda yoxsul təbəqə olmasın, mən istəyirəm ki, işsiz olmasın, 

işləmək istəyən işlə təmin olunsun, maaşlar yüksək olsun, pensiyalar imkan versin ki, insanlar normal 

yaşasınlar. Mən bunu istəyirəm və biz bu istiqamətdə gedirik. Hələ ki, bugünkü sosial məsələlərin həlli 
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məni tam şəkildə qane edə bilməz. Amma əgər dinamikaya baxsaq, görərik ki, son 3-4 il ərzində böyük bir 

yol keçmişik. Növbəti illərdə, ildən-ilə minimum əmək haqları qaldırılacaq, pensiyalar qaldırılacaq, 

büdcədən maliyyələşən bütün təşkilatlarda çalışan insanların əmək haqları qaldırılacaq ki, büdcə 

təşkilatlarında işləyənlər tam şəkildə təmin olunsunlar.  

O ki qaldı özəl sektora, burada da biz lazımi imkanlar yaradırıq. Hər il Azərbaycan büdcəsindən 

sahibkarlara 100 milyon dollar dəyərində kreditlər verilir. Artıq bir neçə ildir ki, bu kreditlər verilir və bu 

öz növbəsində yeni iş yerlərinin, müəssisələrin yaradılmasına gətirib çıxarır. Mən mütəmadi qaydada 

sahibkarlarla görüşürəm, onlara öz siyasi dəstəyimi verirəm. Yerli icra orqanlarına tapşırıq verirəm ki, 

onlara kömək olsunlar, onları dəstəkləsinlər.  

Bu gün verilən məlumata görə, Neftçalada uzun illər fəaliyyətsiz qalmış yod-brom zavodu da 

fəaliyyətə başlamışdır. Bu, böyük bir müəssisədir, orada yüzlərlə insan çalışır və bundan sonra da 

çalışacaqdır. Orada istehsal olunan məhsul dünya bazarlarına çıxarılacaq və Neftçala da bundan xeyir 

götürəcək. Bununla bərabər, mərkəzləşmiş büdcədən ayrılan xərclər ildən-ilə artacaqdır ki, bütün məsələlər 

öz həllini tapsın.  

Ona görə sahibkarlığın inkişafı bundan sonra da sürətlə getməlidir, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün 

lazımi tədbirlər görülür, texnika alınır, aqrotexservislər yaradılır, “Aqrolizinq” fəaliyyət göstərir, fermerlərə 

maddi yardım göstərilir. Yəni biz çalışırıq ki, bütün sahələrdə qeyri-neft sektorunun inkişafına müxtəlif 

yollarla böyük təkan verək.  

Mən əminəm ki, növbəti illərdə bu ardıcıl siyasətin, iqtisadi islahatların dərinləşməsi nəticəsində 

biz istədiyimizə nail olacağıq. Mən Azərbaycanın gələcəyini çox parlaq görürəm. Mən istəyirəm ki, 

Azərbaycan sözün əsl mənasında inkişaf etmiş ölkələrin sırasına daxil olsun. İstəyirəm insanlar yaxşı 

yaşasınlar, yaxşı maaş alsınlar, uşaqlar yaxşı məktəblərdə oxusunlar, xəstələr yaxşı tibbi xidmətə malik 

olsunlar, yollar abadlaşsın, şəhərlər gözəlləşsin, insanların üzü gülsün və Azərbaycan irəliyə getsin. Budur 

mənim arzularım!  

Əminəm ki, siz bu arzuları bölüşürsünüz. Biz doğma Azərbaycanımızın inkişafı üçün bundan sonra 

da birlikdə işləyəcəyik, əlimizdən gələni edəcəyik və Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirəcəyik. Sağ olun.  

(Dövlətimizin başçısının nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və dəfələrlə sürəkli alqışlarla qarşılandı). 

 

X  X  X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev sakinlərlə səmimiyyətlə görüşüb söhbət etdi. Neftçalalılar 

dövlətimizin başçısına təşəkkürlərini bildirdilər, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində qazanılan 

uğurlardan məmnunluqlarını ifadə etdilər. Onlar xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin tarixi 

xidmətlərini xatırlayaraq, ulu öndərin müasir Azərbaycanın inkişafı üçün gördüyü işləri yüksək 

dəyərləndirdilər, onun apardığı siyasətin bu gün də uğurla davam etdirildiyini diqqətə çatdırdılar. 

Neftçalalılar Prezident İlham Əliyevin bütün fəaliyyətini ürəkdən dəstəklədiklərini bildirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2007, 23 avqust 
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“Xalq Bank”in Neftçala filialı ilə tanışlıq 

(23 avqust 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 23-də 

Neftçala şəhərində “Xalq Bank”ın filialı ilə tanış olmuşdur. Prezident İlham Əliyev buradakı iş şəraiti ilə 

maraqlanmış, istifadə olunan müasir avadanlığa baxmışdır. 

Prezidentə “Xalq Bank”ın Sumqayıt, Zaqatala və Neftçalada filiallarının, Naxçıvanda isə şöbəsinin 

olması barədə məlumat verilmişdir. Bildirilmişdir ki, filialda həm hüquqi, həm də fiziki şəxslərə müxtəlif 

bank xidmətləri göstərilir. Qeyd edilmişdir ki, müştərilər bankın köməyi ilə dünyanın yüzə yaxın ölkəsinə, 

o cümlədən MDB dövlətlərinə və əksinə qısa müddətə pul köçürmələri göndərə və qəbul edə bilərlər. 

Burada əmanətin müxtəlif növlərindən, depozit, bankomat, valyuta mübadiləsi və digər bank 

xidmətlərindən istifadə etmək üçün hər cür imkan vardır. 

 

AZƏRTAC 

2007, 23 avqust 
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Uşaqların intellektual cəhətdən hərtərəfli inkişafı üçün hər cür şərait yaradılmışdır 

(23 avqust 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 23-də 

Neftçala Şəhər Şahmat Məktəbi ilə tanış olmuşdur. 

Məktəbin direktoru İmanbaxış Şirəliyev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, bu məktəb 1987-

ci ildə istifadəyə verilmişdir və indiyədək heç bir təmir işi aparılmadığına görə bina yararsız vəziyyətə 

düşmüşdü. Hazırda bina yüksək səviyyədə əsaslı təmir olunmuşdur, burada respublika səviyyəli şahmat 

turnirlərinin keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Məktəbdə 12 məşqçi müəllim çalışır, 13 müəllim 

isə kəndlərdə idmanın bu növünü uşaqlara öyrədir. 587 uşağın məşğul olduğu bu məktəbin yetirmələri 10 

dəfə respublika çempionu adını qazanmışlar. Onlar, həmçinin Kanada, Braziliya və Avropanın bir sıra 

ölkələrində keçirilən beynəlxalq yarışlarda iştirak etmişlər. Neftçala Şahmat Məktəbinin yetirmələri olan 

Fidan və Fizzə Şirəliyeva bacıları Braziliyada keçirilən yarışda respublikamızı təmsil etmişlər. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva məktəblə yaxından tanış oldular, uşaqların 

şahmat oyunlarına tamaşa etdilər. Dövlətimizin başçısı əsas və iclas zallarına, kompyuterlə təmin olunmuş 

şahmat otaqlarına baxdı və bildirdi ki, yeni nəslə diqqət və qayğı bundan sonra da artırılacaqdır. Uşaqların 

intellektual cəhətdən hərtərəfli inkişaf etmələri üçün şahmatın böyük rolu vardır. 

 

AZƏRTAC 

2007, 23 avqust 
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Heydər Əliyev Fondu Neftçala şəhər internat məktəbini əsaslı təmir etdirəcəkdir 

(23 avqust 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 23-də şəhid 

Mehman Səfərov adına Neftçala şəhər internat əsas məktəbi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu məktəbin əsası 1960-cı ildə qoyulmuşdur və 

indiyədək burada heç bir təmir işi aparılmamışdır. Əsaslı təmirə ehtiyac duyulduğu bu təhsil ocağı 280 

yerlik olsa da, hazırda burada 313 şagird təhsil alır. Onların təlim və tərbiyəsi ilə 75 müəllim məşğul olur. 

İnternat məktəbində əsasən imkansız ailələrin uşaqları təhsil alırlar. 

Prezident İlham Əliyev xanımı Mehriban Əliyeva ilə birlikdə internat məktəbinin sinif otaqlarını, 

yeməkxanasını, yataqxanasını gəzdi. Bildirildi ki, bu məktəbin əsaslı təmirini Heydər Əliyev Fondu öz 

öhdəsinə götürmüşdür. Təmirdən sonra burada şagirdlərin təhsili və yaşaması üçün müasir şərait 

yaradılacaq və məktəb kompyuterlə təmin olunacaqdır. 

 

AZƏRTAC 

2007, 23 avqust 
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Azərbaycan yod istehsalına görə dünyada dördüncü yerdə olacaqdır 

(23 avqust 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Neftçala rayonunda 

“Azər-Yod” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin eyniadlı müəssisəsində olmuşdur. 

Müəssisənin kollektivi dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı alqışlarla 

qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin baş planı, Xıllı və Neftçala yataqlarının əsas göstəriciləri ilə 

tanış oldu, istehsal prosesinə, müxtəlif markalı hazır məhsulların nümunələrinə, fəaliyyət sertifikatlarına 

baxdı. 

Məlumat verildi ki, Neftçala rayonunda yod istehsalına 1931-ci ildə başlanmışdır. Köhnə sahə 

Həsənabad qəsəbəsinin yaxınlığında yerləşir. Əvvəllər yodu kömür desorbsiyası üsulu ilə alırdılar. Lakin 

kükürd turşusunun tətbiqindən sonra radioaktiv duzlar əmələ gəldiyi üçün bu texnologiya ötən əsrin 70-ci 

illərində qadağan edilmişdir. Yeni zavodun tikintisi haqqında qərar qəbul ediləndən 1994-cü ilə, yəni 

müəssisə fəaliyyətini dayandırana qədər yod ion mübadiləsi texnologiyası ilə istehsal olunurdu. 

Bildirildi ki, müəssisənin ərazisi 17 hektardır. Yataqların işlənilməsi üçün ayrılmış ərazi 850 

hektardır. Neftçala və Xıllı yataqlarında kəşfiyyat işləri aparılmış, dərinliyi 2200 metr olan təxminən 200 

quyu qazılmışdır. İstehsal gücü ildə 500 ton olan zavoda gündə 40 min kubmetr su vermək üçün 140-dək 

quyunun işə salınması planlaşdırılır. Hazırda 200 nəfərin çalışdığı müəssisə tam gücü ilə işə düşəndən sonra 

onların sayı 500-ə çatdırılacaqdır. 

Müqayisə üçün xüsusi vurğulandı ki, hava desorbsiyası üsulunun Neftçala sahəsində tətbiqi nadir 

hadisədir. Çünki həmin üsul ilk dəfə soyuq suda, turşusuz tətbiq edilmiş və bu zaman xammaldan 94 faizdən 

çox yod ayrılmışdır. Krasnodar zavodunda bu göstərici 85 faizdir, lakin suyun temperaturu Selsi ilə 70 

dərəcəyə çatır. Yaponiya zavodlarında isə xammaldan 90 faizədək yod ayrılır, burada termal sudan və 

turşudan istifadə olunur. Bundan əlavə, zavodda tullantıların təkrar emalı qurğusunun işə salınması 

atmosferin çirklənməsinin qarşısını almaqla yanaşı, yod ayrılmasını artırmağa imkan verir. 

Dövlətimizin başçısı yataqların bərpası ilə də maraqlandı. Məlumat verildi ki, artıq buraxılış-

sazlama işləri başa çatdırılmışdır. İlin sonunadək birinci növbə layihə gücünə çatdırılacaqdır. Avropa 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankı istehsalatın 3-4 xəttini tikmək və yataqları işlətmək üçün 8,5 milyon dollar 

kredit ayırmağa razılıq vermişdir. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının məbləği 12 milyon dollardır. Bura 

bütün infrastruktur və alınmış avadanlığın dəyəri daxildir. Bundan əlavə, “Nikoyl” bankından 3,5 milyon 

dollar kredit alınmış və artıq xərclənmişdir. Zavod dünya ekoloji standartlarına cavab verir, yod turşusuz 

üsulla istehsal olunur və burada 94 faiz yüksək səviyyəli yod alınır. Zavodu elektrik enerjisi ilə təmin etmək 

üçün 8 meqavat gücündə qaz generatoru quraşdırılacaqdır. 

Yod tərkibli su ehtiyatlarını nəzərə alaraq, müəssisənin istehsal gücü 1500 tona çatdırıldıqdan sonra 

Azərbaycan dünya üzrə Çili (12,5 min ton), Yaponiya (7-8 min ton) və ABŞ (1,5 min ton) kimi yod 

istehsalçılarından sonra dördüncü yerə çıxacaqdır. 

Sonra Prezident İlham Əliyev bu cür müəssisələrin əhəmiyyətini vurğuladı, “Azər-Yod” MMC-nin 

xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

 

AZƏRTAC 

2007, 23 avqust 
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Neftçala şəhər 2 nömrəli orta məktəbi ilə tanışlıq 

(23 avqust 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Neftçala rayonuna 

səfərinin sonunda şəhərdəki 1176 şagird yeri olan 2 nömrəli orta məktəbdə aparılan əsaslı təmir işləri ilə 

maraqlandı. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva bərpa işlərinin layihəsi ilə tanış 

oldular, məktəbin təmirəqədərki vəziyyətini əks etdirən fotoşəkillərə baxdılar. 

Məlumat verildi ki, Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə həyata keçirilən təmir işləri yüksək səviyyədə 

aparılır. Bu təhsil ocağı dörd korpusdan ibarət olacaqdır. Birinci korpus yeni dərs ilinədək hazır olacaq, 

burada hər cür şərait yaradılacaqdır. Məktəb dərsliklərlə də təmin olunacaqdır. 

 

AZƏRTAC 

2007, 23 avqust 
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Saatlı 

 
2008, 26 sentyabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Saatlı və Sabirabad rayonlarına səfəri: Ulu Öndərin abidəsini 

ziyarət 

➢ Biyan məhsulları dünya bazarına çıxarılacaqdır 

➢ Saatlıda Heydər Əliyev Muzeyi açılmışdır 

➢ Alkapon və lift zavodları ilə tanışlıq 

➢ Zərifə Əliyeva adına park Saatlının yeni istirahət guşəsidir 

➢ Saatli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Saatlı və Sabirabad rayonlarına səfəri 

Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

(26 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 26-da Saatlı və 

Sabirabad rayonlarıda səfərdə olmuşdur. 

Əvvəlcə Saatlıya gələn dövlətimizin başçısı şəhərin mərkəzindəki Heydər Əliyev adına mədəniyyət 

və istirahət parkında ulu öndərin abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu. 

Prezidentə park barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, sahəsi 5,6 hektar olan parkın ərazisində milli 

memarlıq üslubunda tikilmiş Heydər Əliyev Muzeyi, Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının binası, 

rəsm qalereyası yerləşir. Burada 15 metr hündürlükdə ölkəmizin dövlət bayrağı dalğalanır, genişekranlı 

monitor qoyulmuş, uşaq əyləncə və istirahət mərkəzi yaradılmış, yaraşıqlı fəvvarə inşa edilmişdir. 

Müxtəlif xidmət obyektləri olan parkda əhalinin istirahəti üçün guşələr yaradılmış, rahat 

oturacaqlar qoyulmuş, dekorativ ağaclar, gül-çiçək əkilmiş, müasir işıqlandırma sistemi qurulmuşdur. 

Parkdakı xidmət işlərinə 35 nəfər daimi işə cəlb olunmuşdur. 

 

AZƏRTAC 

2008, 26 sentyabr 
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Biyan məhsulları dünya bazarına çıxarılacaqdır 

(26 sentyabr 2008-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 26-da Saatlı rayonunda Biyan məhsulları istehsalı zavodunun 

istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əsas istehsal sexində düyməni basaraq, müəssisəni işə saldı. Rayonun 

Gomuşçu kəndi ərazisində yerləşən zavodun smeta dəyəri 6,5 milyon manatdır. İndiyədək 5 milyon manat 

sərmayə qoyulmaqla 6 sex, dəyirman, qurutma məntəqələri, anbarlar, ofis binası, mehmanxana və sair 

tikilmişdir. Zavodun istehsal gücü ildə 200 min ton yaş biyanı emal etməyə imkan verəcəkdir. Burada biyan 

tableti, biyan turşusu və biyan balı (ekstratı) istehsal olunacaqdır. Hazırda 450 nəfərə yaxın işçi çalışır, 

gələcəkdə tam gücü ilə işlədikdə isə bu rəqəm 1500-ə çatacaqdır. Zavodda Almaniya, İtaliya, İran və Çin 

istehsalı olan avadanlıq quraşdırılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı ayrı-ayrı istehsal sahələrini gəzdi, istehsal prosesini izlədi, biyan turşusu 

sexində düyməni basaraq onu işə saldı. Prezidentə məlumat verildi ki, dünyada Amerika və Çindən sonra 

belə zavod Azərbaycanda tikilmişdir. Biyan məhsullarına dünya bazarında tələbat böyükdür və zavod 

gəlirlə işləyəcəkdir. Digər rayonlarda xammal qəbulu məntəqələri yaradılacaq və zavod onlardan biyan 

qəbul edəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev belə əhəmiyyətli zavodun fəaliyyətinə uğurlar arzuladı və onun 

məhsullarının Azərbaycan markası altında xarici bazara çıxarılmasını yüksək qiymətləndirdi və bu 

müəssisəni özəl sektorun inkişafına göstərilən qayğının nümunəsi kimi dəyərləndirdi. 

Bununla da dövlətimizin başçısının Saatlı rayonuna səfəri başa çatdı. 

 

AZƏRTAC 

2008, 26 sentyabr 
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Saatlıda Heydər Əliyev Muzeyi açılmışdır 

(26 sentyabr 2008-ci il) 

 

Sentyabrın 26-da Prezident İlham Əliyev Saatlı şəhərində Heydər Əliyev Muzeyinin açılışında 

iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, muzeylə tanış oldu. 

Milli memarlıq üslubunda tikilmiş, sahəsi 223 kvadratmetr olan muzeyin ekspozisiya salonunun 8 

bölməsində ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin bütün dövrlərini əks etdirən 219 eksponat, o cümlədən 

fotoşəkillər, kitablar, müxtəlif sənədlər toplanmışdır. Ümummilli liderin müxtəlif dövrlərdə Saatlı rayonuna 

səfərlərinə və keçirdiyi görüşlərə dair fotoşəkillər diqqəti cəlb edir. Burada 5 nəfər işlə təmin olunmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

 

AZƏRTAC 

2008, 26 sentyabr 
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Alkapon və lift zavodları ilə tanışlıq 

(26 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 26-da Saatlı rayonuna səfərini başa 

çatdırdıqdan sonra Sabirabada gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə “Qafqaz AKP” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Alkapon 

müəssisəsində oldu. 

Rayonun Qalaqayın kəndində sahibkar tərəfindən tikilmiş zavodda müxtəlif növ alüminium 

kompozit paneli istehsal edilir. Avadanlıq Çindən gətirilmişdir. Tikintisinə 4,6 milyon manat vəsait sərf 

olunmuş zavodda indi 52 nəfər işləyir. Müəssisə tam gücü ilə işlədikdə burada 120 nəfər çalışacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı ayrı-ayrı sexlərdə istehsal prosesini izlədi, hazır məhsul nümunələrinə baxdı. 

Prezident İlham Əliyev Qalaqayın kəndində tikilmiş daha bir müəssisə - “Qafqaz MTZ” Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyətinin lift zavodu ilə də tanış oldu. 

Bu zavodda yükqaldırma gücü 400 kiloqramdan 5 tonadək olan sərnişin və yük liftləri (ildə 5 min 

ədəd) istehsal olunacaqdır. Hazırda müəssisədə 165 nəfər işləyir. Gələcəkdə işçilərin sayı 3200 nəfərə 

çatacaqdır. Müəssisənin tikintisinə 9 milyon manat sərmayə qoyulmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı liftin ayrı-ayrı hissələrinin yığıldığı sexləri gəzdi, müxtəlif sərnişin və yük 

liftlərinin nümunələri ilə tanış oldu. 

Ölkəmizdə hazırda liftə böyük tələbat olduğundan, gələcəkdə zavodun istehsal gücü daha da 

artırılacaqdır. Burada istehsal edilən liftlər köhnə, yeni tikilən yaşayış evlərində və qeyri-yaşayış 

binalarında və başqa yerlərdə quraşdırılacaqdır. 

 

AZƏRTAC 

2008, 26 sentyabr 
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Zərifə Əliyeva adına park Saatlının yeni istirahət guşəsidir 

(26 sentyabr 2008-ci il) 

 

Sentyabrın 26-da Saatlı rayonunda görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyeva adına 

mədəniyyət və istirahət parkı istifadəyə verilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev akademik Zərifə xanım Əliyevanın parkda ucaldılmış abidəsini ziyarət 

edərək gül dəstəsi qoydu. 

Dövlətimizin başçısı parkla tanış oldu. Bildirildi ki, 2,3 hektar sahəsi olan yeni istirahət guşəsi şəhid 

ailələri, müharibə əlilləri üçün tikilmiş 32 mənzilli binanın, habelə yaşayış massivinin yaxınlığında yerləşir. 

Dekorativ ağaclar, gül kolları əkilmiş parkdakı müasir fəvvarələr buraya xüsusi yaraşıq verir. Parkın 

ərazisində çoxlu oturacaq qoyulmuş, istirahət və gəzinti guşələri yaradılmış, gözoxşayan işıqlandırılma 

sistemi qurulmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı burada görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi və sakinlərin istirahəti üçün 

gözəl şərait yaradıldığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 26 sentyabr 
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Saatli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(26 sentyabr 2008-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 26-da, muzeylə tanışlıqdan sonra Saatlı rayonu 

ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

Səməd Vurğun adına 1 nömrəli şəhər orta məktəbin direktoru, əməkdar müəllim OQTAY 

MƏMMƏDOV dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 

- Hörmətli cənab Prezident! 

Sizin bu səfərinizi çoxdan gözləyirdik. Bu gün Saatlı camaatının sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. 

Ona görə ki, ulu öndərimizin layiqli davamçısı onları ziyarətə gəlmişdir. Respublikamızın bütün bölgələri 

kimi, Saatlı rayonu da gündən-günə inkişaf edir, abadlaşır və gözəlləşir. Sizin diqqət və qayğınıza insanlar 

öz zəhmətləri ilə cavab verməyə çalışırlar. Belə ki, rayonumuzda gedən abadlıq işlərində onlar özləri, heç 

bir dəvət, çağırış olmadan iştirak edirlər. 

Cənab Prezident, son vaxtlar 8 kəndimizdə Araz və Kür çaylarından götürülən lilli suların 

təmizlənməsi məqsədi ilə sudurulducu qurğular quraşdırılmışdır. Daha 10 kənddə də belə qurğular 

istifadəyə veriləcəkdir. Buna görə bütün Saatlı camaatı adından minnətdarlığımızı bildirirəm. 

Əziz Prezidentimiz, bütün rayonlarda olmusunuz. İnsanlarla xoş ünsiyyətiniz hamını 

doğmalaşdırıbdır. Siz insanların ürəyindəsiniz. Xalqımız Sizi özünə arxa, dayaq hesab edir. 

Bu gün respublikamız sabitlik şəraitində yaşayır, ab-hava yaxşıdır. Ölkəmiz inkişaf edir, iqtisadi 

artım cəhətdən dünyanın lider ölkəsinə çevrilmişdir. Bu, Sizin diqqətinizin, daxili və xarici siyasətinizin 

nəticəsidir. Allah Sizə yar olsun. 

Əziz Prezidentimiz, Siz ulu öndərimiz Heydər Əliyevin yolunu davam etdirirsiniz. Çalışırsınız ki, 

respublikamız dünya miqyasında ən şöhrətli, qüdrətli dövlətə çevrilsin. Əlbəttə, Sizin proqramlarınız 

çoxdur, bu, bizə məlumdur. Sizə bu yolda müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Allah Sizə kömək olsun. Biz 

insanlara da ömür versin ki, Sizin gələcək işlərinizi görək və qürur hissi keçirək. 

 

Prezident İLHAM ƏLİYEV minnətdarlıq edərək dedi: 

-Təşəkkür edirəm. Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Mən çoxdan istəyirdim Saatlıya gəlim. 

Düzdür, əvvəllər, 1970-80-ci, 1990-cı illərdə ulu öndərlə bərabər burada çox olmuşam. Bu dəfə Prezident 

kimi gəlmişəm ki, sizinlə görüşüm və rayonun inkişafı üçün lazım olan əlavə tədbirlər haqqında danışaq. 

Mən rayonun inkişafı üçün çox vacib qərarların qəbul edilməsinə nail olmuşam. Siz qeyd etdiniz ki, içməli 

suyun təmizlənməsi məsələləri həll olunur. Bu, çox vacib məsələdir. Çünki, uzun illər insanlar bu imkandan 

məhrum idi. Bu gün görülmüş tədbirlər nəticəsində və quraşdırılmış xüsusi təmizləyici qurğular hesabına 

insanlar təmiz su ilə təmin olunurlar. Bu, hələ birinci mərhələdir. Biz növbəti mərhələdə əlavə kəndləri 

təmiz su ilə təmin edəcəyik. 

Bütövlükdə, görülən və görüləcək tədbirlər nəticəsində 500 min insan ən keyfiyyətli təmiz su ilə 

təmin olunacaqdır. Bu nə deməkdir?! Bu, insanların sağlamlığı deməkdir. O deməkdir ki, insanlar yaxşı su 

içəcəklər. Bütün başqa sosial məsələlərin həlli işində bütün ölkədə, o cümlədən Saatlı rayonunda əməli-

praktik işlər görülür və mən istəyirəm ki, bu işlər gələcəkdə daha da sürətlə görülsün. Həm təhsillə, həm 

səhiyyə sisteminin təkmilləşməsi ilə bağlı məsələlər və həm də Azərbaycanda insanları narahat edən bütün 

problemlər həll olunmalıdır. Biz bunu kompleks şəkildə aparırıq. Bilirsiniz ki, regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət proqramı uğurla icra edilir və orada Saatlı rayonunun inkişafı üçün tədbirlər nəzərdə 

tutulmuşdur. Mən əminəm ki, növbəti beş il ərzində görüləcək işlər haqqında siz öz təkliflərinizi 

hazırlamısınız. Biz onları alacağıq, bir hissəsi alınıbdır və növbəti beşillik proqramın bütün parametrləri 

indi müzakirə edilir. Hər bir rayon, hər bir kənd üçün xüsusi tədbirlər planı hazırlanacaqdır. Çünki, düzdür, 

Azərbaycanın iqtisadiyyatı sürətlə artır. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, biz son dörd il ərzində dünya miqyasında 

birinci yerdəyik və bunun nəticələrini görürük. Həm abadlaşan şəhərlərdə, həm də yeni infrastruktur 

layihələrində, insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasında görürük. 

Ancaq biz elə etməliyik ki, bütün rayonların potensialı tam şəkildə işə düşsün, ondan tam şəkildə 

istifadə olunsun. Əlbəttə, rayonlarda qeyri-neft sektorunun inkişafına böyük diqqət göstərilir. Ulu öndər 

tərəfindən əsası qoyulmuş və bu gün uğurla davam etdirilən enerji siyasətimiz bizim xoşbəxt gələcəyimizi 

təmin edəcəkdir. Biz maliyyə baxımından korluq çəkməyəcəyik. Ancaq əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, hər 

bir bölgənin potensialından səmərəli istifadə olunsun. Biz kənd təsərrüfatına, emal müəssisələrinin 

yaradılması işlərinə və sosial məsələlərin həllinə böyük diqqət göstəririk. 
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Saatlının da çox böyük imkanları, çox böyük potensialı var. Burada kənd təsərrüfatının inkişafı 

üçün yaxşı imkanlar var. Əlbəttə biz, bunu stimullaşdırmalıyıq. Son illər ərzində aparılmış islahatlar, 1990-

cı illərin ortalarında ulu öndər tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar, kəndlilərin vergilərdən azad olunması və 

onlara güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi məsələləri bu gün öz bəhrəsini verir. Əlavə tədbirlər görülür 

və görüləcəkdir. Bu tədbirlər nəticəsində Azərbaycan özünü ərzaq məhsulları ilə tam şəkildə təmin 

etməlidir. Bu, indiyədək Azərbaycanın tarixində heç vaxt olmamışdır. 

Görürəm ki, bu görüşdə yaşlı nəslin nümayəndələri iştirak edir. Siz yaxşı bilirsiniz ki, Sovet İttifaqı 

zamanında Azərbaycana ərzaq məhsullarının böyük hissəsi başqa respublikalardan gətirilirdi. Azərbaycan 

isə istehsal etdiyi məhsulları başqa respublikalara göndərirdi. Ancaq indi belədir ki, biz ərzaq təhlükəsizliyi 

məsələlərimizi özümüz həll etməliyik. Azərbaycan bütün ərzaq məhsullarını özü istehsal, emal etməlidir. 

Beləliklə, həm yeni iş yerləri açılacaq, həm yerli istehsal yaranacaq və həm də ərzaq təhlükəsizliyi 

məsələləri həll olunacaqdır. Bu, hər bir ölkənin təhlükəsizliyi üçün vacib olan məsələdir. 

Bizim təbii ehtiyatlarımız var, neftimiz, qazımız var və neft strategiyamız uğurla icra edilir. Yəni 

biz bu baxımdan heç kimdən asılı deyilik. Dünyanın əksər ölkələri enerji məsələlərində idxaldan asılıdır. 

Azərbaycan bundan asılı deyildir. Bizim çox gözəl iqlimimiz, təbii şəraitimiz var. Kənd təsərrüfatının 

inkişafı üçün bütün lazımi imkanlar var, çox istedadlı insanlar var. Biz resurslarımızı tam şəkildə işə 

salmalıyıq, onlardan istifadə etməliyik və əminəm ki, bütün bu məsələlər növbəti beş il ərzində öz həllini 

tapacaqdır. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının uğurla icra olunması onu göstərir ki, qəbul 

edilmiş bütün qərarlar vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilir. Əminəm ki, növbəti beş ildə bütün ölkədə, o 

cümlədən Saatlı rayonunda yeni böyük layihələr icra olunacaqdır. Ona görə mən çox istəyirəm ki, rayonun 

bütün problemləri - həm sosial, həm iqtisadi, həm də sənayenin inkişafı ilə bağlı olan problemləri öz həllini 

tapsın. Biz rayondan gələn bütün təklifləri təhlil edib növbəti beşillik proqrama daxil edək və belə olan 

halda, bütün problemlər həll olunacaqdır. 

Bilirsiniz ki, mən bölgələrdə tez-tez oluram, çalışıram ki, bütün rayonlarda olum. Bəzi rayonlara 

əvvəllər getmişəm, bəzi rayonlara getməyə imkan olmayıbdır. Saatlı rayonuna da çoxdan gəlmək 

istəyirdim. Ancaq imkan olmamışdır. Bu gün mən çox şadam ki, sizinlə birlikdəyəm. Bu gözəl gündə həm 

burada ulu öndər Heydər Əliyevin muzeyinin açılışında iştirak edirik, həm də sizinlə söhbət edirik. Çox 

istərdim ki, sizi narahat edən məsələlər haqqında, rayonda əlavə hansı işlər görülməlidir, hansı 

çatışmazlıqlar var, biz haraya daha çox diqqət göstərməliyik - bu barədə də danışaq. Mənim rayonlara 

səfərlərimin əsas məqsədi bundan ibarətdir. Bir tərəfdən, görülən işlər haqqında məlumat alıram, öz 

gözümlə hər şeyi görürəm, qəbul olunmuş qərarların necə icra edilməsi ilə tanış oluram. Digər tərəfdən, ən 

önəmlisi isə öyrənirəm ki, biz növbəti illərdə nə etməliyik. Əlbəttə, biz indi sosial-iqtisadi inkişaf, 

sənayenin inkişafı ilə bağlı vacib qərarları qəbul edirik. Ancaq siz - yerlərdə, bölgələrdə yaşayan insanlar 

daha yaxşı bilirsiniz ki, sizi nə narahat edir, əlavə nə edilməlidir. 

Bu gün Azərbaycanın iqtisadi imkanları belədir ki, biz istənilən məsələni həll edə bilərik. Biz son 

beş il ərzində dövlət büdcəmizi on dəfədən çox artırmışıq. 2009-cu ilin dövlət büdcəsi müzakirə olunur, 

Milli Məclisə təqdim ediləcəkdir. Bizim dövlət xərclərimiz, ümumi icmal büdcənin xərcləri 18 milyard 

dollar olacaqdır. Amma 2003-cü ildə cəmi 1,2 milyard dollar idi. 

Onu demək istəyirəm ki, imkan var, vəsait də var və biz heç kimdən, nə xarici kredit 

təşkilatlarından, nə də başqa ölkələrdən asılı deyilik. Sadəcə olaraq, bu vəsaitdən səmərəli istifadə 

etməliyik, insanları narahat edən problemləri aradan qaldırmalıyıq, investisiya qoyuluşu üçün şərait 

yaratmalıyıq və rayon əhalisini narahat edən əsas məsələləri aşkar etməliyik. Bax, belə yanaşma bizim 

qarşımızda duran bütün məsələlərin həllini təmin edəcəkdir. Mən həm icra hakimiyyətinin başçısını 

vəzifəyə bu yaxınlarda təyin etmişəm və göstəriş vermişəm ki, fəal işləsin. İnsanlarla ünsiyyətdə olsun, 

insanların problemlərini həll etsin. Həm də ki, rayonun fəalları bu işdə öz sözünü deməlidir. İndi siz mənə 

deyin ki, Saatlı rayonunun inkişafı üçün əlavə nə lazımdır, hansı məsələ narahat edir insanları. Deyin, ona 

baxmayın. 

GÜLHÜSEYN ƏHMƏDOV (Milli Məclisin deputatı): Cənab Prezident, burada əsas içməli su 

problemdir. Düzdür, Siz göstəriş vermisiniz, siyahıya salınıbdır. Ancaq insanlar hələ kanal suyu içirlər. 

SİRAQƏDDİN CABBAROV (Saatlı rayon İcra hakimiyyətinin başçısı): Cənab Prezident, Dövlət 

proqramına uyğun olaraq, 22 kənddə təmizləyici qurğunun qoyulması nəzərdə tutulubdur. 

İLHAM ƏLİYEV: Artıq neçə kənddə təmizləyici qurğu quraşdırılıbdır? 

SİRAQƏDDİN CABBAROV: 8 kənddə 60 kubmetrlik həcmi olan qurğu quraşdırılıbdır. 
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İLHAM ƏLİYEV: Yəqin ki, insanlar bunun yaxşı nəticəsini görürlər. İndi o qurğulardan əlavə nə 

qədər qoyulmalıdır ki, biz su problemini tam şəkildə həll edək? 

SİRAQƏDDİN CABBAROV: Cənab Prezident, rayonun 44 kəndi var. Dövlət proqramına uyğun 

olaraq, 22 kənddə quraşdırılacaqdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Siyahıda 22 kənd var, bəs qalan kəndlər? 

SİRAQƏDDİN CABBAROV: Elə yer var ki, iki kənd bir qurğu ilə təmin olunur. Qurğular İsrail 

istehsalıdır və çox yaxşıdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Mən vəzifə qoymuşam ki, biz bu məsələni tezliklə həll edək. Çünki bəzi hallarda 

bizim qəbul etdiyimiz proqramların icrası uzanır. Mən hesab edirəm ki, biz hər şeyi qısa müddət ərzində 

görməliyik. İçməli su insanları narahat edən əsas məsələdir. Biz bunu həll edəcəyik. 

SİRAQƏDDİN CABBAROV: Cənab Prezident, hazırda 4 kənddə qurğu quraşdırılıb, hazır 

vəziyyətdədir. 

İLHAM ƏLİYEV: Burada yeni müəssisələrin yaradılması, investisiya qoyuluşu, özəl sektorun 

inkişafı ilə bağlı hansı tədbirlər görülür? 

GÜLHÜSEYN ƏHMƏDOV: Cənab Prezident, Siz regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

proqramını təsdiq edəndən sonra Saatlı rayonuna gəlmişdiniz. Rayonun Əlisoltanlı kəndində yeni gözəl 

fabrik tikilir. 1980-ci illərdən yarımçıq qalmışdı. İş adamları indi bu fabriki gözəl düzəldirlər. Bu gün 

açılışında iştirak edəcəyiniz Biyan zavodu tikilibdir. Son illərdə Sizin göstərişinizlə bir neçə pambıq zavodu 

tikilmişdir. Bu rayonda ən əsası su problemidir. 

SİRAQƏDDİN CABBAROV: Cənab Prezident, bununla əlaqədar layihə işlənilir. 

İLHAM ƏLİYEV: Layihə işlənilir? 

SİRAQƏDDİN CABBAROV: Bəli. 

İLHAM ƏLİYEV: Zeynal, nədir bu məsələ, həlli nə yerdədir? 

ZEYNAL NAĞDƏLİYEV (Prezidentin İcra Aparatının regional idarəetmə və yerli 

özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri): Cənab Prezident, burada suvarma suyuna da ehtiyac var. 

Kür çayından öz axarı ilə kanalın çəkilməsinə ehtiyac vardır. 

İLHAM ƏLİYEV: Bu məsələ ilə kim məşğuldur? 

SİRAQƏDDİN CABBAROV: Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. 

İLHAM ƏLİYEV: Bu problemin həlli indi bütün ölkə üçün çox vacibdir. Biz son illər ərzində enerji 

problemini həll etmişik. İndi elektrik enerjisi ilə problem olmamalıdır. Saatlı rayonunda necədir? 

SİRAQƏDDİN CABBAROV: Normaldır, əhali elektrik enerjisi ilə təminatdan razıdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Bir neçə elektrik stansiyası tikilib, elektrik xətləri çəkilibdir. Biz enerji 

gücümüzü böyük dərəcədə artırmışıq. Ondan sonra qaz xətlərinin çəkilişi. İndi bütün rayonlara qaz xətləri 

çəkilir. Düzdür, hələ ki, rayonların bütün məntəqələrinə qaz vermək mümkün deyil. Rayon mərkəzlərinə 

və ətraf kəndlərə verilir. Burada da belədir? 

SİRAQƏDDİN CABBAROV: Bəli, cənab Prezident. 

İLHAM ƏLİYEV: Növbəti illərdə daha çox kəndlər təchiz olunacaqdır. Ağdamın Quzanlı və 

Füzulinin Horadiz qəsəbələrinə qaz xətləri çəkilib və yaxın zamanlarda qaz veriləcəkdir. Beləliklə, bütün 

rayonlar, - əlbəttə, işğal edilmiş rayonlar istisna olmaqla, - qazla təmin edilir. İndi yollar çəkilir. Əlbəttə, 

ilk növbədə, magistral yollar çəkilməlidir. Ondan sonra şəhərlərarası yollar çəkilməlidir. Mən gələndə 

gördüm ki, magistral yoldan bu tərəfə gələn yol bərbad vəziyyətdədir. İndi əsas istiqamətlərdə yollar çəkilir. 

Bakıdan Qazaxa qədər, Bakıdan Xaçmaza, Qusara və Rusiya sərhədinə qədər, İran sərhədinə qədər işlər 

başlayıbdır. Təbii ki, ilk növbədə, bu magistral yollar çəkilməlidir. Amma şəhərlərarası yollar da böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Buradakı yolun təmiri, yenidən qurulması da çox vacibdir. Ona görə bütün məsələlərin 

kompleks şəkildə həll olunması vacibdir: infrastruktur, yol, elektrik xətləri, qaz xətləri və içməli su 

məsələsi. Növbəti beş il ərzində içməli su və suvarma suyu məsələləri prioritet olacaqdır. Çünki bu, böyük 

vəsait tələb edir. Biz bu işləri həm özümüz görürük, həm də Dünya Bankı ilə birlikdə görürük. Milyardlarla 

dollar vəsait tələb olunur. Bizim iqtisadi imkanlarımız hələ son illər yaranmağa başlayıbdır. Nəyin 

hesabına?! Ulu öndərin neft strategiyasının hesabına. Əgər bu olmasaydı, biz vəsaiti haradan götürəcəkdik? 

Heç yerdən! Bax, bu uzaqgörənlik, müdriklik, ulu öndərin Azərbaycan xalqına xidmətləri həmişə - bu gün 

və gələcəkdə Azərbaycanın inkişafına təkan verəcəkdir. 

Ona görə mən müvafiq göstərişlər vermişəm və bir neçə dəfə içməli su ilə əlaqədar xüsusi 

müşavirələr keçirmişəm.. Çünki su həm insanların sağlamlığı üçün, həm kənd təsərrüfatının inkişafı üçün, 

həm də bölgələrin inkişafı üçün vacibdir. Mən tam əminəm ki, növbəti illərdə bunları həll edəcəyik. Hər 
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halda, regionların inkişafına dair beşillik proqramda nəzərdə tutulacaq və həll olunacaqdır. Amma biz elə 

etməliyik ki, bunu daha qısa müddət ərzində həll edək, beş il uzanmasın. 

Əlbəttə, hər bir rayonda abadlıq işləri görülməli, gözəl parklar, küçələr salınmalı, insanların 

istirahəti üçün lazım olan bütün şərait yaradılmalıdır. Saatlının inkişafı üçün əlavə vəsaitin ayrılması da 

nəzərdə tutulacaqdır. Bakıya gedən kimi göstəriş verəcəyəm ki, burada işlər daha da sürətlə getsin. 

SİRAQƏDDİN CABBAROV: Cənab Prezident, Sizin tapşırığınızla vəsait ayrılıbdır. Ucqar 

kəndlər, əsasən, axıska türkləri yaşayan kənddən şəhər istiqamətinə bir kilometr asfalt döşənmişdir. İlin 

sonuna 10 kilometr yol asfaltlanacaqdır. Qalan 20 kilometrin isə asfaltlanması növbəti investisiya 

proqramına salınmışdır. Bilavasitə Sizin tapşırığınıza uyğun olaraq işlərə başlanmışdır və yüksək 

keyfiyyətlə görülür. 

İLHAM ƏLİYEV: Bunları siz özünüz edirsiniz, amma şəhərlərarası yollarla Nəqliyyat Nazirliyi 

məşğuldur. Onlara tapşırıq verəcəyəm ki, Saatlıya gələn yola diqqət göstərsinlər və bu yol yaxşı səviyyədə 

olsun. 

GÜLHÜSEYN ƏHMƏDOV: Cənab Prezident, Saatlı çox şoran yer olub, buradakı ağaclar 1970-

ci ildən sonra əmələ gəlibdir. Ulu öndər o vaxt meliorasiya və digər məsələlərlə bağlı göstərişlər verdikdən 

sonra bu işlər görülmüşdür. 

SİRAQƏDDİN CABBAROV: Gələn il üçün də geniş proqram nəzərdə tutulmuşdur. 

İLHAM ƏLİYEV: Bu işlər bütün bölgələrdə davam edir, ağaclar əkilir. Mən xüsusi göstəriş 

vermişəm ki, bütün yolların kənarında ağaclar əkilsin. İndi gələndə görürəm ki, əkilən ağaclar artıq 

böyüyür. Bütün magistralın sağı və solunda gözəl ağaclar olacaqdır. Hər yerdə ağac əkilməlidir. Əlbəttə, 

bu, həm gözəllikdir, həm də sağlamlıqdır. Həm Bakıda, həm də rayonlarda bu işlər sürətlə getməlidir. 

Sağ olun. 

 

X X X 

 

Dövlətimizin başçısı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 26 sentyabr 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sabirabad rayonuna gəlmişdir 

(6 oktyabr 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Kürdəmirdən Sabirabad 

rayonuna gəlmişdir. 

Sabirabad rayonunun sərhədində Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı böyük 

hörmətlə, gül-çiçəklə qarşıladılar. 

Sabirabad şəhərinə gedən yolboyu yerləşən kəndlərin sakinləri dövlətimizin başçısını hərarətlə 

salamlayırdılar. 

Şəhərin girəcəyində, milli memarlıq üslubunda inşa edilmiş “Muğan” alaqapısının yanında 

sabirabadlılar Prezident İlham Əliyevi hərarətlə, sürəkli alqışlarla qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, şəhərin perspektiv planına uyğun olaraq, alaqapıdan 

Heydər Əliyev prospektinədək olan 5 kilometr məsafədə “Muğan” prospektinin salınması nəzərdə 

tutulmuşdur. 

 

AZƏRTAC 

2005, 6oktyabr 
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Sabirabad Olimpiya İdman Kompleksinin təməli qoyulmuşdur 

(6 oktyabr 2005-ci il) 

 

Oktyabrın 6-da Sabirabad şəhərində Olimpiya İdman Kompleksinin təməlinin qoyulması 

münasibətilə mərasim keçirilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. Mərasimə toplaşmış inşaatçılar, idmançılar, 

şəhər sakinləri dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə salamladılar. 

2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində Sabirabadda seçicilərlə görüşündə İlham Əliyev bu 

rayonda Olimpiya İdman Kompleksinin tikiləcəyini bildirmişdir. Kompleksin tikintisi üçün 10 hektar 

torpaq sahəsi ayrılaraq, layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır. Layihədə əsas korpusun, üzgüçülük 

hovuzunun, futbol, voleybol, basketbol meydançalarının, tennis kortlarının, 50 yerlik ikimərtəbəli 

mehmanxananın və hər biri dördnəfərlik olan 12 kottecin tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Tikintisində 300 

nəfər çalışacaqdır. Respublikamızda sayca 14-cü olacaq bu kompleksin 2006-cı ildə istifadəyə verilməsi, 

40 nəfərin daimi işlə təmin edilməsi planlaşdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev Olimpiya İdman Kompleksinin vaxtında hazır olması ilə bağlı tövsiyə və 

tapşırıqlarını verdi və dedi ki, kompleks elə tikilməlidir ki, gələcəkdə burada həm də beynəlxalq səviyyəli 

müxtəlif idman yarışlarının keçirilməsi mümkün olsun. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı rayonun doqquz yaşlı idmançıları Nazim Məlikov, Məmmədəli və 

Həzrətəli Bağırov qardaşları ilə səmimi görüşdülər, onları konfu do-karate üzrə Macarıstanda keçirilən 

Avropa çempionatında medal qazanmaları münasibətilə təbrik etdilər. Sabirabadda güclü idmançıların 

yetişdiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev kompleksin istifadəyə verilməsindən sonra burada gənclərin 

idmanla məşğul olması, beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanın şərəfini ləyaqətlə qorumaları üçün hər cür 

şəraitin yaradılacağını bildirdi. 

Gənc idmançılar dövlətimizin başçısına minnətdarlıq etdilər, onlara göstərilən etimadı 

doğruldacaqlarını söylədilər. 

Prezident İlham Əliyev Sabirabad Olimpiya İdman Kompleksinin bünövrəsinə içərisində yazılı 

kağız olan gilizi atdı və ilk beton qarışığını tökdü. 

 

AZƏRTAC 

2005, 6oktyabr 
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“Muğan” klinikası Sabirabadın yeni sağlamlıq ocağıdır 

(6 oktyabr 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin gün Sabirabad şəhərinin yeni tikilmiş sağlamlıq ocağı 

olan “Muğan” klinikasına gəldi. 

Klinikanın əməkdaşları Prezidenti və xanımını ehtiramla, gül-çiçəklə qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev bu səhiyyə ocağının rəmzi açılışını bildirən qırmızı lenti kəsdi 

və klinika ilə yaxından tanış oldu. Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin 

fəaliyyətini əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. 

Prezidentə məlumat verildi ki, klinikada 16 müayinə otağı, 1 rentgen kabineti və xəstələr üçün iki 

palata vardır. 

Gələcəkdə burada 41 nəfər çalışacaqdır. Əsas binanın tikintisinə 990 milyon manat, avadanlığın 

alınmasına isə 1 milyard 65 milyon manat vəsait sərf olunmuşdur. Müasir cihazlarla təmin olunmuş 

laboratoriyada gün ərzində 200-dək analiz etmək mümkündür. 

Prezident İlham Əliyev şöbələri, kabinetləri, laboratoriyanı gəzdi, burada yaradılan şəraiti yüksək 

qiymətləndirdi. Bildirdi ki, təcrübəli həkimlərin və tibbi heyətin çalışdığı belə müasir səhiyyə ocaqlarının 

açılması sakinlərin müalicə və müayinə üçün paytaxta axınının qarşısını xeyli alacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı tibb işçiləri ilə xatirə şəkli çəkdirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2005, 6oktyabr 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

163 

 

Heydər Əliyev Abidə-Muzey Kompleksinin açılışı 

(6 oktyabr 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Sabirabad şəhərində Heydər Əliyev Abidə-

Muzey Kompleksinin açılışı mərasimində iştirak etmişdir. 

Kompleksin ətrafına toplaşan on minlərlə sabirabadlı dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladı. 

Onların əllərində Azərbaycanın dövlət bayraqları, ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham 

Əliyevin portretləri, ulu öndərin müdrik kəlamları yazılmış, dövlətimizin başçısını salamlayan şüarlar var 

idi. 

Prezidentə və xanımına gül dəstələri təqdim olundu. 

Dövlətimizin başçısı komleksin açılışını bildirən qırmızı lenti kəsdi. 

Altı hektar sahəni əhatə edən kompleksin mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin möhtəşəm 

abidəsi ucaldılmış, muzey yaradılmışdır. Abidənin hündürlüyü postamentlə birlikdə 6,5 metrdir. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva abidənin önünə gül dəstələri qoydular. 

Ümumi sahəsi 466 kvadratmetr olan muzeydə Heydər Əliyevin Sabirabad rayonu ilə bağlı 

fəaliyyətini əks etdirən 6 bölmə təşkil edilmiş, ulu öndərin əsərlərindən ibarət kitabxana yaradılmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2005, 6oktyabr 
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Heydər Əliyev Muzeyi ilə tanışlıq 

(6 oktyabr 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Sabirabaddakı Heydər Əliyev muzeyi ilə tanış 

olmuşdur. Xalqımızın ümummilli liderinin müxtəlif illərdə 14 dəfə Sabirabada gəlməsini, zəhmət adamları 

ilə unudulmaz görüşlərini əks etdirən fotoşəkillər dövlətimizin başçısında böyük maraq doğurdu. 

Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Böyükağa Həmidov Prezidentə müraciətlə dedi ki, biz ulu 

öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasət nəticəsində müstəqil Azərbaycanımızın bu 

gün dünyada tanınmasından fəxr duyuruq. Böyük qürur hissi keçiririk ki, Siz də müstəqil Azərbaycanın 

qurucusunun siyasətini davam etdirirsiniz. 

Prezident İlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı: 

“Heydər Əliyev muzeyinin eksponatları, fotoşəkillər, kitablar xalqımızın ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərini əks etdirir. Sabirabada və sabirabadlılara xüsusi 

hörmət və məhəbbət bəsləyən, 14 dəfə Sabirabada gəlmiş ulu öndərin siyasəti bu gün də yaşayır və 

Azərbaycan xalqının xoşbəxt gələcəyinə xidmət edir. 

Mən 2003-cü ilin oktyabr ayında burada olarkən bəyan etmişəm ki, bu siyasətə sadiq olacağam, 

onu davam etdirəcəyəm və xalqın dəstəyi ilə qarşıda duran bütün məsələlər həll olunur. 

Sabirabadlılara möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. 

 

İlham Əliyev, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. 

6 oktyabr 2005-ci il.” 

 

AZƏRTAC 

2005, 6oktyabr 
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Sabirabad rayonunun sakinləri ilə görüş 

(6 oktyabr 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Sabirabadda Heydər Əliyev Abidə-Muzey 

Kompleksində, ümummilli liderimizin abidəsi qarşısında rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüşmüşdür. 

Görüşü rayon ağsaqqalı Vaqif Qurbanov açdı. 

 

Rayon ağsaqqalı Vaqif Qurbanovun çıxışı 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

Çox hörmətli Mehriban xanım! 

Sizi bütün sabirabadlılar adından salamlayıram və “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. 

Cənab Prezident, Sizin bu gün Sabirabada gəlməyiniz bizim üçün çox əlamətdardır. Çünki Sizin 

gəlişiniz bizə hər dəfə sevinc, xoşbəxtlik bəxş edən, toy-bayrama çevrilən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 

gəlişlərini xatırladır. 

Ümummilli liderimiz bu rayonda - Sabirabad torpağında 14 dəfə olmuşdur. Məhz onun qayğısı 

nəticəsində, onun köməyi ilə Sabirabad rayonu geridə qalmış aqrar bir rayondan inkişaf etmiş aqrar-sənaye 

mərkəzinə çevrilmişdir. 

Cənab Prezident, bütün sabirabadlılar diqqətlə izləyir və bilirlər ki, Sizin təsdiq etdiyiniz 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət proqramı respublikada uğurla həyata keçirilir. Bu baxımdan Sabirabad da çox uğurla inkişaf 

edir. Böyük quruculuq işləri gedir, yeni müəssisələr yaradılır, sahibkarlıq dəstəklənir, emal müəssisələri, 

komplekslər işə salınır. Sabirabadın emal müəssisələrində istehsal edilən məhsullar xarici ölkələrə də ixrac 

olunur. 

Prezidentlik fəaliyyətinizin ildönümündə Sabirabadda təməli qoyulmuş alaqapı kompleksi, 

“Muğan” prospekti şəhərimizə yaraşıq verəcəkdir. Burada inşa olunmuş, tibbi diaqnostika mərkəzi ən 

müasir avadanlıqla təmin edilmişdir. Siz prezident seçkiləri ərəfəsində sabirabadlılar üçün Olimpiya İdman 

Kompleksinin tikilməsi ilə bağlı verdiyiniz sözü bu gün həyata keçirdiniz. Cənab Prezident, bütün bunlara 

görə sabirabadlılar adından təşəkkür edir, Sizə uzun ömür, cansağlığı, işlərinizdə uğurlar diləyirik. 

Cənab Prezident, əmin ola bilərsiniz ki, sabirabadlılar həmişə Sizinlədir, Sizin həm xarici, həm 

daxili siyasətinizi dəstəkləyirlər, təsdiqlədiyiniz proqramların yerinə yetirilməsində həmişə öndə 

gedəcəklər. 

 

X X X 

 

Dövlətimizin başçısı görüşdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Əziz sabirabadlılar!  

Əziz bacılar və qardaşlar!  

Mən Sizin hamınızı ürəkdən salam-layıram və müqəddəs Ramazan ayının gəlməsi münasibətilə 

sizi təbrik edirəm.  

Bu gün qeyd edildi ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev Sabirabada çox xüsusi diqqət 

və qayğı göstərirdi. O, 1970-ci illərdə Azərbaycanda işlədiyi dövrdə hər il Sabira-bada gəlirdi, burada 

vəziyyətlə tanış olurdu, böyük istehsal kompleksinin yaradılmasında fəal iştirak edirdi. O illərdə Sabirabad 

abadlaşdı, sabirabadlılar daha da yaxşı yaşamağa başladılar. Burada gedən abadlıq, quruculuq işləri, kənd 

təsərrüfatının kəskin şəkildə inkişaf etməsi həm Azərbaycan iqtisadiyyatına, həm də burada yaşayan 

insanların həyat səviyyəsinə çox müsbət təsir göstərmişdir.  

Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında əvəzolunmaz xidmətləri vardır. Ölkəmizi müttəfiq 

respublikalar arasında ən geridə qalmış respublikadan ən qabaqcıl respublikaya çevirməsi də məhz onun 

xidməti idi. O vaxt Azərbaycan onun rəhbərliyi altında yeniləşdi, abadlaşdı, yeni müəssisələr, sənaye 

kompleksləri yarandı ki, onlar bu gün də müstəqil Azərbaycanın iqtisadi potensialının möhkəmlənməsinə 
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gözəl töhfədir. Məhz o illərdə Azərbaycanda çox böyük sənaye potensialı yarandı, neft emalı sənayesi, 

neftçıxarma sənayesi inkişaf etdi və indi Heydər Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsində onların 

əvəzsiz əhəmiyyəti vardır.  

1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan xalqı üzləşdiyi bəlaların aradan qaldırılması üçün yenə də 

öz liderinə üz tutdu, ona müraciət etdi. Ağır, çətin vəziyyətdə ölkəyə rəhbərlik edən ulu öndər bütün o mənfi 

nəticələri aradan qaldırdı və davamlı inkişaf üçün zəmin yaratdı, Azərbaycan sürətlə inkişaf etməyə başladı. 

Ölkədə abadlıq-quruculuq işləri, iqtisadi islahatlar, o cümlədən aqrar islahat aparıldı. Həmin si-yasət bu 

gün də davam edir. Təsadüfi deyil ki, Sabirabadda xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyevin abidəsi ucaldılıb, 

onun muzeyi açılıbdır. Bu, sabirabadlıların Heydər Əliyevin xatirəsinə olan böyük məhəbbətinin əlamətidir.  

Heydər Əliyevin oğlu, onun siyasətinin da-vamçısı kimi mən də, Sabirabada və sabira-badlılara 

eyni münasibəti bəsləyirəm. Bu di-yar mənim üçün də doğmadır. Çünki mən də yeniyetmə yaşlarımda, 

1970-ci illərdə bir çox hallarda Heydər Əliyevlə birlikdə buraya gəlirdim. Xatirimdədir ki, burada nə qədər 

səmimi görüşlər olurdu, nə qədər böyük işlər görülürdü, zona müşavirələri keçirilirdi. Burada kənd 

təsərrüfatı istehsalının, xüsusilə pambıqçılığın inkişafı is-tiqamətində böyük işlər görülürdü.  

Mühüm olanı odur ki, ədalət öz yerini tutdu. Əsassız ittihamlardan, əsassız təqiblərdən sonra, 1980-

ci illərin sonu - 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda haki-miyyətdə olmuş riyakar, xəyanətkar 

rəhbərlərin çirkin kampaniyasından sonra Azərbaycan xalqı yenə də çətin anda öz liderinə üz tutdu və 

Heydər Əliyevi Azərbaycana dəvət etdi. Bu gün onun siyasəti da-vam edir. Mən bu siyasətə sadiqəm və 

onu davam etdirirəm. Hesab edirəm, bütün Azərbaycan xalqı görübdür ki prezident seçkilərindən keçən 2 

il ərzində, Azərbaycanda bu siyasət yaşayır və möhkəmlənir.  

Yadımdadır, 2003-cü ildə Sabirabadda olarkən, - bu gün muzeylə tanış olanda da mənə xatırlatdılar, 

- mənə müraciət edilmişdi ki, Sabirabadda Olimpiya kompleksi tikilsin. Mən də öz çıxışımda bu müraciətə 

müsbət cavab olaraq söz verdim ki, bu kompleks tikiləcəkdir. Çox şadam ki, bu gün kompleksin təməlini 

şəxsən özüm qoy-dum.  

Bilirsiniz, verilən hər bir söz, deyilən hər bir fikir, - xüsusilə də, əgər o, rəhbərdən gəlirsə, - gərək 

həyatda öz əksini tapsın. Mənim verdiyim hər bir vəd, hər bir söz yerinə yetirilir. Bəziləri artıq həyata 

keçirilib, bəziləri isə icra prosesindədir. Bu, çox vacibdir. Çünki sözlə əməl arasında mütləq birlik, vəhdət 

ol-malıdır. Biz heç vaxt populist çıxışlar etməmişik, heç vaxt yalançı vədlər verməmişik, heç vaxt qeyri-

real təkliflər irəli sürməmişik. Nəyi demişəmsə, hamısının düşünülmüş əsası var, icra mexanizmləri var və 

ən əsası odur ki, onları yerinə yetirmək üçün iradə var, istək var.  

Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycan zənginləşsin, qüdrətli dövlətə çevrilsin, çox güclü iqtisadi 

potensialını daha da möhkəmləndirsin. Bunu etmək üçün bütün şərait var. Bizim gözəl iqlimimiz var, çox 

gözəl torpağımız var, əlverişli coğrafi vəziyyətimiz var, təbii ehtiyat-larımız var, gözəl, istedadlı in-

sanlarımız var. Ən əsası isə bizim si-yasətimizə Azərbaycan xalqının dəstəyi var. Biz bu dəstəyə 

arxalanaraq öz si-yasətimizi yürüdürük.  

İqtisadi baxımdan Azərbaycan da dünyada ən yüksək sürətlə inkişaf edir. Bu ilin 8 ayında ÜDM 

20 faiz, sənaye potensialı 26 faiz, əhalinin pul gəlirləri 27 faiz, əhalinin banklara qoyduğu əmanətlər 

təxminən 50 faiz artıbdır. Minimum əmək haqqı son iki ildə 3 dəfə artıbdır. Tələbələrin təqaüdləri 3 dəfə 

artıbdır. Bu, son hədd deyildir. Təbii ki, bunlar bizi qane edə bilməz. Çünki Azərbaycan xalqının bir hissəsi 

hələ yoxsulluq şəraitində yaşayır. Biz bununla barışa bilmərik. Bunu aradan qaldırmaq üçün yeni iş 

yerlərinin açılması, yoxsulluqla mübarizə aparılması, ölkə iqtisadiyyatının güclənməsi başlıca şərtdir. Biz 

bunu edirik və bundan sonra da edəcəyik. Azərbaycan xalqı ildən-ilə daha da yaxşı yaşayacaqdır. Biz öz 

gücümüzü daha da inamla işə sa-lacağıq.  

Biz bölgədə ən qabaqcıl mövqeləri tu-turuq. Azərbaycan dünya birliyinə çox sürətlə inteqrasiya 

edən bir ölkədir. Biz bütün qonşularımızla çox səmərəli, qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr yaratmışıq, 

bundan bəhrələnirik. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmış və uğurla icra olunan neft strategi-yamız 

Azərbaycana böyük imkanlar yaradır. Neft Fondunda külli miqdarda vəsait yığılıbdır. Bu, bizim iqtisadi 

gücümüzdür. Hamımız yaxşı bilirik ki, əgər iqtisadi potensialımız olmasa, heç bir sosial proqramdan, heç 

bir maaş artırılmasından söhbət gedə bilməz.  

Gələn ildən etibarən, vaxtilə sovet dövründə əmanət kassalarında qalmış əmanətlərin də qay-

tarılmasına başlayacağıq. Biz artıq özümüzdə bu iqtisadi imkanı hiss edirik, büdcəmiz artır. Deyə bilərəm 

ki, gələn ilin büdcəsi təxminən 4 milyard dollar məbləğində olacaqdır. Amma 2003, 2004-cü illərin büdcəsi 

təxminən 1 milyard, 1,5 milyard dol-lar idi. Yəni belə bir güclü sıçrayış heç bir ölkədə müşahidə olunmur.  
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Bunu etmək üçün əlbəttə ki, gərək düşünülmüş konsepsiya ol-sun, iqtisadi siyasət olsun, sabitlik 

olsun, əmin-amanlıq olsun, sülh olsun. Yalnız bu şəraitdə biz bütün bu nailiyyətlərə çata bilərik. Heç kim - 

nə daxili, nə xarici sərmayəçi heç vaxt qeyri-sabit ölkəyə bir manat da sərmayə qoymaz. Bu, iqtisadiyyatın 

qanunudur.  

Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı üçün gördüyü işlərin arasında ictimai-siyasi sabitliyin bərpası 

və qorunub saxlanması çox mühüm yer tutur. Biz də bunu qorumalıyıq, davam etdirməliyik. Elə etməliyik 

ki, Azərbaycan, Azərbaycan xalqı həmişə yaxşı yaşasın. Mənim məqsədim budur, bundan başqa məqsədim 

yoxdur.  

Bunu etmək üçün, əlbəttə ki, müxtəlif istiqamətlər var. O cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafı 

məsələləri mənim diqqətimi cəlb edir və buna çox vaxt sərf edirəm. Çünki Azərbaycan xalqının, demək 

olar ki, yarısı kənd rayonlarında yaşayır. Aqrar islahatın aparılması çox mühümdür və onun birinci 

mərhələsi artıq başa çatıb, tor-paq kəndlilərin daimi mülkiyyətinə verilib və kənd təsərrüfatı istehsalı 

artıbdır.  

Eyni zamanda, bilirsiniz ki, vaxtilə Heydər Əliyevin göstərişi ilə kəndlilər, demək olar, bütün 

vergilərdən azad olunublar. İndi kənd təsərrüfatında, aqrar sektorda islahatların ikinci mərhələsi 

başlanıbdır. Bu, nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, indi fermerlərə, kəndlilərə kreditlər ayrılır və gələn il 

sahibkarlığın inkişafı üçün, - bu da, əsasən, bölgələrdə baş verir, - 400 milyard manat güzəştli kredit 

ayrılacaqdır. Bununla yanaşı, - mənim göstərişim var, - onlara xaricdən gübrə də alınıb veriləcəkdir. 

"Aqrolizinq" səhmdar cəmiyyəti bu il 100 milyard manat, gələn il 150 milyard manat dəyərində kənd 

təsərrüfatı texni-kası alıb gətirəcək və fermerlərə veriləcəkdir. Çünki əgər ilkin kapital, kredit yoxdursa, 

texnika, gübrə yoxdursa, kənd təsərrüfatı inkişaf edə bilməz. Bunu biz edirik və mən şübhə etmirəm ki, 

yaxın zamanlarda bunun gözəl nəticələrini görəcəyik.  

Azərbaycanda sahibkarlıq inkişaf edir, güclü sahib-karlar sinfi yaranır.  

Mən onları dəstəkləyirəm. Hər dəfə rayonlarda olarkən xüsusi maraqlanıram ki, özəl sektor necə 

inkişaf edir. Əlbəttə ki, iki il ərzində 300 min iş yerinin açılması analoqu olmayan bir hadisədir.  

Bütün bunlar uğurlardır və biz haqlı olaraq bu uğurlardan danışırıq. Amma, eyni zamanda, ölkənin 

problemləri də az deyil və bu prob-lemləri biz bilirik. Bu nəticələr, əldə edilmiş nailiyyətlər məhz həmin 

problemlərin həll olunması deməkdir. Uğurlar nə qədər çox olsa, problemlər bir o qədər az qalacaqdır.  

Əsas problemlərdən biri, əlbəttə ki, yoxsulluq, işsizlik və qaçqın-köçkünlərimizin çətin vəziyyətdə 

yaşamasıdır. Bu is-tiqamətdə də işlər görülür. Dünya Bankının verdiyi məlumata görə, Azərbaycanda 

təxminən ilyarım ərzində yox-sulluğun səviyyəsi 49 faizdən 40 faizə düşübdür. Gələn il yenə də düşəcəkdir. 

Minimum əmək haqlarının qaldırılması nəticəsində yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşəcəkdir. İşsizlik 

haqqında artıq mən dedim - 300 min iş yeri cəmi iki il ərzində yaranmışdır.  

Gələcəkdə bizim böyük işlərimiz var. Azərbaycan indi böyük neft inkişafının başlanğıcındadır. Biz 

böyük hadisələrin astanasındayıq. Hələ Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri işə düşməyib, hələ 

Azərbaycana böyük həcmdə neftdən gəlir gəlməyibdir. Amma baxın, 2006-2007-2008-ci illərdə və ondan 

sonrakı illərdə ölkəmizə neft gəlirləri şəklində milyardlarla dollar pul gələcək və bu pul Azərbaycan xalqı 

üçün işləyəcəkdir.  

Neft Fondunun şəffaf olması çox vacib amildir. Hər bir vətəndaş bilir, yaxud maraqlanarsa, öyrənə 

bilər ki, Neft Fondunda nə qədər vəsait var. Çünki bütün sənədlər, hesabat şəffafdır, dərc olunur, hamı da 

bilir. Neft gəlirləri də ədalətli xərclənir. Büdcə müzakirə olunarkən parlament buna baxır, Neft Fondundan 

büdcəyə nə qədər transfer nəzərdə tutulması barədə qərar qəbul edir. Yəni bir sözlə, parlament vasitəsilə, 

millət vəkilləri va-sitəsilə hər bir vətəndaş dolayı yolla bu prosesdə iştirak edir.  

Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Şübhə etmirəm ki, bütün başqa seçkilərdə olduğu kimi, 

Azərbaycan xalqının iradəsi bu dəfə də seçkilərin nəticələrində öz əksini tapacaqdır. Bu baxımdan 2003-cü 

ilin prezident seçkiləri də çox əhəmiyyətli idi. Çünki Azərbaycanda hakimiyyət quruluşu belədir ki, biz 

Prezident respublikasıyıq və haki-miyyət Prezidentin əlindədir. Ona görə ölkəmizin inkişafı üçün, siyasi 

xəttin müəyyən edilməsi üçün əlbəttə ki, prezident seçkiləri çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Parla-ment 

seçkiləri o baxımdan önəmlidir ki, yeni seçiləcək deputatlar yeni layihələr, qanunlar üzərində işləyəcəklər 

və qanunvericilik bazasını təkmilləşdirəcəklər. Azərbaycanın qanunvericiliyini Avropanın qanunvericili-

yinə daha da yaxınlaşdıracaqlar. Əlbəttə ki, parlamentin səlahiyyətinə aid olan bütün məsələləri həll 

edəcəklər. Amma parlament seçkiləri Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək üçün keçirilən seçki deyildir. Ona 

görə bu seçki kampaniyasında iştirak edən bəzi insanların bəyanatlarında belə bir fikir səslənəndə ki, 

parlament seçkiləri nəticəsində kimsə hakimiyyətə gələcəkdir - bu, təəccüblü görünür.  
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Birincisi, Azərbaycanda 1993-cü ildə hakimiyyətə gələn Yeni Azərbaycan Partiyası ən güclü 

partiyadır. Azərbaycan xalqının tam əksəriyyəti bu partiyanı dəstəkləyir və bundan sonra da 

dəstəkləyəcəkdir.  

Biz öz siyasətimizi xalqın, millətin, Azərbaycanın milli maraqları üzərində quru-ruq. Hansısa başqa 

dairələrin yox, məhz Azərbaycan xalqının milli maraqlarının. Ona görə bəzi hallarda müəyyən dairələr 

çalışırlar ki, bəzi addımlarımızı, necə deyərlər, tənqid etsinlər. Biz müstəqil siyasət aparırıq. Bizim 

siyasətimiz ancaq və ancaq Azərbaycanın inkişafına, Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına 

yönəlibdir. Əlbəttə ki, xalq da bunu bilir, görür.  

Mən belə hesab edirəm ki, parlament seçkiləri ona görə önəmlidir ki, hər bir namizədin öz 

platformasını bəyan etməsinə, seçicilərə müraciət etməsinə imkan verir. Bilirsiniz ki, indi bizdə 

demokratiya çox sürətlə inkişaf edir. Qeydə alınmış 2 mindən artıq deputatlığa namizəd var. Bu özü onu 

göstərir ki, bu namizədlərdə seçkilərin ədalətli keçməsinə inam var. Başqa cür ola da bilməz. Azərbaycanda 

demokratik proseslərin inkişafı üçün, ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün bu, çox vacibdir. Belə olan halda, 

2 min adamın hər birinin televiziya vasitəsilə, qəzet vasitəsilə, yaxud da görüşlər keçirməklə öz 

platformasını, öz sözünü, öz fikrini xalqa çatdırmağa eyni imkanı var. Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır, öz 

qərarını verəcəkdir. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı ən layiqli namizədlərə səs verəcəkdir.  

Ancaq bir daha demək istəyirəm ki, icra orqanları bu prosesdən gərək kənarda dursunlar, heç kimi 

dəstəkləməsinlər, seçki prosesinə müdaxilə etməsinlər, heç bir təzyiq olmasın. Biz demokratik cəmiyyətdə 

yaşayırıq, parlament seçkilərində Azərbaycan xalqının iradəsi tam şəkildə öz əksini tapmalıdır.  

Mən şübhə etmirəm ki, Azərbaycan gələcəkdə daha böyük uğurlar qazanacaqdır. Bunu deməyə 

əsas verən odur ki, bizim iqtisadiyyatımız sürətlə inkişaf edir, sosial məsələlər öz həllini tapır. Sizə deyə 

bilərəm ki, buna dünyada çox nadir hallarda rast gəlinir. Biz öz iqtisadiyyatımızı bazar iqtisadiyyatı prinsipi 

əsasında qururuq. Ancaq eyni zamanda, əgər büdcəyə nəzər salsaq görərik ki, büdcəmiz sosialyönümlüdür. 

Yəni biz bu iki amili həmişə tarazlaşdırılmış vəziyyətdə saxlayırıq. Bazar iqtisadiyyatı, əlbəttə ki, hər bir 

ölkənin inkişafı üçün başlıca şərtdir.  

Amma onun da fəsadları var, mənfi tərəfləri var. Bu da ondan ibarətdir ki, əgər sırf bazar 

iqtisadiyyatı tətbiq olunarsa, onda insanların sosial vəziyyəti pisləşə bilər, aparılan radikal iqtisadi islahatlar 

insanların həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Ona görə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin 

tətbiq edilməsi ilə paralel olaraq, sosial məsələlərə də daim diqqət yetirilməlidir. Bu da var və pensiyaların, 

maaşların, təqaüdlərin, digər sosial müavinətlərin qaldırılmasında öz əksini tapır.  

Əziz dostlar!  

Əziz bacılar və qardaşlar!  

Mən sizin hamınızı bir daha salamlayıram. Bir daha demək istəyirəm ki, bu diyar mənim üçün çox 

əzizdir. Mənim atam, ulu öndər Heydər Əliyev 14 dəfə Sabirabada gəlibdir. Mən yaxşı xatırlayıram ki, 

səhər saat 8-dən axşam saat 10-a qədər tarlalarda, tarla düşərgələrində insanlarla, zəhmətkeşlərlə 

görüşübdür. Onun Azərbaycan xalqına və Azərbaycan xalqının ona olan məhəbbəti bizim ölkəmiz üçün o 

vaxt da çox vacib idi, bu gün də çox lazımlıdır. Bu, olmalıdır. Bu olmasa, heç bir ölkə uğurla inkişaf edə 

bilməz. Bu, qarşılıqlı olmalıdır, qarşılıqlı idi və bu gün də qarşılıqlıdır. Mən sizə öz dərin hörmət, ehtiram 

və məhəbbətimi bildirirəm. Sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  

 

Dövlətimizin başçısının nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və dəfələrlə sürəkli alqışlarla qarşılandı. 

 

X X X 

 

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əşrəf Məmmədov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və 

xanımı Mehriban Əliyevaya üzərində Sabirabadın simvolu olan nişanlar hədiyyə etdi. 

Prezident İlham Əliyev Sosialist Əməyi qəhrəmanları, Prezident təqaüdçüləri Fatma Hüseynova, 

Zəminə Aslanova, habelə sabirabadlı akademik Böyükkişi Ağayevlə, SSRİ xalq artisti Lütfiyar İmanovla 

səmimi görüşdü. Lütfiyar İmanov dövlətimizin başçısına olan hörmət və ehtiramını mahnı ilə bildirdi. 

Dövlətimizin başçısı ulu öndərin abidəsi önündə onlarla və rayon sakinləri ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 

 

X X X 
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Heydər Əliyev Abidə-Muzey Kompleksinin ətrafına toplaşan sakinlər dövlətimizin başçısına 

yaxınlaşaraq ürək sözlərini bildirdilər, qayğı və problemlərindən söhbət açdılar. Sabirabadlılar Prezidentin 

regionların sosial-iqtisadi inkişafına verdiyi böyük önəmi, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması üçün həyata 

keçirilən tədbirləri yüksək qiymətləndirdilər, respublikamızın rəhbərinə Allahdan uzun ömür, cansağlığı 

arzuladılar. 

Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə iqtisadiyyat gücləndikcə əhalinin yaşayışının daha da 

yaxşılaşacağını və problemlərin aradan qaldırılması üçün bütün işlərin görüləcəyini bildirdi. 

 

X X X 

 

Oktyabrın 6-da Sabirabad Rayonu İcra Hakimiyyətinin binasında Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin sədrliyi ilə Əli Bayramlı şəhərinin, Sabirabad, Kürdəmir, Hacıqabul və Saatlı rayonlarının sosial-

iqtisadi inkişafına və problemlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirildi. 

Dövlətimizin başçısı müşavirəni giriş nitqi ilə açdı. İcra hakimiyyətlərinin başçıları müşavirədə 

çıxış etdilər. 

Prezident İlham Əliyev müşavirəyə yekun vurdu. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin gün axşam Bakıya qayıtdı. 

 

AZƏRTAC 

2005, 6oktyabr 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

170 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Sabirabad şəhərində zona müşavirəsi 

(6 oktyabr 2005-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 6-da Sabirabad Rayonu İcra Hakimiyyətinin binasında 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Əli Bayramlı şəhərinin, Sabirabad, Kürdəmir, Hacıqabul 

və Saatlı rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafına və problemlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı müşavirəni giriş nitqi ilə açdı. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

giriş nitqi 

 

- Regional inkişaf proqramı iki ilə yaxındır ki, icra olunur. Bu proqram keçən ilin fevral ayında 

qəbul edilib və deyə bilərəm ki, uğurla həyata keçirilir. Mən müxtəlif bölgələrdə, rayonlarda olarkən şəxsən 

özüm vəziyyətlə tanış oluram, maraqlanıram, yeni yaradılmış müəssisələrlə tanış oluram. Deyə bilərəm ki, 

bütövlükdə bizim regional inkişaf proqramının çox böyük əhəmiyyəti vardır. 

Azərbaycan hərtərəfli inkişaf edir. Bizim paytaxtımız Bakı şəhəri, digər böyük şəhərlərimiz inkişaf 

edir, amma məqsədimiz odur ki, rayonlar da - hər bir kənd, hər bir qəsəbə inkişaf etsin. Yeni yollar 

salınmalı, yeni sənaye obyektləri tikilməli, sahibkarlığa daha da böyük diqqət göstərilməlidir. Əlbəttə ki, 

bu, Dövlət proqramında öz əksini tapır. Bu gün sahibkarlığın inkişafı da çox sürətlə gedir. Kreditlər ayrılır, 

“Aqrolizinq”in yaradılması xüsusilə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların həyat səviyyəsini 

yaxşılaşdıracaqdır. Fermer təsərrüfatlarının işi daha uğurla gedəcəkdir. Ancaq eyni zamanda, nəzərdə 

tutulmuş bütün bu proqramlarla, qəbul edilmiş qərarlarla yanaşı, yerlərdə proqramın icrasına diqqət 

göstərilməlidir. 

Proqramda hər şeyi nəzərdə tutmaq mümkün deyil. Tutaq ki, hansısa 

bölgədə elə məsələ var ki, o, vaxtında proqrama daxil edilməmişdir. Ancaq onun həlli vacibdir. 

Yerli icra hakimiyyəti orqanları rayonlarda gedən proseslərə rəhbərlik edirlər, vəziyyətlə tanışdırlar, bütün 

məsələləri bilirlər. Ona görə mən istəyirəm ki, biz bu gün bu məsələləri müzakirə edək. 

Bütövlükdə, iqtisadiyyatımız inkişafdadır. Gələn ilin büdcəsi bu ilin büdcəsinə nisbətən, haradasa 

70 faiz çox olacaqdır. Bu, bizim üçün yeni imkanlar yaradacaqdır. Həm əmək haqları, pensiyalar, sosial 

müavinətlər artacaq, eyni zamanda, kapital qoyuluşuna ayrılan vəsait artacaqdır. O cümlədən Azərbaycanın 

müxtəlif rayonlarının abadlaşdırılması üçün əlavə vəsait ayrılacaqdır. 

Bu zona müşavirələri çox səmərəli bir iş formatıdır. Bunun əsasını 1970-ci illərdə ulu öndərimiz 

Heydər Əliyev qoymuşdur. Bilirsiniz ki, o, Azərbaycanın rayonlarında dəfələrlə olarkən, həm vəziyyətlə 

tanış olurdu, eyni zamanda səfərlərin sonunda zona müşavirələri keçirirdi. O illərdə belə müşavirələr əsasən 

kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı - üzümçülük, pambıqçılıq, digər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 

ilə, abadlıq-quruculuq işləri ilə bağlı keçirilirdi və onun səmərəsini də Azərbaycan xalqı çox yaxşı görürdü. 

Bu ənənə bu gün də yaşayır və öz səmərəsini verir. Mən müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı bölgələrdə olarkən bu 

cür müşavirələr keçirirəm. Sonra Sərəncam qəbul edilir və orada konkret məsələlər öz əksini tapır. Əlavə 

vəsait ayrılır, harada hansısa əlavə vəsaitə ehtiyac varsa, biz bunu təmin edirik. Bizim imkanlarımız artır, 

maddi vəziyyətimiz yaxşılaşır. Yenə deyirəm, büdcəmiz kəskin şəkildə artıbdır və artacaqdır. Neft 

Fondunda külli miqdarda vəsait toplanıbdır. Əlbəttə, bu vəsait Azərbaycan xalqının rifah halının 

yaxşılaşmasına və müasir infrastrukturun yaradılmasına yönəldilməlidir. Yollar, elektrik stansiyaları, qaz 

xətləri, su xətləri, digər kommunikasiyalar, xəstəxanalar, məktəblər, sosial obyektlər – bunlar hamısı 

yaranmalıdır. 

Bu gün Azərbaycanda fəaliyyətdə olan obyektlərin tam əksəriyyəti 1970-1980-ci illərin 

əvvəllərində tikilmişdir. Onların bir çoxu köhnəlib, artıq yararsız vəziyyətə düşübdür. Biz gərək öz ölkəmizi 

yeniləşdirək. Buna imkanımız var, iradəmiz, siyasətimiz və proqramımız var. Ona görə mən istəyirəm ki, 

biz bu gün rayonlarda gedən işləri müzakirə edək və mövcud olan problemləri dinləyək, onların həlli 

yollarını müəyyən edək. 

İndi isə sözü Sabirabad Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı Əşrəf Məmmədova verirəm. 

Gərgin işinə baxmayaraq, vaxt tapıb Sabirabad camaatı ilə görüşdüyünə, ölkəmizdə apardığı 

nəhəng işlərə görə Prezidentə təşəkkürünü bildirən ƏŞRƏF MƏMMƏDOV dedi ki, ulu öndər Heydər 

Əliyevin 1970-ci illərdə qoyduğu ənənə müvəffəqiyyətlə davam edir. Ona olan məhəbbət bu gün Sizə 

göstərilir. 
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O, rayona icra hakimiyyətinin başçısı təyin edildikdən sonra kəndlərdə, məhəllələrdə, məktəblərdə, 

xəstəxanalarda, məscidlərdə adamlarla görüşdüyünü və əsas diqqətin Prezidentin təsdiq etdiyi regionların 

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsi tədbirlərinə 

yönəldildiyini bildirdi. İcra hakimiyyətinin başçısı dedi ki, əsasən elektrik enerjisi ilə təminat, kanal və 

kollektor şəbəkəsinin təmizlənməsi və genişləndirilməsi, tibbi yardım, gənclərin sağlam böyüməsi üçün 

lazımi şəraitin yaradılması ilə bağlı problemlər mövcud idi. Prezidentin Sabirabad rayonuna göstərdiyi 

böyük qayğı, diqqət nəticəsində bu məsələlər əsasən həll edilmişdir, yaxud da həlli istiqamətində ciddi iş 

aparılır. Kəndlərdə 2,5 meqavat gücündə yeni yardımçı stansiyalar qurulmuşdur. Minbaşı kəndində isə 20 

meqavat gücündə belə stansiyanın qurulması planlaşdırılmışdır. İndiyədək bütün Sabirabad rayonunda 

yüksəkgərginlikli elektrik enerjisini qəbul etmək üçün cəmi 120 meqavat gücündə yardımçı stansiyalar var 

idi. 

İLHAM ƏLİYEV: Elektrik enerjisi ilə bağlı problem varmı? 

ƏŞRƏF MƏMMƏDOV: Hazırda, demək olar ki, yoxdur. 

İLHAM ƏLİYEV: Fasilələr var? 

ƏŞRƏF MƏMMƏDOV: Son vaxtlar fasilələr gecə saat 2-dən sonra, cəmi iki saat olur. Ona da 

fasilə demək olmaz. Ümumiyyətlə, camaatımız elektrik enerjisinin verilməsindən razıdır. 

Sizə müraciətdən sonra bizə kanal–kollektorların qazılması üçün Yaponiyadan qrant hesabına 

alınmış 18 yeni texnika verildi. Məhz bunun nəticəsidir ki, biz keçən il nə qədər kanal təmizləmişdiksə, bu 

yarım ildə ondan iki dəfə çox təmizlənmişdir. Bu, Sabirabada göstərdiyiniz qayğının sayəsində olmuşdur. 

Rayonda qrunt sularının çoxluğundan bir çox xəstəliklərin yayıldığını xatırladan natiq dedi ki, 

cənab Prezident, xəstələrin hər dəfə Bakıya getməmələri üçün Sizin tapşırığınızla “Muğan” klinikası tikilib 

istifadəyə verildi. Bu gün təməlini qoyduğunuz Sabirabad Olimpiya İdman Kompleksi rayonda idmanın 

inkişafına, gənc nəslin sağlam böyüməsinə əlverişli şərait yaratmaqla yanaşı, sabirabadda çay turizminin 

də inkişafına güclü təkan verəcək, aran rayonlarında infrastrukturun yeniləşməsinə kömək edəcəkdir. 

İcra hakimiyyətinin başçısı əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün görülən işlərdən 

danışarkən dedi ki, 2005-ci ilin 9 ayında rayonda 39 yeni müəssisə yaradılmış, uzun illər dayanmış 7 

müəssisənin fəaliyyəti bərpa olunmuşdur. Fiziki şəxs kimi qeydiyyatdan keçən 613 nəfər müxtəlif sahələrdə 

sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamışdır. 

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və vəsaiti ilə rayonun Axtaçı Muğan kəndində 200 yerlik, 

Çığırğan kəndində isə 100 yerlik məktəb binaları tikilir. 

Pambıq istehsalı rayonda işsizliyin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayır. Ona görə çiyid 

səpini 5 min hektar artırılmışdır. Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 5 min ton, ümumi yekununa nisbətən 

isə 2,5 min ton çox pambıq yığılmışdır. Pambıqçılıqda texnikadan, gübrədən çox istifadə olunur. Bunların 

qiyməti üç dəfəyə yaxın artıbdır. Amma pambığın qiyməti keçənilki səviyyədə qalıb, hətta azalma da 

vardır. Buna Sizin müdaxilənizə ehtiyac vardır. 

İLHAM ƏLİYEV: Bunun səbəbi nədir? 

ƏŞRƏF MƏMMƏDOV: Şirkətlərin rəhbərləri ilə, pambıqçılarla görüşüb söhbət etmişik. Sizin 

köməyinizə ehtiyac duyulur. Çünki camaatın pambıqçılığa meyli artıbdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Gərək biz bunu tənzimləyək. Əlbəttə, dünyada pambıq dünya qiyməti ilə satılır 

və bunun qiyməti bəllidir. Amma gübrənin, texnikanın qiymətinin artması gərək bizi çox narahat etsin. Ona 

görə məşğul olarıq. Yusif müəllim, onu qeyd edin. Məsələni araşdıracağıq. 

ƏŞRƏF MƏMMƏDOV: Cənab Prezident, digər məsələlərlə bağlı işlərimiz yaxşı gedir. Fürsətdən 

istifadə edib, Prezidentin İcra Aparatına və Nazirlər Kabinetinə təşəkkürümü bildirirəm ki, Sizin 

sərəncamlarınızın, göstərişlərinizin həlli istiqamətində bizə yaxından kömək göstərirlər. 

İcazənizlə, bir neçə məsələni xahiş edərdim. Sabirabad şəhərində 30 min əhali yaşayır. Burada 

qadınların əməyə cəlb olunması üçün istehsal obyekti yoxdur. Bəzi kəndlərdə müəyyən iş yerləri 

yaradılmışdır. Amma şəhərin özündə iş yeri açmaq lazımdır. Bunun üçün köhnə pambıqtəmizləmə 

zavodunun nəzdində toxuculuq fabrikinin işə salınmasına böyük ehtiyac vardır. Orada 450-500 qadın işləyə 

bilər. Sizin təşəbbüsünüz, tapşırığınızla türkiyəli tərəfdaşlarla birlikdə Axtaçı Muğan kəndində işə salınmış 

zavodda 250 nəfər işləyir və bu yerli qadınların işlə təminatına köməkdir. Nizami kəndində Beynəlxalq 

Bankın xətti ilə pambıqtəmizləmə məntəqəsi yaradılıbdır. Bu il 2,5 min ton pambıq qəbul olunubdur. Ancaq 

bu məntəqənin emal zavoduna çevrilməsinə ehtiyac vardır. 
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Sabirabad şəhərinin içməli su kəməri və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması ilə bağlı 

problem vardır. Mərhum ümummilli liderimizin tapşırığı ilə plan hazırlanıbdır, iş gedir. Burada çirkab 

suları üzə tez çıxır və problemlər yaradır. Bu məsələnin həllində köməyinizə ehtiyac vardır. 

İLHAM ƏLİYEV: Konkret nə etmək lazımdır? 

ƏŞRƏF MƏMMƏDOV: Vaxtilə burada ümummilli liderimizin göstərişi ilə su təchizatı 

yaradılmışdı. Şəhər və 75 kənd təmiz içməli su ilə təmin olunurdu. Həmin sistem SSRİ Dövlət mükafatına 

layiq görülmüşdü. İndi xətlərin dəyişdirilməsinə, sistemin yenidən qurulmasına böyük ehtiyac vardır. 

“Muğan” prospektinin salınmasına başlamışıq, alaqapı tikmişik. Həmin prospekti Heydər Əliyev 

prospekti ilə birləşdirəcəyik. Olimpiya İdman Kompleksinin qarşısında Olimpiya meydanı salınacaqdır. Bu 

işlər üçün müəyyən vəsait lazımdır ki, Sabirabadı aran zonasında mədəni şəhərə çevirək. 

Cənab Prezident, Sizə bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sabirabadın hər bir sakini ulu 

öndər Heydər Əliyevin xatirəsini əziz tutur və Sizə dərin hörmət bəsləyir. 

X X X 

Dövlətimizin başçısını qədim Muğan torpağında əlibayramlılılar adından səmimi qəlbdən 

salamlayan Əli Bayramlı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı MƏRDAN CAMALOV çıxışına ulu öndər 

Heydər Əliyevin bu şəhərdə 3-cü dəfə olarkən, 1998-ci ildə dediyi “Mən keçmişdə də, indi də 

əlibayramlılıların dəstəyini və qayğısını hiss etmişəm” sözləri ilə başladı. M.Camalov dedi ki, ümummilli 

liderimizin Əli Bayramlı sakinləri haqqında söylədiyi bu xoş sözlərini böyük qürur və iftixar hissi ilə 

xatırlayırıq. Fəxr edirik ki, ümummilli liderimizin iqtisadi-siyasi xəttini Sizin rəhbərliyiniz altında uğurla 

həyata keçiririk. Son beş ay ərzində Əli Bayramlının siması kökündən dəyişmişdir. Ümumi sahəsi 2 

hektardan çox olan və Heydər Əliyevin adını daşıyan baş meydanda ulu öndərimizin adına layiq möhtəşəm 

abidə kompleksi ucaldılmışdır. Həmin ərazidə Heydər Əliyevin muzeyi yaradılmışdır. Ulu öndərin adını 

daşıyan böyük parkda son tamamlama işləri gedir. Sizi əmin edirik ki, bu abidə kompleksi hər bir 

əlibayramlılının qürur və and yerinə çevriləcəkdir. Məhz Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyəti dövründə Əli 

Bayramlı çoxprofilli sənaye mərkəzi kimi inkişaf etmişdir. Hazırda ayda orta hesabla 47,5 milyard manatlıq 

sənaye məhsulu istehsal olunur. Sənaye müəssisələrində 5550-dən çox adam işləyir. Onların orta aylıq 

əmək haqqı 1,3 milyon manatdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Necə, orta aylıq əmək haqqı 1,3 milyon manat? 

MƏRDAN CAMALOV: Bəli. Burada əsasən “Şirvanoyl” neft şirkəti və digər müəssisələr yerləşir. 

Ay ərzində sənaye müəssisələrindən orta hesabla 42 min ton neft, 1,5 milyon kubmetr qaz, 440 

milyon kv/saat elektrik enerjisi hasil olunur, 500 ton mahlıc, 410 ton təmizlənmiş yağ, 380 ton pambıq yağı, 

275 ton əhəng, 270 ton inşaat kərpici və digər sənaye məhsulları istehsal edilir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramına uyğun olaraq, ölkəmizin hər yerindəki kimi, Əli 

Bayramlıda da genişmiqyaslı tikinti-abadlıq işləri gedir. Şəhərin ərazisindən keçən magistral avtomobil 

yolu və daxili yollar tamamilə asfaltlaşdırılmışdır. 

Baş Şirvan kollektoru üzərindəki qəza vəziyyətində olan avtomobil körpüsü müasir üslubda əsaslı 

təmir edilmişdir. Son 5 ayda şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi əlilləri və Böyük Vətən müharibəsi 

iştirakçıları üçün 105 mənzilli iki beşmərtəbəli yaşayış binası inşa edilibdir. Bu yaxınlarda orderlər 

paylanacaqdır. 34 və 8 mənzilli daha iki binada tikinti-quraşdırma işləri aparılır. Şəhərin inzibati tabeliyində 

olan Hacı Qəhrəmanlı və Bayramlı qəsəbələrinin siması əsaslı şəkildə dəyişir. Təxminən 3 min nəfər əhalisi 

olan Bayramlı qəsəbəsi 20 ilə yaxın idi ki, mavi qazdan məhrum idi. Əsas problem də 200 metrə yaxın 

xəttin Kür çayının altından keçirilməsi idi. “Azəriqaz”ın köməyi ilə bu iş görüldü və indi qəsəbə qazla 

təmin olunur. 

İLHAM ƏLİYEV: Qaz yaxşı təzyiqlə verilir? 

MƏRDAN CAMALOV: Bəli. Məktəblərə, uşaq bağçalarına da diqqət daim göstərilir. Bu 

yaxınlarda 640 yerlik orta məktəb istifadəyə verilmişdir. İşsizliyin aradan qaldırılması üçün də tədbirlər 

həyata keçirilir. Bu yaxınlarda keçirilən əmək yarmarkasında 200 nəfərdən artıq adam daimi və mövsümi 

işlə təmin edilmişdir. Bütövlükdə isə, son 5 ayda 1112 yeni iş yei açılmışdır. 

İcra hakimiyyətinin başçısı bildirdi ki, qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli ilə 

bağlı 2005-ci il 21 iyun tarixli müşavirədə Prezidentin verdiyi tapşırıqların icrası ilə əlaqədar konkret 

tədbirlər planı hazırlanıb həyata keçirilir. Əli Bayramlıda olan 5000-ə yaxın qaçqın və köçkünün 

problemləri daim diqqət mərkəzindədir, məskunlaşma və sosial problemlərlə əlaqədar heç bir çətinlik 

yoxdur. 
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Şəhərdə görülən bütün işlərin rüblük “Xüsusi bülleten”də öz əksini tapdığını söyləyən M.Camalov 

bəzi problemlərdən danışdı. Bildirdi ki, su-kanalizasiya sistemi ilə bağlı problemin əsas səbəblərindən biri 

avadanlığın köhnəlməsidir. Bu avadanlıq 1940-cı illərdə qurulmuşdur. Onda şəhərin əhalisi 30-40 min idi. 

İndi isə qaçqın-köçkünlərlə birlikdə 80 min nəfərdir. Şəhərin su-kanalizasiya sisteminin yenidən 

qurulmasında kömək göstərilməsini xahiş edirik. 

Sovet dövründə Bayramlı qəsəbəsində pambıqtəmizləmə zavodu fəaliyyət göstərirdi. Ancaq indi 

işləmir. 

İLHAM ƏLİYEV: İnvestorlar maraq göstərmir? 

MƏRDAN CAMALOV: Maraqlanmışam, məndən əvvəlki dövrdə gələn olub, amma nəticəsiz 

qalıbdır. 

İcra hakimiyyətinin başçısı şəhərdə idmanın vəziyyətinə də toxunaraq, gənclərin uğurlarını 

xatırlatdı. Eyni zamanda bildirdi ki, idman qurğuları tam yararsız vəziyyətdədir. İndi 7 min tamaşaçı yeri 

olan stadionun və qapalı manejin tikintisinə başlanmışdır və yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcəkdir. 

İdmanda böyük ənənələri olan Əli Bayramlının bu sahədə də köməyə ehtiyacı vardır. 

Cənab Prezident, Sizi əmin edirəm ki, Əli Bayramlı camaatı daxili və xarici siyasətinizi dəstəkləyir 

və şəhərimizə gəlməyinizi böyük səbirsizliklə gözləyir. 

İLHAM ƏLİYEV: Mən əvvəllər bir neçə dəfə Əli Bayramlıda olmuşam. Mütləq yenə gələcək, 

vəziyyətlə tanış olacağam. Bilirəm ki, çoxlu abadlıq işləri aparırsınız. Bu, vacibdir. Çalışın ki, yeni tikilən 

binalar, salınan xiyabanlar müasir səviyyədə olsun, yüksək zövqlə yaradılsın. Əli Bayramlı böyük şəhərdir 

və əlbəttə, şəhərin problemi rayonun problemindən çox kəskin şəkildə fərqlənir. Burada yeni iş yerlərinin 

açılması çox ciddi problemdir. 

Elektrik stansiyasının vəziyyəti necədir? 

MƏRDAN CAMALOV: Cənab Prezident, elektrik stansiyasında 7 blokdan 5-i işləyir. Mən 1973-

cü ildə bu stansiyada tornaçı işləmişəm. İndi böyük geriləmə var. Orada 1100-dən çox insan çalışır. Onlarla 

və “Azərenerji”nin rəhbərləri ilə söhbət etdik. İndi işdə xeyli dönüş yaranmışdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Orada nə qədər adam işləyir? 

MƏRDAN CAMALOV: 1167 nəfər. 

İLHAM ƏLİYEV: O stansiya da köhnəlibdir. Biz indi yeni stansiyalar tikirik. Əli Bayramlı elektrik 

stansiyasının yenidən qurulması layihəsi artıq müzakirə olunur. Orada çox güclü stansiya tikməliyik. 

MƏRDAN CAMALOV: Cənab Prezident, xatırladım ki, Əli Bayramlıda sutkada 24 saat daim işıq 

var. 

İLHAM ƏLİYEV: Problem yoxdur? 

MƏRDAN CAMALOV: Heç bir problem yoxdur. 

İLHAM ƏLİYEV: Evlərdə də, müəssisələrdə də? 

MƏRDAN CAMALOV: Heç birində. Qaz problemi də yoxdur. Vaxtın azlığından izahat verə 

bilmədim. Biz mədənlərdən çıxan qazdan istifadə edirik. Bu yaxınlarda 1 nömrəli mədəndən çıxan qazı 

şəhərin köhnə hissəsinə vermişik. 

İLHAM ƏLİYEV: Əvvəllər havaya buraxılırdı? 

MƏRDAN CAMALOV: Ya bağlanırdı, yaxud da açıq şəkildə havaya buraxılırdı. 

İLHAM ƏLİYEV: İndi onu şəhər şəbəkəsinə verirsiniz? 

MƏRDAN CAMALOV: Bəli, “Azəriqaz”ın köməyi ilə şəhərə yönəltmişik. Bu da əhalinin çox 

böyük razılığına səbəb olmuşdur. 

İLHAM ƏLİYEV: Bu, səmt qazıdır. Onun, demək olar, böyük maya dəyəri yoxdur. 

MƏRDAN CAMALOV: Bəli, müqavilələrdə göstərilibdir, təmənnasız verilir. 

İLHAM ƏLİYEV: Təmənnasız verməlidirlər. Dənizdə, “Azəri-Çıraq-Günəşli”dən çıxan səmt 

qazını da Azərbaycana təmənnasız verirlər. 

MƏRDAN CAMALOV: Biz yaxın vaxtlarda Mişovdağ yatağından kənd evləri adlanan massivə 

də qaz verəcəyik. 

Sonra çıxış edən Kürdəmir Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı FƏXRƏDDİN MƏLİKOV 

Prezident İlham Əliyevə rayon sakinləri adından bir daha minnətdarlığını bildirərək dedi ki, Sizin 

Kürdəmirə gəlişinizi səbirsizliklə gözləyirdik və bu tarixi gün bizə nəsib oldu. 

Kürdəmir camaatı həmişə ulu öndərimizin ideyalarına sadiq olmuşdur. Ümummilli liderimiz 5 dəfə 

Kürdəmir rayonuna gəlmişdir. Ulu öndərin adını daşıyan Sizin xeyir-duanızla açılışını qeyd etdiyimiz park 

1972-ci ildə məhz onun tövsiyəsi ilə salınmış və çox gözəl istirahət zonasına çevrilmişdi. Lakin 1990-cı 
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illərdə park viran qoyulmuşdu. Biz 7 ay ərzində o parkı yenidən qurduq. Rayonda quruculuq-abadlıq işləri 

genişlənir. Daha 3 park salınmış, 1600 yerlik 77 sinif otağı, Heydər Əliyev Fondunun maliyyə dəstəyi ilə 

10 məktəb tikilmişdir. 

Elektrik enerjisi təminatı ilə bağlı çox güclü baza yaradılıbdır. 25 meqavatlıq iki transformator 

istismara verilmişdir. Ümumiyyətlə, rayonun tələbatı 52 meqavatdır, bizim isə 62 meqavatlıq 

transformatorlarımız vardır. Ona görə də bu sahədə heç bir problem yoxdur. Gecələr 2-3 saatlıq fasiləni 

nəzərə almasaq, elektrik enerjisi ilə təminat vardır. Şəhər tam təchiz olunmuşdur. 3500 abonent mavi 

yanacaq alır. İçməli su sarıdan uzun illərdən bəri problem var. 1950-ci illərdə 34 kilometr məsafədən 

çəkilmiş su xətti baxımsızlıqdan yararsız hala düşüb, şəhərə lazımi miqdarda su gəlib çatmır. 

Cənab Prezident, çox sağ olun ki, su təchizatı ilə əlaqədar Sizin tapşırığınızla 8,7 milyard manat 

vəsait ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Onun 2 milyard manatı xərclənibdir. Mümkünsə, qalan vəsaitin 

ayrılmasını xahiş edirk. 

F.Məlikov bildirdi ki, hər həftənin cümə günü kəndlərdə səyyar qəbul təşkil olunur. Çünki elə 

kəndlər var ki, rayon mərkəzindən 55 kilometr məsafədə yerləşir. 

Aparılan təhlillər göstərir ki, şikayətlər azalır, ərizə və şikayətlərin məzmunu da dəyişmişdir. 

Əsasən sahibkarlıq obyekti üçün yer ayrılması, kredit verilməsi və s. barədə ərizələrlə müraciət edirlər. 

2003-cü ilin oktyabrından bəri rayonda 2772 iş yeri açılmışdır. Bunların 1390-nı daimi, 1382-si 

müvəqqəti iş yerləridir. Rayonda gündə 20-25 ton süd istehsal etmək mümkündür və yağlılığı da yüksəkdir. 

“Azərsun” Holdinq Şirkətlər Qrupu bununla maraqlanır. Layihə-smeta sənədləri hazırlanıb, 20 hektar yer 

ayrılıb və təxminən 1000 iş yerinin olacağı gözlənilir. 

İcra hakimiyyətinin başçısı problemlərdən danışarkən kanalizasiya sistemindəki çətinlikləri 

vurğulayaraq, müəyyən qədər vəziyyətdən çıxdıqlarını bildirdi. Ancaq dedi ki, yenə də köməyə ehtiyac 

vardır. 

F.Məlikov xatırlatdı ki, rayonun ərazisində qiymətli xammal olan biyan kökü tədarük etmək 

mümkündür. 1988-1989-cu illərin statistik rəqəmlərinə görə, əhali bundan ildə 1 milyon dollara yaxın gəlir 

götürübdür. Sonralar bu iş sistematik xarakter daşımayıb, indi isə ayrı-ayrı şəxslər Ağcabədiyə daşıyıb 

aparır, çünki orada tədarük olunur. Cənab Prezident, biyan kökünün tədarükü və emalı ilə məşğul olan 

müəssisənin yaradılması yaxşı olardı. 

İLHAM ƏLİYEV: Emal müəssisəsi yaranmalıdır? 

FƏXRƏDDİN MƏLİKOV: Bəli. Mən çoxlu sahibkarla, Baş nazirlə də görüşmüşəm. Baş nazir də 

çox maraqlandı, dedi ki, narahat olma, bu məsələyə baxacağıq. Bu, çox gəlir gətirən bir sahədir. 

Rayonumuzda idman sahəsində də uğurlarımız çoxdur. Cənab Prezident, Sizin xeyir-duanızla 

Kürdəmirdə Olimpiya İdman Kompleksinin inşa olunmasını insanlarımız çox böyük ruh yüksəkliyi ilə 

qarşıladılar. Şəhər stadionunun bərpası ilə bağlı da xahişimiz var. 7 hektarlıq gözəl bir ərazidədir. Mümkün 

olsa, onun bərpasına kömək edərdiniz. 

Elə kənd yollarımız var ki, qışda hətta yük maşınları ilə də getmək qeyri-mümkündür. Yolların 

abadlaşdırılmasına büdcədə ayrılan 280 milyon manat vəsaitin 50 milyon manatı kənd yolları üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Lakin bu, çox azdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Təxminən nə qədər lazımdır ki, biz bütün kənd yollarını abadlaşdıraq. Belə bir 

təxmini məlumat var? 

FƏXRƏDDİN MƏLİKOV: Cənab Prezident, onu tam dəqiq bilmirik, amma elə düşünürəm ki, 

təxminən 500 milyon manat lazımdır. İnandırım Sizi ki, indi Kürdəmirdə əhalinin şikayətləri çox deyildir. 

Sadəcə, yol məsələsi qalıbdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Yəqin ki, başqa rayonlarda da bu problem var. Kənd yollarının olmaması. 

FƏXRƏDDİN MƏLİKOV: Bəli. 

İLHAM ƏLİYEV: Yaxşı, mən sözümü deyərəm. 

FƏXRƏDDİN MƏLİKOV: Cənab Prezident, bu gün rayonda ab-hava çox sağlamdır, insanlar, 

Kürdəmir camaatı dövlətə, dövlətçiliyə sadiqdir. Parlament seçkilərinə hazırlıq gedir və görüşlərdə də 

deyilir ki, hər bir kürdəmirli layiqli namizədə səs verəcəkdir. 

X X X 

Hacıqabul rayon icra hakimiyyətinin başçısı FİRUDİN BABAYEV çıxışında dedi ki, hörmətli 

cənab Prezident, Sizin respublikamızın müxtəlif bölgələrində keçirdiyiniz müşavirələr regionların sosial-

iqtisadi inkişafına, xüsusilə mövcud problemlərin uğurlu həllinə hərtərəfli yol açmışdır. Aran zonasında 

keçirilən bugünkü müşavirə də bu bölgənin yeni inkişaf mərhələsinə keçəcəyinə böyük təkan verəcəkdir. 
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Hacıqabul rayonu 1990-cı ildə Sabirabad, Şamaxı, Salyan rayonlarının və Əli Bayramlı şəhərinin 

tabeliyindəki ucqar yaşayış məntəqələri hesabına yaradılmışdır. Strateji əhəmiyyətə malik olan Bakı-Tbilisi 

dəmir yolu, tarixi Böyük İpək yolu və ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-

Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri rayonumuzun ərazisindən keçir. Rayonun ərazisi 1641 kvadratkilometr, 

əhalisi 61 min nəfərdir. 

Rayonumuz yeni olduğundan burada görülən işlər ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə 

bağlıdır. Buradan keçən və Bakı şəhərini içməli su ilə təmin edən Kür su kəmərini də ulu öndərimiz 

çəkdirmişdir. Əliyev siyasəti Azərbaycanda uğurla davam etdirilir və ölkəmizin xoşbəxt gələcəyi üçün 

başlıca şərtdir. 1980-ci illərin sonu - 1990-cı illərin əvvəllərində baş verən hadisələr Azərbaycanı tamamilə 

uçuruma, məhvə aparırdı. Yalnız xalqımızın tələbi ilə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra 

ölkədə vəziyyət normallaşdı və Azərbaycan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Heydər Əliyev siyasəti 

həm ölkə daxilində inkişafa təkan verdi, həm də Azərbaycanı dünyaya tanıtdı. 

Sizin təsdiqlədiyiniz regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramında Hacıqabul rayonu üzrə 

nəzərdə tutulmuş bütün tədbirlərin həyata keçirilməsi əsasən təmin edilmişdir. Rayonda taxıl, tərəvəz-

bostan məhsulları və pambıq istehsalı ötən illərlə müqayisədə xeyli artmışdır. 

Dövlət proqramına əsasən 2004-2008-ci illərdə rayonda 3269 yeni iş yerinin açılması nəzərdə 

tutulmuşdur. 

2004-cü ildə 650, 2005-ci ilin birinci yarısında 337 iş yeri açılmışdır. Quşçuluq səhmdar 

cəmiyyətində sutkada 240 ton yem istehsal edən zavod və yeni kəsim sexi istifadəyə verilmişdir. Quba 

şəhərində fəaliyyət göstərən “SAF” şirkətinin rayonun Navahı kəndində meyvə-tərəvəz məhsulları emal 

edən filialı tikilmiş, toxuculuq fabrikində 23 yeni əyirici dəzgah quraşdırılmışdır. Yeni Yol istismar sahəsi, 

Kür rayonlararası tingçilik müəssisəsi açılmış, Hacıqabul Balıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır. 

Fəaliyyəti dayanmış asfalt zavodu təmir edilərək işə salınmışdır. 

İcra hakimiyyətinin başçısı daha sonra dedi ki, Hacıqabul şəhərinin abadlaşdırılması, təhsil, səhiyyə 

və mədəniyyət sahələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində də xeyli iş 

görülmüşdür. Ümummilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan park salınmış, orada ulu öndərimizin büstü 

qoyulmuşdur. 

Əhalinin qaz təminatını yaxşılaşdırmaq üçün daxili imkanlar hesabına 1651 metr, su təminatını 

yaxşılaşdırmaq üçün isə 1835 metr yeni xətlər çəkilmişdir. 

Yeni dərs ilinə hazırlıqla əlaqədar Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun 

xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə rayonun Udullu və Qubalı kəndlərində 240 və 

100 yerlik iki məktəb binası tikilmiş, sinif otaqları lazımi avadanlıqla təmin edilmişdir. Fürsətdən istifadə 

edərək, bu qayğıya görə Sizə və Heydər Əliyev Fondunun rəhbərliyinə Hacıqabul rayonunun sakinləri 

adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

Son iki ildə dövlət vəsaiti hesabına rayonun Şorbaçı kəndində əlavə 6 sinif otağı, Qarasu kəndində 

isə əlavə 5 sinif otağı tikilib istifadəyə verilmişdir. Rayon ərazisində ölkə əhəmiyyətli tarixi abidə - orta 

əsrlərə aid Pir Hüseyn türbəsinin də daxil olduğu Pirsaatçay xanəgahı vardır. Abidədə qəza vəziyyətinin 

yaranmasını nəzərə alaraq, rayon icra hakimiyyəti 2003-cü ildə Mədəniyyət Nazirliyi qarşısında məsələ 

qaldırmışdır. Mədəniyyət Nazirliyi 2004-cü ildən rayon icra hakimiyyəti ilə birlikdə bu möhtəşəm tarixi 

abidənin bərpasına başlamışdır və hazırda iş davam edir. 

F.Babayev problemlərdən də danışaraq dedi ki, xəstəxanamız 1950-ci illərdə tikilmiş binada 

yerləşir. Hələ 1998-ci ildə binanın tikilməsi planlaşdırılmışdır. Bizdə xəstəxana yox səviyyəsindədir. 

İLHAM ƏLİYEV: Bəs, insanlar harada müalicə olunurlar? 

FİRUDİN BABAYEV: O köhnə binanı çox yaxşı təmir eləmişik, amma xəstələri lazımi səviyyədə 

qəbul edib tibbi yardım göstərmək mümkün deyildir. Hacıqabul rayonunun ərazisi çox böyükdür və 

magistral avtomobil yolunun 87 kilometri buradan keçir. Ona görə də ağır avtomobil qəzaları olanda 

yaralıları Əli Bayramlıya, yaxud da Bakıya aparırlar. Xəstəxananın 1998-ci ildən başlanan tikintisi indiyə 

kimi yarımçıq qalıbdır. Bu il də vəsait ayrılıb, amma indiyədək bir manatlıq da tikinti işləri görülməyibdir. 

İLHAM ƏLİYEV: Məşğul olarıq. 

FİRUDİN BABAYEV: Kanalizasiya ilə bağlı bizdə də problem var. 

İLHAM ƏLİYEV: Sizdə də eyni problem var. 

FİRUDİN BABAYEV: Bu rayon sonradan yarandığına görə, həmişə diqqətdən kənarda qalıbdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Təzə rayon olduğuna görə. 
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FİRUDİN BABAYEV: Bəli. Rayon yaranandan sonra, üzr istəyirəm, “papaqaldıqaç” olub, 

cəbhəçilər baxmayıblar. 

İLHAM ƏLİYEV: Rayon neçənci ildə yaranıbdır? 

FİRUDİN BABAYEV: 1990-cı il aprelin 21-də yaranıbdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Hansı rayonların ərazisi hesabına yaratdılar? 

FİRUDİN BABAYEV: Sabirabad, Şamaxı, Salyan rayonları və Əli Bayramlı şəhəri. 

İLHAM ƏLİYEV: Bu rayonun yaradılmasının səbəbi nə idi? 

FİRUDİN BABAYEV: Bu ərazilər rayon mərkəzlərindən çox uzaq idi. Məsələn, Padar kəndindən 

Sabirabada təxminən 90-95 kilometrdir. 

YUSİF HÜMBƏTOV (Prezidentin İcra Aparatının Ərazi idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin 

müdiri): Cənab Prezident, Ayaz Mütəllibovun vaxtında icra hakimiyyəti başçılarının sayını artırmaq, bir 

neçə nəfərə vəzifə vermək məqsədi ilə. 

FİRUDİN BABAYEV: Cənab Prezident, bir xahişim də var. Pirsaatçay Hacıqabulun içərisindən 

Navahı kəndinə keçib dənizə tökülür. El arasında ona “Birsaatçay” deyirlər. Yəni, sel gələndən-gələnə su 

olur. 1963-cü ildə bu çayın 17 milyon kubmetr su tutumu olub. Hazırda lilləndiyindən su tutumu 1 milyon 

kubmetrdir. Vaxtilə 12 min hektar ərazini suvarırdı, indi 1500 hektar sahəni suvarır. Bu sahədə işlərin 

görülməsinə də ehtiyac duyulur. 

İLHAM ƏLİYEV: İşıqla bağlı problem var? 

FİRUDİN BABAYEV: Problem yoxdur. Qazla problemi də yoxdur. Suyu isə Bakı kəmərindən 

götürürük. 

İLHAM ƏLİYEV: İçməli su da gəlir. 

FİRUDİN BABAYEV: Bəli, içməli su var. 

X X X 

Sonra çıxış edən Saatlı Rayonu İcra Hakimiyyəti başçısının müavini ƏLİHÜSEYN HÜSEYNOV 

dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident! Sizi, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev xəttinin layiqli davamçısını, 

çağdaş dünyamızın böyük dövlət və siyasi xadimini, xalqımızın vətənpərvər oğlunu ürəkdən salamlayır, 

Sizə rayonumuzun hər bir sakininin ən səmimi və xoş arzularını çatdırmaqdan qürur duyuram. 

Respublikanın sosial-iqtisadi, mədəni-siyasi həyatında qazanılmış uğurlar böyük öndərimiz Heydər 

Əliyevin zəngin siyasi təcrübəsi, onun qətiyyətli tədbirləri və dövlətçilik məharəti sayəsində əldə 

olunmuşdur. Tarix və zaman şahiddir ki, memarı və qurucusu ümummilli liderimiz Heydər Əliyev olan 

Azərbaycan Respublikası Sizin həyata keçirdiyiniz ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər sayəsində daha da 

möhkəmlənir və qüdrətli bir dövlətə çevrilir. Əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulmuş sosial-iqtisadi inkişaf proqramı Sizin tərəfinizdən uğurla davam etdirilir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının qəbulundan ötən dövr ərzində rayonda 

“Şəki-İpək” ASC-nin pambıqçılıq idarəsi, Seyidoba və Sarıcalar süd emalı müəssisəsi, Şirinbəy kəndində 

və Saatlı şəhərində qarışıq yem istehsal edən müəssisə, Varxankənddə “Bərəkət” MMC-nin xidmət servisi, 

Sarıcalar kəndində Belarus-Azərbaycan birgə müəssisəsinin Belaz “Aqrotexservis” müəssisəsi, üzlük plitə 

istehsal edən sexlər, inkubator sexləri və istirahət mərkəzləri istifadəyə verilmiş, 1200 nəfərdən çox rayon 

sakini daimi iş yeri ilə təmin olunmuşdur. 

Ötən il Saatlı rayonu respublikada ən çox pambıq istehsal edən rayon olmuşdur. Sahibkarlar və 

fermerlər 11105 hektar sahənin hər hektarından 24,5 sentner məhsul götürərək, tədarük məntəqələrinə 

35350 ton pambıq satmışlar. Bu, respublikada istehsal olunan pambığın 26 faizinə bərabərdir. 

Təkcə pambıqçılıqdan 55 milyard manat gəlir götürülmüşdür. Bu il rayonumuzda 17824 hektar 

sahədə çiyid səpilmiş, indiyədək tədarük məntəqələrinə 24 min tona yaxın pambıq satılmışdır. Bu, eyni 

zamanda, 23 min əhalinin 8 ay mövsümi işlə təmin olunması deməkdir. 

Taxılçılıq sahəsində də nəticələr ürəkaçandır. Bu il rayonda 14214 hektar sahədə taxıl əkilmiş, hər 

hektardan 41,2 sentner, bütünlükdə isə 58631 ton məhsul yığılmışdır. Hektarın məhsuldarlığına görə Saatlı 

respublikada birinci yerdədir. 

Aqrar islahatdan sonra heyvandarlıq sahəsində xeyli irəliləyiş olmuşdur. 1996-cı ildə 35653 baş 

qaramal olduğu halda, 2005-ci ildə 54754 başa, davarların sayı isə 39879 başdan 75820 başa çatmışdır. 

Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və digər sosial sahələrdə də işlər görülmüşdür. Heydər Əliyev 

Fondunun həyata keçirdiyi “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” proqramına uyğun olaraq, rayonun 

Əhmədbəyli kəndində 200 yerlik yeni məktəb binasının inşasına başlanmışdır. Dövlət vəsaiti, daxili 
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imkanlar və yerli ehtiyatlar hesabına rayonun Xanlarkənd, Soltanabad, Dəlilər, Mollavazlı, Şirinbəy və 

Heydərabad kəndlərində müasir tələblərə cavab verən 6 məktəb binası tikilib istifadəyə verilmiş, bir neçə 

məktəbdə əlavə sinif otaqları inşa edilmişdir. Əksər təhsil müəssisələri əsaslı təmir olunmuş, müasir tədris 

avadanlığı ilə təchiz edilmişdir. Mərkəzi rayon xəstəxanasında doğum, cərrahiyyə və uşaq şöbəsi əsaslı 

təmir olunmuş, su və kanalizasiya sistemi yenidən qurulmuşdur. 

Rayonda geniş abadlıq və quruculuq işləri gedir. Rayon sakinlərinin istək və arzusu ilə şəhərin ən 

böyük meydanına ulu öndərimizin adı verilmiş, burada onun tuncdan büstü ucaldılmışdır. “Gənclik” və 

“Muğan” parklarında əl oyunları meydançası və yeni tipli ikimərtəbəli idman mərkəzi gənclərin istifadəsinə 

verilmişdir. 

Rayonun yaxın kəndlərindən Sarıcalar, Qara Nuru, Mollavazlı və Ağarəhimli kəndlərinə mavi qaz 

vermək üçün təmir işləri başa çatdırılmışdır. 

Cənab Prezident, saatlılılar Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinin və 

xalqımızın firavan həyatının təmin ediləcəyinə möhkəm əmindirlər. Sağ olun. 

İLHAM ƏLİYEV: Sizin rayonda problem yoxdur. 

ƏLİHÜSEYN HÜSEYNOV: Cənab Prezident, rayonumuzdakı problemlə bağlı təkliflər var, Sizə 

verəcəyik. Əsas problemimiz odur ki, rayonda 32 min Məhsəti türkü yaşayır. Çadır şəhərciyinə gedən yol 

yaxşı deyil. 

İLHAM ƏLİYEV: Deməli, sizin rayonda çadır şəhərciyi də yerləşir. 

ƏLİHÜSEYN HÜSEYNOV: Bəli, əvvəllər var idi. İndi həmin yerlərə gedən yola asfalt döşənsə, 

daha yaxşı olar. Bizdə də kanalizasiya sistemi yoxdur. Elektrik enerjisinə gəldikdə, keçən il yardımçı 

stansiya istifadəyə vermişik ki, bu da rayonun təminatına qismən kömək edir. Yay aylarında fasilələr olmur. 

Qışda hamıdakı kimi, bizdə də problem olur. 

Vaxtilə Azərbaycan 1 milyon ton pambıq istehsal edirdi, indi isə 135 min tondur. Hamı deyir 

zavodlar işləmir, amma zavod xammalla işləyir. Xammalı artırmalıyıq ki, zavodu tam gücü ilə işə sala 

bilək. Əhalini pambıqçılığa daha çox cəlb edə bilsək, pambığın məhsuldarlığını artırsaq, yaxşı olar. Bir 

hektardan 15 yox, 35 sentner məhsul götürmək mümkündür. 

İLHAM ƏLİYEV: İndi kolxoz, sovxoz yoxdur. Fermer təsərrüfatıdır və bir də özəl fəaliyyətdir. 

Ona görə gərək siz yerlərdə çalışasınız, şərait yaradasınız, kömək edəsiniz ki, daha da çox məhsul yığsınlar. 

Yaxşı bilirsiniz ki, 1970-ci illərdə pambıq yığımını tez qurtarırdılar. İndi yığım uzanır. Yağışlar da yağacaq, 

qurtardı getdi. 

Dinamika necədir, məsələn, keçən il, ondan əvvəlki il necə olubdur? 

ƏLİHÜSEYN HÜSEYNOV: Əvvəlki illərə nisbətən 7-8 min ton artım var. İşləsək, yenə də artıra 

bilərik. 

İLHAM ƏLİYEV: Yəni artım var. 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev müşavirəyə yekun vurdu. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  

yekun nitqi  

 

- Biz aran zonasında gedən işlər haqqında məlumatları dinlədik. Bütövlükdə, hər yerdə olduğu kimi, 

burada da inkişaf var və eyni zamanda da oxşar problemlər var. Sevindirici hal odur ki, demək olar, indi 

rayonların tam əksəriyyətində işıq problemi aradan qaldırılıbdır. Bu, bizi narahat edən ən əsas 

problemlərdən biri idi. Əvvəlki illərdə həmişə əhali, sahibkar tərəfindən ən çox şikayətlər bu barədə idi. 

İndi demək olar ki, yaz, yay, payız aylarında problem yoxdur. Fasilələr aradan qaldırılıbdır. İndi əsas 

məqsəd budur ki, qışda da bu problem yaranmasın. Bu problemin tam aradan qaldırılması üçün müəyyən 

bir zaman lazımdır. Əminəm ki, bu problem gələn ilin sonuna qədər tamamilə aradan qaldırılacaqdır. Çünki 

gələn ilin sonuna qədər Azərbaycana 52 kiçikhəcmli elektrik stansiyası gətiriləcək və ölkənin müxtəlif 

yerlərində quraşdırılacaqdır. Bu, bizə haradasa 400-450 meqavat əlavə güc deməkdir. Demək olar ki, 

elektrik enerjisinə olan tələbat tam şəkildə ödəniləcəkdir.  

Nəzərə alsaq ki, Sumqayıt buxar-qaz qurğusunun tikintisinə başlamışıq, “Şimal-2” elektrik 

stansiyası tikilməlidir - bunlar birlikdə yerdə 1000 meqavat güc təmin etməlidir. Əli Bayramlı elektrik 
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stansiyasının yenidən qurulması layihəsinin müzakirəsinə başlanıbdır. Mən hökumətə və “Azərenerji”yə 

göstəriş verdim ki, layihə hazırlasınlar. Bəlkə də biz heç xaricdən kredit axtarmayaq, indi bizim öz 

imkanlarımız var. Özümüz pul qoyaq və bu stansiyanı yenidən quraq. Çünki burada şərti yanacaq sərfi çox 

yüksəkdir. Adətən, müasir elektrik stansiyalarında hər bir kilovat-saata 200, 300, maksimum 400 qram 

mazut sərf edilir. Amma Əli Bayramlıda 700 qram, 800 qram. Bu, əlbəttə, əlavə xərclərə səbəb olur, əlavə 

mazut, qaz yandırılır. Bir sözlə, elektrik enerjisi sahəsindəki problemlər aradan qaldırılmaqdadır və tədricən 

biz buna nail olacağıq.  

Qaz təchizatı sahəsində də işlər yaxşı gedir. Bir neçə il bundan əvvəl, uzun fasilədən sonra 

Azərbaycanın bir çox rayonlarına təbii qazın verilməsi bərpa edildi. Verilən qazın həcmi ildən-ilə artırılır. 

Amma tam şəkildə bizi təmin etmir. Azərbaycanda 4 milyard kubmetr, bəlkə də bir az çox təbii qaz hasil 

edilir və xaricdən 4,5 milyard kubmetr təbii qaz alınır. Biz daha da çox ala bilərik. Rusiya ilə bu məsələyə 

dair bağlanmış müqaviləyə əsasən, bu il Azərbaycana 5,5 milyard kubmetr qaz gəlməli idi. Ancaq orada 

qazın verilməsi ilə problemlər yarandı və bizə 4,5 milyard kubmetrdən çox qaz verə bilmirlər. Bəzi yerlərdə 

qazın çatışmamasının səbəbi məhz bundadır. Yəni kifayət qədər yerli qaz hasil edilmir. İmkanımız yoxdur 

ki, xaricdən lazımi səviyyədə alaq. Amma bu məsələ də aradan qaldırılacaqdır. Artıq “Çıraq” yatağından 

və “Azəri” yatağından çıxan səmt qazı bizim sistemə daxil edilibdir. Orada hasilat ildən-ilə artacaqdır. 

2006-cı ildən başlayaraq, “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağı işə düşəcək və Azərbaycanda bu problem də 

aradan qaldırılacaqdır.  

Bir sözlə, son 2-3 ilə qədər əhalini narahat edən ən mühüm problemlər, demək olar ki, artıq aradan 

qaldırılıbdır. Əsas problem, - siz də burada deyirsiniz, başqa rayonlarda da bunu eşdirəm, Bakıda da bu 

problem çox kəskin şəkildə durur, - su təchizatı və kanalizasiya sistemidir. İndi biz əsas səylərimizi buna 

yönəldirik. Beynəlxalq maliyyə qurumları ilə müvafiq müzakirələr aparılır, müqavilələr bağlanıbdır. Bəzi 

hallarda kreditlərin ayrılması da nəzərdə tutulub, bəzi hallarda isə biz öz pulumuzla etməliyik. Yəqin 

eşitmisiniz, bir müddət bundan əvvəl Bakını və Abşeron yarımadasını bulaq suyu ilə təmin etmək üçün 

qərarlar qəbul edildi. Qəbələ-Oğuz zonasında yerləşən böyük su mənbəyində kəşfiyyat işləri aparılmışdır, 

quyular qazılmışdır. O quyular sübut etdi ki, çox yüksək debitli su mənbəyi var, özü də bulaq suyu. İndi 

biz su kəmərinin tikilməsi ilə məşğuluq. Mən qarşıya vəzifə qoydum ki, 2 il 6 ay ərzində bu su kəməri 

tikiIsin. Bu tikiləndən sonra Bakıda, Abşeron yarımadasında su problemi tamamilə aradan qaldırılacaqdır. 

Uzun müddət ərzində, onillilklər ərzində bu problemlər olmayacaqdır.  

Ancaq eyni zamanda, hər bir rayonun su və kanalizasiya problemi bizi narahat etməlidir. Müvafiq 

göstərişlər veriləcəkdir. İndi bilirsiniz ki, bu sahədə qayda-qanun yaradıldı. Əvvəllər bu sahədə idarəetmə 

çox pərakəndə şəkildə idi. Çünki Abşeron regional su idarəsi var idi və o, Bakının Abşeron yarımadasının 

su təminatı ilə məşğul idi. Rayonların su ilə təmin olunması başqa strukturlarda idi. Kanalizasiya sistemi, 

tutaq ki, Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin nəzdində idi. Mən bunların hamısını birləşdirdim. “Azərsu” 

Səhmdar Cəmiyyəti yarandı və bütün su, kanalizasiya problemləri artıq orada həll olunur. Orada böyük 

işlər gedir, təhlillər aparılıbdır, layihələr müəyyən edilibdir. Bu müşavirədən sonra da əlavə göstərişlər 

veriləcək ki, rayonlarda bu məsələ tezliklə öz həllini tapsın.  

İş yerlərinin açılması prosesi sürətlə gedir. Bu, Azərbaycanda artıq, - kampaniya demək istəmirəm, 

çünki “kampaniya” sözü bəzi hallarda mənfi mənalarda da ifadə olunur, - sözün yaxşı mənasında bir 

hərəkata çevrilibdir. Hər bir rayonda, hər bir bölgədə iş yerlərinin yaranması prosesi sürətlə gedir. Mənə 

məruzələr ediləndə də mütləq bildirilir ki, nə qədər iş yeri açılıbdır. Çünki bilirlər və siz də bilirsiniz ki, bu, 

mənim üçün çox vacibdir. Ona görə yox ki, mən demişəm, 600 min iş yeri açılmalıdır və açılacaqdır. Ona 

görə ki, iş yerlərinin açılması sadəcə, bir statistik rəqəm deyildir. Hər bir iş yerinin açılması insanların həyat 

səviyyəsinin yaxşılaşmasına gətirir. İş yerinin açılması, eyni zamanda, müəssisələrin, fabriklərin, yeni 

infrastrukturun, yeni imkanların yaradılması deməkdir.  

Əlbəttə, 300 min iş yerinin tam əksəriyyəti özəl sektorda yaranıbdır. Bilirik ki, özəl sektorda 

maaşlar dövlət sektorunda olan maaşlardan xeyli yüksəkdir. Deməli, yeni iş yerləri eyni zamanda yüksək 

şərait yaradır. İşləyən yüksək əmək haqqı alır və beləliklə, həm ailə yaxşı dolanır, həm də ölkə zənginləşir.  

Bu bölgədə, Saatlıda, Sabirabadda qaçqın-köçkün problemi də mövcuddur. Bilirsiniz ki, biz bu 

problemin aradan qaldırılması üçün müvəqqəti şəkildə böyük işlər görürük. Mən iki il bundan əvvəl bəyan 

etmişdim ki, 2003-cü ildən 2008-ci ilə qədər, yəni bu prezidentlik dövrü ərzində Azərbaycanda bir dənə də 

çadır şəhərciyi qalmamalıdır. Bu istiqamətdə işlər görülür. Bilirsiniz ki, Biləsuvar rayonunda çadır 

şəhərciyi tamamilə ləğv olunubdur. Deyəsən, 2003-cü ilin oktyabr ayında orada yeni şəhərciyin açılışını 

qeyd etdik. İndi Bərdə rayonunda məskunlaşmış soydaşlarımızın həyat səviyyəsini yaxşılaşdırırıq. Orada 
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da bütün çadır şəhərcikləri ləğv olunmalıdır. Ağdam rayonu ərazisində müasir evlər, məktəblər, 

xəstəxanalar, yollar, infrastruktur yaradılır. Bu, böyük bir layihədir. Minlərlə ailə oraya köçəcəkdir. 

Sonuncu mərhələ Saatlı, Sabirabad rayonları ərazisində yerləşən çadır şəhərciklərinin ləğvidir. Buna da biz 

nail olacağıq. Bizim soydaşlarımız müvəqqəti olaraq normal şəraitlə təmin ediləcəklər.  

Bu bölgədə kənd təsərrüfatı ənənəvi xarakter daşıyır. Əhalinin tam əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ilə 

məşğuldur. Bu gün mən çıxışımda qeyd etdim ki, “Aqrolizinq”in yaradılması burada bu sahənin inkişafına 

güclü təkan verəcəkdir. Artıq işlərə başlanıb, texnika alınıbdır. Bu il 100 milyard manat, gələn il 150 

milyard manat dəyərində texnika alınacaqdır. Gələn il lazım olarsa, biz bu məbləği artırarıq ki, qısa müddət 

ərzində texnikaya, özü də müasir texnikaya olan tələbat ödənilsin.  

Siz yaxşı bilirsiniz, indi bizdə olan texnika sovet dövründən qalan kombayn, traktorlardır. Onların 

böyük əksəriyyəti yararsız vəziyyətdədir. Kombaynlar bir gün işləyir, bir gün işləmir. Onu işlədənlər də 

təmirə çox böyük pul xərcləyirlər. Belə olan halda, böyük çətinliklər yaranır. Bir rayonda iş qurtarır, 

kombaynı 100-200 kilometr yol keçib, başqa yerə aparırlar.  

Biz hər bir bölgədə “Aqrolizinq”in məntəqələrini yaradacağıq ki, fermerlər oradan texnikanı 

icarəyə alsınlar, müasir texnikadan istifadə etsinlər və öz işlərini görsünlər. Mən eyni zamanda gübrələrin 

alınması barədə də göstəriş verdim ki, bu məsələ də öz həllini tapsın. Əminəm ki, bu il görülən, gələn il 

görüləcək işlər 2-3 ildən sonra öz nəticəsini göstərəcəkdir.  

Burada ərizələrlə bağlı məsələyə də toxunuldu. Buna da diqqət göstərməliyik. Mən həmişə bunu 

deyirəm. Siz, rayon rəhbərləri də buna çox diqqət göstərin. Əgər problem olmasa, heç kim ərizə ilə saatlarla 

Prezidenti gözləməz. Yaxud da başqa şəhərdən, başqa yerdən Prezidentin dalınca gəlməz. Deməli, insanı 

nə isə narahat edir, haradasa ədalətsizlik var, haradasa köməyə ehtiyac var. Amma bununla yanaşı, çalışıram 

ki, mənə verilən bütün ərizələrlə tanış olum. Tapşırıram ki, reaksiya verilsin, operativ qaydada həll olunsun.  

Təhlil onu göstərir ki, - Fəxrəddin Məlikov bunu qeyd etdi, - artıq şikayətlər kəskin şəkildə 

azalıbdır. Ərizələrdə əks olunan əsas məsələlər maddi köməklə bağlıdır, hansısa bir xəstənin müalicəsi, 

tələbənin oxuması, məişət problemlərinin həlli ilə bağlıdır. Bir də həbsdə olan insanların azad olunması, 

əfv edilməsi ilə bağlıdır. Bu, çox müsbət bir haldır ki, bu ərizələrdə şikayət xarakterli məqamlar kəskin 

şəkildə azalıbdır. Bu onu göstərir ki, insanlara yerlərdə də diqqət artır, məsələlər də həll olunur və işlər 

normal şəkildə gedir. Amma bununla yanaşı, imkan daxilində çalışmalıyıq ki, hər bir müraciətə, ərizəyə 

reaksiya verək və insanların qayğılarını, onları narahat edən məsələləri həll edək.  

Bu gün həm Kürdəmirdə, həm də Sabirabadda yeni olimpiya komplekslərinin təməli qoyuldu. Bu 

da rayonların inkişafı üçün, infrastrukturun yaranması üçün, insanların istirahəti, sağlamlığı üçün çox 

vacibdir. Mən çox şadam ki, biz buna nail olduq. Gələn ildə yeni idman komplekslərinin tikintisi nəzərdə 

tutulur. Bilirsiniz ki, biz buna 2000-ci ildə başlamışıq. Bu təşəbbüslə Milli Olimpiya Komitəsi çıxış etdi. 

Baxmayaraq ki, bu, Milli Olimpiya Komitəsinin bilavasitə işi deyildir. Dünyada mövcud olan olimpiya 

komitələri adətən, Olimpiya hərəkatının, Olimpiya ideallarının təbliği ilə məşğul olurlar. Amma bizdə belə 

deyildir. Mən Olimpiya Komitəsinin prezidenti vəzifəsinə seçiləndən dərhal sonra biz bu işlərə başladıq. 

Görün, nə qədər böyük işlər görmüşük. İndi təsəvvür edin, 10-12 rayon və şəhərdə müasir olimpiya 

kompleksləri tikilib, onların gözəl şəraiti, qapalı, açıq idman meydançaları, üzgüçülük hovuzları var, 

kotteclər tikilmişdir. Bu, inkişaf deməkdir. Bu, o deməkdir ki, ölkəmiz inkişaf edir. Hansı başqa ölkədə bu 

məsələyə belə yüksək diqqət göstərilir? Heç bir ölkədə!  

Biz bunu bundan sonra da edəcəyik. Bununla yanaşı, digər sosial infrastrukturun yaradılması 

məsələləri də çox böyük diqqət tələb edir. Məktəb tikintisi. Bu ənənə artıq başlanıb, yüzlərlə məktəb tikilib 

və siz də çalışın, öz tərəfinizdən bu məsələyə, bu işlərə dəstək verin. Ondan sonra xəstəxanaların tikintisi 

nəzərdə tutulubdur. Mən artıq göstəriş vermişəm. Hər bir bölgədə müasir diaqnostika mərkəzi və xəstəxana 

tikilməlidir. Müxtəlıif şöbələr olmalıdır, reanimasiya şöbəsi olmalıdır, müasir avadanlıq olmalıdır. Bunlar 

bizdə yoxdur.  

Yadımdadır, Lənkəranda bədbəxt hadisə baş verəndə, bina çökəndə oraya getdim. Mərkəzi 

xəstəxanaya gəldim. Deyirəm ki, bəs, ən ağır xəstələr haradadır? Deyirlər ki, onlar reanimasiyadadır. 

Dedim, gedək reanimasiyaya. Getdik. Nədir reanimasiya? İkinci mərtəbədə adi palata, “dırnaqarası” 

reanimasiya da üçüncü mərtəbədə. Adi palatadır, adi otaqdır, taxta çarpayıdır. Heç nə yoxdur. Nə 

təzyiqölçən cihaz, nə monitor, nə elektrokardioqraf var, heç nə yoxdur. Reanimasiyanın adı var. Burada 

insan necə müalicə olunsun?  

Ona görə mən bu dəfə Lənkəranda olanda, orada yeni, müasir xəstəxananın təməlini qoydum. Bu, 

bütün bölgələrdə olmalıdır. İnsanlar xəstələnəndə Bakıya, yaxud, başqa böyük şəhərə getməməlidir. İlk 
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mərhələdə elə etməliyik ki, hər 100-150 kilometr məsafədə bir müasir tibb məntəqəsi olsun. Düzdür, indi 

özəl tibb məntəqələri də yaradılır. Biz bu gün Sabirabadda da bunun açılışında iştirak etdik. Çox müsbət 

haldır. Başqa yerlərdə də var. Xaçmazda da görmüşəm, başqa rayonlarda da var. Amma biri var özəl klinika, 

biri də var dövlət klinikası. Biz gərək dövlət tərəfindən bu işləri görək. Əminəm ki, mənim bu təşəbbüsümə 

özəl sektor da qoşulacaqdır. Çünki mənim bütün təşəbbüslərim Azərbaycan xalqının rifah halının 

yaxşılaşmasına yönəlibdir.  

İdman - sağlamlıq deməkdir, məktəb- savad, bilik deməkdir, gələcək deməkdir, gənc nəslin 

yetişməsi deməkdir. Xəstəxana isə sağlamlıq deməkdir, şəfa deməkdir. Yəni bütün bu təşəbbüslər 

Azərbaycan xalqının rifah halına xidmət edir. Ona görə mən şübhə etmirəm ki, bu təşəbbüslərə qoşulanların 

sayı da çox olacaqdır. Əminəm ki, biz müasir tələblərə uyğun sosial infrastrukturun yaradılmasına nail 

olacağıq.  

Eyni zamanda indi bizim şəhər və rayonlarımızın görkəmi də dəyişməlidir. Bilirsiniz, keçmiş 

illərdə işlər görülübdür. Çoxlu binalar, zavodlar, fabriklər tikilibdir. Ancaq o vaxt müəyyən çərçivələr var 

idi. Moskvada, yaxud da başqa mərkəzdə hazırlanmış müəyyən layihələr var idi. Standart layihələr idi, nə 

memarlığı, nə də bir yaraşığı vardı.  

Biz isə yeni tikilən binalara o nöqteyi-nəzərdən yanaşmalıyıq ki, bunların xarici görkəmi də gözəl 

olsun. Ona görə siz də abadlıq işlərinə fikir verin. Mən görürəm ki, rayonlarda çox iş görülür, binalar tikilir, 

yeni xiyabanlar salınır. Bu, çox müsbət haldır. Mən bunu dəstəkləyirəm, lazımi vəsaiti ayırıram və 

ayıracağam da. Amma bəzi hallarda görürəm ki, binalar bir az zövqsüz tikilir. Yaxud da elə rənglənir ki, 

adam baxanda məəttəl qalır: kimin ağlına gəlib ki, onu bu rənglə rəngləsin. Bunu eləyəndə gərək ictimai 

rəyi biz nəzərə alaq. Eyni zamanda, bu məsələlərlə məşğul olan xüsusi qurumlar var, dizaynerlər var, 

yüksək zövqlü mütəxəssislər var. Onlarla da məsləhətləşmək lazımdır. Çünki rəng qamması elə mürəkkəb 

bir məsələdir ki, bir balaca burada uyarlılıq nəzərə alınmayanda lap memarlıq baxımından ən gözəl bina 

olsun, onu belə rəngləsən heç bir görkəmi olmayacaqdır. Əksinə, çox eybəcər görünəcəkdir. Ona görə buna 

fikir verin. Hər şey səliqəli olmalıdır.  

Mən rayonlarda tez-tez oluram. Maşınla da, qatarla da, vertolyotla da gedirəm, hər tərəfdən - həm 

yerdən, həm də göydən görürəm. Çalışın ki, rayon ərazisində səliqəsiz daxmaları, paslanmış budkaları, 

köhnəlmiş, heç kimə lazım olmayan dəmir-dümürləri yığışdırın. Bunu etmək üçün böyük vəsait lazım 

deyildir. Sadəcə olaraq, təmizlik işləri aparın, bir səliqə yaradın ki, adam gələndə, vətəndaş baxanda onun 

gözünü oxşasın. Axı, biz bu qədər iş görürük. Büdcəmiz, maaşlar bir neçə dəfə artıbdır. İndi gələn ilin 

büdcəsinə baxacağıq. Onu da artıracağam və sizin rayonlara da vəsait ayıracağam.  

Əlbəttə ki, kommunikasiya işləri, elektrik stansiyaları, qaz xətləri, su xətləri – bunlar çox lazımdır, 

çox pul aparır. Ancaq bunlar kənardan görünən işlər deyildir. Amma kənardan görülən işlər də var. Ona 

bəlkə o qədər pul ayırmaq heç lazım da deyildir. Sadəcə, təmizlik aparmaq, süpürmək, yararsız vəziyyətdə 

olan daxmaları sökmək, dəmir-dümürləri yığışdırmaq lazımdır. Buna böyük vəsait lazım deyildir. Bu işlərə 

sadəcə, bir az düzgün yanaşma lazımdır. Ona görə mən bunu sizə də, məni bu gün eşidən bütün başqa rayon 

icra hakimiyyətlərinin başçılarına, məsul şəxslərə də deyirəm. Bu, təkcə rayon icra hakimiyyəti başçılarının 

vəzifəsi deyil, həm də rayon ərazisində yerləşən müəssisələrin işidir.  

Bir də ki, bilmirəm, bu haradan yaranıb - bizdə bəzi hallarda çox mənfi bir hal var. Böyük bir bina, 

yaxud da ev tikirlər. Tiksinlər, heç kim etiraz etmir. Amma onun yanında zibilxana, hansısa xoşagəlməz 

mənzərə olur. Axı, orada yaşayanın, imarəti tikənin yəqin imkanı var ki, tikir. Qoy daha da artıq olsun. Biz 

elə onu istəyirik. İstəyirik ki, sahibkarlar sinfi güclənsin, Azərbaycan xalqı zənginləşsin, insanlarımızın pulu 

çoxalsın. Özləri üçün də, xalq üçün də çox ev tiksinlər. Ancaq bunu tikəndə heç olmasa, öz yan-yörəsinə də 

fikir versin. Heç olmasa baxsın ki, onun ətrafında zibilxana, yaxud da başqa çirkin mənzərə var. Axı, bu, 

bütün görüntünü pozur. Ona görə də deyirəm, bu təkcə sizin işiniz deyil, bütün müəssisə və təşkilatların işidir. 

Özəl sektor da buna fikir verməlidir.  

İnkişaf etmiş ölkələrdə çox ciddi qaydalar var. Müəyyən yerlərdə müəyyən mərtəbədən çox bina 

tikilə bilməz. Yaxud da fasad hissəsində hansısa başqa bir rəng ola bilməz. Yaxud da ki, başqa bir memarlıq 

əlaməti ola bilməz. Bu, bizdə yoxdur. Bu da təbiidir. Çünki bu qaydanı yaratmaq üçün vaxt lazımdır. Amma 

mən əminəm ki, biz bunu yaradacağıq. Ancaq indi biz gərək çalışaq ki, tikilən hər bir yeni bina, obyekt, 

müəssisə estetik cəhətdən də gözəl olsun. Əlbəttə, biz gərək narahatlıq doğuran məsələləri aradan qaldıraq.  

Kənd yollarının tikintisi çox vacibdir. Mən bunu bilirəm. Bu məqsədlər üçün başqa rayonlara vəsait 

ayırmışam. Bakıya gedən kimi göstəriş verəcəyəm ki, sizin rayonlara da vəsait ayrılsın. Bütövlükdə, mən 

soruşdum ki, indi bütün kənd yollarının tikintisi üçün nə qədər vəsait lazımdır? Dedilər, 500 milyon manat. 
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Mən sizə deyirəm, Bakıya gedən kimi göstəriş verəcəyəm ki, hər rayona 1 milyard 500 milyon manat vəsait 

ayrılsın. Ondan siz səmərəli istifadə edin, kənd yollarının hamısına əl gəzdirin. Harada ki, təmir lazımdır, 

təmir edin, harada ki, yol yoxdur, yol çəkdirin. Qalan hissəni də şəhərin, rayonun abadlıq işlərinə sərf edin. 

Büdcədə nə qədər vəsair nəzərdə tutulubsa, bu, ondan əlavə olacaqdır. Bu barədə göstəriş veriləcəkdir. 

Amma buna nəzarət edəcəyəm. Sonra gərək siz şifahi, sənədlərlə, şəkillərlə hesabat verəsiniz. Mən Yusif 

Hümbətova tapşırıram. Nəzarət edin və sizə də məruzə etsinlər ki, harada nə edirlər, necə edirlər. Təki, 

insanlar bundan razı olsunlar.  

Biz əsas məsələləri müzakirə etdik. Qarşıdan gələn seçkilər barədə mən bu gün çıxışlarımda öz 

münasibətimi bildirdim. Bu, artıq sizə də bəllidir. Mənim çıxışlarımda, imzaladığım Sərəncamda bütün bu 

məsələlər öz əksini tapıbdır. Biz şəffaf, ədalətli seçkilərin tərəfdarıyıq. Əminəm ki, bu, belə də olacaqdır. 

Kampaniya çox uğurla gedir. Bu günə qədər heç bir qanun pozuntusu qeydə alınmayıbdır. Xırda 

anlaşılmazlıqlar var, onlar da təbiidir. Biz onları da aradan qaldırırıq. Haradan siqnal gəlirsə ki, qanun 

pozuntusu var, buna dərhal reaksiya verilir.  

Bilirsiniz ki, bütün namizədlərə eyni şərait yaradılıbdır. Qeydiyyatda heç bir problem olmadı, 

kampaniyada heç bir problem yoxdur. İctimai televiziyada, dövlət televiziyasında hamıya eyni hüquqlar 

verilibdir. Siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq, bütün namizədlərə eyni şərait yaradılıbdır. Bu, normal 

prosesdir. Şübhə etmirəm ki, seçkilərə qədər qalan dövr də normal keçəcəkdir. Azərbaycanda demokratik 

proses təmin ediləcəkdir.  

O ki qaldı bəzi qüvvələrin vəziyyəti gərginləşdirmək istəyinə, biz buna da adekvat cavab veririk. 

Azərbaycanda qayda-qanun var. Azərbaycan hüquqi dövlət qurur. Biz heç vaxt özbaşınalığa, anarxiyaya 

yol verə bilmərik. Kiminsə nazı ilə də oynayan deyilik. Hamı üçün qayda-qanun var. Hamı qanuna tabe 

olmalıdır. Kim qanuna tabe olmursa, kim qanunu pozursa, kim qeyri-qanuni hərəkət edirsə, o, qanun 

qarşısında cavab verməlidir və verəcəkdir. Azərbaycan dövlətinin gücü kifayət qədərdir. Hesab edirəm ki, 

Azərbaycanda sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələr də artıq buna yaxşı bələddir. Yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan 

dövləti istənilən qanunsuz hərəkətin qarşısını qətiyyətlə, cəsarətlə və qanun çərçivəsində alacaqdır.  

Sizə də deyirəm ki, seçki prosesinə qarışmayın, müdaxilə etməyin. Bilirəm ki, yaxşı bir iş görmək 

naminə bəzi hallarda istəyirlər, müəyyən namizədlərə kömək eləsinlər. Lazım deyil, onda bu, “ayı xidmət”i 

olacaqdır. Bu lazım deyil. Seçkilər normal gedir. Prezident kimi və Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri 

kimi mən tam əminəm ki, Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyinin siyasi xətti bu seçkilərdə dəstəklənəcəkdir. 

Buna heç bir şübhə yoxdur. Bu vaxta qədər keçirilən və bundan sonra keçiriləcək rəy sorğuları da bunu 

təsdiqləyir və təsdiqləyəcəkdir. Həm mötəbər beynəlxalq təşkilatlar, həm də yerli təşkilatlar tərəfindən rəy 

sorğuları kifayət qədər siqnal verir ki, seçkilərin nəticələri nə olacaqdır.  

Ona görə hamıya eyni şərait yaradılmalıdır. Rayonlarda mitinqlərin keçirilməsi üçün hamıya eyni 

yerlər – klublar, yaxud başqa yerlər ayrılmalıdır. Əlbəttə, baxmalısınız ki, tədbirlər insanların gündəlik 

həyatına müdaxilə etməsin, heç kimə narahatçılıq yaratmasın, normal həyat tərzi davam etsin.  

O ki qaldı bəzi populist çıxışlara, onlara da fikir vermək lazım deyildir. Bəzi adamlar var ki, beş 

ildə bir dəfə xalq qarşısına çıxır və hansısa vədləri verir, kimisə təhqir etməyə çalışırlar. Bunlara fikir 

vermək lazım deyildir. Mən demişəm, bir də deyirəm, - Azərbaycanda boşboğazlıq dövrü çoxdan bitdi. 

Sadəcə olaraq, bəzi insanlar hələ 1980-ci illərin sonları - 1990-cı illərin əvvəlində baş vermiş hadisələrlə, 

o əhval-ruhiyyə ilə yaşayırlar. O bitdi, qurtardı, heç vaxt da təkrarlanmayacaqdır. O tarixdir və acı tarixdir. 

O tarixin kitabı bağlandı və arxivə göndərildi.  

Azərbaycan yeniləşir, müasirləşir. Azərbaycan dünya birliyinə inteqrasiya edir. Biz öz işimizi 

xalqın iradəsi ilə aparırıq. Bütün sahələrdə - siyasi müstəvidə, demokratikləşmə prosesində, Azərbaycanda 

sabitliyin qorunması işində, iqtisadi islahatların davam etdirilməsində, sosial məsələlərin həllində, büdcənin 

artırılmasında, ordu quruculuğunda görülən işlərdə bizim nailiyyətlərimiz var. Biz bunları daha da 

artırmalıyıq və ölkəmizi inkişaf etdirməliyik, möhkəmləndirməliyik. 

O ki qaldı bizə müxalif olmaq istəyən adamlara, xatırlayıram, - 2000-ci ildə parlament seçkilərində 

Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahısına rəhbərlik edirdim, - çıxışlarımın birində ya mənə sual verildi, 

yaxud haradasa demişdim ki, müxalifət pensiyaya çıxana qədər müxalifət olaraq qalacaqdır. İndi üstündən 

beş il keçibdir. Mən yenə haqlı çıxdım. İndi onların pensiyasına hələ 10-15 il var. Allah onlara ömür versin. 

Pensiyaya qədər müxalifətdə olarlar. Ondan sonra biz onlara yaxşı pensiya verərik, getsinlər yaşasınlar. 

Ona görə bu barədə heç kimin heç bir narahatçılığı, şübhəsi olmasın. Biz ölkəni inamla idarə edirik, xalqın 

dəstəyinə arxalanırıq. Milli maraqlarımızı müdafiə edirik və ölkəmizi bu yolla irəliyə, gələcəyə aparacağır. 

Sağ olun 
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AZƏRTAC 

2005, 7 oktyabr 
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Sabirabad rayonu 

Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

(26 sentyabr 2008-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 26-da Sabirabad şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev adına 

mədəniyyət və istirahət parkında ulu öndərin abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu. 

Dövlətimizin başçısına parkda aparılan abadlıq işləri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, və 3,3 

hektar ərazisi olan bu istirahət parkında gözoxşayan səliqə-sahman yaradılmış, müasir tipli fəvvarələr 

quraşdırılmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2008, 26 sentyabr 
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Sabirabadda Heydər Əliyev Muzeyi açılmışdır 

(26 sentyabr 2008-ci il) 

 

Sentyabrın 26-da Sabirabad şəhərində Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev bu münasibətlə keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən qırmızı lenti kəsdi və muzeylə tanış oldu. 

Tikintisinə 2007-ci ildə başlanmış binanın sahəsi 480 kvadratmetrdən çoxdur. Heydər Əliyev 

Fondunun təşəbbüsü ilə tikilmiş muzeyin yeddi bölməsində ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinə dair 

fotoşəkillər, müxtəlif kitablar nümayiş etdirilir. Ulu öndərin 1970-ci illərdə, eləcə də müstəqillik dövründə 

Sabirabad rayonuna çoxsaylı səfərlərini, keçirdiyi görüşləri əks etdirən fotoşəkillər xüsusi maraq doğurur. 

Muzeydə konfrans salonu, kompyuter otağı da vardır. 

Prezident İlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

 

AZƏRTAC 

2008, 26 sentyabr 
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Sabirabad gənclərinə hədiyyə 

(26 sentyabr 2008-ci il) 

 

Sentyabrın 26-da Sabirabad şəhərində Gənclər evinin əsaslı təmirdən sonra açılışı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi və Gənclər evi 

ilə tanış oldu. 

Gənclər evinin ikimərtəbəli binasında konfrans salonu, kompyuter otağı, elektron kitabxana, 

dərnəklər və vətənpərvərlik mövzusunda dərslərin keçilməsi üçün otaqlar vardır. Binanın təmirinə 1,9 

milyon manat vəsait sərf olunmuşdur. Gənclər evində 30 nəfər işlə təmin edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev burada Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi məqsədi ilə yaradılmış elektron 

kitabxanaya, konfrans salonuna, kompyuter otağına və internet-kluba baxdı. Bildirildi ki, burada marketinq 

və menecment, bank işi, xarici dil, dizayn və arxitektura, stilist kursları təşkil edilmiş, rəsm, şahmat və 

dama dərnəkləri fəaliyyət göstərir. Bir sözlə, gənclərin asudə vaxtının səmərəli keçirilməsi üçün gözəl şərait 

yaradılmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2008, 26 sentyabr 
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“Aqrolizinqservis” müəssisəsi yeni texnika almışdır 

(26 sentyabr 2008-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 26-da Sabirabad rayonunun Bulaqlı kəndində 

yaradılmış “Aqrolizinqservis” müəssisəsi ilə tanış olmuşdur. 

Xatirladaq ki, dövlətimizin başçısının təşəbbüsü ilə yaradılmış “Aqrolizinq” Səhmdar Cəmiyyəti 

fermerlərin maşın və texnika ilə təmin edilməsində mühüm rol oynayır. 2005-ci ildən bəri cəmiyyət dövlət 

büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına güzəştli şərtlərlə torpaq sahiblərinə 565 taxılyığan kombayn, 1778 

traktor, 120 ekskavator, 21 texniki avadanlıq, 4396 digər kənd təsərrüfatı maşınları, 161 min ton mineral 

gübrə vermişdir. 

Bulaqlı kəndində yaradılmış bu müəssisə də yerli fermerlərin işini xeyli asanlaşdırır. 

Prezident İlham Əliyev müəssisə ilə yaxından tanış oldu, yeni alınmış texnikaya baxdı. 

Məlumat verildi ki, “Aqrolizinqservis”in inzibati binası, texnikanın saxlanması üçün parkı və təmir 

sexləri inşa edilmişdir. İndiyədək 158 adda texnika alınmışdır. Bunlar kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri 

ilə məşğul olan fermerlərə sərfəli şərtlərlə veriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə kəndli fermer təsərrüfatlarının, özəl sektorun inkişafına dövlət 

tərəfindən qayğının bundan sonra da davam etdiriləcəyini bildirdi. 

Bununla da Prezidentin Sabirabad rayonuna səfəri başa çatdı. 

 

AZƏRTAC 

2008, 26 sentyabr 
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Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(26 sentyabr 2008-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 26-da Olimpiya İdman Kompleksinin qarşısında Sabirabad 

rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

 

Prezident İLHAM ƏLİYEV görüş iştirakçılarına müraciətlə dedi: 

- Mən Olimpiya İdman Komleksinin açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Biz üç il 

bundan əvvəl bu kompleksin təməlini bərabər qoyduq. Bu gün isə bu gözəl binalar tikilib, istifadəyə verilir. 

Həm üzgüçülük hovuzu, həm idman zalları, həm də açıq meydançalar, mehmanxana - yəni bu ərazidə 

böyük idman, əyləncə və turizm mərkəzi yaradılıbdır. Çox şadam ki, biz bu gözəl kompleksin açılışını 

bərabər qeyd edirik. Əminəm ki, bu kompleksdən həm idmançılar, uşaqlar, yeniyetmələr istifadə edəcəklər, 

həm də yaşlı nəsil istifadə edə bilər. Burada insanların sağlamlığını möhkəmləndirməsi üçün bütün şərait 

var. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. 

ZƏMİNƏ ASLANOVA (Prezident təqaüdçüsü, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı): Sabirabad bayram 

içərisindədir, biz bayram edirik. Çoxdan səbirsizliklə gözlədiyimiz əziz Prezidentimiz bu gün bizimlədir. 

İcazə verin, mən bütün sabirabadlılar adından, şəxsən öz adımdan Sizə öz salamımızı yetirək və deyək ki, 

əziz Prezidentimiz, rayonumuza xoş gəlib, səfa gətirmisiniz. 

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun. 

ZƏMİNƏ ASLANOVA: Əziz Prezidentimiz, bu, mənim ürəyimdən gələn sözlərdir. Siz gözəl bir 

ailədə böyüyüb, tərbiyə almısınız. Ulu öndərimizin ruhu qoy həmişə şad olsun ki, Sizin kimi gözəl işgüzar, 

bacarıqlı övladını öz xalqına, Azərbaycan xalqına bəxş edib gedibdir. Biz ulu öndərimizə ömür boyu 

borcluyuq, Allah ona dönə-dönə rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun, qəbri nurla dolsun! 

Hörmətli Prezidentimiz, Siz həqiqətən son beş ildə respublikamızda misli görünməmiş işlər 

görmüsünüz. Bunu mən demirəm, bütün xalq deyir və bütün dünya görür. Bizim belə gözəl el məsəlimiz 

var: Görünən dağa bələdçi lazım deyil. Sizin beş il ərzində respublikamızda gördüyünüz işləri sadalamağa 

aylarla vaxt lazımdır. Hamısı göz qabağındadır. Respublikamızda görülən işləri bizim Sabirabad rayonunun 

timsalında Siz öz gözünüzlə görürsünüz. Əziz Prezidentimiz, doğrudan da, Sabirabad son illərdə tikinti 

meydançasını xatırladır. Rayonda abadlıq, quruculuq işləri çox sürətlə davam edir. Artıq Sabirabad şəhəri 

Muğanın mərkəzi hesab olunur. 

Hörmətli Prezidentimiz, Siz xalqımızın qayğısına qalırsınız. Siz nə qədər insana Prezident təqaüdü 

verirsiniz. Mən də Prezident təqaüdü alıram, yaxşı dolanıram. Allah canınızı sağ eləsin. O cümlədən əmək 

haqlarının artırılması, müavinətlərin, pensiyaların artırılması,- bizim əzizimiz, canımız-ciyərimiz, 

Prezidentimiz,- bunlar hamısı Sizin xalqımıza olan diqqətinizin nəticəsindədir. Sizə cansağlığı arzulayırıq. 

Siz Sabirabad rayonunda camaatın içdiyi su ilə də maraqlanırsınız. Mən bunu camaatın adından 

deməyə bilmərəm. Biz həmişə Kür çayından istifadə etmişik. Düzdür, bulanıq da olsa, bu, çox dadlı, 

bərəkətli sudur. 

Son vaxtlar Sizin tapşırığınız, göstərişiniz əsasında xüsusi qurğular quraşdırılıb və bundan 6 kənddə 

istifadə olunur. Bu iş sürətlə davam etdirilir. 

Hörmətli Prezidentimiz, bunu deməmək olmaz. Mehriban xanım Sizinlə bahəm çalışır. Bu, bizim 

üçün də, qadınlar üçün də fəxrdir. Mehriban xanım bütün Azərbaycan qadınlarını nəinki respublikamızda, 

xaricdə də təmsil edir. Biz onunla fəxr edirik. Əziz Prezidentimiz, onun mədəniyyət, maarif, səhiyyə 

sahəsinin inkişafında xidmətləri heç Sizdən az deyildir. Mən bunu deməyə bilmərəm. İstərdik, bizim 

salamlarımızı, minnətdarlığımızı ona çatdırasınız. 

İLHAM ƏLİYEV: Bu gün Azərbaycanda qadınların qurultayıdır. 

ZƏMİNƏ ASLANOVA: Bəli, bilirik. Biz həmişə Sizi televiziya vasitəsilə izləyirik, xarici 

ölkələrdə olursunuz. İlham müəllim, əzizim, qardaşım, xarici dövlətlərin başçıları ilə görüşürsünüz. Sizin 

orada duruşunuz, yerişiniz, baxışınız bizdə qürur hissi oyadır. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycan xalqının belə 

gözəl, qabiliyyətli, işgüzar Prezidenti var. Allah Sizə uzun ömür versin. 

İlham müəllim, indi həm gözəl aydır, həm də gözəl gündür. Siz axşam iftar süfrəsində idiniz. 

Hamımız, sabirabadlılar baxırdıq, Siz orada çıxış etdiniz, cansağlığı arzuladınız. Bu gözəl bayram 

münasibətilə sabirabadlılar adından və şəxsən öz adımdan Sizi təbrik edirəm. Həmişə belə gözəl 

bayramlarda iştirak edəsiniz. 
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İlham müəllim, Siz bilirsiniz ki, ulu öndərimiz 14 dəfə Sabirabadda olmuşdur. O, hamını çox 

istəyirdi, amma Sabirabadı və Sabirabad camaatını lap çox sevirdi. Çox istəməsəydi, bizim rayona 14 dəfə 

gəlməzdi. Onun gəlişi həmişə rayonumuzda toy-bayrama çevrilirdi. Camaatla görüşür, təsərrüfatlarda 

olurdu. Rayonumuzda olan bu gözəl abadlıq işləri ondan bizə yadigardır. Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi 

yüksək fəxri adı, onun medalını mənə o, təqdim etmişdir. Ömrüm boyu ona, onun ruhuna borcluyam. Sizin 

kimi övlad böyüdüb boya-başa çatdırıb, onun ruhu həmişə şad olacaqdır. İlham müəllim, Siz doğrudan da, 

həqiqi mənada onun ruhunu şad edirsiniz. 

İlham müəllim, Siz respublikamızda çox iş görmüsünüz. Bunları sadalamağa vaxt yoxdur, vaxt 

azdır. Bizim də rayonumuzda çox işlər görülür. Allah qoysa, Prezidentimiz gələn dəfə gələndə bundan da 

gözəl tikintilərin, işlərin şahidi olsun, sevinsin. Allah Sizə cansağlığı versin. 

İlham müəllim, vaxt az olsa da, bunu da deyəcəyəm. Bəlkə də çox danışdım. 

İLHAM ƏLİYEV: Buyurun, buyurun. 

ZƏMİNƏ ASLANOVA: Axı, bu görüş həmişə qismət olmur. Bu fürsət əlimizə düşübdür. 

İlham müəllim, mən yeni il şənliyində televizora baxırdım. Orada bir oğlandan müsahibə alırdılar. 

Oğlana sual verdilər ki, Bakı necə şəhərdir. Dedi ki, mən özüm İspaniyadanam, Madriddənəm, biz deyirdik 

ki, dünyada Madriddən gözəl şəhər yoxdur. Amma indi mən Bakıya baxıram və fikirləşirəm ki, Madrid 

Bakının yanında heç nədir. Sizin tikdirdiyiniz körpülər, yollar - adam yaxşı mənada dəhşətə gəlir ki, 

görəsən, bura Bakıdır, görəsən, bu tikintilər, körpülər Bakıdadır. 

Hörmətli İlham müəllim, mən İspaniyada olmuşam. O vaxt institutdan bizi xarici ölkələrə 

aparırdılar. Mən Madridi görəndən sonra deyirdim ki, görəsən, belə gözəl şəhər olarmı, iki və üçmərtəbəli 

körpülər var. Allah canınıza sağlıq versin, ulu Tanrı həmişə Sizinlə olsun, görün, Siz nələr yaratmısınız. 

Regionların mərkəzlərinə baxın, inanmırıq ki, bu, Kürdəmirdir, bu, rayon mərkəzidir. O cümlədən biz 

sabirabadlılar da bununla fəxr edirik. 

Allah Sizi yaman gözdən qorusun. Sizə cansağlığı, bu gözəl, məsuliyyətli vəzifənizdə uğurlar arzu 

edirəm. 

İLHAM ƏLİYEV: Çox sağ olun. Xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. 

Mən də bundan sonra əlimdən gələni edəcəyəm ki, Azərbaycan daha da çiçəklənsin, daha da inkişaf 

etsin və biz qarşımıza qoyduğumuz bütün məqsədlərə çataq. Bunu etmək üçün bütün imkanlar var. Siz ulu 

öndər Heydər Əliyevin Sabirabada, sabirabadlılara olan münasibətini qeyd etdiniz. Bu, həqiqətən, belə idi. 

Mən onun səfərlərini xatırlayıram. Bəzi hallarda məni də özü ilə gətirərdi Sabirabada. Sabirabadın 

inkişafına onun çox böyük töhfəsi olmuşdur. 

Bu gün Sabirabad yeni dövrünü yaşayır. Mən üç il bundan əvvəl gəlmişdim, bu kompleksin 

təməlinin qoyulmasında iştirak edirdik. Bu üç il ərzində çox böyük dəyişikliklər olub, çox böyük quruculuq, 

abadlıq işləri aparılır, sosial obyektlər, yeni müəssisələr tikilir, iş yerləri açılır, şəhər abadlaşır. Doğrudan 

da, abadlıq şəhərə yenidən qayıdır. Necə ki, 1970-ci illərdə Sabirabad çox böyük inkişaf yolu keçmişdi və 

burada həm sənayenin, həm kənd təsərrüfatının inkişafı, həm də sosial obyektlərin tikintisi geniş vüsət 

almışdı. İndi yenidən o həyata dönür. 

Hamımız yaxşı xatırlayırıq ki, ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycandan Moskvaya gedəndən sonra 

burada işlər yavaş-yavaş tənəzzülə doğru getməyə başladı və nəticədə də Azərbaycan müstəqilliyi əldə 

edəndə ən ağır vəziyyətdə olan ölkə idi. Həm daxili çəkişmələr, həm böhranlı vəziyyət, iqtisadi böhran, 

sənaye faktik olaraq dayanmışdı - o günləri hamımız yaxşı xatırlayırıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın 

müstəqil yaşaması məsələsi sual altında idi. Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yaşaya biləcək, yoxsa yox - 

1990-cı illərin əvvəllərində yaşanmış çətin dövr belə fikirləşməyə böyük əsas verirdi. 

Ancaq ulu öndər Heydər Əliyevin siyasəti və onun bu gün davam etdirilməsi nəticəsində bu gün 

Azərbaycan dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. Siz qeyd etdiniz ki, doğrudan da Bakı indi 

dünya miqyasında ən gözəl şəhərlərdən biridir. Gələcəkdə Bakının bütün infrastruktur məsələlərinin həlli 

daha da sürətlə gedəcəkdir. Həm tarixi binalar bərpa olunur, onlar öz ilkin görkəminə qayıdır, həm də şəhər 

üçün lazım olan bütün yeni infrastruktur obyektləri yaradılır. Bakı indi dünyanın ən gözəl şəhərlərindən 

biridir. 

Təkcə Bakıdan söhbət getmir. Beş il bundan əvvəl bəyan etmişdim ki, əsas vəzifəm bölgələrin 

inkişafıdır. O vaxt seçkiqabağı görüşlərdə demişdim ki, əgər Azərbaycan xalqı mənə etimad göstərsə, söz 

verirəm ki, növbəti beş il ərzində 600 min iş yeri açılacaqdır. O vaxt bunu bəziləri şüar kimi qəbul etdilər. 

Bəziləri ümumiyyətlə, şübhə ilə yanaşdılar. Amma mən bilirdim ki, bu mümkündür. Çünkü bilirdim ki, 

bunu etmək üçün biz gərək ciddi işləyək, konkret proqramlar tərtib edək və onları icra edək. Bu gün, beş 
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ildən sonra Azərbaycanda 700 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır. Bütün bölgələrdə canlanma gedir. Kənd 

təsərrüfatı inkişaf edir, yeni müəssisələr, sənaye obyektləri tikilir, investisiyalar qoyulur. Yəni biz bütün 

bunları birlikdə etmişik. Bunların hamısının təməlində Heydər Əliyev siyasəti dayanır, bütün bunlar o 

siyasətin təntənəsidir. Əgər o olmasaydı, əgər Azərbaycanda sabitlik olmasaydı və gözəl ictimai-siyasi 

vəziyyət olmasaydı, bunları görmək mümkün olmazdı. Heç kim buraya vəsait qoymazdı və yerli sahibkarlar 

da gedib başqa ölkələrə vəsait qoyacaqdılar. 

İndi yerli sahibkarlıq yaranır və möhkəmlənir. Bunun müxtəlif səbəbləri var. İlk növbədə, əlbəttə, 

liberal iqtisadi islahatlar, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına qovuşması, digər tərəfdən, dövlət dəstəyi, 

həm siyasi dəstək, həm də maddi dəstək. Hər il güzəştli şərtlərlə 100 milyon dollar həcmində kreditlər 

verilir. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlavə tədbirlər görülür. Güzəştli şərtlərlə gübrə, yanacaq verilir, 

yollar çəkilir, infrastruktur layihələri və dövlət tərəfindən icra olunan layihələr həyata keçirilir. 

İndi Azərbaycanda ən böyük investor Azərbaycan dövlətidir. Əvvəllər biz xarici investisiyalardan 

asılı idik. Gözləyirdik və cəlb edirdik ki, gəlin Azərbaycana vəsait qoyun. Mən xatırlayıram, ulu öndər 

Heydər Əliyev bütün xarici səfərlərdə xarici firmalarla, böyük şirkətlərlə görüşlər keçirmişdir və onları 

inandırırdı ki, gəlin Azərbaycana vəsait qoyun. O vaxt ona nail ola bildi. Halbuki, Azərbaycana vəsait 

qoymaq o vaxt riskli bir iş idi. Mən də 2004-2005-ci illərdə bütün xarici səfərlərimdə iş adamları ilə, 

firmalarla görüşürdüm, onları cəlb edirdim. İndi də gəlsələr, əlbəttə ki, şad olarıq. Amma indi o dövr keçdi. 

İndi bizə öz imkanlarımız şərait yaradır ki, özümüz istənilən sahəyə investisiya qoyaq. 

Keçən il ilk dəfədir ki, yerli sərmayələr xarici sərmayələri üstələmişdir. Bu il təkcə dövlət 

investisiya xərcləri 5 milyard dollardır. Gələn il təxminən 6-7 milyard dollar olacaqdır. Azərbaycan öz 

imkanlarından istifadə edir. Bu investisiyalar insanları əsas narahat edən məsələlərin həllinə yönəldilir. 

Yollar, elektrik xətləri, qaz xətləri, su təchizatı. Siz qeyd etdiniz, Sabirabadda artıq modul tipli təmizləyici 

qurğular quraşdırılmışdır. Təkcə burada deyil, başqa rayonlarda da quraşdırılmışdır. Nə üçün?! İnsanlar 

təmiz su içsinlər. 

Siz tamamilə haqlısınız, Kür suyu çox gözəl sudur. Onun tərkibində insanın sağlamlığı üçün çox 

yaxşı maddələr var. Ancaq o təmizlənməlidir. İndi biz bu qurğuları gətirməklə, onları quraşdırmaqla bu 

məsələni həll edirik. Əminəm ki, biz 2009-2010-cu illərdə bu problemlə üzləşən bütün kəndlərdə bu 

proqramı tam şəkildə icra edəcəyik. İnsanların sağlamlığı və həyatının keyfiyyəti əsas sosial məsələdir. 

Sağlamlıq, təhsil, infrastruktur layihələri, iqtisadiyyatın, sənayenin inkişafı - bax, bütün bu paralel 

proqramlar bir-birini tamamlayır və bizim ölkəmizin uğurlu inkişafını təmin edir. Mən heç şübhə etmirəm 

ki, biz növbəti illərdə daha da sürətlə inkişaf edəcəyik. Azərbaycanın inkişafı uzunmüddətli olacaqdır. 

Biz dörd il bundan əvvəl dünya miqyasında ilk dəfə idi ki, iqtisadi artım baxımından birinci ölkə 

olduq. Bəziləri fikirləşirdilər ki, bu, təsadüfi xarakter daşıyır. Sonra növbəti ildə də oldu, ondan sonra 

növbəti ildə də oldu və artıq dörd il ardıcıllıqla, - bu il beş il olacaqdır, - Azərbaycan iqtisadi artım 

baxımından birinci yerdədir. Sonra bəzi bədxahlar bunu neftlə bağlamağa çalışırdılar, deyirdilər ki, 

Azərbaycanda neft hasil olunur. Neft başqa ölkələrdə də hasil edilir. Başqa ölkələrdə də neft hasilatı artır. 

Neftin qiyməti başqa ölkələrin iqtisadi artımına təsir göstərir. Yəni bu, təkcə neft amilindən asılı deyil, 

köklü iqtisadi islahatlardan, ciddi proqramlardan asılıdır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Dünya Bankı 

tərəfindən bu il birnömrəli islahatçı ölkə kimi qiymətləndirildi. Yəni bunun neftlə heç bir əlaqəsi yoxdur. 

Aparılan ciddi siyasətdir, həm siyasi, həm iqtisadi islahatlar, sosial məsələlərin həllidir. 

Gələcək illərdə bütün bu müsbət meyillər güclənəcəkdir. Bölgələrin inkişafı üçün əlavə tədbirlər 

görüləcəkdir. Əlavə kreditlər, investisiyalar olacaq ki, Azərbaycan öz potensialından tam şəkildə istifadə 

etsin. Kənd təsərrüfatı inkişaf etsin və Azərbaycanda insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Bu, ulu öndər 

Heydər Əliyevin siyasətidir. Onun bizə vəsiyyətidir, onun qoyduğu yoldur. Biz bu yolla gedirik. Bu, düzgün 

yoldur, ən düzgün yoldur və bu yolda heç kim bizə nə maneçilik törədə bilər, nə də bizi bu yoldan heç kim 

döndərə bilməz. Bu yol Azərbaycanı gələcəyə, xoşbəxt gələcəyə aparır. 

Biz gözəl Ramazan bayramı ərəfəsindəyik. Bu gözəl bayramı bir neçə gündən sonra qeyd edəcəyik. 

Bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Bütün sabirabadlıları 

təbrik edirəm. Sizə cansağlığı arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 
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AZƏRTAC 

2008, 26 sentyabr 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

191 

 

Sabirabad Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir 

(26 sentyabr 2008-ci il) 

 

Sentyabrın 26-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Sabirabad Olimpiya İdman 

Kompleksinin açılış mərasimi olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi. 

İndiyədək ölkədə sayca 17-cı olan bu kompleks Qalaqayın kəndində inşa edilmişdir. 4 hektar 

ərazidə yerləşən kompleks universal idman salonu, üzgüçülük hovuzu, süni örtüklü futbol, voleybol və 

basketbol meydançalarından, mehmanxana və üç kottecdən ibarətdir. Tikintiyə 8,3 milyon manat vəsait 

xərclənmişdir. Kompleksdə ulu öndərin idmana qayğısını əks etdirən fotoguşə də yaradılmışdır. 

Burada 50 nəfər işlə təmin edilmişdir. Prezident İlham Əliyev komplekslə ətraflı tanış oldu, mini-

futbol yarışını izlədi. 

Dövlətimizin başçısı kompleksin xarici görünüşünün və daxili tərtibatının yüksək səviyyədə 

olduğunu vurğuladı, bu idman qurğusunun istifadəyə verilməsinin rayonda gənclərin idmana axınını 

sürətləndirəcəyini, gənclərin sağlam böyüməsinə təkan verəcəyini bildirdi. 

Bu ilin sonunadək Azərbaycanda daha dörd belə idman qurğusu istifadəyə veriləcək, gələn ildə isə 

13 kompleks tikiləcəkdir. 

 

AZƏRTAC 

2008, 26 sentyabr 
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Salyan 
 

2006, 10 avqust 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Salyan rayonuna səfəri: Salyan Olimpiya Mərkəzinin tikintisi 

ilə tanışlıq 

➢ Heydər parkının və Ümummilli liderin abidəsinin təntənəli açılışı 

➢ Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

➢ Salyan rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ Azər Səfərov adına Salyan şəhər ümumtəhsil internat məktəbi ilə tanışlıq 

➢ Zərifə xanim Əliyeva adına park salyanlıların sevimli istirahət yeridir 

➢ Salyan rayon mərkəzi xəstəxanası ən müasir tələblərə cavab verəcəkdir 

➢ Süd emalı zavodu Salyanın yeni istehsal müəssisəsidir 

➢ “Salyan” yardımçı stansiyasının təməlqoyma mərasimi 

 

2008, 7 sentyabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Salyan və Cəlilabad rayonlarına səfəri: Salyan rayonu Qardili 

kənd orta məktəbi binasının açılışı 

➢ Salyanda Müasir Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin nitqi 

➢ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında müayinə və müalicə üçün hər cür şərait yaradılmışdır 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Salyan rayonuna səfəri 

Salyan Olimpiya Mərkəzinin tikintisi ilə tanışlıq 

(10 avqust 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 10-da Salyan rayonuna gəlmişdir. 

Əvvəlcə Salyan Olimpiya Mərkəzinin tikildiyi yerə gələn Prezident İlham Əliyevi və xanımı 

Mehriban Əliyevanı böyük hörmətlə qarşıladılar. Dövlətimizin başçısı obyektin layihəsi ilə yaxından tanış 

oldu, inşaat işlərinin gedişi ilə maraqlandı. Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov Azərbaycan 

Prezidentinə məlumat verərək dedi ki, təməli 2005-ci ilin sentyabrında qoyulmuş Olimpiya mərkəzinin 

tikintisi gələn ilin iyun ayınadək başa çatdırılacaqdır. Smeta dəyəri 3 milyon manat olan obyektdə tikinti 

işlərini “Nurgün” İnşaat Şirkəti həyata keçirir. Bildirildi ki, Salyan rayonunda idmanın əsasən futbol, 

voleybol, basketbol, güləş növləri inkişaf etmişdir. Olimpiya mərkəzinin tikilməsi rayonda idmanın 

inkişafına təkan verəcəkdir. Olimpiya mərkəzində idman sarayı, üzgüçülük hovuzu, mehmanxana binası, 

kotteclər, voleybol meydançası, tennis kortu, istirahət guşəsi, basketbol, kiçik futbol meydançaları və s. 

olacaqdır. 

Nazir xatırlatdı ki, indiyədək ölkəmizdə 10 olimpiya kompleksi tikilib istifadəyə verilmişdir. 

Hazırda 4 rayonda – Ağdam, Qazax, Qusar və Salyanda tikinti işləri aparılır. 2007-ci ildə 13 rayonda, 2008-

ci ildə isə daha 13 rayonda tikiləcək idman komplekslərinin layihə-smeta sənədləri hazırlanır. Beləliklə, 

2008-ci ilin sonuna qədər ölkəmizdə belə komplekslərin sayı 40-a çatacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev Salyan Olimpiya Mərkəzinin tikintisi, o cümlədən dünya standartlarına 

uyğun gəlməsi barədə müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2006, 10 avqust 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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Heydər parkının və Ümummilli liderin abidəsinin təntənəli açılışı 

(10 avqust 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, avqustun 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Salyan 

şəhərində Heydər parkının və xalqımızın ümummilli liderinin abidəsinin açılış mərasimində iştirak 

etmişdir. 

Mərasimə toplaşmış minlərlə insan dövlətimizin başçısını və xanımını böyük hörmət və ehtiramla, 

alqışlarla qarşıladı. Sakinlərin əllərində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin portretləri, 

Azərbaycanın dövlət bayraqları, Prezidenti salamlayan şüarlar və ümummilli liderin müdrik kəlamları 

yazılmış transparantlar var idi. 

Dövlətimizin başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin parkda ucaldılmış abidəsinin üzərindən ağ örtüyü 

götürdü. Tuncdan hazırlanmış bu abidənin postamentlə birlikdə hündürlüyü 5 metrdən çoxdur. Abidə xalq 

rəssamı, akademik Ömər Eldarovun rəhbərliyi ilə heykəltəraş Akif Əsgərov tərəfindən hazırlanmışdır. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva abidənin önünə gül dəstələri qoydular. 

Şəhərin mərkəzində 7 hektar ərazini əhatə edən, salyanlıların ulu öndərin xatirəsinə sonsuz hörmət 

və ehtiramının bariz nümunəsi olan bu parkda sakinlərin öz asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi üçün hər 

cür şərait yaradılmışdır. 

Azərbaycan Prezidenti və xanımı parkı seyr etdilər, burada yaradılan səliqə-sahmandan razılıqlarını 

bildirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2006, 10 avqust 
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Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

(10 avqust 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, avqustun 10-da Salyan şəhərindəki Heydər parkında ulu 

öndərin adını daşıyan muzeyin təntənəli açılış mərasimi olmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, muzey görkəmli dövlət xadimi və siyasi xadim, dahi 

şəxsiyyət Heydər Əliyevin irsinin təbliği, gənc nəslin bu irsdən yararlanması məqsədi ilə yaradılmışdır. 

Burada ulu öndərin uşaqlıq və gənclik illərini, təhlükəsizlik orqanlarında fəaliyyətini, Azərbaycana 

rəhbərliyinin ilk dövrünü, ötən əsrin 70, 80 və 90-cı illərində Salyan rayonuna tarixi səfərlərini, müstəqil 

Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik illərini, kənd təsərrüfatının, sənayenin inkişafına, ordu quruculuğuna, 

mədəniyyətə və idmana qayğısını, “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasını, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin 

həyata keçirilməsini əks etdirən çoxsaylı fotoşəkil və eksponat toplanmışdır. Xüsusi vurğulandı ki, ulu 

öndər 1969-cu ildə respublikada siyasi rəhbərliyə gəldikdən az sonra ilk səfərini məhz Salyan rayonuna 

etmişdir. Salyanlılar bunu ümummilli liderin onlara olan məhəbbətinin təzahürü kimi qiymətləndirirlər. 

Muzeydə ümummilli liderin büstü də qoyulmuş, Salyan rayonuna səfərlərini əks etdirən xüsusi 

fotoalbom hazırlanmışdır. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva muzeyin ayrı-ayrı guşələri ilə tanış oldular, 

fotoşəkillərə böyük maraqla baxdılar. Burada ulu öndərin 1998-ci ildə prezident seçkiləri ərəfəsində 

Salyana gəlişi zamanı söylədiyi nitq videokadrlar vasitəsilə səsləndirildi. 

Sonra dövlətimizin başçısı muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı: 

“Heydər Əliyev muzeyində nümayiş etdirilən fotoşəkillər ulu öndərin həyat və fəaliyyətini əks 

etdirir. Bütün dövrlərdə Heydər Əliyev doğma xalqına sədaqətlə xidmət etmişdir. 

Heydər Əliyev Salyan rayonunun inkişafına həmişə böyük diqqət göstərmişdir. 1969-cu ildə 

Azərbaycan rəhbəri kimi ilk səfərini Salyan rayonuna etmişdir. 1998-ci ildə isə seçki kampaniyasını Salyan 

rayonundan başlamışdır. Bu faktlar Heydər Əliyevin Salyana və salyanlılara xüsusi münasibət və 

məhəbbətinin təzahürüdür. 

Bu gün də Heydər Əliyev siyasəti yaşayır. Salyan rayonu inkişaf edir və rayonun gələcək inkişafına 

böyük diqqət göstərilir. 

Bütün salyanlılara dərin hörmət və məhəbbətimi bildirirəm. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

10.08.2006-cı il”. 

 

AZƏRTAC 

2006, 10 avqust 
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Salyan rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(10 avqust 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, avqustun 10-da Heydər parkında Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyevin Salyan rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşü olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı görüşdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Əziz salyanlılar! 

Əziz bacılar və qardaşlar! 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox gözəl bir gündür. Bu gün ulu öndər Heydər 

Əliyevin abidəsi açıldı və Heydər Əliyev muzeyinin açılışını da biz birlikdə etdik. Bu, çox gözəl əlamətdar 

bir hadisədir. Muzeydə nümayiş etdirilən fotoşəkillər bir daha onu göstərir ki, ulu öndər Heydər Əliyev 

həmişə Salyan rayonunun inkişafına böyük diqqət vermişdir. 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər seçiləndən 

sonra ilk səfərini məhz Salyan rayonuna etmişdir. Ondan sonrakı illərdə dəfələrlə Salyanda olmuş və 

rayonun problemləri ilə yerində məşğul olmuşdur, müvafiq qərarlar qəbul etmiş və Salyan rayonunun 

inkişafına çox böyük töhfələr vermişdir.  

1998-ci ildə prezident seçkiləri ərəfəsində də seçki kampaniyası çərçivəsində ilk səfərini məhz 

Salyan rayonuna etmişdir. Onu da demək istəyirəm ki, 2003-cü ildə mən də seçki kampaniyamı apardığım 

zaman bu gözəl ənənəyə sadiq qalaraq öz ilk səfərimi Salyana etmişəm. Bu gün də yenə Salyandayam, 

sizinlə birlikdəyəm. 

Bu gün buraya gələrkən yeni tikilən Olimpiya kompleksinin tikintisi ilə tanış oldum və eyni 

zamanda Salyanda tikiləcək yeni müasir elektrik yardımçı stansiyasının təməl daşını qoydum. Bu iki 

obyektin Salyanda tikilməsi onu göstərir ki, rayonun sosial-iqtisadi inkişafına çox böyük diqqət yetirilir. 

Olimpiya kompleksi ən yüksək dünya standartlarına cavab verəcək, onun yanında müasir mehmanxana, 

digər idman meydançaları da tikiləcək ki, həm gənclər, həm də idmansevərlər bu imkanlardan istifadə edə 

bilsinlər. 

Öz növbəsində, yardımçı stansiyanın tikintisi Salyan rayonunun elektrik enerjisinə olan tələbatını 

tam şəkildə ödəyəcəkdir. 2007-ci ildə yardımçı stansiya istifadəyə veriləcəkdir. Bu iki obyektin tikintisi 

ümumiyyətlə Azərbaycanda aparılan siyasəti əks etdirir. Bir tərəfdən infrastruktur layihələrinin həyata 

keçirilməsi, elektrik enerjisi, qaz təchizatının yaxşılaşdırılması, digər tərəfdən insanları narahat edən 

problemlərin aradan qaldırılması məsələləri bu gün bizim gündəliyimizdə əsas yerləri tutur.  

Onu demək istəyirəm ki, Salyan mərkəzi xəstəxanasının da əsaslı təmiri nəzərdə tutulubdur. Mən 

bu gün xəstəxanada gedən işlərlə tanış olacaq və müvafiq göstərişlər verəcəyəm ki, xəstəxana qısa müddət 

ərzində ən yüksək səviyyədə təmir olunsun və ən müasir avadanlıqla təchiz edilsin. Bir sözlə, Salyan 

rayonunun hərtərəfli inkişafı üçün çox işlər görülür və bundan sonra da görüləcəkdir. Ğ 

Yəqin onu da bilirsiniz ki, bu yaxınlarda rayonun inkişafı üçün burada abadlıq-quruculuq işlərinin 

aparılması üçün böyük məbləğdə vəsait ayrıldı. Bu vəsaitdən səmərəli istifadə olunmalıdır - yollar 

salınmalıdır, elektrik enerjisi ilə təchizat yaxşılaşmalıdır, məktəblər, sosial obyektlər tikilməli və əlbəttə ki, 

yeni iş yerləri də açılmalıdır. Çünki bildiyiniz kimi regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının 

əsas hissəsi məhz yeni iş yerlərinin açılmasını nəzərdə tutur. 

Sizə deyə bilərəm ki, son iki il yarım ərzində Azərbaycanda 435 min yeni iş yeri açılmışdır ki, bu 

da öz növbəsində həm məşğulluq problemini həll edir, eyni zamanda yerli istehsalı da gücləndirir. Bizim 

məqsədimiz Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirməkdir. Azərbaycanda çox güclü sənaye və iqtisadi 

potensialın yaradılması bizim əsas vəzifəmizdir. Azərbaycanın son dövrdəki uğurlu inkişafı bu gün bütün 

dünyada qəbul edilir. İqtisadi inkişaf sürətinə görə Azərbaycan dünyada lider dövlətdir. Bizim 

iqtisadiyyatımız bu ilin 6 ayında 36 faiz, o cümlədən sənaye istehsalı 41 faiz artmışdır. Bu il ulu öndər 

Heydər Əliyevin əsəri olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri istismara verilmişdir və artıq Azərbaycan neft 

gəlirləri əldə edir. Bu bizə imkan verir ki, ölkədə mövcud olan bütün problemləri qısa müddət ərzində həll 

edək. Mənim məqsədim məhz bundan ibarətdir. Güclü iqtisadiyyat, güclü sosial siyasət, ölkəmizin 

hərtərəfli inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması, yoxsulluğun azaldılması və aradan qaldırılması, yeni sənaye 

müəssisələrinin yaradılması - bütün bunlar reallıqdır. Azərbaycanın seçdiyi yol və əldə etdiyi nailiyyətlər 
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deməyə əsas verir ki, bu, düzgün yoldur. Bu, Heydər Əliyev yoludur, Heydər Əliyev siyasətidir. Bu gün 

Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanda yaşayır, davam etdirilir, yeni formalarla zənginləşir. Çünki bizim 

istəyimiz ondan ibarətdir ki, xalqımız daha da yaxşı yaşasın, insanların rifah halı yaxşılaşsın, mövcud olan 

problemlər aradan qaldırılsın, sosial ədalət prinsipləri tam şəkildə bərqərar olsun. Bilirsiniz ki, Heydər 

Əliyevin siyasətinin əsas istiqamətləri məhz bunlar idi. Azərbaycanda sosial ədalət prinsipləri tam şəkildə 

bərqərar olmalıdır. İnsanları narahat edən problemlər aradan qaldırılmalıdır. Biz hamımız insanlara böyük 

diqqət və qayğı ilə münasibət bəsləməliyik. Prezidentdən tutmuş, onun yerlərdəki nümayəndələrinə qədər 

hamımız bu amala qulluq etməliyik. Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı əlbəttə ki, həm ölkəmizi 

gücləndirəcək, həm yeni iş yerlərinin açılmasına imkan yaradacaq və insanların yaşayış səviyyəsini 

yaxşılaşdıracaqdır. 

Bu illərdə Azərbaycanda məktəb tikintisi çox geniş vüsət alıbdır. Yüzlərlə məktəb tikilir, o 

cümlədən Salyan rayonunda. Düzdür, hələlik bu sahədə çoxlu problemlər var və demək olar ki, məktəblərin 

böyük hissəsinin çox böyük təmirə ehtiyacı vardır. Amma bizim iqtisadi imkanlarımız artdıqca bunu edirik 

və görürsünüz ki, büdcəmiz ildən-ilə artır. İnvestisiya layihələri həyata keçirilir, böyük elektrik stansiyaları, 

binalar tikilir, körpülər, yollar salınır. Bu bizə imkan verəcək ki, ölkəmiz çox zəngin, qüdrətli dövlətə 

çevrilsin, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Biz əldə edilən gəlirləri, ilk növbədə, ən çətin vəziyyətdə 

yaşayan insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına yönəldirik. Məktəblər, xəstəxanalar tikilir, ən çətin 

vəziyyətdə yaşayan qaçqınlar, köçkünlər üçün də müasir binalar tikilir. Beləliklə, Azərbaycanın inkişafı 

təmin olunacaqdır. Çünki regionların inkişafı, həm rayonlarda gedən işlərə güclü təkan verir, eyni zamanda, 

bütövlükdə ölkəmizi möhkəmləndirir.  

İndi Azərbaycanda böyük, nəhəng, dünyamiqyaslı neft-qaz layihələri həyata keçirilir. Əlbəttə ki, 

onlar bizim üçün çox önəmli layihələrdir. Çünki Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyasını 

müəyyən edir. Bizim iqtisadi qüdrətimizi qaldırır. Ancaq bununla bərabər, qeyri-neft sektorunun inkişafı, 

yerli istehsalın, kənd təsərrüfatının inkişafı da daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu istiqamətdə də 

müəyyən işlər aparılıbdır.  

Bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün "Aqrolizinq" Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır və 

onun xətti ilə yeni kənd təsərrüfatı texnikası alınır və icarəyə verilir. Sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət 

büdcəsində 100 milyon dollar həcmində kreditlərin verilməsi nəzərdə tululub və bu kreditlər də fermerlərə 

verilir. Büdcəmiz artdıqca bu məbləğ də artacaq və gələn il daha da böyük olacaqdır. Biz sahibkarlığın 

inkişafı üçün bu kreditlərdən maksimum dərəcədə istifadə etməliyik. Yəni dövlət öz tərəfindən lazımi 

tədbirləri görür. İlk növbədə, infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Çünki elektrik enerjisi olmasa, heç bir 

müəssisə işləyə bilməz. Həm magistral yolların, həm kənd yollarının tikintisi, su təchizatı, qaz təchizatı, 

sosial sahə və iqtisadi inkişaf, iş yerləri, yeni müəssisələr - bax, biz öz işimizi bu istiqamətlərdə qururuq. 

Deyə bilərəm ki, bütün istiqamətlərdə irəliləyiş var. Haradasa inkişaf daha da sürətlə gedir, haradasa bir az 

ləng gedir. Amma hər yerdə gedir və getməlidir. Çünki Azərbaycanın əhalisinin yarısı rayonlarda, 

kəndlərdə yaşayır. Əlbəttə ki, rayonların, kəndlərin inkişafı da Azərbaycanı çox zəngin dövlətə 

çevirəcəkdir.  

Bizim mövqelərimiz də möhkəmlənir. Güclü iqtisadiyyat bizə imkan verir ki, öz xarici siyasətimizi 

də müstəqil şəkildə aparaq, Azərbaycan xalqının milli maraqlarını tam şəkildə müdafiə edək. Çünki indiki 

zəmanədə dünyada, bölgədə müxtəlif proseslər gedir. Azərbaycan müəyyən mənalarda bölgədə gedən 

proseslərə təsir etmək iqtidarında olan ölkəyə çevrilir. Bizim mövqeyimizdən artıq çox şey asılıdır. Çünki 

biz bölgədə öz liderlik mövqelərimizi möhkəmləndiririk. Ancaq bunu etmək üçün, əlbəttə ki, güclü 

iqtisadiyyat lazımdır, xalqla iqtidar arasında birlik və Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı lazımdır. Bu 

istiqamətdə Prezident kimi mən öz fəaliyyətimi aparıram. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, 2003-cü ildə 

prezident seçkiləri ərəfəsində ilk görüşümü Salyan rayonunda keçirdim və ilk dəstəyi salyanlılardan aldım. 

Bu dəstəyi mən bu gün də hiss edirəm və bu mənə güc verir. Üç il bundan əvvəl verdiyim bütün vədlər 

həyatda öz əksini tapır. Söz vermişdim ki, Azərbaycanda gələn 5 il ərzində 600 min iş yeri açılacaqdır, 

onların 435 mini artıq açılmışdır. Söz vermişdik ki, yollar salınacaq, insanlar daha da yaxşı yaşayacaq, 

maaşlar, pensiyalar artacaq, bu işlər də gedir və daha da sürətlə gedəcəkdir.  

Azərbaycanın bölgədəki, dünyadakı mövqeləri daha da möhkəmlənir. Bu, həm ölkəmizdə gedən 

proseslərə çox müsbət təsir göstərir, eyni zamanda bizim hamımızda qürur hissi oyadır. Çünki Azərbaycan 

doğurdan da, indi çox sürətlə irəliləyir.  

Azərbaycan indi dünya birliyinin çox dəyərli üzvünə çevrilibdir. Bizim mövqeyimiz möhkəmlənir 

və əlbəttə ki, çox istəyirik ki, Azərbaycan qısa müddət ərzində qarşıda duran bütün problemlərini həll edə 
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bilsin. Bizim düşünülmüş proqramımız var, konsepsiyamız var və mən əminəm ki, qarşımızda duran bütün 

məsələlər növbəti illərdə öz həllini tapacaqdır. Hələ ki, insanların yaşayış səviyyəsi bizi qane edə bilməz. 

Çünki maaşlar, pensiyalar hələ ki, bizi qane edə bilməz. Ancaq bu istiqamətdə işlər aparılır. İldən-ilə 

maaşlar, pensiyalar qaldırılacaq və elə edəcəyik ki, Azərbaycanda yoxsulluq şəraitində yaşayan heç bir 

adam olmasın.  

Bunu etmək üçün biz hamımız çox fəal işləməliyik, hamımız bir nöqtəyə vurmalıyıq. Əlbəttə ki, 

xalq tərəfindən bu dəstəyi hiss etdikcə, mən daha da fəal oluram, daha da inamla islahatlar aparıram. 

Görəndə ki, nəticə var, uğurlar var, əlbəttə ki, çox sevinirəm. Mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanda ictimai-

siyasi vəziyyət də olduqca müsbətdir. 

Biz bu bölgədə yaşayırıq və burada gedən prosesləri də izləyirik, görürük. Görürük ki, bəzi hallarda 

bölgədə vəziyyət gərginləşir. Müharibələr, münaqişələr, toqquşmalar, daxili çəkişmələr, böhranlar 

mövcuddur. Azərbaycanda bunların biri də yoxdur. Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir. İnsanlar 

rahat yaşayırlar, axşamlar rahat gəzirlər. Azərbaycanda asayiş möhkəm qorunub saxlanılır. Xalqla iqtidar 

arasında olan birlik ölkəmizi çox sürətlə inkişaf etdirir və daxildəki proseslər də çox müsbət istiqamətdə 

gedir. Bir sözlə, Azərbaycanda sabitlik tam şəkildə bərqərar olunubdur. Sabitlik olmayan yerdə inkişaf da 

olmur. Başqa ölkələrin təcrübəsi də bunu göstərir. Azərbaycanda 1990-cı illərin əvvəllərində yaşanan o 

dəhşətli hadisələr bunu bir daha göstərir. Sabitlik olmayan yerdə inkişaf ola bilməz. İnkişaf olmayan yerdə 

ümumiyyətlə ölkələr və bu ölkələrdə yaşayan insanlar çox böyük əziyyətlər çəkirlər. Azərbaycanın gələcəyi 

isə çox parlaq olacaqdır. Biz işin əvvəlindəyik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri hələ tam gücü ilə işləmir. 

2008-ci ildə Azərbaycanda 60 milyon tondan çox neft hasil ediləcək və bu Azərbaycanı çox zəngin dövlətə 

çevirəcəkdir. Hər bir vətəndaş normal işlə təmin olunmalıdır. Onun yaşayış şəraiti yaxşı olmalıdır, iş şəraiti 

yaxşı olmalıdır və ölkəmiz inkişaf etməlidir. Mənim məqsədim budur, amalım budur. Mən sizə arxalanıram 

və bu gün Salyana, sizinlə görüşə bu fikirlərlə gəlmişəm.  

Bundan sonra da Salyan rayonunun inkişafına daim diqqət göstərəcəyəm. Birlikdə çox böyük işlər 

görəcəyik və Salyan rayonu həmişə olduğu kimi Azərbaycanın qabaqcıl rayonu olaraq qalacaqdır. Bir daha 

sizi ürəkdən salamlayıram, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.  

(Dövlətimizin başçısının nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və dəfələrlə alqışlarla qarşılandı). 

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev sakinlərlə görüşüb səmimi söhbət etdi, onların qayğı və problemləri 

ilə maraqlandı. 

Rayon ağsaqqalları, ziyalılar və başqaları Prezidentə dərin təşəkkürlərini bildirdilər, regionların 

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı çərçivəsində Salyan rayonuna göstərilən diqqət və qayğıdan razılıq 

etdilər, ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərini xatırladaraq, onun siyasi xəttinin bu gün uğurla davam 

etdirildiyini söylədilər. 

 

AZƏRTAC 

2006, 10 avqust 
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Azər Səfərov adına Salyan şəhər ümumtəhsil internat məktəbi ilə tanışlıq 

(10 avqust 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, avqustun 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 

xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva 

ölkəmizin ərazi bütövlüyü və torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda şəhid olmuş Azər Səfərovun adını daşıyan 

Salyan şəhər ümumtəhsil internat məktəbinə gəldilər. 

Burada Prezidenti və xanımını gül-çiçəklə qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təmir olunmuş bu 

doqquzillik internat məktəbində 416 şagird təhsil alır. Burada 105 yetim uşaq da saxlanılır, onların yaşayışı, 

təlim-tərbiyəsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Salyan rayonunda 

yeni məktəblər, idman salonları da inşa olunur. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı ayrı-ayrı sinif otaqlarına, kompyuter sinifinə baxdılar. Bildirildi 

ki, müasir informasiya vasitələrinin tətbiq olunması çox müsbət nəticələr verir. Ümumiyyətlə, Salyan 

rayonunun şagirdləri ayrı-ayrı fənlər üzrə respublika və beynəlxalq miqyaslı olimpiadalarda yüksək 

nəticələr göstərirlər. 

Şagirdlərin yataq otaqlarına və oxu zalına da baş çəkən Prezident İlham Əliyev burada yaradılan 

şəraitdən razılığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Salyanda 

gələcəkdə də yeni məktəb binalarının inşa olunacağını vurğuladı. 

 

AZƏRTAC 

2006, 10 avqust 
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Zərifə xanim Əliyeva adına park salyanlıların sevimli istirahət yeridir 

(10 avqust 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, avqustun 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 

xanımı Mehriban Əliyeva Salyan şəhərinin mərkəzi küçəsində yerləşən və görkəmli oftalmoloq alim, 

akademik Zərifə xanım Əliyevanın adını daşıyan parka gəldilər. 

Prezident və xanımı Zərifə Əliyevanın büstünü ziyarət etdilər və gül dəstələri qoydular. 

Bir il əvvəl istifadəyə verilmiş parkda ətraf binaların sakinlərinin istirahəti üçün hər cür şərait 

yaradılmışdır. Prezident İlham Əliyev şəhər və rayonlarda bu cür abadlıq işlərinin aparılmasından razılığını 

bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2006, 10 avqust 
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Salyan rayon mərkəzi xəstəxanası ən müasir tələblərə cavab verəcəkdir 

(10 avqust 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva avqustun 10-da Salyan rayonunun mərkəzi xəstəxanasında aparılan təmir-bərpa işləri ilə tanış 

olmuşlar. Azərbaycan Prezidentini və xanımını binanın qarşısında gül-çiçəklə qarşıladılar. 

Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev 1970-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə tikilmiş 

mərkəzi xəstəxanada görülən təmir-bərpa işləri barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Bildirildi ki, 

rayonda 900 çarpayısı olan doqquz səhiyyə müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Tibb müəssisələrinin 

strukturlarının səmərəliləşdirilməsi üçün xüsusi layihə həyata keçirilir. Beş korpusdan ibarət mərkəzi 

xəstəxana ən yüksək standartlara cavab verəcək və müasir avadanlıqla təmin olunacaq, tibbi xidmətin 

səviyyəsinin artırılması üçün hər cür şərait yaradılacaqdır. 

Sonra Prezident İlham Əliyev xəstəxana ilə tanış oldu və dedi ki, bu müalicə ocağının müasir 

standartlara cavab verməsini təmin etmək üçün lazım olan vəsait ayrılacaqdır. Xəstəxananın mərkəzi 

magistral yolun yaxınlığında yerləşməsi yol-nəqliyyat qəzaları nəticəsində xəsarət alanlara təcili tibbi 

yardım göstərilməsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Xəstəxanada kardiologiya, nevrologiya, oftalmologiya, cərrahiyyə, travmatologiya, urologiya, 

reanimasiya, ginekologiya, yoluxucu xəstəliklər şöbələri, qadın məsləhətxanası və doğum evi olacaqdır. 

Təmir-bərpa işləri bp şirkəti və Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aparılır. 

Prezident İlham Əliyev təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyalarının regional məntəqələrinin 

planı ilə tanış oldu. 

Sonra dövlətimizin başçısı xəstəxananın tibbi heyəti ilə görüşdü, onlara yüksək standartlara cavab 

verən xəstəxananın yaradılması üçün hər cür kömək göstəriləcəyini bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2006, 10 avqust 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

202 

 

Süd emalı zavodu Salyanın yeni istehsal müəssisəsidir 

(10 avqust 2006-cı il) 

 
– 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, avqustun 10-da Salyan süd emalı zavodunun istifadəyə 

verilməsi münasibətilə mərasim keçirilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva bu münasibətlə zavoda gəldilər. 

Burada dövlətimizin başçısını və xanımını gül-çiçək dəstələri ilə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə zavodun yenidən qurulması layihəsi və iş sxemi ilə yaxından tanış 

oldu. Məlumat verildi ki, tikintisinə keçən il başlanılan bu istehsal müəssisəsi 2007-ci ildə ilk dünya 

səviyyəli məhsulunu buraxacaqdır. Əsaslı təmir edilərək tamamilə yenidən qurulmuş və 10 çeşiddə süd 

məhsulları istehsal edəcək bu müəssisənin gündəlik emal gücü 30 tondur. Hazırda burada 50 nəfər çalışır. 

Salyanda ümumiyyətlə gündə 90 tondan çox süd istehsal olunur və bunu nəzərə alaraq, bu sahə üzrə yeni 

müəssisənin yaradılmasına ehtiyac duyulur. Yeni istifadəyə verilmiş zavod 1000 ailənin işlə təmin 

olunmasına imkan yaradacaqdır. 

Xüsusi vurğulandı ki, “Aqrokredit” səhmdar təşkilatının krediti və Dünya Bankının müəyyən 

maliyyə köməyi hesabına yaradılmış, müasir avadanlıq qurulmuş zavodun məhsulları xarici bazarlara da 

çıxarılacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev emal müəssisəsinin laboratoriyası, məhsulun qəbulu, çeşidlənməsi və 

kompyuterlə keyfiyyətinin yoxlanılması və digər proseslərlə yaxından tanış oldu. Bu cür emal 

müəssisələrinin yaradılmasının əhəmiyyətindən danışan dövlətimizin başçısı bir daha xatırlatdı ki, 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramına uyğun həyata keçirilən işlər ölkəmizdə işsizliyin 

aradan qaldırılmasına xüsusi kömək göstərir. Ona görə bu cür müəssisələrin yaradılmasına və sahibkarlığın 

inkişafına bundan sonra da dəstək veriləcəkdir. 
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“Salyan” yardımçı stansiyasının təməlqoyma mərasimi 

(10 avqust 2006-cı il) 

 

Avqustun 10-da Salyan rayonunda gücü 220 MVA olacaq “Salyan” yardımçı stansiyasının təməli 

qoyulmuşdur. 

Buraya toplaşan inşaatçılar Prezident İlham Əliyevi hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

“Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyev yardımçı stansiyanın sxemi 

barədə dövlətimizin başçısına ətraflı məlumat verərək bildirdi ki, tikinti gələn il başa çatdırılacaqdır. İranın 

İxrac İnkişaf Bankı tərəfindən maliyyələşdirilən bu obyekt hazır olduqdan sonra Salyan, Neftçala, 

Biləsuvar, Cəlilabad və Masallı rayonlarının elektrik enerjisinə olan tələbatı tam ödəniləcəkdir. Regionların 

sosial-iqtisadi inkişafı proqramında nəzərdə tutulan yardımçı stansiyada tikinti işlərini “Azenko” şirkəti 

həyata keçirir. Tikintidə yerli mütəxəssislərdən və işçi qüvvəsindən də istifadə olunur. 

Prezident İlham Əliyev yardımçı stansiyanın çox əhəmiyyətli olduğunu vurğuladı, bunun işə 

düşməsindən sonra bölgənin elektrik enerjisi ilə tam təmin ediləcəyini bildirdi. 

Sonra dövlətimizin başçısı gilizi təmələ qoyaraq, ilk beton qarışığını tökdü, bu yardımçı stansiyanın 

xeyirli və uğurlu olmasını arzuladı. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Salyan və Cəlilabad rayonlarına səfəri 

Salyan rayonu Qardili kənd orta məktəbi binasının açılışı 

(7 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 7-də Salyan rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Cəsur Əliyev adına Qardili kənd orta məktəbinin yeni binasının 

açılışında iştirak etdi. 

Mərasimə toplaşanlar ölkə rəhbərini hərarətlə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, məktəbin foyesində bu təhsil 

ocağının əvvəlki və indiki vəziyyətini əks etdirən fotoşəkillərə, ümummilli lider Heydər Əliyevin 

fəaliyyətinə dair fotoguşəyə baxdı. Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin təhsil işçilərinin əməyinə verdiyi 

qiyməti təsdiqləyən “Mən yer üzündə müəllimdən yüksək ad tanımıram” kəlamı yazılmışdı. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Qardili kənd məktəbinin müəllim və şagirdləri uzun 

illərdən bəri köhnə binanın yaratdığı problemlərdən əziyyət çəkirdilər. Qış aylarında burada dərs keçmək 

daha çox çətinlik yaradırdı. Yeni bina 220 şagird üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu il məktəbdə təhsil alacaq 

161 şagirdin təlim-tərbiysi ilə 21 müəllim məşğul olacaqdır. 11 sinif otağı, 2 emalatxana, 2 laboratoriya və 

1 həkim otağından ibarət bina müasir istilik sistemi ilə təchiz olunmuş, transformator quraşdırılmışdır. 

Məktəbin həyəti abadlaşdırılmış, burada gözoxşayan yaşıllıq salınmışdır. 

Azərbaycanda təhsilin inkişafında misilsiz xidmətləri olan Heydər Əliyev Fondu əvvəlki illərdə 

olduğu kimi, bu il də məktəbə ilk dəfə qədəm qoyacaq uşaqlara çanta, dərslik və digər məktəb ləvazimatı 

hədiyyə etmişdir. 

Prezident İlham Əliyev birincilərin oxuyacağı sinif otağına baxdı, Heydər Əliyev Fondunun 

hədiyyələri ilə tanış oldu, Fondun ölkəmizdə təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğını yüksək 

qiymətləndirdi. 

Məlumat verildi ki, bu təhsil ocağının kitabxanasına Prezidentin “Azərbaycan dilində latın qrafikası 

ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Sərəncamına əsasən çap olunmuş kitablar, kimya və fizika 

laboratoriyalarına isə Heydər Əliyev Fondunun nəşr etdirdiyi əyani vəsaitlər hədiyyə olunmuşdur. Hərbi 

hazırlıq otağı da bütün lazımi tədris vəsaiti ilə təchiz edilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı kompyuter otağına, akt və idman salonlarına da baxdı. Kompyuterlərin hamısı 

internetə qoşulmuşdur. Əmək təlimi kabinetində isə uşaqlar dərzi, xalçaçı və çəkməçi peşələri üzrə 

kurslarda da məşğul ola biləcəklər. 

Məktəblə tanışlıqdan sonra pedaqoji kollektivlə söhbət edən Prezident İLHAM ƏLİYEV dedi: Sizi 

gözəl məktəbin tikilməsi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Çox gözəl şərait var. Əvvəlki məktəbin 

şəkillərinə də baxdım. Gördüm ki, siz çox çətin vəziyyətdə işləmisiniz. Uşaqlar da çətin vəziyyətdə 

oxuyublar. Amma indi bu məktəb ən gözəl səviyyədədir. Oxumaq üçün də, işləmək üçün də burada bütün 

imkanlar var. Mən çox şadam ki, bizim kənd məktəblərimiz də belə gözəl səviyyədədir, şəhər 

məktəblərindən heç nə ilə fərqlənmir. Bəlkə də, onların bəzilərindən daha da üstündür. İndi əsas məsələ 

burada uşaqları yaxşı oxutmaqdır, onlara yaxşı tərbiyə verməkdir ki, gələcəkdə ölkəmizin inkişafı üçün öz 

səylərini göstərsinlər. Sizi təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. 

Müəllimlər yaradılan şəraitə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıq etdilər. 

 

AZƏRTAC 

2008, 7 sentyabr 
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Salyanda Müasir Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir 

(7 sentyabr 2008-ci il) 

 

AzərTAc xəbər verir ki, sentyabrın 7-də Salyan Olimpiya İdman Kompleksinin təntənəli açılışı 

olmuşdur.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir.  

Buraya toplaşan ictimaiyyətin nümayəndələri, idmançılar dövlətimizin başçısını sürəkli alqışlarla 

qarşıladılar.  

Müxtəlif idman qurğuları ilə təchiz olunmuş və müasir tələblərə cavab verən idman kompleksində 

basketbol, voleybol meydançaları inşa olunmuşdur. Burada 2 min nəfər oturacaq yeri olan böyük futbol 

stadionu, 264 yerlik mini futbol meydançası və tennis kortu tikilmişdir. Müasir üzgüçülük hovuzu, boks, 

güləş və əl oyunları zalları da vardır. Əl oyunları zalında yüngül atletikanın bütün növləri, o cümlədən 

akrobatika və bədii gimnastika ilə məşğul olmaq üçün hər cür şərait yaradılımışdır. Ümumi sahəsi 10 hektar 

olan Olimpiya İdman Kompleksi müasir havalandırma sistemi ilə təchiz olunmuş, idman qurğusunun 

ərazisində yaşıllıq salınmış, dekorativ və müxtəlif gül kolları, ağaclar əkilmişdir. Burada idman yarışlarında 

iştirak edənlərin yaşaması üçün tikilmiş üçmərtəbəli beşulduz mehmanxanada bar, restoran, inzibati mərkəz 

və böyük konfrans zalı yerləşir. Kompleksin ətrafında kotteclər də tikilmişdir.  

Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, idman kompleksi, mehmanxana, 

yeməkxana və kotteclərə baxdı. Dövlətimizin başçısı futbol meydançası, üzgüçülük hovuzu, boks, güləş 

meydançaları, əl oyunları zalları ilə tanış oldu, görülən işləri yüksək qiymətləndirdi.  

Olimpiya İdman Kompleksində ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş guşə də vardır. 

Burada ulu öndərin və Prezident İlham Əliyevin idmana göstərdikləri diqqət və qayğını, eləcə də 

Azərbaycanın idman həyatına dair ən son yenilikləri, son illər idmançılarımızın qazandıqları uğurları əks 

etdirən fotoşəkillər toplanmışdır.  

Sonra Olimpiya İdman Kompleksinin təntənəli açılışı oldu.  

Azərbaycanın dövlət himni səsləndirildi.  

 

Prezident İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

-Əziz salyanlılar!  

Əziz dostlar!  

Əziz idmançılar!  

Bu gün Salyan rayonunun həyatında çox əlamətdar bir gündür. Salyanda gözəl Olimpiya İdman 

Kompleksi istismara verilir. Mən bu münasibətlə sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.  

Mən xatırlayıram, iki il bundan əvvəl Salyanda olarkən kompleksin tikintisi ilə tanış olmuşdum və o vaxt 

demişdim ki, bu gözəl idman qurğusu dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verməlidir. Bu gün 

kompleksin bütün elementləri ilə tanış olarkən bir daha gördüm ki, doğrudan da bu belədir. Burada idmanla 

məşğul olmaq üçün çox gözəl imkanlar var, ən müasir şərait, dörd açıq meydança, böyük stadion, idman 

zalı, hovuz, digər idman zalları var. Yəni bu kompleksdə həm beynəlxalq yarışların keçirilməsi 

mümkündür, eyni zamanda, yerli idmançıların məşqləri üçün, təlim-məşq toplanışlarının keçirilməsi üçün 

bütün şərait vardır.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda olimpiya idman komplekslərinin tikintisi çox geniş vüsət alıbdır. 

Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində belə gözəl idman obyektləri tikilir. Son illər ərzində 13 idman kompleksi 

istismara verilmişdir, Salyan İdman Kompleksi 14-cüdür və növbəti illərdə 20-dən çox olimpiya kompleksi 

tikiləcəkdir. Bu, sadəcə olaraq, idman infrastrukturu deyil, bu, eyni zamanda, turizmin inkişafı üçün, 

rayonların inkişafı üçün gözəl şərait yaradır. Burada gözəl mehmanxana və digər qurğular tikilibdir. Yəni, 

bütün insanlar üçün, bir sözlə, burada idmanla məşğul olmaq üçün, peşəkar idmançılar üçün və eyni 

zamanda Salyan rayonunun sakinləri üçün hər cür şərait vardır. Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanda 

istismara verilmiş bütün yeni idman qurğularında daimi proses getsin, yəni uşaqlar, gənclər burada idman 

bölmələrində məşq eləsinlər, öz fiziki hazırlıqlarını daha da yüksək səviyyəyə qaldırsınlar.  
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Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda idmanın inkişafı çox böyük addımlarla irəliyə gedir. Azərbaycan 

idman ölkəsidir, idman dövlətidir. Bizim beynəlxalq yarışlarda gözəl nəticələrimiz var, idmanın kütləviliyi 

inkişaf edir və biz bu məsələyə də çox böyük diqqət göstərməliyik. İdmanın kütləviliyi insanlarda idmana 

daha da böyük marağın yaranmasına gətirib çıxaracaq, uşaqlar daha da sağlam olacaqlar. Fiziki cəhətdən 

sağlam olan insan, mənəvi cəhətdən də sağlam olur. Beləliklə, Azərbaycanda gənc nəsil, uşaqlar, gənclər 

fiziki cəhətdən daha da güclü olacaqlar.  

Əlbəttə, idmanın kütləviliyi hər bir ölkənin inkişafının əlamətidir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu, daha 

da geniş xarakter alır. Azərbaycan da bu yolu seçibdir. Bütün istiqamətdə atılan addımlar, görülən tədbirlər 

ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün şərait yaradır. Biz çox yüksək sürətlə inkişaf edirik. Sosial məsələlərin 

həlli,- idman da bu istiqamətdə çox vacib bir amildir, - əlbəttə, böyük əhəmiyyət daşıyır. İdmanın 

kütləviliyini daha da böyük dərəcədə təmin etmək üçün əlbəttə ki, bizim idman qələbələrimiz də olmalıdır 

və çox şadam ki, bu, var. İdmançılarımız son illər ərzində müxtəlif beynəlxalq yarışlarda böyük nailiyyətlər, 

uğurlar qazanmışlar. Bu gün bizimlə bərabər burada Pekin Olimpiya Oyunlarının qalibləri də iştirak edirlər. 

Bizim idman şöhrətimizi yüksəklərə qaldıran insanlar - həm Pekin, həm Afina, həm Sidney, həm də 

Barselona Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanı təmsil edən, Azərbaycanın dövlət bayrağını yüksəklərə 

qaldıran idmançılarımız buradadırlar. Onların uğurlu çıxışları və Pekin Olimpiya Oyunlarında böyük qələbə 

qazanmaları, əlbəttə ki, bizim hamımızı ruhlandırır və ilk növbədə uşaqları idmanla məşğul olmaq üçün 

daha da sövq edir. Mən əminəm ki, onların nümunəsi, qələbələri bütün gənc idmançılar üçün də bir 

örnəkdir. Mən şübhə etmirəm ki, bu böyük qələbədən sonra idman bölmələrinə uşaqların axını daha da 

sürətli olacaqdır. Biz bunu müşahidə edirik. Əvvəlki olimpiya oyunlarından sonra, qazanılmış qələbələr 

nəticəsində biz görürdük ki, idman bölmələrinə uşaqların axını daha da sürətli olur. İndi idmanla məşğul 

olmaq üçün demək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində gözəl şərait var. Bax, bu Olimpiya 

Kompleksinin timsalında biz bunu görürük. Biz görürük ki, bizim çox güclü idman infrastrukturu yaradılır.  

Bu Olimpiya İdman Mərkəzində istənilən beynəlxalq yarışları da keçirmək mümkündür. Yəni 

Azərbaycanın indi bütün imkanları var ki, biz ən mötəbər beynəlxalq yarışları ölkəmizdə keçirək. Biz bunu 

edirik. Artıq dünya, Avropa çempionatları Azərbaycanda keçirilir və gələcəkdə belə imkanlar daha da geniş 

olacaqdır. Yəni, bir sözlə, onu bir daha demək istəyirəm ki, bu olimpiya idman komplekslərinin tikilməsi 

çox əlamətdar bir hadisədir və bir neçə məqsədi güdür: idmanın kütləviliyini, müasir idman və turizm 

infrastrukturunun yaranmasını, təlim-məşq toplanışlarının keçirilməsini. Eyni zamanda, mən istərdim ki, 

Salyan rayonunun sakinləri də bu idman kompleksinin imkanlarından səmərəli istifadə etsinlər, burada 

idmanla məşğul olsunlar və öz sağlamlıqlarını daha da möhkəmləndirsinlər.  

Bütövlükdə, deyə bilərəm ki, son illər ərzində bu istiqamətdə görülən işlər məni çox sevindirir. 

Bizim gələcək fəaliyyət üçün də konkret planlarımız, proqramlarımız var. Bütövlükdə Salyanın inkişafına 

böyük diqqət göstərilir. Rayonun iqtisadi, sənaye potensialı artır, yeni müəssisələr yaradılır. Mənə verilən 

məlumata görə, son dörd il ərzində rayonda 10 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır. Beləliklə, insanlar daha 

da yaxşı yaşamağa başlamışlar.  

Salyanda sosial məsələlərin həlli sürətlə gedir. Mən bu gün səhər kənd məktəbinin açılışında iştirak 

edirdim və gördüm ki, çox yüksək səviyyədə tikilibdir. Bu da Dövlət Proqramının tərkib hissəsidir. 

Azərbaycanın bütün bölgələrində yeni məktəblər tikilir. Son dörd il ərzində 1400 yeni məktəb tikilmişdir 

və bu proses sürətlə davam etdirilir. Mənə verilən məlumata görə, indi Salyanda bütün məktəblərdə 

kompyuter sinifləri yaradılmışdır. Biz kompyuterləşmə proqramını demək olar ki, çox uğurla başa 

çatdırırıq. Bu, bir tərəfdən onu göstərir ki, dövlət siyasəti çox məqsədyönlüdür, digər tərəfdən, biz onu 

təhsilin keyfiyyətinin artmasında görürük. Bu məsələlər bir-biri ilə çox bağlıdır. Güclü sosial infrastruktur, 

eyni zamanda, tərəqqiyə, inkişafa gətirir.  

Salyanda son illər ərzində 12 yeni məktəb tikilmişdir. Bir neçə məktəbdə əsaslı təmir işləri 

aparılmışdır və tikilməkdə olan məktəblər də var. Əlbəttə ki, gələcəkdə bu siyasət davam etdiriləcəkdir. 

Azərbaycanda bir dənə də yararsız, yaxud da qəzalı vəziyyətdə məktəb olmamalıdır, olmayacaqdır. Dörd 

ildə 1400 məktəbin tikilməsi bunun əyani sübutudur. Mən əminəm ki, növbəti 3-4 il ərzində Azərbaycanda 

bütün məktəb infrastrukturu dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verəcəkdir.  

Salyan rayonunda sosial məsələlərin həlli üçün başqa tədbirlər də görülür. Mən xatırlayıram, keçən 

dəfə Salyanda olanda rayon xəstəxanasının vəziyyəti ilə tanış oldum və gördüm ki, vəziyyət o qədər də 

ürəkaçan deyil. Xəstəxana demək olar ki, yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Bu gün mənə məlumat veriblər ki, 

artıq əsaslı təmir işləri tam başa çatıbdır. Mən bu gün o xəstəxana ilə tanış olacağam və xəstəxana ən yüksək 

dünya səviyyəsində tikilibdir. Bax, budur Azərbaycanın reallıqları. Azərbaycan vətəndaşları yaxşı şəraitdə 
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yaşamalıdırlar, uşaqlar yaxşı məktəblərdə oxumalıdırlar, yaxşı tibbi xidmət göstərilməlidir, infrastruktur 

işləri aparılmalıdır, yeni iş yerləri açılmalıdır. Azərbaycanın iqtisadiyyatı çoxşaxəli olmalıdır və biz bu 

məqsədlərə çatırıq.  

Bu gün Bakıdan gələrkən Bakını Salyanla birləşdirən yol tikintisinə də nəzər saldım. Bu yol ən 

müasir səviyyədədir. Bu yol Azərbaycan-İran sərhədinə qədər gedəcəkdir. Bu, insanlara rahatlıq 

gətirəcəkdir. Yol olan yerdə inkişaf da olur. Beləliklə, Azərbaycanın uğurlu inkişafı uzunmüddətli 

olacaqdır, dayanıqlı olacaqdır və Azərbaycan xalqına böyük uğurlar gətirəcəkdir.  

Mən bir daha demək istəyirəm ki, biz iqtisadi islahatları aparmaqla ölkəmizin hərtərəfli inkişafına 

nail ola bilmişik. Biz bu gün kənd təsərrüfatına böyük diqqət göstəririk və kənd təsərrüfatının istehsalı 

ildən-ilə artır. Bu yaxınlarda Bakıda Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların sərgisi keçirilirdi. Mən sərgi 

ilə tanış oldum. Bilirdim və bir daha gördüm ki, biz demək olar, ərzaq məhsulları ilə, onların böyük 

əksəriyyəti ilə özümüzü təmin edirik. Əvvəllər biz daha çox idxaldan asılı idik. Azərbaycanda bir çox 

strateji xarakter daşıyan ərzaq məhsulları xaricdən gətirilirdi. Biz nail ola bilmişik ki, bu gün özümüzü kənd 

təsərrüfatı məhsulları ilə 90-95 faiz səviyyəsində təmin edirik. Biz cəmi 4-5 il ərzində buna nəyin hesabına 

nail ola bilmişik?! Məqsədyönlü iqtisadi islahatlar, sahibkarlığın dəstəklənməsi, fermerlərə güzəştli 

kreditlərin verilməsi, ölkəmizdə liberallaşma siyasətinin aparılması, sahibkarlara dövlət tərəfindən həm 

maddi, həm də mənəvi siyasi dəstəyin verilməsi, “Aqrolizinq” şirkətinin yaradılması, gübrənin, yanacağın 

fermerlərə güzəştli şərtlərlə verilməsi, Azərbaycanda fermerlərə hər il 100 milyon dollar həcmində güzəştli 

kreditlərin verilməsi – bax, budur dövlət tərəfindən görülən əsas işlər. Əlbəttə ki, bununla bərabər, 

infrastruktur işləri, elektrik xətləri, yollar və digər infrastruktur obyektləri. Bu, Azərbaycanın qeyri-neft 

sektorunun inkişafına böyük təkan vermişdir. Əgər Azərbaycan uzun illər, əsrlər boyu neft ölkəsi kimi 

tanınırdısa, Azərbaycan XXI əsrdə özünü müasir, inkişaf etmiş ölkə kimi tanıtdıracaqdır. Bunu deməyə 

əsas var. Son illər ərzində aparılan çox ciddi iqtisadi islahatlar öz bəhrəsini verməkdədir.  

Mən şübhə etmirəm ki, ölkəmizin gələcək inkişafı da uğurlu olacaqdır və hər bir rayonda abadlıq 

işləri aparılacaqdır, sosial infrastrukturun yaranması və təmiri üçün işlər görüləcəkdir və insanların rahat 

yaşaması üçün lazımi tədbirlər görüləcəkdir.  

Mən çox şadam ki, Salyan rayonunun iqtisadi göstəriciləri də çox yaxşıdır. Burada istehsal olunan 

məhsulların ümumi həcmi artır, yeni iş yerləri açılır. Rayonun infrastrukturunun möhkəmləndirilməsi üçün 

Azərbaycan dövləti bundan sonra da öz səylərini göstərəcəkdir. Gələn ilin əvvəlində qəbul ediləcək 

regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair növbəti Dövlət Proqramında bütün rayonların problemləri öz 

əksini tapacaqdır, o cümlədən Salyan rayonunun növbəti beş il ərzində uğurlu inkişafı üçün əməli-praktiki 

tədbirlər orada göstəriləcəkdir.  

Əziz salyanlılar!  

Əziz dostlar!  

Əziz idmançılar!  

Bu gözəl Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. 

Sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram.  

(Dövlətimizin başçısının nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və sürəkli alqışlarla qarşılandı).  

 

X X X 

 

Açılış mərasimi geniş konsert proqramı ilə başa çatdı. 

 

AZƏRTAC 

2008, 7 sentyabr 

  

https://azertag.az/
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Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında müayinə və müalicə üçün hər cür şərait yaradılmışdır 

(7 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 7-də Salyan Rayon mərkəzi xəstəxanasının əsaslı təmirdən 

sonra açılşı olmuşdur. 

Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi 

xəstəxananın işçiləri səmimiyyətlə qarşıladılar. 

Ötən əsrin 70-ci illərində ulu öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə tikilmiş xəstəxananın əsaslı təmiri 

üçün Prezident İlham Əliyev 2006-cı ilin avqustunda Salyana səfəri zamanı tapşırıq vermişdi. 13 hektar 

ərazidə yerləşən və beş korpusdan ibarət olan mərkəzi xəstəxana müayinə və müalicə üçün ən müasir 

avadanlıq və tibbi ləvazimatla təmin olunmuşdur. Təcili yardım şöbəsinə xüsusi avtomobillər verilmişdir. 

Beşmərtəbəli əsas korpusun foyesində Prezident İlham Əliyevin, YUNESKO-nun və İSESKO-nun 

xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın səhiyyənin inkişafına göstərdikləri 

qayğını əks etdirən fotoşəkillər diqqəti cəlb edir. Bu korpusda diaqnostika, poliklinika, oftalmologiya, 

terapiya şöbələri və palatalar da daxil olmaqla, 230 otaq vardır. 

Reanimasiya bölməsinin də yerləşdiyi cərrahiyyə korpusunda ən çətin əməliyyatların aparılması 

üçün bütün şərait yaradılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı intensiv terapiya bölməsinə, əməliyyat blokuna, palatalara baxdı, buradakı 

şəraitlə tanış oldu. 

Son illər ölkəmizdə səhiyyənin inkişafı ilə bağlı görülən işlərdən danışan respublikamızın 

Prezidenti İlham Əliyev bu sahəyə xüsusi diqqət yetirdiyini, bölgələrdə ən müasir xəstəxanaların açıldığını 

bildirdi, əhaliyə yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərilməsi ilə bağlı tövsiyələrini verdi. 

Dövlətimizin başçısı xəstəxananın kollektivi ilə xatirə şəkli çəkdirdi, tibb işçilərini təbrik etdi, 

onlara uğurlar arzulayaraq dedi ki, çox gözəl xəstəxanadır, yaxşı işləyin, xəstələrə yaxşı qulluq edin. Burada 

işləmək üçün bütün şərait var. 

 

AZƏRTAC 

2008, 7 sentyabr 
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Ucar 
 

2006, 29 iyun 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ucar rayonuna səfəri 

➢ Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin açılışı 

➢ Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

➢ Ucar rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ Şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə yeni mənzillər verilmişdir 

➢ Ucar şəhərində yeni avtovağzal istifadəyə verilmişdir 

➢ Akademik Zərifə Əliyeva adına Qazıqumlaq kənd xəstəxanasının açılışı olmuşdur 

➢ Heydər Əliyev Fondunun Qazıqumlaq məktəblilərinə hədiyyəsi 

➢ Prezident İlham Əliyev Qazıqumlaq kəndindəki şadlıq evində keçirilən toy mərasimində iştirak 

etmişdir 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

210 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ucar rayonuna səfəri 

(29 iyun 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 29-da Ucar 

rayonuna gəlmişdir. 

Şəhərin mərkəzi meydanında on minlərlə rayon sakini dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban 

Əliyevanı böyük hörmət və ehtiramla qarşıladı. Buraya toplaşanların əllərində ulu öndər Heydər Əliyevin, 

eləcə də Prezident İlham Əliyevin portretləri, dövlətimizin başçısını salamlayan şüarlar, ümummilli 

liderimizin kəlamları yazılmış transparantlar var idi. 

 

AZƏRTAC 

2006, 29 iyun 

  

https://azertag.az/
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin açılışı 

(29 iyun 2006-cı il) 

 

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Heydər Əliyev adına parkda ulu öndərin tuncdan tökülmüş 

abidəsinin təntənəli açılış mərasimində iştirak etdi. Dövlətimizin başçısı abidənin üzərindən ağ örtüyü 

götürdü. Abidənin müəllifləri Rəssamlıq Akademiyasının müəllimləri Nəriman Məmmədov və İslam 

Abdullayevdir. Qranit postamentlə birlikdə heykəlin hündürlüyü 5 metrdir. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva abidənin önünə gül dəstəsi qoydular və sonra 

parkı seyr etdilər. Bildirildi ki, beş hektar ərazisi olan park tamamilə yenidən qurulmuş, yaraşıqlı fəvvarələr 

quraşdırılmışdır. Burada şəhər sakinlərinin istirahəti üçün lazımi şərait yaradılmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2006, 29 iyun 

 

  

https://azertag.az/
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Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

(29 iyun 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 29-da Ucar 

şəhərində Heydər Əliyev muzeyinin təntənəli açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

Muzey şəhərin Nərimanov küçəsində, ulu öndərin adını daşıyan parkda müasir memarlıq üslubunda 

inşa edilmişdir. Yerli sənətkarlar tərəfindən daxili imkanlar hesabına tikilmiş binanın geniş salonunda 

görkəmli dövlət xadimi və siyasi xadim, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin ayrı-ayrı 

dövrlərini, o cümlədən xarici ölkələrə səfərlərini əks etdirən fotoşəkillər toplanmışdır. Heydər Əliyevin 

1978-ci ildə Ucar rayonuna səfərinə həsr olunmuş ayrıca bölmə Prezident İlham Əliyevdə xüsusi maraq 

doğurdu. Muzeydə ümummilli liderin büstü də qoyulmuşdur. 

Muzey həm də Heydər Əliyevin zəngin irsinin öyrənilməsində ideoloji mərkəz rolunu 

oynayacaqdır. Məktəblilər, rayona gələn qonaqlar burada ulu öndərin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı geniş 

məlumat əldə edə biləcəklər. Prezident İlham Əliyevə “Xalqın yaddaşında əbədi yaşayan ulu öndər” 

fotoalbomu təqdim olundu. 

Dövlətimizin başçısı muzeylə tanışlıqdan sonra xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı: 

“Heydər Əliyev muzeyində nümayiş etdirilən fotoşəkillər ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin bəzi 

məqamlarını əks etdirir. 

Bütün dövrlərdə ümummilli lider Heydər Əliyev doğma xalqına sədaqətlə xidmət etmişdir. Onun 

Ucar rayonuna səfəri rayonun inkişafına böyük təkan vermişdir. 

Bu gün də Ucar rayonu uğurla inkişaf edir və ulu öndər Heydər Əliyevin ideyaları və siyasəti 

yaşayır və əbədi yaşayacaqdır. 

Bütün ucarlılara öz dərin hörmət və məhəbbətimi bildirirəm. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

29.06.2006”. 

 

AZƏRTAC 

2006, 29 iyun 
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Ucar rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(29 iyun 2006-cı il) 

 

İyunun 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ucar rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüşmüşdür. Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Əziz dostlar!  

Xanımlar və cənablar!  

Əziz ucarlılar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün Ucar rayonuna gəlmişəm. Sizinlə birlikdəyəm 

və çox şadam ki, biz bu gün görüşürük. Bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsinin, onun adını daşıyan 

muzeyin açılışı oldu. Bir daha muzeydəki fotoşəkillərə nəzər salaraq, hamımız görürük ki, bütün dövrlərdə 

ulu öndərin həyat və fəaliyyəti Azərbaycan xalqına xidmət etməkdən ibarət olmuşdur. Azərbaycanı 1970-

ci illərdə və 1990-cı illərdə məhz Heydər Əliyevin siyasəti nəticəsində inkişaf etdirmək mümkün olmuşdur. 

Ucar rayonuna da ulu öndərin həmişə böyük diqqəti olmuşdur və muzeyin eksponatları 1978-ci ildə onun 

buraya səfərini bu gün bir daha bizə xatırlatdı. Bu gün də Azərbaycan Heydər Əliyev yolu ilə uğurla inkişaf 

edir. Bütün sahələrdə biz Heydər Əliyev siyasətini davam etdiririk və bu siyasət Azərbaycan xalqının milli 

maraqlarına cavab verir. Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır, istedadlı xalqdır və həmişə ulu öndərin 

siyasətini dəstəkləmişdir. Bu gün Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyası müəyyən olunur. 

Ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı xeyli dərəcədə regionların inkişafından asılıdır. Məhz bu məqsədlə iki il 

yarım bundan əvvəl mənim təşəbbüsümlə regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı qəbul 

edilmişdir və bu gün uğurla icra olunur. Mənim bölgələrə mütəmadi səfərlərimin əsas məqsədi yerlərdəki 

vəziyyətlə tanış olmaq, mövcud olan problemləri araşdırmaq və əlavə tədbirlər haqqında qərarların 

verilməsindən ibarətdir. Bilirsiniz ki, son iki il yarım ərzində regionlarda böyük quruculuq-abadlıq işləri 

görülübdür. İqtisadi inkişaf, yeni iş yerlərinin açılması, yoxsulluğun azaldılması - bütün bu amillər 

Azərbaycanı daha da möhkəmləndirir və insanlarımızın rifah halını daha da yaxşılaşdırır.  

Azərbaycan iqtisadi inkişaf sürəti baxımından dünyada birinci ölkədir. Dünyada hər hansı bir 

sahədə birinciliyi əldə etmək asan məsələ deyildir. Nəzərə alsaq ki, dünyada 200-dən çox ölkə mövcuddur, 

bunların içərisində iqtisadi inkişaf templərinə görə birinci yerdə olmaq, həqiqətən, böyük nailiyyətdir. Bu, 

bizim işimizin nəticəsidir. 1990-cı illərin ortalarında Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş düzgün 

iqtisadi siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan bu gün ən qabaqcıl ölkələr sırasındadır. Bilirsiniz ki, son illər 

ərzində yeni iş yerlərinin açılmasına çox böyük diqqət yetirilir. Çünki yeni iş yerlərinin açılması, bir 

tərəfdən, bölgələrin vəziyyətini, insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırır və digər tərəfdən, bütövlükdə 

yerli istehsalın güclənməsinə təkan verir. Son iki il yarım ərzində Azərbaycanda 400 min yeni iş yeri 

açılmışdır. Mən xatırlayıram ki, 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində belə bir proqramla çıxış 

etmişdim ki, 5 il ərzində 600 min iş yerinin açılması nəzərdə tutulubdur. Bu gün artıq həyat göstərir ki, 

bizim bütün qərarlarımız, bütün planlarımız yerinə yetirilir. Çünki onlar reallığa əsaslanır.  

Biz öz fəaliyyətimizi, siyasətimizi düşünülmüş, konkret şəkildə aparırıq. Azərbaycanın hərtərəfli 

inkişafına çalışırıq. Belə olan halda, əlbəttə ki, uğurlar da var. Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi təkcə 

bir il ərzində 20 faiz aşağı düşmüşdür. Bizim iqtisadi proqramlarımız icra olunur, abadlıq-quruculuq işləri 

aparılır, yeni yollar salınır, elektrik stansiyaları tikilir, su xətləri, qaz kəmərləri çəkilir. Təkcə keçən il 

Azərbaycanda 300-dən çox məktəb tikilmişdir. Bütün bölgələrdə yeni müasir tibb ocaqları tikilir. O 

cümlədən Ucar rayonunda da bu işlər görülür. Məktəb, xəstəxana tikintisi bu gün Azərbaycanda prioritet 

məsələdir. Bizim insanlarımız yaxşı şəraitdə oxumalı, yaxşı tibbi xidmət almalıdırlar. Abadlıq, quruculuq 

olmalıdır, yaxşı yollar olmalıdır, işıq, qaz, su təchizatı olmalıdır. Biz bütün bu problemlər üzərində işləyirik, 

müxtəlif proqramlar qəbul edilib və icra olunur.  

Bölgələrin inkişafı gələcəkdə daha da sürətlə gedəcək, çünki Azərbaycanın maddi imkanları artır. 

Bunun əsas səbəbi Azərbaycanda Heydər Əliyevin neft strategiyasının uğurla aparılmasıdır. Çünki 1994-

cü ildə neft strategiyasının həyata keçirilməyə başlanması ilə Azərbaycana böyük sərmayə qoyulubdur və 

bu gün Azərbaycan öz neft layihələrini uğurla həyata keçirir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin istismara 

verilməsi tarixi hadisədir. Məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti, onun cəsarəti nəticəsində, Azərbaycan xalqının 
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müdrikliyi nəticəsində bu kəmər artıq reallıqdır. Baxmayaraq ki, onun tikintisi çox böyük çətinliklərlə 

müşayiət olunmuşdur. Çünki bəzi qüvvələr bunu istəmirdi, daxildə bəzi qüvvələr bunun əleyhinə çıxmışdı. 

Ancaq baxın, əgər Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri inşa edilməsəydi, bizim iqtisadi gələcəyimiz o qədər 

də nikbin olmazdı.  

Bu gün isə kəmərin işə düşməsi ilə əlaqədar Azərbaycanın maddi vəziyyəti ildən-ilə, özü də çox 

kəskin şəkildə, yaxşılaşacaqdır. Çünki Azərbaycan neft hasil və ixrac edən çox önəmli ölkəyə çevriləcəkdir. 

Ölkə xəzinəsinə milyardlarla dollar vəsait gələcəkdir. Nəzərə alsaq ki, artıq bizim bütün sahələrlə bağlı 

proqramlarımız var və onların icrası xeyli dərəcədə maliyyə mənbələrindən asılıdır, belə olan halda, 

şübhəsiz ki, növbəti illərdə Azərbaycanda bütün sahələrdə çox böyük irəliləyiş gözlənilir. Maddi imkanlar, 

əlbəttə, çox önəmli rol oynayır, eyni zamanda insanların bütün proqramlarda iştirak etməsi, siyasətimizi 

dəstəkləməsi bizi daha da gücləndirir. Bu gün Azərbaycanda həm ictimai-siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial 

vəziyyət çox müsbətdir. Xalqla iqtidar arasında birlik var, bizim siyasətimiz xalq tərəfindən dəstəklənir. 

Prezident kimi mən öz başlıca vəzifəmi xalqa xidmət etməkdə görürəm və öz fəaliyyətimlə bunu etməyə 

çalışıram. Çalışırıq ki, bizi narahat edən, düşündürən və insanları incidən bütün məsələləri aradan qaldıraq. 

İqtisadi inkişaf, sosial ədalət, maddi rifah, abadlıq-quruculuq - budur bugünkü Azərbaycanın əsas 

prioritetləri. Bir də demək istəyirəm ki, bunları icra etmək, bu planları həyata keçirmək üçün bütün imkanlar 

var.  

Düşünülmüş proqramlar var, siyasi iradə, xalqın dəstəyi var və insanlarımızın istedadı və bacarığı 

var. Biz bütün bu amilləri səfərbər edib Azərbaycanımızı daha da zənginləşdirməliyik. Müasir, qüdrətli 

dövlət qurmalıyıq. Onsuz da bizim bölgədəki mövqelərimiz günü-gündən möhkəmlənir. Azərbaycan artıq 

regionda çox önəmli və bir çox məsələlərdə həlledici mövqelərə malikdir. Getdikcə bizim önəmimiz ancaq 

və ancaq artacaqdır. Çünki bizim coğrafi vəziyyətimiz, neft-qaz yataqlarımızın olması, artıq fəaliyyətə 

düşmüş nəhəng neft kəməri, nəqliyyat infrastrukturu - bütün bunlar ölkəmizin önəmini artırır. Biz də 

bundan çox məharətlə istifadə etməliyik və istifadə də edirik.  

Bu gün Azərbaycan bölgədə gedən proseslərdə çox fəal iştirak edir, bəzi hallarda çox önəmli, dünya 

üçün önəmli məsələlərdə təşəbbüskardır və gələcəkdə bizim rolumuz artacaqdır. Beynəlxalq mövqelərin 

möhkəm olması, əlbəttə ki, daxili vəziyyətə də müsbət təsir göstərir. Bir sözlə, Azərbaycanın uğurlu inkşafı 

artıq realdır.  

Ancaq biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə kifayətlənməməliyik. Problemlər də, həllini gözləyən 

məsələlər də çoxdur. İqtisadi sahədə, sosial sahədə, bütün sahələrdə. Biz onların hamısını həll etməliyik. 

Ancaq mərkəzdə - Bakıda qəbul edilmiş qərarlar buna kifayət etməz. Mənim yerlərdəki nümayəndələrim 

bütün göstərişləri icra etməli və insanlara ləyaqətlə xidmət etməlidirlər. Mən yerlərdəki bütün 

nümayəndələrimə həmişə deyirəm ki, siz xalq üçün işləməli, xalq üçün çalışmalı, xalqın qayğıları ilə 

yaşamalısınız. Çünki bizim əsas məqsədimiz bundan ibarətdir və bütün icra orqanlarından tələb edirəm ki, 

öz vəzifə borcunu şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirsinlər.  

Bir sözlə, Azərbaycanın gələcək perspektivləri çox aydındır. Bizim siyasətimiz çox açıqdır. Biz 

irəliyə gedirik, özü də sürətlə gedirik. İndi Azərbaycanda bütün sahələrdə yeniliklər var, irəliləyiş var. Bəzi 

sahələrdə bu irəliləyiş daha da sürətlə gedir, bəzi sahələrdə bir az ləngdir, amma gedir. İqtisadi, siyasi, 

sosial, mədəni və bütün başqa sahələrdə.  

Mən gələcəkdə Azərbaycanın qarşısında ciddi problemlər görmürəm, mövcud olan problemlər öz 

həllini tapacaqdır. Ancaq ən birinci problem Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir və 

Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz, etnik təmizləmə siyasəti və bunun acı nəticələridir. Bilirsiniz ki, 

biz çalışırıq bu məsələni sülh yolu ilə yoluna qoyaq. Bu məqsədlə danışıqlarda iştirak edirik. Düzdür, artıq 

10 ildən çoxdur ki, danışıqlar gedir, ancaq heç bir nəticə yoxdur və bəzi hallarda danışıqlar prosesinə 

inamsızlıq da yaranır. Həm xalqda, həm də danışıqlarda iştirak edən şəxslərdə də belə bir fikir yaranır. 

Çünki nə vaxta qədər biz bu danışıqlarda iştirak etməliyik? Nə vaxta qədər biz gözləməliyik? Biz çalışırıq 

ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək, istəmirik müharibə olsun, qan tökülsün. Amma digər tərəfdən, 

torpaqlarımızın itirilməsi ilə də heç vaxt barışmayacağıq. Azərbaycan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağın 

Azərbaycandan ayrılması ilə heç vaxt barışmayacaq və heç vaxt Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun 

olmayan heç bir sülh sazişinə getməyəcəkdir. Bizim mövqeyimiz çox açıqdır, aydındır. Bu mövqe hələ bir 

neçə il bundan əvvəl mənim tərəfimdən bəyan olunmuşdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar 

predmeti deyil və müzakirə oluna bilməz. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya tərəfindən tanınır. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycanı öz sıralarına qəbul edəndə Dağlıq Qarabağla birlikdə qəbul 

etmişdir və Dağlıq Qarabağ bütün dünya tərəfindən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanınır. Bu, 
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məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çox gözəl hüquqi əsas yaradır. Azərbaycan bu mövqelərdən geri 

çəkilməyəcəkdir.  

Digər tərəfdən, hamımız bilirik ki, Dağlıq Qarabağ bütün dövrlərdə Azərbaycan torpağı olmuşdur, 

ermənilər qonaq kimi gəlmişdilər və bunu təsdiq edən dəqiq sənədlər var, faktlar var. Siyasi cəhətdən bu 

gün Azərbaycanın üstünlüyü göz qabağındadır. İqtisadi cəhətdən ölkəmizin inkişafı imkan verəcək ki, 

Azərbaycan iqtisadiyyatı Ermənistan iqtisadiyyatından 10-20 dəfə üstün olacaqdır. Bu gün bizim 

iqtisadiyyatımız artıq 5 dəfə üstündür. Hərbi cəhətdən bilirsiniz ki, biz ordu potensialını gücləndiririk və 

bu məqsədlə böyük tədbirlər görürük. Bütün sahələrdə bizim üstünlüyümüz artıq göz qabağındadır və mən 

əminəm ki, bu məsələni biz öz xeyrimizə həll edəcəyik.  

Əziz bacılar və qardaşlar, sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, sizi görməyimə çox şadam. Arzu 

edirəm ki, Ucar rayonu daha da yaxşı inkişaf etsin, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Sizə xoşbəxtlik, 

cansağlığı arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonra dövlətimizin başçısı İlham Əliyev sakinlərlə görüşüb səmimi söhbət etdi, onların problemləri 

ilə maraqlandı. Sakinlər onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər, ulu 

öndər Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərini xatırladaraq, onun layiqli davamçısı kimi Prezidentə gələcək 

fəaliyyətində uğurlar arzuladılar. 

 

AZƏRTAC 

2006, 29 iyun 
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Şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə yeni mənzillər verilmişdir 

(29 iyun 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 29-da Ucar 

şəhərində şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün tikilmiş yaşayış evinin istifadəyə verilməsi 

münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir. 

Şəhərin mərkəzində yerləşən 4 mərtəbəli 32 mənzilli bina dövlət vəsaiti hesabına tikilmişdir. İnşaat 

işləri “Azəraqrartikinti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Ucardakı 1 nömrəli Aqrotikinti filialı tərəfindən 

görülmüşdür. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ikinci qrup Qarabağ əlilləri Sadiq Baxışovun 

və Niyazi Müslümovun mənzillərində oldular, burada yaradılmış şəraitlə maraqlandılar. Müharibə əlilləri 

hər bir şəraiti olan bu mənzillərdə özlərini çox rahat hiss etdiklərini bildirdilər və dövlətin onlara göstərdiyi 

qayğını yüksək qiymətləndirdilər. 

Sonra dövlətimizin başçısı yeni mənzil alanlara orderləri təqdim etdi. Şəhid ailələrinin üzvləri və 

Qarabağ müharibəsi əlilləri bu diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə ürəkdən minnətdarlıq 

etdilər, lazım gələrsə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda bundan sonra da silaha sarılaraq, Ali baş 

komandanın əmrini yerinə yetirməyə hazır olduqlarını söylədilər. 

Prezident İlham Əliyev onlara təşəkkür edərək dedi ki, mən sizi təbrik edirəm, Azərbaycan xalqı, 

dövləti, hökumət orqanları - hamımız çalışmalıyıq ki, şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi əlilləri yaxşı 

yaşasınlar, onların maddi vəziyyəti yaxşılaşsın, məişət problemləri öz həllini tapsın. Ona görə biz bu 

istiqamətdə böyük işlər görürük və bundan sonra da görməliyik. Siz buna layiqsiniz, siz Vətən uğrunda 

vuruşmusunuz, sağlamlığınızı itirmisiniz, şəhid olanlar var. Ona görə bütün aidiyyəti dövlət qurumları 

gərək sizin problemlərinizi həll etsinlər. Belə gözəl binanın tikilməsi də bizim tərəfimizdən atılmış növbəti 

bir addımdır. Siz daha da böyük işlərə layiqsiniz və Azərbaycanın qüdrəti möhkəmləndikcə, iqtisadi 

imkanlarımız artdıqca sizin problemləriniz daha da sürətlə öz həllini tapacaqdır. Sizi bir daha təbrik edirəm, 

yeni evlərdə xoşbəxt yaşayın. 

Sonra yeni mənzillərin sahiblərinə Azərbaycan Prezidenti adından rəngli televizorlar hədiyyə 

olundu. 

 

AZƏRTAC 

2006, 29 iyun 
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Ucar şəhərində yeni avtovağzal istifadəyə verilmişdir 

(29 iyun 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, iyunun 29-da Ucar şəhərində əsaslı təmir və bərpa 

işlərindən sonra istifadəyə verilmiş avtovağzalın açılış mərasimi olmuşdur. Mərasimə toplaşanlar 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi böyük səmimiyyətlə qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı avtovağzalın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi və bina ilə yaxından tanış oldu, 

ulu öndər Heydər Əliyevin xarici ölkələrə səfərlərini əks etdirən fotostendə baxdı. 

Prezidentə məlumat verildi ki, daxili imkanlar və kredit hesabına yenidən qurulmuş avtovağzal 

gündə 700-800 sərnişinə xidmət edə biləcəkdir. Yerli reyslərlə yanaşı, buradan Moskva istiqamətində də 

reyslərin təşkili nəzərdə tutulur. 

Prezident İlham Əliyev avtovağzalın dispetçer və məlumat otaqlarına, kassa şöbəsinə baxdı, 

avtovağzalın bir hissəsində yerləşən Avtonəqliyyatservis Departamentinin 9 nömrəli regional Nəqliyyat 

MMC ilə də tanış oldu. Məlumat verildi ki, burada nəqliyyat vasitələrinin lisenziyalaşdırılması və 

fərqlənmə nişanlarının rəsmiləşdirilməsi şöbəsi fəaliyyət göstərir. Burada, əsasən Ucar, Zərdab, Kürdəmir 

rayonlarının hüquqi və fiziki şəxslərinə lisenziya və fərqlənmə nişanları veriləcəkdir. 

Ümumiyyətlə, bu avtovağzal kompleksində və ətraf xidmət sahələrində 100-ə yaxın işçi çalışır. 

Prezident İlham Əliyev regional nəqliyyat qurumunun mühasibat, fərqlənmə nişanlarının verilməsi 

şöbələri ilə də tanış oldu. 

 

AZƏRTAC 
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Akademik Zərifə Əliyeva adına Qazıqumlaq kənd xəstəxanasının açılışı olmuşdur 

(29 iyun 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, iyunun 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

iştirakı ilə akademik Zərifə Əliyeva adına Qazıqumlaq kənd xəstəxanasının təntənəli açılış mərasimi 

olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva akademik Zərifə Əliyevanın xəstəxananın 

binası qarşısında ucaldılmış büstü önünə gül dəstələri qoydular. 

Sonra dövlətimizin başçısı xəstəxananın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, foyedə Zərifə xanımın 

fəaliyyətindən bəhs edən guşə ilə tanış oldu. Prezidentə məlumat verildi ki, kənd xəstəxanası 35 

çarpayılıqdır, Heydər Əliyef Fondunun təşəbbüsü və vəsaiti hesabına iki ay yarım ərzində əsaslı şəkildə 

bərpa olunmuş və müasir avadanlıqla təmin edilmişdir. Hazırda burada 25 nəfər çalışır. Burada poliklinika 

da fəaliyyət göstərir. Prezident İlham Əliyev burada cərrahiyyə otağı, stomatoloji kabinet, doğum, göz 

xəstəlikləri şöbələri ilə yaxından tanış oldu. 
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2006, 29 iyun 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

219 

 

Heydər Əliyev Fondunun Qazıqumlaq məktəblilərinə hədiyyəsi 

(29 iyun 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, iyunun 29-da Ucar rayonunun Qazıqumlaq kəndində 

Heydər Əliyev adına 2 nömrəli orta məktəbin əsaslı təmirindən sonra açılışı olmuşdur. Dövlətimizin başçısı 

və xanımı mərasimdə iştirak edirdilər. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, 564 şagirdi, 45 nəfərlik pedaqoji kollektivi olan 

məktəb Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə təmir olunmuşdur. Məktəb 1998-ci ildə, xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin 75 illiyi münasibətilə tikilmişdi. Burada dərslər bir növbədə keçirilir. 

Dövlətimizin başçısı ulu öndərin fəaliyyətindən bəhs edən guşəyə, onun büstünə baxdı, məktəbin 

idman salonu, ayrı-ayrı sinif otaqları, linqafon kabineti, emalatxana, yeməkxana ilə tanış oldu, şagirdlərin 

yüksək bilik alması üçün yaradılan şəraitdən razılığını bildirdi. 

Sonra Prezident İlham Əliyev məktəbin pedaqoji kollektivi ilə görüşdü. Müəllimlər göstərilən 

diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına təşəkkür etdilər. Onlar Mehriban xanımın təşəbbüslərinin 

əhəmiyyətindən söz açdılar və onun mədəniyyətə və təhsilə göstərdiyi qayğını xüsusi vurğuladılar. Eyni 

zamanda, ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərini xatırladılar və onun siyasi xəttini layiqincə davam 

etdirən Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər. 

Sonra Prezident İlham Əliyev məktəbin stadionuna gələrək, kənd uşaqlarının futbol oynamasına 

baxdı, buradan ətrafı seyr etdi. Kənddə yeni yaraşıqlı evlərin tikilməsinin ölkəmizin ümumi iqtisadi inkişafı 

ilə bağlı olduğu vurğulandı. Azərbaycan Prezidenti şagirdlərin yüksək təhsilə və biliyə sahib olmaları üçün 

hər cür şəraitin yaradılmasının zəruriliyini və onların bir neçə dil öyrənməsinin əhəmiyyətli olduğunu 

söylədi. 

Daha sonra Qazıqumlaq kəndində yaraşıqlı parka gələn Prezident İlham Əliyev və xanımı 

Mehriban Əliyeva ulu öndərin burada ucaldılmış abidəsini ziyarət etdilər. 

 

AZƏRTAC 

2006, 29 iyun 

 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

220 

 

Prezident İlham Əliyev Qazıqumlaq kəndindəki şadlıq evində keçirilən toy mərasimində iştirak 

etmişdir 

(29 iyun 2006-cı il) 

 

Prezident İlham Əliyev iyunun 29-da Ucar rayonunun Qazıqumlaq kəndində yeni istifadəyə 

verilmiş şadlıq evində keçirilən toy mərasimində iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı şadlıq evinin qarşısında ulu öndər Heydər Əliyevin büstü önünə gül 

dəstələri qoydular. 

Prezidentə məlumat verildi ki, 460 yerlik şadlıq evində bu gün ilk toy mərasimi keçirilir. Toya 

gələnlər əziz qonaqları hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

Prezident İLHAM ƏLİYEV yeni ailə quran gənclərə müraciətlə dedi: 

- Əziz balalar! Mən sizi bu gözəl toy mərasimi münasibətilə ürəkdən 

təbrik edirəm. Siz bu gün ailə qurursunuz, birgə həyata başlayırsınız. Qoy sizin yolunuz həmişə 

açıq olsun, həmişə bir-birinizə dayaq olasınız, həmişə birlikdə olasınız. Bu, çox gözəl hadisədir. 

Azərbaycanda yeni ailə yaranır, yeni ailə qurulur. Əlbəttə ki, Azərbaycanda gedən bütün proseslər, görülən 

işlər imkan verir ki, cavanlar gələcəyə daha da inamla baxsınlar, ailə qursunlar, xoşbəxt yaşasınlar. Bu il 

Azərbaycanda böyük quruculuq işləri gedir. Mən bu gün bu kənddə bir neçə yerdə olmuşam. Görürəm ki, 

kənd abadlaşır. Mən bir müddət bundan əvvəl qarşıya vəzifə qoymuşdum ki, kəndlərin səviyyəsi şəhər 

səviyyəsinə yaxınlaşmalıdır, çatmalıdır. Kəndlə şəhər arasında fərq çox az olmalıdır. Biz bu gün bunu bu 

kənddə görürük. İndi burada ən müasir xəstəxana fəaliyyət göstərir. Məktəb, gözəl şadlıq evi, gözəl yollar, 

xiyaban, elektrik enerjisi - hər şey var. Üstəlik, bu gözəl məclis. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan yaşayır, 

Azərbaycan inkişaf edir. Ölkəmiz hərtərəfli inkişaf edir. Çünki ölkəmizin gücü, qüdrəti məhz bundadır. 

Şəhər, rayon, kənd - budur Azərbaycanın inzibati quruluşu. Mən həmişə deyirəm, əgər hər bir kəndin 

problemi həll olunarsa, deməli, bütün ölkəmizin problemləri həll edilmiş olur. Bu gün mən bunu bu gözəl 

məclisdə görürəm. Mən bu gün çox böyük sevinc içindəyəm. 

Ucar rayonu inkişaf edir, burada gözəl abadlıq-quruculuq işləri görülür, ab-hava yaxşıdır, əhval-

ruhiyyə yüksəkdir. Budur bu gün Azərbaycanı səciyyələndirən amillər. Ölkədə vətəndaş birliyi var, inkişaf, 

iqtisadi irəliləyiş var, sabitlik, sülh var, insanlar rahat, təhlükəsizlik, əmin-amanlıq şəraitində yaşayırlar. 

Biz hamımız çalışmalıyıq ki, bu gözəl işlər davam etdirilsin, ölkəmiz daha da möhkəmlənsin, müasirləşsin, 

səviyyə yüksəlsin. Bu, gözəl şadlıq evidir. Mən bu gün sizə deyirəm, yəqin ki, başqa rayonlardan da gəlib 

burada toy məclislərini keçirmək istəyənlərin sayı az olmayacaqdır. Bütün bölgələrdə, bütün kəndlərdə belə 

gözəl şərait olmalıdır. Biz buna doğru gedirik. Biz irəliyə gedirik və əlbəttə ki, gənc nəslin fəaliyyətindən 

çox şey asılıdır. Ona görə təhsilə böyük diqqət göstərilməlidir. Gənc nəsil vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə 

olunmalı, gözəl şəraitdə yaşamalıdır. Bu gün bu iki gəncin birləşməsində həm də böyük məna var. O məna 

ki, Azərbaycan xalqı yaşayır, yaxşı yaşayır, bundan da yaxşı yaşamalıdır və biz bunu təmin edəcəyik. 

Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə xoşbəxtlik arzulayıram. Bütün Ucar sakinlərinə 

xoşbəxtlik, əmin-amanlıq, inkişaf arzulayıram. Mən də öz tərəfimdən çalışacağam ki, Azərbaycanın inamlı 

inkişafı daha da sürətlə getsin, ölkəmiz daha da möhkəmlənsin, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Prezidentin təbriki böyük diqqətlə dinlənildi və alqışlarla qarşılandı. Sonra məclisdə Azərbaycan 

Prezidentinin şərəfinə gözəl şeirlər və mahnılar səsləndi. 
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Zərdab 

 
2006, 30 iyun 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Zərdab və Ağsu rayonlarına səfəri 

➢ Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsinin açılışı 

➢ Zərdab rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ “Heydər parkı” zərdablıların yeni istirahət guşəsidir 

➢ Heydər Əliyev Muzeyi Ulu Öndərin zəngin irsinin öyrənilməsində ideoloji mərkəz rolunu 

oynayacaqdır 

➢ Prezident İlham Əliyev şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə yeni mənzillərin orderlərini 

vermişdir 

➢ “Bank of Azerbaijan” zərdabda filialını açmışdır 

➢ Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Zərdabda yeni məktəb binası tikilmişdir 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Zərdab və Ağsu rayonlarına səfəri 

(30 iyun 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 30-da 

Zərdab rayonuna gəlmişdir. 

Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı rayonun mərkəzi meydanında minlərlə 

sakin böyük hörmət və ehtiramla, gül-çiçəklə qarşıladılar. Meydana toplaşanların əllərində ümummilli lider 

Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin portretləri, ulu öndərin kəlamları yazılmış transparantlar, 

Azərbaycanın dövlət bayraqları, Prezidenti salamlayan şüarlar var idi. 
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Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsinin açılışı 

(30 iyun 2006-cı il) 

 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Heydər Əliyev parkında ümummilli liderin heykəlinin açılış 

mərasimində iştirak etdi. Prezident İlham Əliyev heykəlin üzərindən ağ örtüyü götürdü. Tuncdan tökülmüş, 

postamentlə birlikdə hündürlüyü təxminən 6 metr olan əzəmətli abidənin müəllifləri Nəriman Məmmədov 

və İslam Abdullayevdir. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı abidənin önünə gül dəstələri qoydular. 

 

AZƏRTAC 

2006, 30 iyun 

 

 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

224 

 

Zərdab rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(30 iyun 2006-cı il) 

 

İyunun 30-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Zərdab rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri 

ilə görüşmüşdür.  

Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

-Əziz bacılar və qardaşlar!  

Əziz zərdablılar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün mən Zərdab rayonuna gəlmişəm, sizinlə 

birlikdəyəm, vəziyyətlə tanış olacağam. Ancaq indi rayona daxil olarkən görürəm ki, çox gözəl abadlıq-

quruculuq işləri aparılır, yollar salınır. Bu, məni çox sevindirir. Çünki hər bir rayonun inkişafı bizim üçün 

çox vacibdir və bu, indi Azərbaycanın siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir.  

Bildiyiniz kimi, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının icrası nəticəsində 

Azərbaycanda 600 mindən artıq yeni iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. Onların da böyük əksəriyyəti artıq 

iki il yarım ərzində açılmışdır. Rayonların sosial-iqtisadi inkişafı, infrastruktur layihələrinin həyata 

keçirilməsi, abadlıq-quruculuq işlərinin aparılması Azərbaycanı daha da hərtərəfli inkişaf etdirəcəkdir. 

Çünki bizim ölkəmizin gələcək inkişaf perspektivləri çox gözəldir və çox aydındır. Mən çox istəyirəm ki, 

Azərbaycanın hər bir bölgəsi inkişaf etsin, hər bir rayon mərkəzi müasir standartlara cavab versin, bütün 

kəndlərdə abadlıq işləri aparılsın, yollar salınsın, elektrik enerjisi ilə təminat yaxşılaşsın. Bir sözlə, 

insanların gündəlik həyatında çox müsbət dəyişikliklər baş versin. Biz indi bu işləri görürük. Azərbaycanın 

çox inamlı inkişafı göz qabağındadır. Ümid edirəm ki, gələcək illərdə biz daha böyük uğurlara nail olacağıq.  

Görülən bütün bu işlərin təməli 1990-cı illərin ortalarında qoyulmuşdur. Ulu öndər Heydər 

Əliyevin abidəsinin önündə çıxış edərkən qeyd etməliyəm ki, məhz onun fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan 

çox ağır, çətin vəziyyətdən uğurla çıxmışdır və indi iqtisadi baxımdan dünyada ən dinamik və sürətlə inkişaf 

edən ölkələrdən biridir. Bu gün Azərbaycan yüksəliş yolundadır, ölkəmiz hərtərəfli inkişaf edir və bu 

sahədə, əlbəttə, gələcəkdə də böyük işlər görülməlidir. Əsas odur ki, ümumi xətt - Heydər Əliyev siyasəti 

dəyişməz olaraq qalır, strategiya dəyişməz olaraq qalır. Biz bunu rəhbər tutaraq, Azərbaycanımızı daha da 

zənginləşdirəcəyik.  

Ancaq həyat yerində durmur. Qarşımıza yeni məsələlər çıxır, yeni çağırışlar ortaya çıxır, dünyada 

vəziyyət dəyişir, bölgədə vəziyyət dəyişir. Biz buna hazır olmalıyıq. İlk növbədə, Azərbaycanın iqtisadi 

təhlükəsizliyi, enerji təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. İndi bu məsələlər dünyada gedən proseslərə çox 

böyük dərəcədə təsir göstərir. O ölkələr ki, öz siyasətini, öz fəaliyyətini daxili imkanlar üzərində qurur, 

onlar, əlbəttə, öz siyasətini müstəqil şəkildə apara biləcəklər.  

Bizim əsas məqsədimiz müstəqilliyimizi daha da möhkəmləndirməkdir və bunu etmək üçün 

iqtisadi imkanlar daha da geniş olmalıdır. Məhz bu məqsədlə iqtisadi islahatlar aparılır. Yeni proqramlar 

qəbul olunur və Azərbaycan iqtisadi cəhətdən tam şəkildə özü-özünü təmin edir. Biz heç kimin yardımından 

asılı deyilik, heç kimin maddi dəstəyinə də ehtiyacımız yoxdur. Azərbaycanın uğurlu neft strategiyası onu 

iqtisadi inkişaf baxımından qabaqcıl ölkələr sırasına gətirib çıxaracaqdır.  

Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsi təkcə bizim üçün 

yox, bütün bölgə üçün tarixi hadisədir. Gələcəkdə bu neft kəməri dünyada gedən proseslərə böyük təsir 

göstərəcəkdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf imkanlarını artırır. 

Xalqımız daha da yaxşı yaşayacaq, Azərbaycanın büdcəsi daha da artacaqdır. Son üç il ərzində büdcə 

xərcləri təxminən üç dəfə, ondan da çox artmışdır. Bu bizə imkan verir ki, müxtəlif sosial proqramları 

həyata keçirək. İndi Azərbaycanda müxtəlif yerlərdə 6 elektrik stansiyası tikilir. Bu o deməkdir ki, qısa 

müddət ərzində Azərbaycanda elektrik enerjisi qıtlığı aradan qaldırılacaqdır. Müxtəlif bölgələrə qaz xətləri, 

su kəmərləri çəkilir, həm magistral yollar, eyni zamanda, şəhərlərarası yollar salınır.  

Misal üçün, Ucar-Zərdab yolu əsaslı təmir edilmişdir və indi yüksək standartlara cavab verir. O 

cümlədən kənd yollarının abadlaşmasına böyük diqqət göstərilməlidir. Çünki bu, infrastruktur deməkdir. 

İnfrastruktur olmayan yerdə heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Yeni müəssisələrin fəaliyyətə başlaması 

üçün elektrik enerjisi lazımdır. Biz bunu da yeni stansiyaların tikintisi ilə təmin edirik. İqtisadi sahə 
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Azərbaycanda artıq çox uğurla inkişaf edir. Məqsəd ondan ibarətdir ki, insanların rifah halı daha da sürətlə 

yaxşılaşsın. Bu məqsədlə maaşlar, pensiyalar artırılır və gələcəkdə də artırılacaqdır. Bu məqsədlə 

sahibkarlığın inkişafına böyük dəstək verilir və bu il Azərbaycan büdcəsində sahibkarlığın inkişafı üçün 

təxminən 100 milyon dollara qədər vəsait nəzərdə tutulubdur.  

Kreditlər veriləcəkdir ki, iş adamları, xüsusilə rayonlarda fəaliyyət göstərən iş adamları bu 

kapitaldan istifadə edib yeni iş yerləri açsınlar, yeni müəssisələri işə salsınlar. Beləliklə, hər bir bölgə daha 

da sürətlə inkişaf etsin. Biz çalışırıq ki, kənd təsərrüfatının inkişafına öz köməyimizi göstərək. Bildiyiniz 

kimi, bu məqsədlə dövlət “Aqrolizinq” yaratdı və onun xətti ilə fermerlərə texnikanın verilməsi nəzərdə 

tutulur. Gələn il bu məqsədlərə daha da böyük həcmdə vəsait ayrılacaqdır. Beləliklə, rayon yerlərində iş 

yerlərinin açılması daha da sürətlə gedəcəkdir.  

Sosial məsələlərin həlli də diqqət mərkəzindədir. İndi Azərbaycanda məktəb tikintisi geniş vüsət 

almışdır. Təkcə keçən il 300-dən çox məktəb tikilibdir. Bu il də təxminən bu qədər yeni məktəb tikiləcəkdir. 

Çünki buna böyük ehtiyac var. Azərbaycanda 4500 məktəb var. Onların təxminən 60-70 faizi o qədər də 

yaxşı vəziyyətdə deyil, təmirə ehtiyac var, yeni məktəblərin tikintisinə ehtiyac var. Bunu etmək üçün vəsait 

lazımdır. Biz də bunu təmin edirik. Tibb mərkəzləri, digər sosial infrastruktur obyektləri tikilir, bütövlükdə 

sosial sahəyə böyük diqqət verilir.  

Bilirsiniz, indi Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayır. Bazar iqtisadiyyatının 

özünəməxsus əlamətləri var. Doğrudur, bunlar dünyada ən mütərəqqi prinsiplərdir və bütün inkişaf etmiş 

ölkələrdə bazar iqtisadiyyatı tam şəkildə bərqərar olunubdur. Ancaq bununla yanaşı, biz sosial məsələlərin 

həllinə də çalışmalıyıq. Sırf bazar iqtisadiyyatı üzərində qurulan iqtisadi mexanizm o qədər də böyük uğur 

gətirmir. Çünki belə olan halda, insan amili unudulur. Biz isə istəyirik ki, əsas səylərimizi məhz insanların 

daha da yaxşı yaşamasına yönəldək. Ona görə bizim dövlət büdcəmiz də sosialyönümlüdür. Orada 

maaşların, pensiyaların, digər müavinətlərin verilməsinə böyük xərclər nəzərdə tutulub və bu, gələcəkdə 

daha da artacaqdır.  

Bu gün Azərbaycanın dövlət büdcəsi, icmal büdcə 5 milyard dollardan yuxarıdır. Halbuki, üç il 

bundan əvvəl bu, təxminən 1 milyard dollardan bir az çox idi. Gələcək illərdə bu, daha da artacaq və öz 

növbəsində, Azərbaycanın bütün məsələlərinin həllində bizə imkan yaradacaqdır. Beləliklə, biz ölkəmizi 

daha da möhkəmləndirəcəyik, zənginləşdirəcəyik. Azərbaycanın bütün bölgələri daha da sürətlə inkişaf 

edəcəkdir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı çox uğurla icra edilir və beləliklə, Azərbaycanın 

qarşısında duran əsas problemlər öz həllini tapacaqdır.  

Mən də buna çalışıram. Mənim məqsədim bundan ibarətdir. İki il yarım bundan əvvəl prezident 

seçkiləri ərəfəsində bu proqramla çıxış etmişəm. Bu gün bu sözlərə sadiqəm. Həyat və praktika onu göstərir 

ki, verilmiş bütün vədlər, təklif edilmiş bütün proqramlar reallıqda öz əksini tapır. Əsas da budur. Əsas 

odur ki, sözlə əməl arasında birlik olsun, görülən tədbirlər nəticəsində irəliləyiş olsun. Bu irəliləyiş təkcə 

iqtisadi göstəricilərdə yox, eyni zamanda, insanların gündəlik həyatında öz əksini tapsın. Əgər belə olarsa, 

onda Azərbaycan xalqı daha da yaxşı, firavan yaşayacaqdır. Bizim də məqsədimiz bundan ibarətdir ki, 

insanlar yaxşı yaşasınlar, zəngin yaşasınlar, sülh, təhlükəsizlik, əmin-amanlıq şəraitində yaşasınlar. 

Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik qorunub saxlanılsın, vətəndaş birliyi möhkəmlənsin, Azərbaycan xalqı 

qarşıda duran bütün vəzifələri inamla yerinə yetirsin. Bu gün biz bunu görürük.  

Son illər ərzində Azərbaycanda gedən müsbət proseslər Zərdab rayonunun timsalında artıq özünü 

göstərir. Sizin rayonunuz abadlaşır, gözəlləşir. Siz bunu məndən yaxşı bilirsiniz, burada yaşayırsınız. 

Gələcəkdə görüləcək tədbirlər nəticəsində rayon daha da gözəlləşəcək, abadlaşacaq, insanlar daha da yaxşı 

yaşayacaqlar. Mən bunu arzulayıram və bu məramla Zərdaba gəlmişəm.  

Sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev sakinlərlə görüşüb, səmimi söhbət etdi, onların vəziyyəti ilə 

maraqlandı. Sakinlər günü-gündən abadlaşan rayonda yeni iş yerlərinin açıldığını, sosial-iqtisadi 

proqramların uğurla icra olunduğunu vurğuladılar, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

zərdablılara göstərdiyi diqqət və qayğını xatırlatdılar, dövlətimizin başçısına gələcək fəaliyyətində uğurlar 

arzuladılar. 

 

AZƏRTAC 

https://azertag.az/
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“Heydər parkı” zərdablıların yeni istirahət guşəsidir 

(30 iyun 2006-cı il) 

 

Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 

xanımı xalqımızın ümummilli liderinin xatirəsinə salınmış və 5 hektar sahəni əhatə edən “Heydər parkı”na 

gəldilər. 

Ulu öndərin burada ucaldılmış abidəsi parka xüsusi görkəm verir. Parkda üç fəvvarə və bir şəlalə 

var, üçtağlı giriş qapısı, dörd kölgəlik tikilmişdir. 8 min kvadratmetrdən çox sahədə yaşıllıq salınmışdır. 

Gələcəkdə daha bir fəvvarənin tikilməsi planlaşdırılır. 

Dövlətimizin başçısı sakinlərin mədəni istirahətinin və asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi üçün 

bu cür parkların salınmasının faydalı olduğunu və şəhərə xüsusi gözəllik verdiyini vurğuladı. 

 

AZƏRTAC 

2006, 30 iyun 
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Heydər Əliyev Muzeyi Ulu Öndərin zəngin irsinin öyrənilməsində ideoloji mərkəz rolunu 

oynayacaqdır 

(30 iyun 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 30-da Zərdab şəhərində Heydər Əliyev muzeyinin 

təntənəli açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi və muzeylə tanış oldu. Şəhərin Heydər Əliyev 

prospektində, ulu öndərin adını daşıyan parkda yerli mütəxəssislər tərəfindən memarlıq üslubunda tikilmiş 

muzeydə xalqımızın ümummilli liderinin zəngin həyat və fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini əks etdirən 

kitablar, sənədlər, fotoşəkillər toplanmışdır. Muzeydə ulu öndərin büstü də qoyulmuşdur. 10 guşədə 

yerləşdirilmiş eksponatlar arasında ümummilli lider Heydər Əliyevin 1978-ci ildə Zərdaba gəlişini, 

keçirdiyi görüşləri əks etdirən bölmə xüsusi yer tutur. 

Xüsusi vurğulandı ki, Heydər Əliyevin zəngin irsinin öyrənilməsində ideoloji mərkəz rolunu 

oynayacaq bu muzeyin yaradılması dahi şəxsiyyətə zərdablıların böyük məhəbbətinin təzahürüdür. 1978-

ci ildə Kür çayında baş vermiş daşqınlarla əlaqədar Zərdab rayonu böyük fəlakətlə üzləşmişdir. Çətin gündə 

həmişə öz xalqı ilə bir yerdə olan ulu öndərimiz o vaxt zərdablıları darda qoymamış, rayona gələrək 

problemlə yerindəcə tanış olmuş və dəyərli məsləhətlərini vermiş, rayonu fəlakətdən qurtarmışdır. Ulu 

öndər o zaman təsərrüfatlarda da olmuş, ağsaqqallarla, ictimaiyyətin nümayəndələri ilə səmimi görüşlər 

keçirmişdir. 

Bütün bunları əks etdirən fotoşəkillər Prezident İlham Əliyevdə xüsusi maraq doğurdu. 

Dövlətimizin başçısı muzeylə tanışlıqdan sonra xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı: 

“Heydər Əliyev” muzeyinin fotoşəkilləri ulu öndərin həyat və fəaliyyətini nümayiş etdirir. 

Muzeyin xarici görünüşü və daxili tərtibatı yüksək standartlara cavab verir. 

Heydər Əliyevin 1978-ci ildə Zərdab rayonuna səfəri rayonun sosial-iqtisadi inkişafına böyük təkan 

vermişdir. Bu gün də Zərdab rayonu inkişaf edir, burada quruculuq, abadlıq işləri gedir. Azərbaycanın 

hərtərəfli inkişafını təmin etmək üçün regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı sürətlə icra olunmalıdır. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, doğma vətənimizə sədaqətlə xidmət etməsi bizim 

üçün örnək və nümunədir. 

Heydər Əliyev siyasəti yaşayır və davam etdirilir. 

Bütün zərdablılara öz hörmət və məhəbbətimi bildirir, onlara yeni uğurlar arzulayıram. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

30.06.2006-cı il.” 

 

AZƏRTAC 

2006, 30 iyun 
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Prezident İlham Əliyev şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə yeni mənzillərin orderlərini 

vermişdir 

(30 iyun 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 30-da 

Zərdab şəhərində şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün tikilmiş yaşayış evinin istifadəyə 

verilməsi münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir. 

Şəhərin Şəhriyar küçəsində yerləşən dördmərtəbəli 32 mənzilli bina dövlət vəsaiti hesabına 

tikilmiş, bu məqsədə 360 min yeni manat vəsait xərclənmişdir. Yerli inşaatçıların tikdiyi binada bütün 

mənzillər su, təbii qaz və elektrik enerjisi ilə təchiz edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva yeni binada Qarabağ müharibəsi əlilləri Soltan 

Cəbrayılovun, Şahin Əhmədovun və Asif Qəhrəmanovun mənzillərində oldular, burada yaradılmış şəraitlə 

maraqlandılar. Müharibə əlilləri hər cür rahatlığı olan bu mənzillərə görə təşəkkür etdilər, dövlətin onlara 

göstərdiyi diqqətdən razılıqlarını bildirdilər. 

Sonra dövlətimizin başçısı yeni mənzil alanlara orderləri təqdim etdi. Şəhid ailələrinin üzvləri və 

Qarabağ müharibəsi əlilləri bu qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə ürəkdən minnətdarlıq etdilər, ulu 

öndərə Allahdan rəhmət dilədilər. 

Prezident İlham Əliyev yeni mənzillərə köçənləri təbrik edərək dedi ki, burada xoşbəxt yaşayın. 

Həmişə çalışırıq ki, Qarabağ müharibəsi əlilləri, şəhid ailələri daha da yaxşı yaşasınlar. Siz buna layiqsiniz. 

Siz Vətən uğrunda vuruşmusunuz, sağlamlığınızı itirmisiniz. Ona görə dövlət həmişə sizə böyük qayğı 

göstərməlidir. İndi bizim imkanlarımız artır, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən daha da güclənir və gələcəkdə 

də belə gözəl binaların tikintisi nəzərdə tutulmuşdur ki, ehtiyacda olan insanlar yaxşı şəraitdə yaşasınlar. 

Onların maddi təminatı yaxşı olsun və bütövlükdə, heç bir çətinlik çəkməsinlər. Mən mənzillərə baxdım, 

gözəldir, bütün şəraiti var və burada rahat yaşayacaqsınız. Hamınızı təbrik edirəm. 

Sonra yeni mənzillərin sahiblərinə Azərbaycan Prezidenti adından rəngli televizorlar hədiyyə 

olundu. 

 

AZƏRTAC 

2006, 30 iyun 
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“Bank of Azerbaijan” zərdabda filialını açmışdır 

(30 iyun 2006-cı il) 

 

İyunun 30-da Zərdab şəhərində “Bank of Azerbaijan” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin 16 nömrəli 

filialının açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. Dövlətimizin başçısı yeni filialla 

tanış oldu, fəaliyyəti ilə maraqlandı. Prezidentə məlumat verildi ki, burada müvafiq maliyyə əməliyyatları 

keçirilir, hüquqi və fiziki şəxslərə kreditlər verilir. Ümumiyyətlə, bank regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramının icrası ilə bağlı büdcə vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən layihələrin həyata 

keçirilməsində iştirak edir. İqtisadi rayonlar üzrə cəmi 140 layihə həyata keçirilir. Zərdabda açılmış filialda 

bir neçə yerli sakin işlə təmin olunmuşdur və gələcəkdə iş yerlərinin sayı artırılacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev bu cür layihələrin ölkənin iqtisadi inkişafı, regionlarda yeni iş yerlərinin 

açılması üçün əhəmiyyətli olduğunu bildirdi. 

Açılış mərasimindən xatirə olaraq, dövlətimizin başçısına hədiyyə təqdim olundu. 

 

AZƏRTAC 

2006, 30 iyun 
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Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Zərdabda yeni məktəb binası tikilmişdir 

(30 iyun 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, iyunun 30-da Zərdab rayonunun Dəkkəoba kəndində 

Heydər Əliyev Fondunun “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” proqramı çərçivəsində orta məktəb binası 

istifadəyə verilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva bu təhsil ocağına gəldilər. 

Pedaqoji kollektiv, kənd sakinləri Prezidenti və xanımını böyük səmimiyyətlə qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı məktəbin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

200 yerlik məktəbi 8 nömrəli İxtisaslaşdırılmış dəmir yol tikinti idarəsinin kollektivi inşa etmişdir. 

12 sinif otağından ibarət, lazımi avadanlıqla təchiz olunmuş məktəbdə tədrisin müasir tələblər səviyyəsində 

qurulması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Geniş idman salonu və açıq idman meydançası da vardır. 

Burada dərslər bir növbədə keçirilir. 

Prezident İlham Əliyev məktəbdəki şəraitlə maraqlandı, kompyuter və riyaziyyat kabinetlərinə, 

ayrı-ayrı sinif otaqlarına baxdı. Bildirildi ki, gələn ilin sonunadək Azərbaycanda orta məktəblərin 

kompyuterləşdirilməsi proqramı başa çatdırılacaqdır. 

Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti ilə bu il rayonun Pərvanlı kəndində 240 yerlik, Lələağacı kəndində 

isə 160 yerlik məktəb binaları da tikiləcəkdir. 

Sonra Prezident İlham Əliyev məktəbin pedaqoji kollektivi ilə görüşdü, onları təbrik etdi, ölkəmizin 

bütün bölgələrində, o cümlədən Zərdabda yeni müasir təhsil ocaqlarının tikilməsindən, şagirdlərin yüksək 

bilik alması üçün yaradılan şəraitdən razılığını bildirdi. Uşaqların yaxşı oxuması, biliyə yiyələnməsi, 

vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alması üçün daha səylə çalışmağı tövsiyə etdi. 

Müəllimlər ulu öndərin tarixi xidmətlərini, təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğını xatırlatdılar, 

Prezident İlham Əliyevin tövsiyəsinin, arzu və istəklərinin yerinə yetirilməsi üçün əzmlə çalışacaqlarını 

bildirdilər. Onlar Mehriban xanımın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətini də yüksək 

qiymətləndirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2006, 30 iyun 
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Əli Bayramlı (Şirvan) 

 
2006, 23 mart 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Əli Bayramlı şəhərinə səfəri: Əli Bayramlı şəhər ictimaiyyətinin 

nümayəndləri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

➢ Heydər Əliyev parkı ilə tanışlıq 

➢ Azərbaycan Prezidenti Qarabağ müharibəsi, Çernobil əlillərinə, şəhid ailələrinə və Böyük Vətən 

Müharibəsi veteranlarına yeni mənzillərin orderlərini təqdim etmişdir 

➢ Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin təməlinin qoyulması mərasimi 

 

2007, 24 dekabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Əli Bayramlı şəhərinə səfəri: Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin 

açılış mərasimi: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ Müdafiə Sənayesi nazirliyinin “Telemexanika” zavodu ilə tanışlıq 

➢ Çılpaqlı qəsəbəsindəki yeni orta məktəb Prezident İlham Əliyevin Əli Bayramlılılara növbəti 

hədiyyəsidir 

➢ Yağ emalı zavodunun məhsulları xarici bazara da göndərilir 

➢ “Cənub” elektrik stansiyasının təməli qoyulmuşdur 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Əli Bayramlı şəhərinə səfəri 

Əli Bayramlı şəhər ictimaiyyətinin nümayəndləri ilə görüş 

(23 mart 2006-cı il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 23-də İmişli 

rayonuna səfərini başa çatdırdıqdan sonra Əli Bayramlı şəhərinə gəlmişdir. 

Rayon mərkəzində yerləşən Heydər Əliyev meydanında dövlətimizin başçısını və xanımını 

minlərlə sakin hörmət və ehtiramla, hərarətli alqışlarla qarşıladı. Onların əllərində ulu öndərin və Prezident 

İlham Əliyevin portretləri, Azərbaycanın dövlət bayraqları, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

müdrik kəlamları yazılmış transparantlar, Prezidenti salamlayan şüarlar var idi. 

Prezident İlham Əliyev ulu öndərin meydanda ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezidentin xanımı Mehriban Əliyeva da abidə önünə gül qoydu. 

Sonra meydanda şəhər ictimaiyyətinin nümayəndləri ilə görüş keçirildi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Əziz dostlar!  

Əziz bacılar və qardaşlar!  

Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, hər birinizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda artıq iki ildir regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı həyata 

keçirilir və demək olar ki, bütün ölkəmizi əhatə edir. Mən çox şadam və çox sevinirəm ki, Əli Bayramlı 

şəhərində də bu proqram uğurla icra edilir. Məndə olan məlumata görə, bizə daxil olan məktublara əsasən 

deyə bilərəm ki, Əli Bayramlı son müddət ərzində çox inkişaf edibdir. Burada çoxlu abadlıq, quruculuq 

işləri aparılıbdır, yeni yollar, xiyabanlar salınıb, şəhər abadlaşıbdır. Bu, məni çox sevindirir. Çünki mənim 

istəyim, arzum məhz bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsi, hər bir şəhəri gözəlləşsin, 

abadlaşsın, insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşsın, insanlara göstərilən xidmətin səviyyəsi yüksəlsin və 

beləliklə, Azərbaycan hərtərəfli inkişaf etsin, möhkəm, qüdrətli bir dövlətə çevrilsin. Bunu təmin etmək 

üçün, şübhəsiz, bütün bölgələr inkişaf etməlidir. Şəhərlə kənd arasında fərq azalmalıdır. Əlbəttə ki, 

miqrasiya məsələləri də tənzimlənməlidir və bütün yerlərdə, bütün bölgələrdə iş yerləri açılmalıdır, yeni 

imkanlar yaradılmalıdır.  

Bilirsiniz ki, iş yerlərinin açılması ilə bağlı proqram uğurla icra edilir. Son iki il ərzində 350 minə 

qədər yeni iş yeri açılmışdır. Bu iş yerlərinin yaranması insanlarımızın həyat səviyyəsini yaxşılaşdırır, 

yoxsulluğu azaldır. Əgər iki il bundan əvvəl Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsində yaşayanlar 49 faiz idisə, 

bu gün 29 faizdir və əminəm ki, gələn il bu faiz daha da aşağı düşəcəkdir. Çünki bizim iqtisadi inkişafımız, 

onun dinamik sürəti bunu təmin edəcəkdir.  

Bilirsiniz ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı dünyada ən yüksək sürətlə inkişaf edir. Başqa elə ölkə 

yoxdur ki, onun iqtisadiyyatı ildə 26 faiz artsın. Keçən il bizdə iqtisadiyyat 26 faizdən çox artmışdır. Bu 

ilin artıq birinci aylarında, yanvar-fevral aylarında artım 50 faizə qalxmışdır. Bu o deməkdir ki, büdcəmiz 

artacaq, imkanlar artacaq, abadlıq, quruculuq işlərinə daha da böyük vəsait qoyulacaqdır.  

Bilirsiniz ki, indi bölgələrdə məktəb tikintisi sürətlə gedir. Təkcə keçən il ərzində 300–dən çox yeni 

məktəb tikilib, əlavə korpuslar tikilib və əsaslı təmir edilmişdir. Onu da bilirsiniz ki, bütün respublikada 

idman kompleksləri tikilir. İndi yeni proqram icra olunur və biz buna başlamışıq - bütün bölgələrdə yeni 

müasir tibb ocaqları yaradılmalıdır. Çünki bizim insanlarımıza ən yüksək səviyyədə tibbi xidmət 

göstərilməlidir. Bu məqsədlə ölkəmizin müxtəlif yerlərində müasir müalicə-diaqnostika mərkəzləri 

tikilməyə başlanmışdır. Belə diaqnostika mərkəzlərindən birinin də təməl daşını bu gün Əli Bayramlıda 

qoyacağıq. Çünki mən göstəriş vermişəm ki, mütləq Əli Bayramlıda ən müasir tələblərə cavab verən tibb 

mərkəzi tikilib istifadəyə verilsin.  

Bir sözlə, bizim bütün sosial proqramlarımız var və onların təməlində iqtisadi güc dayanır. İqtisadi 

gücü də biz birlikdə yaratmalıyıq. Qəbul edilmiş proqramlar, bizim cəsarətli iqtisadi islahatlarımız, 

iqtisadiyyatın liberallaşması, yeni iş yerlərinin açılması, sahibkarlığın inkişafı və onlara dövlət tərəfindən 

verilən dəstək, kreditləşdirmə siyasəti, ipoteka mexanizmi - bütün bunlar ölkəmizi inkişaf etdirir. Nəzərə 
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alsaq ki, Azərbaycanın çox zəngin neft-qaz yataqları var, təsəvvür etmək çətin deyil ki, yaxın zamanlarda, 

bir neçə ildən sonra ölkəmiz qüdrətli dövlətə çevriləcəkdir.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin neft strategiyası bunu təmin edir, əsas amil budur və 1994-cü ildən 

indiyə qədər görülmüş işlər bizə imkan verir ki, həm ölkə iqtisadiyyatına çox böyük həcmdə sərmayə 

qoyulsun, həm də bizim Neft Fondumuzda kifayət qədər vəsait toplansın. Bütövlükdə, bu gün Azərbaycanın 

valyuta ehtiyatları təxminən 2,5 milyard dollar səviyyəsindədir. Bu, çox böyük məbləğdir və bizə imkan 

verir ki, bütün sosial proqramları həll edək, maaşları, pensiyaları və digər sosial müavinətləri qaldıraq, 

insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Bir tərəfdən, artan iqtisadi potensial, iqtisadi islahatlar, bizim iqtisadi 

siyasətimiz, digər tərəfdən, sosial siyasət buna şərait yaradır. Azərbaycanda sosial siyasət mütləq və mütləq 

güclənməlidir. Çünki biz xalq üçün yaşayırıq, xalq üçün çalışırıq və əsas məqsədimiz bundan ibarətdir.  

Mən xatırlayıram, prezident seçkiləri ərəfəsində Əli Bayramlı şəhərində olarkən sizinlə görüşdə 

demişdim, əgər mənə etimad göstərilərsə, var gücümlə çalışacağam ki, Azərbaycan daha da möhkəmlənsin 

və xalqımız daha yaxşı yaşasın. Görürsünüz ki, qəbul edilmiş bütün proqramlar həyatda öz həllini tapır. 

350 min iş yerinin açılması özlüyündə çox böyük göstəricidir.  

Mən bu gün səhər İmişlidə idim. İmişlidə bölgədə, bütün bu regionda ən böyük şəkər zavodu tikilib 

istifadəyə verilibdir. O zavodda bilavasitə işləyənlərin sayı təxminən 1500 nəfər, onun fəaliyyəti ilə 

əlaqədar işlə təmin olunan insanların sayı 150 min nəfər olacaqdır. Yəni 150 min insan o zavodun 

fəaliyyətindən xeyir götürəcək, maaş alacaq və beləliklə, öz rifah halını yaxşılaşdıracaq, eyni zamanda, 

ölkə xəzinəsinə vergilər şəklində külli miqdarda vəsait daxil olacaqdır. Orada xarici mütəxəssislər də var 

idi, onlardan soruşdum ki, regionda, keçmiş sovet respublikaları məkanında buna bənzər zavod tikilibmi? 

Mənə dedilər ki, nəinki tikilib, olan zavodlar da dağıdılıbdır. Amma Azərbaycanda ən yüksək 

texnologiyaya malik böyük zavod tikilibdir. Bu, bizim sənaye potensialımızı möhkəmləndirir, iqtisadi 

artımı təmin edir və beləliklə, ölkə hərtərəfli inkişaf edəcəkdir.  

Əli Bayramlının da böyük tarixi var, Azərbaycanda böyük yeri var. Görəndə ki, şəhər abadlaşır, 

xiyabanlar salınır, yeni binalar tikilir - bu, məni çox sevindirir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, burada 

gedən işlərdən mən çox razıyam.  

Mən, adətən, öz çıxışlarımda tərifə çox yer ayırmıram. Daha çox nöqsanlara, problemlərə diqqəti 

cəlb edirəm. Çünki Azərbaycanda problemlər hələ çoxdur, biz bunları həll etməliyik və sürətlə həll 

etməliyik. Dediyim kimi, bütün istiqamətlərdə bu proseslər gedir. Həm dövlət müstəqilliyimizin 

möhkəmlənməsində, həm də iqtisadi potensialın artımında, ordu quruculuğunda, sosial məsələlərin 

həllində, xarici siyasətimizin icrasında – bütün bu istiqamətlərdə proseslər müsbət istiqamətdə gedir. Amma 

bununla yanaşı, problemlər də var və əhalinin 29 faizinin yoxsulluq səviyyəsində yaşaması ən böyük 

problemdir. İşsizlik məsələsi öz həllini tapır. Ancaq hələ Azərbaycanda kifayət qədər işsiz adam var. Biz 

onları işlə təmin etməliyik. Yeni iş yerləri, müəssisələr açılmalıdır. Yəni kifayət qədər problemlər var və 

mən daim bütün diqqəti bu problemlərin həll olunmasına cəlb edirəm. Amma bununla yanaşı, gərək müsbət 

təcrübə də təbliğ olunsun. Harada iş yaxşı gedirsə, o yerlərdə inkişafı təmin edən insanların da fəaliyyəti 

gərək layiqincə qiymətləndirilsin. Mən ədalətin tərəfdarıyam və həmişə çalışmışam ki, Azərbaycanda sosial 

ədalət prinsipi ən yüksək səviyyədə olsun, pozulmasın. Biz gedən bütün proseslərə obyektiv qiymət 

verməliyik. Onu da qeyd etməliyəm ki, çox şey yerlərdə işləyən insanlardan asılıdır. Biz bütün proqramları 

qəbul etmişik. Onlar çox konkret, müfəssəl proqramlardır. Demək olar ki, hər bir rayona aid olan ən ciddi 

problemlər və onların həlli yolları təsbit edilibdir. Ancaq əgər yerlərdə onlar lazımi səviyyədə icra 

olunmasa, bizim işimiz yaxşı gedə bilməz. Yerlərdə gedən işlərdən, yerli məmurlardan, yerli rəhbərlərdən 

çox şey asılıdır. Mən hər bir məmurdan tələb edirəm ki, öz vəzifə borcuna vicdanla yanaşsın, tapşırılan 

sahədə yaxşı işləsin, insanları narahat edən problemləri həll etsin. Bütün ərizə və müraciətlərə vaxtlı-

vaxtında cavab versin.  

Mən rayonlarda olarkən çoxlu ərizələr, məktublar alıram və onlar da təhlil edilir. Sonra mən 

insanları narahat edən əsas problemlərə baxıram. Sizə deyə bilərəm, əgər o məktubların təhlilini aparsaq 

görərik ki, şikayət xarakterlilər azlıq təşkil edir. Şikayətlər ildən-ilə azalır. Bu onu göstərir ki, insanları 

narahat edən problemlər öz həllini tapmağa başlayıbdır. Məktublarda daha çox müəyyən xahişlər var, 

sağlamlıqla bağlı məsələlər var, ailə məsələləri var. Buna baxmayaraq, hər bir məktuba gərək diqqətlə 

yanaşaq. Çünki əgər insanı nəsə narahat etmirsə, o, heç vaxt gedib yağışda, yaxud da günün altında 

Prezidenti saatlarla gözləməyəcək ki, məktub çatdırsın. Əgər nəsə narahat edirsə, gərək biz araşdıraq, bilək 

ki, nə narahat edir. Elə problem yoxdur ki, öz həllini tapa bilməsin. Xüsusilə indiki zamanda. Azərbaycanın 

iqtisadi potensialı möhkəmlənir. Bizim büdcəmiz son üç ildə üç dəfə artıbdır. Bu, ümumiyyətlə, tarixdə 
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görünməmiş bir hadisədir. 1 milyard 200 milyon dollardan gəlib bu il 4 milyard dolları ötübdür. Gələn il 

daha da artacaqdır. Əlbəttə ki, bizim iqtisadi imkanlarımız artıqca, bütün problemlər də öz həllini 

tapmalıdır.  

İndi əsas diqqət infrastruktur layihələrinə yönəldilməlidir. Yol təsərrüfatı yeniləşməlidir, həm 

magistral yollar, həm də şəhərdaxili yollar yüksək səviyyədə olmalıdır. Mən indi buraya gələrkən fikir 

verdim ki, çox keyfiyyətli yeni yollar salınır və gərək şəhərin bütün yolları bu səviyyədə olsun. Əlavə nə 

qədər vəsait lazımdırsa, mən onu da ayracağam.  

Elektrik enerjisi ilə təminat yaxşılaşmalıdır. Bilirsiniz ki, bizim proqramımızda Əli Bayramlı 

elektrik stansiyasının yenidən qurulması məsələsi də dayanır və onu da həll edəcəyik. Su təchizatı, istilik 

sisteminin bərpası və qazlaşdırma Azərbaycanı tam şəkildə əhatə etməlidir. Beləliklə, bütün infrastruktur 

layihələri öz həllini tapandan sonra, əlbəttə ki, inkişaf daha da sürətlə gedəcəkdir.  

Bununla yanaşı, məktəb xəstəxana tikintisi, digər sosial obyektlərin tikintisi və təmiri diqqət 

mərkəzindədir. Mən göstəriş vermişəm ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün mədəniyyət ocaqları 

təftiş edilsin. Çünki onların böyük əksəriyyəti artıq yararsız vəziyyətə düşüb, uzun illər təmirsiz qalıbdır. 

Onlar da Bakıda və bütün bölgələrdə təmir olunmalıdır. Bunu etmək üçün bizim iqtisadi imkanlarımız var. 

Sadəcə olaraq, gərək insanlar bunu ürəklə etsinlər. Gərək can yandırsınlar, necə deyərlər, bunu əsas vəzifə 

kimi qəbul edib, icrasını təmin etsinlər. Çünki bütün lazımi göstərişlər verilib, lazım olan proqramlar qəbul 

edilibdir. Qalır, ancaq bunları yerinə yetirmək. Bunların da yerinə yetirilməsində bütün cəmiyyət, biz 

hamımız - yerli icra orqanları, ictimai xadimlər, əhali, bütün xalq iştirak etməlidir. Çünki bu, bizim 

Vətənimizdir, Azərbaycan bizim doğma torpağımızdır, yurdumuzdur və bu ölkəni özümüz, ancaq özümüz 

inkişaf etdirməliyik.  

Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndən sonra, demək olar ki, bütün respublikalardan fərqli olaraq, 

ən çətin vəziyyətdə idi. İqtisadiyyat dağılmışdı, vətəndaş qarşıdurması, anarxiya, xaos hökm sürürdü, 

hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. Torpaqlarımız işğal altına düşürdü. Biz o xaosdan, anarxiyadan 

yalnız və yalnız Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində, müdrikliyi, cəsarəti nəticəsində çıxa bildik. O, çox 

çətin bir dövr idi. Sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycan öz problemləri ilə faktiki olaraq təkbaşına qalmışdı. 

Biz heç bir yerdən lazımi səviyyədə nə kömək, nə bir yardım, nə də dəstək almadıq. Qonşularla müqayisədə, 

bəlkə də, on dəfə az aldıq. Bunun səbəbləri var, mən onları xırdalamaq istəmirəm. Amma biz anladıq və 

dərk etdik ki, müqəddəratımız öz əlimizdədir. Azərbaycan necə olacaq, necə inkişaf edəcək, dünyada hansı 

yeri tutacaq, bölgədə hansı yeri tutacaq, bu, bizdən asılıdır. O illər ərzində görülmüş işlər bu gün 

Azərbaycanı bölgədə lider dövlətə çeviribdir. İqtisadi inkişaf sürətinə görə biz dünyada birinci yerdəyik. 

Bölgədə Azərbaycanla rəqabət aparmaq iqtidarında başqa bir ölkə yoxdur və getdikcə bizim imkanlarımız, 

gücümüz artacaqdır. Beləliklə, bizim milli maraqlarımız daha da hərtərəfli və dolğun şəkildə öz əksini 

tapacaqdır. Yəni bizim taleyimiz özümüzdən asılıdır. Biz necə işləyəcəyik, bütün proqramları necə icra 

edəcəyik, ölkə o cür də inkişaf edəcək, vətəndaşlar da elə yaşayacaqlar.  

İndi Azərbaycandakı minimum əməkhaqqı bizi qane etmir. Düzdür, son bir neçə il ərzində dəfələrlə 

artıbdır. Amma yenə də bu, insanın minimum tələbatını ödəmirsə, deməli, bizi qane edə bilməz. Ona görə 

hökumət qarşısında vəzifə qoyulubdur ki, hesablansın və təkliflər verilsin, gərək qısa müddət ərzində 

Azərbaycanda minimum əməkhaqqı insanın minimum tələbatını ödəmək üçün uyğunlaşdırılsın. Bunu da 

təmin edəcəyik. Büdcəmiz getdikcə artdıqca, iqtisadi potensialımız möhkəmləndikcə bütün problemlər öz 

həllini tapacaqdır.  

Əgər bu gün belə gözəl inkişaf dinamikasını yaşayırıqsa, təsəvvür edin, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 

kəməri işə düşəndən sonra bizi nələr gözləyir. Ölkəmizə milyardlarla dollar gələcəkdir. Neftdən gələn 

gəlirlərin hamısı şəffaf şəkildə saxlanılır, xalq məlumatlandırılır və bütün gəlirlər haqqında, bütün xərclər 

haqqında məlumat mütəmadi qaydada dərc edilir. Çünki bu şəffaflıq olmalıdır. İnsanlar bilməlidirlər ki, 

ölkə xəzinəsində nə qədər vəsait var, nə qədər pul var və haraya xərclənir. Bildiyiniz kimi, xərclər ancaq 

büdcə hesabına aparılır, yəni Milli Məclis büdcəni təsdiq edəndə bütün xərclər orada nəzərdə tutulur.  

Beləliklə, həm iqtisadi, həm də sosial problemlərin həlli Azərbaycanı qısa müddət ərzində zəngin, 

qüdrətli dövlətə çevirəcəkdir. Mənim məqsədim isə məhz bundadır və eyni zamanda, çox istəyirəm ki, 

bütün bölgələr inkişaf etsin. Məsələn, biz neft-qazla zəngin olan bəzi ölkələrin təcrübəsini öyrənmişik, 

bilirik. Onlarda vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil, sosial ədalətsizlik var, gəlirlər düzgün bölünmür. 

Gəlirlərin xərclənməsində şəffaflıq təmin edilmir və xoşagəlməz hadisələr baş verir. Eyni zamanda, 

paytaxt, yaxud da böyük şəhərlər inkişaf edir, qalan bölgələrdə inkişaf getmir. Bizim regional inkişaf 
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proqramımızın məqsədi məhz bundadır ki, bu fərq nəinki azalsın, əksinə, bölgələr gərək inkişaf etsin və 

paytaxtın səviyyəsinə gəlib çatsın. Ona görə bütün bu tədbirlər vaxtlı-vaxtında icra olunmalıdır.  

Bir daha demək istəyirəm ki, Əli Bayramlıda aparılan işlər məni sevindirir. Əlbəttə ki, problemlər 

çoxdur, nöqsanlar da var. Siz də onların hamısını bilirsiniz. Amma siz düzgün istiqamətdə inkişaf edirsiniz 

və əminəm ki, gələcək illərdə Əli Bayramlı daha da gözəlləşəcək, gözəl binalar tikiləcək, gözəl müəssisələr, 

infrastruktur obyektləri yaranacaq, parklar, yollar salınacaq ki, bizim Vətənimiz çiçəklənsin, Azərbaycan 

möhkəmlənsin və qüdrətli dövlətə çevrilsin.  

Əziz dostlar, sizin hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram, sizə xoşbəxtlik, cansağlığı arzulayıram. 

Sağ olun. 

 

X X X 

 

Əli Bayramlı sakinləri dövlətimizin başçısına yaxınlaşaraq səmimi görüşdülər, xoş arzularını 

çatdırdılar, şəhərdə aparılan quruculuq-abadlıq işlərindən razılıqlarını bildirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2006, 23 mart 
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Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

(23 mart 2006-cı il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, martın 23-də Əli Bayramlı şəhərinin mərkəzində Heydər Əliyev muzeyinin 

təntənəli açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. Dövlətimizin başçısı muzeyin 

açılışını bildirən qırmızı lenti kəsdi. 

Şəhərin mərkəzi küçəsində ulu öndərin xatirəsinə yaradılmış muzeydə Heydər Əliyevin büstü 

qoyulmuş, ümummilli liderimizin həyat və fəaliyyətini əks etdirən geniş materiallar toplanmışdır. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı xalqımızın ümummilli liderinin uşaqlıq, gənclik illərinə, 1970-

ci illərdə və müstəqillik dövründə respublikaya rəhbərlik etdiyi vaxtlara aid, habelə ailəvi fotoşəkillərə, ulu 

öndərə həsr olunmuş kitablara, Heydər Əliyevin yeni obyektlərin açılışlarındakı iştirakını, xarici ölkələrə 

və respublikamızın regionlarına səfərlərini, əhali ilə keçirdiyi görüşləri əks etdirən fotoşəkillərə baxdılar. 

Muzeydə əbədiyaşar Prezidentin Əli Bayramlı şəhərinə tarixi səfərlərindən ibarət guşə və ulu öndərin 

portretləri diqqəti cəlb edir. Muzeyə gələnlər dahi şəxsiyyətin fəaliyyətinin bütün dövrləri ilə bağlı sənədli 

filmlərə də baxa biləcəklər. 

Muzeylə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı: 

“Ulu öndər Heydər Əliyev Əli Bayramlı şəhərinin inkişafına həmişə böyük diqqət göstərmişdir. 

1970-ci illərdə və 1990-cı illərdə isə müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi çalışırdı ki, Əli 

Bayramlının iqtisadi və sənaye potensialı daha da möhkəmlənsin. 

Bu gün bu siyasət davam edir və ölkəmizin hər bir bölgəsində abadlıq, quruculuq işləri geniş vüsət 

alıb. Əli Bayramlı şəhəri də hərtərəfli inkişaf edir, abadlaşır, gözəlləşir. 

Bütün əlibayramlılara yeni uğurlar və xoşbəxtlik arzulayıram. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Əli Bayramlı, 23 mart 2006-cı il”. 

 

AZƏRTAC 

2006, 23 mart 
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Heydər Əliyev parkı ilə tanışlıq 

(23 mart 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Əli Bayramlı şəhərinin mərkəzindəki istirahət guşəsinə - 

ümummilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan parka gəldi. 

Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva səliqə-sahmanlı parkda, istirahət üçün 

yaradılmış şəraitlə tanış oldular. Yeni salınmış bu parkın ərazisi bir neçə hektardır. Yay aylarında şəhər 

sakinləri boş vaxtlarını bu istirahət guşəsində keçirir, dincəlirlər. Burada uşaqlar üçün karusellər də 

quraşdırılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və xanımı parkı gəzdilər, yüksək zövqlə yaradılmış şəlaləyə 

tamaşa etdilər. 

 

AZƏRTAC 

2006, 23 mart 
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Azərbaycan Prezidenti Qarabağ müharibəsi, Çernobil əlillərinə, şəhid ailələrinə və Böyük Vətən 

Müharibəsi veteranlarına yeni mənzillərin orderlərini təqdim etmişdir 

(23 mart 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 23-də Əli Bayramlıda Qarabağ müharibəsi, Çernobıl 

əlilləri, şəhid ailələri, Böyük Vətən müharibəsi veteranları üçün tikilmiş yeni yaşayış binaları ilə tanış 

olmuş, mənzillərin sahiblərinə orderləri təqdim etmişdir. 

Sakinlər dövlətimizin başçısını mehribanlıqla, gül dəstələri ilə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Əli Bayramlıda bu kateqoriyadan olan insanlara daim 

diqqət və qayğı göstərilir, onların sosial problemlərinin həlli ilə bağlı tədbirlər görülür. Şəhərin mərkəzi 

küçəsində daxili imkanlar hesabına tikilmiş iki beşmərtəbəli binanın biri 50, digəri 55 mənzillidir. Onların 

istifadəyə verilməsi ilə şəhərdə yuxarıda göstərilən kateqoriyadan olan insanların mənzil problemi 

tamamilə aradan qaldırılmışdır. Mənzillərdə xaricdə istehsal olunan qızdırıcılar quraşdırılmış, yaşayış üçün 

hər cür şərait yaradılmışdır. Bundan əvvəl dövlət büdcəsi hesabına bir yaşayış binası da inşa olunmuş və 

əlillərin, şəhid ailələrinin istifadəsinə verilmişdir. 

Prezident İLHAM ƏLİYEV bir neçə mənzilin sahibinə orderləri, açarları təqdim edərək dedi: 

- Mən sizi təbrik edirəm, xoşbəxt yaşayın. Siz Vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid vermisiniz, 

böyük itkilər vermisiniz. Ona görə gərək bundan sonra sizin bütün həyatınız belə gözəl şəraitdə keçsin. Siz 

daha da yaxşı yaşamalısınız, sizə daha böyük qayğı olmalıdır. Mən bu gün Əli Bayramlıya gəlmişəm. 

Ağsaqqal dedi ki, 10 ay bundan əvvəl vəziyyət başqa idi. Mən 2 il, 5 il bundan əvvəl burada olmuşam. Ona 

görə müqayisə etməyə imkanım var. 

Yadımdadır, burada vəziyyət o qədər də yaxşı deyildi. Amma indi yeni yollar, xiyabanlar, parklar 

salınır. İnkişaf budur. Sizə gözəl binalar tikilir, paylanılır. Bu onu göstərir ki, həm iqtisadiyyat inkişaf edir, 

həm də sosial məsələlər öz həllini tapır. İlk növbədə, insana, xüsusilə çətin vəziyyətdə yaşayan, necə 

deyərlər, öz yaxınlarını, övladını, həyat yoldaşını itirən insanlara qayğı, diqqət olmalıdır. Heç bir şərait 

onların bu itkisini heç cür əvəz edə bilməz. Ancaq, heç olmasa, sizin həyatınızı bir balaca yüngülləşdirmək, 

yaxşılaşdırmaq bizim borcumuzdur ki, yaxşı yaşayasınız. Siz buna layiqsiniz və hamınızı bir daha təbrik 

edirəm. 

 

X X X 

 

Mənzil alan sakinlər ulu öndər Heydər Əliyevin xidmətlərini xatırladaraq, onlara dövlət tərəfindən 

göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlıqlarını ifadə etdilər, aparılan 

kadr dəyişikliyinin düzgün olduğunu, şəhərin rəhbərliyindən razılıqlarını vurğuladılar. Onlar dövlətimizin 

başçısının fəaliyyətini yüksək dəyərləndirərək, xalqımızın ümummilli liderinin siyasi xəttini uğurla davam 

etdirdiyinə və regionların sosial-iqtisadi inkişafı, əhalinin güzəranının yaxşılaşdırılması sahəsində gördüyü 

böyük işlərə görə təşəkkür etdilər. 

Respublikamızın rəhbəri yeni paylanmış mənzillərlə, yaşayış üçün yaradılmış şəraitlə tanış oldu. 

 

AZƏRTAC 

2006, 23 mart 
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Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin təməlinin qoyulması mərasimi 

(23 mart 2006-cı il) 

 

Martın 23-də Əli Bayramlı şəhərində Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin təməlinin qoyulması 

münasibətilə mərasim keçirilmişdir. Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin baş planı və xarici görünüşünün fotoşəkli ilə tanış oldu. Dövlət Neft 

Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirdi ki, ümumi sahəsi 5 min kvadratmetr olacaq bu səhiyyə 

ocağı bir il ərzində tam istifadəyə veriləcəkdir. Dördmərtəbəli binanın birinci mərtəbəsi təcili yardım, 

rentgen şöbəsi və yeməkxana üçün nəzərdə tutulmuşdur. İkinci mərtəbədə stasionar, dializ bölməsi, daxili 

funksional diaqnostika, şüa diaqnostikası, qəbul bölmələri, həkim otaqları, üçüncü mərtəbədə isə 

cərrahiyyə, reanimasiya şöbələri, palatalar, dördüncü mərtəbədə konfrans zalı yerləşəcəkdir. 

Su çənləri, nasos stansiyası, istilik mərkəzi, yardımçı elektrik stansiyası quraşdırılacaq, istirahət 

zonası və avtomobillər üçün dayanacaq da yaradılacaqdır. Ümumiyyətlə, Prezidentin göstərişinə əsasən, 

ilkin mərhələdə hər regionda, sonrakı mərhələdə isə hər bir şəhər və rayonda belə müalicə-diaqnostika 

mərkəzləri tikiləcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı fəhlələrlə görüşdü, tikinti işlərinin vaxtında və keyfiyyətlə başa 

çatdırılmasının, binanın xarici görünüşünün milli memarlıq üslubunda və yaraşıqlı olmasının zəruriliyini 

vurğuladı, kadr hazırlığı ilə bağlı tövsiyələrini verdi, bu mərkəzin ətraf rayonlarda yaşayanlara da xidmət 

edəcəyini bildirdi. 

Prezident İlham Əliyev binanın bünövrəsinə içərisində yazılı kağız olan gilizi atdı və ilk beton 

qarışığını tökdü. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin gün Bakıya qayıtdı. 

 

AZƏRTAC 

2006, 23 mart 

 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

241 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Əli Bayramlı şəhərinə səfəri 

Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılış mərasimi 

(24 dekabr 2007-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 24-də Əli Bayramlı şəhərində olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Əli Bayramlı Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin təntənəli açılışı 

mərasimində iştirak etmişdir. 

Mərkəzin qarşısına toplaşan minlərlə sakin Prezident İlham Əliyevi, xanımı Mehriban Əliyevanı 

və qızı Leyla Əliyevanı böyük hörmət və ehtiramla, gül-çiçəklə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev və Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev məlumat 

verdilər ki, təməli 2006-cı ilin martında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə qoyulmuş üçmərtəbəli 

mərkəzdə Yaponiya, Almaniya, Türkiyə və Rusiya istehsalı olan ən müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. 

ARDNŞ-in vəsaiti hesabına təxminən ilyarıma tikilən mərkəzin stasionar şöbəsi 20, reanimasiya 

şöbəsi isə 6 çarpayılıqdır. 

Yeni müalicə ocağında poliklinika, qəbul və şüa diaqnostikası, rentgen, cərrahiyyə, anesteziologiya 

və reanimasiya şöbələri, dializ, intensiv terapiya bölmələri, eləcə də əməliyyat və sterilizasiya bloku 

yerləşir. 

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı mərtəbələrdə yerləşən şöbələrlə tanış oldu, eləcə də həkim, 

kompyuter tomoqrafiyası, əməliyyat otaqlarına baxdı, tibbi avadanlığın iş prinsipləri ilə maraqlandı. 

Bildirildi ki, burada ən müasir avadanlıq vasitəsilə müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi və müayinəsi üçün hər 

bir şərait yaradılmışdır. Mərkəzdə 250 nəfər işçi çalışır. 

Sonra mərkəzin açılışına həsr edilmiş mərasim oldu. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

-Əziz dostlar,  

Əziz bacılar və qardaşlar,  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və bu gün bu gözəl müalicə-diaqnostika mərkəzinin 

açılışı münasibətilə təbrik edirəm.  

Təxminən ilyarım bundan əvvəl biz bu gözəl binanın təməl daşını birlikdə qoyduq və bu gün onun 

açılışında iştirak edirik. Çox şadam ki, qısa müddət ərzində Əli Bayramlıda çox gözəl və müasir tibb ocağı 

yaradılmışdır. Mən indi mərkəzlə tanış oldum və gördüm ki, burada ən yüksək səviyyəli avadanlıq 

quraşdırılıb, bu bina çox yüksək keyfiyyətlə tikilibdir. Yüksək səviyyəli tibbi xidmət almaq üçün burada 

hər bir şərait var. Bu onu göstərir ki, bizim sosial siyasətimiz öz bəhrəsini verməkdədir. Bütün bölgələrdə 

belə gözəl diaqnostika və müalicə mərkəzləri tikilir ki, bizim insanlarımız ən yüksək səviyyəli tibbi xidmət 

ala bilsinlər. Bu bina həm memarlıq baxımından çox gözəldir, həm də daxili, dizaynı da çox müasirdir. Ən 

mühümü isə ondan ibarətdir ki, burada ən müasir avadanlıq quraşdırılıbdır. Dünyada hansı ən gözəl 

avadanlıq varsa, onlar burada quraşdırılıbdır. Bu, bizim siyasətimizdir. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda bütün 

infrastruktur, tətbiq olunan, gətirilən və insanlara xidmət edən bütün avadanlıq ən yüksək keyfiyyətə malik 

olsun.  

İndi Azərbaycanın müxtəlif yerlərində ondan çox belə gözəl binalar, xəstəxanalar tikilir. Dövlət 

Neft Şirkətinin xətti ilə tikilən birinci xəstəxana Lənkəranda istifadəyə verilmişdir. Sonra Naxçıvanda, bu 

gün isə Əli Bayramlıda. Birinci mərhələdə ən azı, on şəhər və rayonda buna oxşar gözəl tibb ocaqları 

tikiləcəkdir. Ondan sonra isə hər bir rayonda belə gözəl mərkəzlər tikilməlidir.  

Bununla bərabər, Səhiyyə Nazirliyinin xətti ilə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, Bakıda və 

rayonlarda yeni, gözəl xəstəxanalar, poliklinikalar tikilir. Köhnə, yararsız vəziyyətdə olan xəstəxanalar 

təmir olunur. Bu məqsədlərə böyük vəsait ayrılır və Azərbaycanın dövlət büdcəsində səhiyyə xərclərinə 

çox böyük diqqət göstərilir. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, 5 il bundan əvvəl Azərbaycanda səhiyyə 

xərcləri 56 milyon dollar səviyyəsində idi, gələn il isə bu, 411 milyon dollar səviyyəsində olacaqdır. Bu 
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vəsait həm bu sahədə çalışanların əmək haqlarının artırılmasına, həm də yeni xəstəxanaların tikintisinə sərf 

edilir.  

Biz çox geniş proqram üzərində işləyirik və istəyirəm ki, Azərbaycanda tibbi xidmət ən yüksək 

səviyyədə olsun. Bu, sosial siyasətin vacib əlamətidir. Azərbaycanda sosial proqramların icrası çox uğurla 

gedir. Qısa müddət ərzində insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşması üçün lazımi tədbirlər görülübdür. 

Əmək haqları, pensiyalar artırılır və gələn il də artırılacaqdır. Yanvarın 1-dən minimum pensiya və 

minimum əmək haqqı yenə də qaldırılacaqdır. Sonra, ilin ortasında da biz bunu nəzərdə tutmuşuq. Bir sözlə, 

Azərbaycan xalqı ildən-ilə daha da yaxşı yaşamalıdır. Bunun üçün iqtisadi şərait yaradılır və büdcədən 

maliyyələşən təşkilatlarda işləyən insanların əmək haqları artırılır və artırılacaqdır. 

Səhiyyə sahəsinə indi böyük investisiyalar qoyulur. Bakıda bir neçə böyük xəstəxana tikilir, yaxud 

da əsaslı təmir olunur. Klinik xəstəxana, göz xəstəxanası tikilir, onkoloji xəstəxana tikilir, Azərbaycan 

Dövlət Tibb Universtitetinin terapevtik klinikası tikilir. Böyrəkköçürmə mərkəzinin yaradılması haqqında 

mənim tərəfimdən bu yaxınlarda sərəncam verilmişdir. Doğum evləri, bir sözlə, tibb infrastrukturunun 

inkişafı üçün biz bundan sonra da əməli-praktik işlər görəcəyik.  

O ki qaldı digər sosial məsələlərin həllinə, bu sahədə də irəliləyiş var. 200 mindən artıq insan 

ünvanlı sosial yardım alır, dediyim kimi, pensiyalar və əmək haqları artırılır. Gələcəkdə bizim iqtisadi 

imkanlarımız artdıqca, əlbəttə ki, bu sahəyə daha da böyük diqqət göstəriləcəkdir. Bizim bütün 

uğurlarımızın təməlində Azərbaycanda aparılan siyasi və iqtisadi islahatlar dayanır. Əgər biz sürətli iqtisadi 

artıma nail olmasaydıq, indi büdcəmiz də bu qədər böyük olmazdı. Deyə bilərəm ki, son 5 il ərzində 

Azərbaycanın dövlət büdcəsi, büdcə xərcləri 10 dəfə artıbdır. Bu, bəlkə də dünyada analoqu olmayan bir 

nəticədir. Qısa müddət ərzində biz bütün imkanlarımızı səfərbər edirik. Azərbaycanda liberal islahatlar, 

həm siyasi, həm də iqtisadi islahatlar sayəsində, iqtisadiyyatımızın liberallaşması nəticəsində özəl sektorun 

inkişaf etməsi və dövlət siyasətinin düzgün istiqamətdə aparılması nəticəsində biz buna nail ola bilmişik.  

2003-cü ilin dövlət büdcəsi 1 milyard dollardan bir qədər çox idi, 2008-ci ilin icmal büdcəsi isə 12 

milyard dollar səviyyəsindədir. Bu, nəinki bölgədə, hətta dünya miqyasında adambaşına düşən büdcə 

xərclərinin həcminə görə çox yüksək nəticə hesab olunur. Əlbəttə ki, bu, hələ son hədd deyil, biz növbəti 

illərdə büdcəmizin daha da böyüməsi üçün bütün imkanlardan istifadə edəcəyik. Azərbaycanın artan 

iqtisadi gücü, əlbəttə, sosial məsələlərin həllində də öz əksini tapır, belə gözəl xəstəxanalar tikilir. Bu gün 

səhər mən Hacıqabul-Kürdəmir avtomobil yolunun açılışında iştirak edirdim. Azərbaycanda bütün 

istiqamətlərdə yeni magistral yollar, şəhərlərarası yollar salınır. Bakı şəhərində, digər şəhərlərdə nəqliyyat 

infrastrukturuna böyük vəsait qoyulur. Son 4 il ərzində 1200 məktəb tikilibdir. Bu gün Əli Bayramlıda 

vaxtilə qəza vəziyyətində olan məktəbin açılışında iştirak edəcəyəm. Bu, onu göstərir ki, bizim iqtisadi 

imkanlarımız və potensialımız Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına yönəldilmişdir. İqtisadi, siyasi islahatlar, 

müvafiq sahələr üzrə dövlət proqramlarının, o cümlədən regionların sosial–iqtisadi inkişafı Dövlət 

proqramının uğurla icrası ölkəmizin hərtərəfli inkişafına gözəl şərait yaradır.  

Biz artıq 4 ildir ki, regionların inkişafı üçün proqramı icra edirik və deyə bilərəm ki, bu illər ərzində 

onun əsas məqsədlərinə artıq nail olunubdur. Onu da deyə bilərəm ki, biz 2004-cü ilin fevralında regionların 

inkişafına dair proqamı qəbul edəndə orada, əlbəttə ki, ölkəmizin inkişafı üçün lazım olan bütün tədbirləri 

nəzərdə tuta bilmirdik. Hətta bu gözəl xəstəxana da o proqrama daxil deyildi.   

Bu gün təməlini qoyacağımız Əli Bayramlı elektrik stansiyasının tikintisi də o proqramda nəzərdə 

tutulmurdu. Yəni proqramdan əlavə çox böyük, vacib qərarlar və böyük investisiya layihələri qəbul 

edilibdir. Ancaq bununla bərabər, proqramın icrasında müəyyən yubanmalar da var. Biz onu da bilirik və 

bu məsələlərin aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirləri görürük. Bir sözlə, bu 4 il ərzində Azərbaycanda 

regionların inkişafı təmin olundu. İqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi təmin olundu, özəl sektorun inkişafı 

təmin olundu. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatında özəl sektorun xüsusi çəkisi 80 faizdən çoxdur.  

Bu illər ərzində Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı düşmüşdür. Əminəm ki, 

2007-ci ilin yekunlarına görə, - indi bu məlumatlar hesablanır, - Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi daha 

da aşağı düşəcəkdir. Azərbaycanda son 4 il ərzində 600 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır ki, onlardan 450 

mini daimi iş yerləridir. Demək olar ki, biz bu sahədə beşillik proqramımızı 4 ildə yerinə yetirə bilmişik. 

Hər açılan iş yeri həm məşğulluqdur, həm də ölkə iqtisadiyyatına töhfədir. Bizim iqtisadiyyatımız dünyada 

görünməmiş sürətlə artır. Keçən il 35 faiz, ondan əvvəlki ildə 26 faiz artmışdır, bu il təxminən 25-30 faiz 

həddində gözlənilir. Deyə bilərəm ki, bu, heç bir başqa ölkədə heç vaxt müşahidə olunmamış bir nəticədir. 

Biz bu gün bunun nəticəsini görürük. Azərbaycanın mökəmlənməsində, hərtərəfli inkişafında iqtisadi və 
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siyasi gücümüzün artmasında, dünyadakı mövqelərin möhkəmlənməsində və ilk növbədə, insanların daha 

da yaxşı yaşamasında görürük.  

Bu sahədə daha da çox işlər görülməlidir. Biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə kifayətlənməməliyik. Deyə 

bilərəm ki, biz qəbul edilmiş proqramların icrasının təxminən ortasındayıq. Növbəti illərdə daha da fəal 

işləməliyik ki, Azərbaycanda yoxsulluq, işsizlik tamamilə aradan qaldırılsın. Yeni zavodlar, fabriklər daha 

da sürətlə işə başlasın, Azərbaycanın hərtərəfli və dayanıqlı davamlı inkişafı təmin olunsun. Bunu etmək 

üçün bizim bütün imkanlarımız var: ilk növbədə, Azərbaycanda hökm sürən ictimai-siyasi sabitlik, xalqla 

iqtidar arasındakı birlik, beynəlxalq mövqelərimizin möhkəmlənməsi, güclü enerji siyasətimiz, regionların 

inkişafı, sosial infrastrukturun möhkəmlənməsi, sahibkarlığın inkişafı və Azərbaycanda böyük şirkətlərin 

yaranması. Biz sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyənlər üçün də gözəl şərait yaradırıq, onların işini 

asanlaşdırırıq. İndi bizneslə məşğul olmaq üçün bir ay vaxt sərf etmək lazım olmayacaq. Bizneslə məşğul 

olmaq istəyənlər “bir pəncərə” prinsipi əsasında cəmi bir neçə günə öz işinə başlaya bilərlər. Dövlət 

tərəfindən isə bu sahədə çalışanlara bundan sonra da yardımlar göstəriləcəkdir.  

Gələn il də özəl sektora ayrılacaq kreditlərin məbləği təxminən 100 milyon dollar səviyyəsində 

olacaq. Bu il də belə idi, əvvəlki ildə də belə idi. Bu məbləğin verilməsi ilə, əlbəttə, bölgələrdə yeni iş 

yerləri açılır. Bütün zavodlar, fabriklər, bölgələrdə bütün sənaye müəssisələri özəl sektor tərəfindən 

yaradılır, dövlət tərəfindən yaradılmır.  

Dövlət şərait yaradır. Kreditləri ayırır, iqtisadiyyatı liberallaşdırır, yollar çəkir, elektrik stansiyaları 

tikir, su xətləri, qaz xətləri çəkir ki, infrastruktur yaradılsın. Bu infrastrukturun mövcudluğu, əlbəttə, özəl 

sektorun inkişafına təkan verəcəkdir. Son iki il ərzində Azərbaycanda 5 elektrik stansiyası istismara 

verilibdir və bu gün “Cənub” elektrik stansiyasının təməli qoyulacaqdır. Əminəm ki, iki il yarım ərzində 

biz bu stansiyanın istismara verilməsinə nail olacağıq və bütün bu bölgə elektrik enerjisi ilə daha da böyük 

həcmdə təmin ediləcəkdir.  

2007-ci il artıq başa çatır. 2007-ci ilin nəticələri sevindiricidir. Bir daha demək istəyirəm ki, 

Azərbaycan bu il ərzində öz mövqelərini daha da möhkəmləndirdi, bölgədə gedən proseslərə öz təsirini 

gücləndirdi. Biz bölgə üçün, ölkəmiz üçün lazım olan böyük layihələrin başlanmasına nail ola bilmişik. Bu 

il Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri istismara verilibdir və Azərbaycan Avropa üçün, Avropanın enerji 

təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün çox önəmli və deyə bilərəm ki, əvəzolunmaz ölkəyə çevrilibdir. 

Əlbəttə ki, bu, bizim həm iqtisadi, həm siyasi dayaqlarımızı böyük dərəcədə möhkəmləndirəcəkdir. Bu il 

uzun illər ərzində layihəsini reallaşdırmağa çalışdığımız Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun təməl daşı 

qoyulubdur. Bunun çox böyük tarixi əhəmiyyəti var. Bu, Azərbaycanı Türkiyə ilə, Avropa ilə birləşdirir. 

Orta Asiyanı Azərbaycan vasitəsilə Avropa ilə birləşdirir. Bunun həm böyük siyasi, iqtisadi və həm də 

regional əhəmiyyəti var. Azərbaycan bu işlərdə öz müsbət rolunu oynamışdır, həm siyasi addımlarla, həm 

iqtisadi imkanın yaradılması, maliyyə resurslarının ayrılması ilə buna nail olmuşuq. Ümid edirəm ki, qısa 

müddət ərzində bu yol istismara veriləcək və bölgəyə yeni nəfəs gətirəcəkdir.  

Deyə bilərəm ki, 2007-ci ildə biz qarşıda duran vəzifələri icra etmişik. Elə məsələ yoxdur ki, biz 

onu icra edə bilməmişik. Biz bunu Azərbaycan xalqı ilə birlikdə, xalqla iqtidar arasında olan birlik 

sayəsində etmişik.  

Azərbaycanın uğurlu inkişafı bundan sonra da təmin olunacaqdır. Bildiyiniz kimi, mən bölgələrə 

tez-tez gedir, vəziyyətlə tanış oluram. İstəyirəm ki, Azərbaycan bölgələri daha da sürətlə inkişaf etsin. 

Bölgələrdə bütün lazımi infrastruktur, sosial-iqtisadi, sənaye infrastrukturu yaradılmalıdır, müəssisələr 

işləməlidir, insanlar işlə təmin olunmalıdırlar, abadlıq-quruculuq işləri aparılmalıdır, məktəblər, 

xəstəxanalar, yəni insanın həyatı üçün bütün şərait olmalıdır və özü də ən yüksək səviyyədə. Azərbaycanda 

tikilən xəstəxanalar bu xəstəxana kimi olmalıdır, tikilən məktəblər yüksək standartlara cavab verməlidir. 

Azərbaycan xalqı buna layiqdir. Mən çox sevinirəm ki, ölkəmizin inkişafı, həm daxildə gedən prosesləri 

gücləndirir, həm də Azərbaycanı dünya çapında çox önəmli ölkəyə çevirir. Bizim böyük imkanlarımız var, 

təbii sərvətlərimiz, gözəl coğrafi vəziyyətimiz, istedadlı xalqımız, siyasi iradə - bütün bu amillər 

Azərbaycanı gözəl gələcəyə aparacaqdır.  

Eyni zamanda, biz indi yeni il ərəfəsindəyik. Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü 

ərəfəsindəyik. Bu sahədə də biz böyük işlər görürük. Azərbaycan dövləti dünyada yaşayan bütün 

azərbaycanlıları birləşdirmək üçün lazımi tədbirləri görür. Bakıda keçirilən dünya azərbaycanlılarının 

qurultayları, digər mühüm tədbirlər, o cümlədən xaricdə keçirilən tədbirlər bütün azərbaycanlıları 

birləşdirir.  
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Əziz dostlar, əziz bacılar və qardaşlar, mən qarşıdan gələn bütün bayramlar münasibətilə sizi 

ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Arzu edirəm ki, 2008-ci il də Azərbaycan xalqı üçün uğurlu olsun, ölkəmiz 

inkişaf etsin, çiçəklənsin. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonra şəhər sakini Elmira Əliyevaya söz verildi. 

 

Əli Bayramlı sakini Elmira Əliyevanın çıxışı 

-Əziz Prezidentimiz! 

Mən Əliyeva Elmira Rəşid qızı Əli Bayramlının sakiniyəm və bütün ömrümü bu şəhərin 

quruculuğuna, gənc nəslin tərbiyəsinə sərf etmişəm. Əvvəla, xoş gəlmisiniz! Sənin ömür yoldaşını da, 

qızını da bizim şəhərə qədəm qoymaları münasibətilə bir daha ürəkdən, səmimiyyətlə salamlayıram. 

Əziz balam, bu gün sən burada gördüyün işlər haqqında məlumat verdin, amma buna ehtiyac 

yoxdur. Çünki hər şey göz qabağındadır. Bütün bu işləri də, xalqımıza bəxş etdiyin tikililəri də, körpüləri 

də - hər şeyi görürük. Çünki belə oğul da olmalısan, axı sən Heydər Əliyev məktəbini bitirmisən. 

Buna görə də bütün xalq səni sevir. Mən pensiyaya çıxmışam, oturmuşam evdə. Amma bu gün 

məni buraya çəkib gətirən bir arzu var. Onu da axırda sənə yetirəcəyəm. Hərdən televizoru açıram görürəm 

ki, gah zavoddasan, gah fabrikdəsən, gah məktəbdəsən. Fikirləşirəm ki, bu qədər qüvvəni, bu qədər vaxtı 

haradan alırsan. Amma mənə elə gəlir ki, bu qüvvəni sən xalqdan alırsan və birinci növbədə sədaqətli həyat 

yoldaşından alırsan. Çünki Mehriban xanım da öz fəaliyyəti ilə səndən geri qalmır. Onun məktəblərimizə, 

uşaqlarımıza, köməksizlərə, mədəniyyətimizə, muğamımıza qayğısı əsl fədakarlıqdır. Gəlinim belə də 

olmalıdır. Xüsusilə mənə ləzzət verən nədir? Mehriban xanımın xarici ölkələrdə onların dilində danışması, 

özünü əsl azərbaycanlı qadın kimi ləyaqətlə aparması, vüqarla oturub-durması mənə ləzzət verir. Buraya 

yığışanların çoxu bilmir ki, bu gün sənin ad günündür. Adətdir ki, ad gününü adam doğmalarının, 

əzizlərinin, dostlarının, tanışlarının arasında qeyd edir. Biz görmüşük ki, dövlət xadimləri gah Antalyaya 

gedir, xarici ölkələrə gedirlər, sanatoriyalarda ad günü keçirirlər. Gör sən nə qədər xalqa yaxın, xüsusilə 

Əli Bayramlı üçün əziz bir adamsan ki, bu gözəl gününü bizimlə keçirirsən. Buna görə sənə minnətdarıq. 

Sağ ol. 

Bu gün sənə çoxlu arzular olacaq, çoxlu diləklər eşidəcəksən. Amma mənim ürəyimdəkini heç kəs 

sənə arzulamayacaq. Bütün Əli Bayramlı şəhəri şahiddir, bir-iki il bundan əvvəl biz həyat yoldaşımla ailə 

qurmağımızın 50 illiyini qeyd etdik, qızıl toy etdik. Bax sənə qızıl toy arzulayıram. Gün o gün olsun ki, sən 

də övladlarının, qəşəng nəvələrinin iştirakı ilə Mehriban xanımı yenidən gəlin gətirəsən. Bundan gözəl arzu 

olmaz. 

Hamıya bu xoşbəxtlik nəsib olmur. Bu, mənə nəsib olub ki, bütün şəhər adından sənin ad gününü 

təbrik edirəm. İcazə ver, sənə uzun ömür, cansağlığı, müvəffəqiyyətlər arzu edim. Qoy Azərbaycan xalqının 

ağbirçək analarının arzusu, duası sənin yoluna işıq salsın. 

Sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev sakinlərlə görüşdü, onların qayğı və problemləri ilə maraqlandı. 

Şəhər sakinləri dövlətimizin başçısını doğum günü münasibətilə ürəkdən təbrik etdilər, ən xoş 

arzularını bildirdilər. Onlar ulu öndərin tarixi xidmətlərini unutmadıqlarını söylədilər və ölkəmizdə gedən 

abadlıq-quruculuq işlərindən razılıqla söhbət açdılar. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 dekabr 
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Müdafiə Sənayesi nazirliyinin “Telemexanika” zavodu ilə tanışlıq 

(24 dekabr 2007-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 24-də Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Əli Bayramlıda 

yerləşən “Telemexanika” zavodunda olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin zavodun 

həyətindəki büstü önünə gül dəstələri qoydular. 

Sonra dövlətimizin başçısı zavodda yaradılmış Heydər Əliyev muzeyinə baxdı. Muzeydə 

ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini, xüsusilə ordu quruculuğuna göstərdiyi diqqət 

və qayğını əks etdirən, həmçinin Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti ilə bağlı maraqlı fotoşəkillər 

toplanmışdır. 

Prezident İlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı: 

“Azərbaycan müdafiə sənayesinin yaradılması üçün lazımi tədbirlər görülür. Qısa müddətdə 

ölkəmizin hərbi gücünü artıran müəssisələr yaradılır. 1970-80-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi ilə müasir müdafiə sənayesinin sənaye bazası yaradılmışdır. O illərdə tikilən hərbi zavodlar indi 

təmir olunur, yenidən qurulur və işğal altında olan torpaqlarımızı erməni qəsbkarlarından azad etmək üçün 

lazımi şərait yaradılır. 

Azərbaycan hərbi sənayesinə yeni uğurlar arzulayıram. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

24.12.2007-ci il”. 

 

Sonra dövlətimizin başçısı zavodun dünəni və bu gününü əks etdirən filmə baxdı. 

Məlumat verildi ki, tamamilə yenidən qurulmuş zavod ən müasir texnoloji avadanlıqla təmin 

edilmişdir. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 dekabr 
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Çılpaqlı qəsəbəsindəki yeni orta məktəb Prezident İlham Əliyevin Əli Bayramlılılara növbəti 

hədiyyəsidir 

(24 dekabr 2007-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 24-də Əli Bayramlı şəhərinin Çılpaqlı qəsəbəsindəki 

Arif Hüseynzadə adına 4 nömrəli orta məktəbdə olmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti və ailə üzvləri məktəbə gələrkən yolüstü Əli Bayramlı şəhərinin mərkəzi 

meydanında ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək gül qoymuşlar. 

Pedaqoji kollektiv və şagirdlər dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətlə 

qarşıladılar, onlara gül dəstələri təqdim olundu. 

Xatırladaq ki, 1992-ci ildə tikilmiş məktəb binası 2001-ci ildə baş vermiş zəlzələ nəticəsində ciddi 

zədələnmiş və onun yenidən qurulmasına ehtiyac yaranmışdı. 2006-cı ilin mart ayında Prezident İlham 

Əliyevin Əli Bayramlıya səfəri zamanı şəhər rəhbərliyi və ictimaiyyətin nümayəndələri yeni məktəb 

binasının tikilməsi üçün dövlət başçısına müraciət etmişlər. Bunu nəzərə alan Prezident İlham Əliyev 2006-

cı il avqustun 31-də “Əli Bayramlı şəhərinin Çılpaqlı qəsəbəsində yerləşən 4 nömrəli orta məktəbin 

binasının tikintisinin maliyyələşdirilməsi haqqında” Sərəncam imzalamış, Prezidentin Ehtiyat Fondundan 

1,3 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Həmin vəsait hesabına tikilən məktəb cari ilin sentyabrında istifadəyə 

verilmişdir. 2 və 3 mərtəbəli 3 korpusdan ibarət məktəbdə 33 sinif otağı var. Burada 680 şagird bir növbədə 

təhsil alır, onlara 43 müəllim dərs deyir. Məktəbdə 21 kompyuter dəsti quraşdırılmışdır, fizika, kimya, 

biologiya laboratoriyaları, fənn kabinetləri, akt və idman salonları var, 15 minə yaxın dərslik və ədəbiyyatı 

olan kitabxana fəaliyyət göstərir. Futbol, voleybol və basketbol meydançaları tikilmişdir. Məktəbdə müasir 

istilik sistemi quraşdırılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı məktəblə tanış oldular. 

“Məktəbin dünəni və bu günü”, Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən “İslahatçı 

Prezident”, habelə “Prezidentimiz Əli Bayramlıda” fotoguşələrinə baxdılar. 

Məktəbdə “Ümummilli lider Heydər Əliyev”, eləcə də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 

YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın 

fəaliyyətinə həsr olunmuş guşələr, Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə, idmançıların uğurlarına 

dair fotoguşələr yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev sinif otaqlarında dərslərin gedişi ilə də maraqlandı. Şagirdlər ulu öndər 

Heydər Əliyevə və Prezident İlham Əliyevə həsr olunmuş şeirlər söylədilər. 

Direktor Pərviz Nadirov bildirdi ki, məktəbin binasının tikintisi dövründə şagirdlər avtobusla Əli 

Bayramlı şəhərinin müxtəlif məktəblərinə getməli olurdular. İndi bu çətinlik arxada qalmışdır. Yeni binanın 

inşası uşaqlara ən böyük hədiyyədir. Burada şagirdlərə səriştəli müəllimlər dərs keçir, tədrisin yüksək 

səviyyədə təşkili üçün lazımi tədbirləri görülür. 

Prezident İlham Əliyev görülən işlərdən razılığını bildirdi və Azərbaycanda təhsilə bundan sonra 

da diqqət və qayğı göstəriləcəyini vurğuladı. 

Məktəbin kollektivi dövlətimizin başçısını doğum günü münasibətilə təbrik etdi və yaradılan bu 

gözəl şəraitə görə dərin minnətdarlığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 dekabr 

 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

247 

 

Yağ emalı zavodunun məhsulları xarici bazara da göndərilir 

(24 dekabr 2007-ci il) 

 

Dekabrın 24-də Əli Bayramlıda MKT-İstehsalat Kommersiya Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 

yağ emalı zavodu istifadəyə verilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu münasibətlə təşkil olunmuş mərasimdə iştirak etmişdir. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyevanı zavodun kollektivi böyük hörmət və 

ehtiramla qarşıladı, onlara gül dəstəsi təqdim olundu. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin rəmzi isə düşməsini bildirən düyməni basdı. 

Dövlət başçısına məlumat verildi ki, burada, əsasən, pambıq çiyidindən marqarin yağı istehsal 

olunur. İldə 80 min ton çiyiddən 14 min ton yağ alınır. Məhsul, əsasən, Orta Asiya ölkələrinə ixrac olunur. 

Yerli xammaldan istifadə olunduğundan hazır məhsulun qiyməti də münasibdir. Müəssisəyə 6,4 milyon 

manat sərmayə qoyulmuşdur. Burada Türkiyə və Almaniyadan alınmış müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. 

Hazırda zavodda 246 nəfər işləyir, orta aylıq əmək haqqı 300-400 manatdır. 

Prezident İlham Əliyev istehsal prosesi ilə tanış oldu, hazır məhsulun çeşidinə baxdı. 

Dövlətimizin başçısı görülən işləri yüksək qiymətləndirərək, bu cür müəssisələrə ehtiyac 

duyulduğunu, ölkədə sahibkarlığın dinamik inkişaf etdiyini bildirdi, özəl sektorun inkişafına gələcəkdə də 

diqqət göstəriləcəyini söylədi. 

Prezident İlham Əliyevə xatirə olaraq üzərində ulu öndərin 1970-ci illərdə pambıq tarlasında 

çəkilmilş şəkli əsasında toxunmuş xalça hədiyyə edildi. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 dekabr 
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“Cənub” elektrik stansiyasının təməli qoyulmuşdur 

(24 dekabr 2007-ci il) 

 

Dekabrın 24-də Əli Bayramlıda “Cənub” elektrik stansiyasının təməli qoyulmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısını və ailə üzvlərini energetiklər, inşaatçılar böyük hörmətlə qarşıladılar, onlara 

gül dəstələri təqdim olundu. 

Stansiyanın ərazisinin girəcəyində xüsusi lövhə üzərinə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

zati-aliləri cənab İlham Əliyev “Cənub” elektrik stansiyasının təməl daşını 2007-ci il dekabrın 24-də 

qoymuşdur” sözləri yazılmışdı. 

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə stansiyanın ərazisini, habelə yaxınlıqda yerləşən Əli Bayramlı 

DRES-ini seyr etdi, yeni tikiləcək stansiyanın texniki göstəriciləri ilə tanış oldu. 

“Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Etibar Pirverdiyev məlumat verdi ki, yeni tikiləcək 

stansiya qaz-buxar turbinləri, qaz kompressoru, inzibati bina, hovuz, avtodayanacaq, park, yanğınsöndürmə 

məntəqəsi, 220, 330 və 110 kilovoltluq yardımçı stansiyalar, su təmizləyici qurğu, su, mazut, dizel yanacağı 

çənləri, mazut emaledici qurğu, yağboşaltma nasos stansiyası, yüksəldici transformatorlar, sistem 

transformatoru və idarəetmə binasından ibarət olacaqdır. 780 meqavat gücündə olacaq bu stansiya 2009-cu 

ildə istifadəyə veriləcəkdir. Yerli “Azenko” şirkəti tərəfindən tikiləcək stansiya həm təbii qaz, həm də 

mazutla işləyə biləcəkdir. Stansiya ən müasir avadanlıqla təmin olunacaqdır. Qaz turbinləri Amerika, 

elektrik hissəsinin avadanlığı Fransa şirkətlərindən alınacaqdır. Ümumiyyətlə, burada 70-dən çox şirkətin 

avadanlıq və qurğuları quraşdırılacaq və ildə 1 milyard kubmetr təbii qaza qənaət etmək mümkün olacaqdır. 

Təxminən 600 milyon avroya başa gələcək yeni stansiyanın inşasının respublikamızın energetika 

sistemi üçün böyük əhəmiyyəti var. Stansiya bölgənin elektrik enerjisinə olan tələbatının əsas hissəsini 

təmin edəcək, ölkəmizin energetika sisteminin dayanıqlığında mühüm rol oynayacaqdır. İnşaat işlərində 

1500-dək insan çalışacaq, stansiya istismara veriləndən sonra 500-600 daimi iş yeri yaradılacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev tikintinin layihəsi ilə bağlı videofilmə baxdı. 

Sonra dövlətimizin başçısı gilizi təmələ qoydu və beton qarışığı tökdü. 

Prezident İLHAM ƏLİYEV energetikləri və inşaatçıları təbrik edərək dedi: 

-Mən indi burada göstərilən videofilmdə bir daha gördüm ki, nə qədər böyük işlər aparılır. Ən 

vacibi odur ki, bu işləri Azərbaycan şirkətləri, mütəxəssisləri, inşaatçıları görürlər. Son illər ərzində 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində bir neçə elektrik stansiyası tikilibdir. Modul tipli beş stansiya tikilibdir. 

Əlbəttə, onlarda da Azərbaycan inşaatçıları iştirak etmişlər, ancaq xarici mütəxəssislərlə birlikdə işləmişlər. 

“Cənub” elektrik stansiyası yüz faiz Azərbaycan mütəxəssisləri tərəfindən tikiləcəkdir. İndi bizim 

imkanımız var, potensialımız, maliyyə resurslarımız var, kredit almaq üçün geniş danışıqlar aparmaq lazım 

gəlmir. İstənilən məbləğdə kredit alırıq, öz pulumuzu qoyuruq və Əli Bayramlıda ən müasir standartlara 

cavab verən stansiya tikiləcəkdir. 780 meqavat gücündə olacaq elektrik stansiyası bizim iqtisadi 

potensialımızı xeyli dərəcədə gücləndirəcəkdir. Bu stansiya işə düşəndən sonra böyük qənaət olunacaqdır. 

Mövcud köhnə elektrik stansiyasının nə gündə olduğunu görürük, 460 qram şərti yanacaq yandırır. Yeni 

stansiya isə 240 qram şərti yanacaq yandıracaqdır. Bu nə deməkdir?! Biz ildə təxminən 1 milyard kubmetr 

qaza qənaət edəcəyik. 

Stansiyanın tikintisi zamanı burada yüzlərlə insan çalışacaq, ondan sonra isə istismarı zamanı 

işləyəcəklər. Hamısı da Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Pul Azərbaycanda qalacaq, Azərbaycan şirkətləri, 

vətəndaşları yüksək keyfiyyətlə işləyəcəklər. Bu onu göstərir ki, bizim potensialımız elədir ki, istənilən 

tikintini uğurla başa çatdıra bilərik. Burada düzülən bu texnika bir neçə il bundan əvvəl yox idi. Heç nə yox 

idi. İndi baxın, nə qədər texnika, avadanlıq alınıbdır. 

İndi Sumqayıtda böyük elektrik stansiya tikilir, bu il istismara veriləcəkdir. Əli Bayramlıda, 

Səngəçalda – hər yerdə tikilir. Texnika da, peşəkar mütəxəssislər də, maliyyə vəsaitimiz də – hər cür 

imkanımız var. Biz bu gözəl stansiyanı yəqin ki, iki-üç ildən sonra burada birlikdə açacağıq. 

Sizə də uğurlar arzulayıram. Burada yaxşı işləyin, keyfiyyətlə işləyin. Çünki bu, bizim ölkəmizin 

inkişafı üçün lazımdır. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev Əli Bayramlıya səfərini başa çatdıraraq həmin gün Bakıya qayıtdı. 
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AZƏRTAC 

2007, 24 dekabr 
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Mingəçevir 
 

2004, 8 iyun 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Mingəçevirə səfəri: Mingəçevir şəhərində məcburi köçkünlər 

üçün salınmış qəsəbənin açılış mərasimi: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dövlət rayon elektrik stansiyasında olmuşdur 

➢ “Kür” Olimpiya idman-təlim kompleksi ilə tanışlıq 

➢ Prezident İlham Əliyev “Azərkabel” Səhmdar Cəmiyyətində olmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətində müşavirə: Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin giriş nitqi 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yekun nitqi 

 

2009, 3 mart 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Mingəçevir şəhərinə səfəri 

➢ Mingəçevirdə Heydər Əliyev Muzeyi açılmışdır 

➢ “Kür” elektron avadanlıqları istehsalı mmc ilə tanışlıq 

➢ Prezident İlham Əliyev “Mingəçevir İzolit” ASC-də olmuşdur 

➢ “İnterenerji” Mingəçevirin iri müəssisələrindən biridir 

➢ Prezident İlham Əliyev Mingəçevirdə “River Side” mehmanxanasının açılışında iştirak etmişdir 

➢ Mingəçevir şəhər stadionu yenidən qurulur 

➢ Mingəçevirdə Avropada bənzəri olmayan avarçəkmə bazası yaradılır 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Mingəçevirə səfəri 

Mingəçevir şəhərində məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbənin açılış mərasimi 

(8 iyun 2004-cü il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 8-də Yevlax 

şəhərindən Mingəçevirə gəlmişdir. 

Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı yol boyunca minlərlə insan böyük hörmət 

və məhəbbətlə salamlayırdılar. Dövlətimizin başçısının şərəfinə qurban kəsildi. 

Respublikamızın rəhbəri maşından düşərək, pişvazına çıxanlarla səmimiyyətlə görüşdü, ona 

göstərdikləri ehtirama görə dərin minnətdarlığını bildirdi, qayğıları və problemləri ilə maraqlandı. 

Prezident İlham Əliyevi Mingəçevir şəhərinin girəcəyində icra hakimiyyətinin başçısı Məhəbbət 

Qarabağlı, ağsaqqallar, ziyalılar yüksək ehtiramla qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı Mingəçevirdə məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbənin açılış mərasiminə 

gəldi. Burada dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar, ona və xanımı Mehriban Əliyevaya gül dəstələri 

təqdim olundu. 

Qarabağın tanınmış seyidi, el ağsaqqalı Seyid Məhəmməd Seyid Lazım Ağaoğlu respublikamızın 

rəhbərini səmimi salamlayaraq, Azərbaycanın daha da çiçəklənməsi, işğal olunmuş torpaqlarımızın azad 

edilməsi yolunda ona xeyir-dua verdi. 

Prezident İlham Əliyev beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, xarici qonaqlarla görüşdü, 

Yaponiyanın Yoxsulluğun Azaldılması Fondunun xətti ilə Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən 

maliyyələşdirilmiş layihənin - məcburi köçkünlərin Mingəçevirdə inteqrasiyası layihəsinin tikinti və inkişaf 

mərhələləri ilə tanış oldu. 

Mərasimi Dövlətqaçqınkomun sədri, Baş nazirin müavini Əli Həsənov açdı. 

 

Dövlətqaçqınkomun sədri, baş nazirin müavini Əli Həsənovun çıxışı 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

Hörmətli Mehriban xanım Əliyeva! 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Hörmətli qonaqlar! 

Sizi açılışına toplaşdığımız bu qəsəbənin istifadəyə verilməsi mərasiminə gəldiyinizə görə qaçqın 

və məcburi köçkünlər adından ürəkdən salamlayıram. Təzə salınmış bu qəsəbə Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən məcburi köçkünlərin məskunlaşmasına dair işlənib hazırlanmış 

dövlət proqramının uğurla yerinə yetirilməsinin daha bir konkret təzahürüdür. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ümummilli liderimiz möhtərəm cənab Heydər Əliyevin 

ruhuna hörmət və ehtiram əlaməti olaraq, onun əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməyi rica edirəm. 

(Ümummilli liderimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olundu). 

Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli Mehriban xanım Əliyeva! 

Ata-baba yurdlarından didərgin düşmüş, çətin şəraitdə yaşayan insanlarla görüşə gəldiyinizə görə 

bütün məcburi köçkünlər adından Sizə təşəkkürümüzü bildiririk və “Xoş gəlmisiniz!” deyirik. 

Cənab Prezident, 412 evdən ibarət bu qəsəbə Yaponiya hökumətinin vəsaiti hesabına Asiya İnkişaf 

Bankının xətti ilə ABŞ-ın “Dünyaya baxış” beynəlxalq humanitar təşkilatının icraçılığı ilə tikilibdir. 

Qəsəbənin tikintisində milli inşaat təşkilatları – “Aqrartikinti”, “Rabitəinşaat” səhmdar cəmiyyətləri, 

“Şəms” firması və Mingəçevir şəhərinin tikinti təşkilatları iştirak etmişlər. Fürsətdən istifadə edərək, bütün 

məcburi köçkünlər adından Yaponiya hökumətinə, Asiya İnkişaf Bankına, “Dünyaya baxış” beynəlxalq 

humanitar təşkilatına, Mingəçevir Şəhəri İcra Hakimiyyətinə və bütün inşaatçılara təşəkkürümü bildirirəm. 

Cənab Prezident, ölkədə 6 min məcburi köçkün ailəsi məktəblərdə məskunlaşmışdır. Ən ağır 

vəziyyət Mingəçevir şəhərindədir. Burada bütün məktəblərdə məcburi köçkünlər məskunlaşıblar. Məhz bu 

amilə görə Asiya İnkişaf Bankı belə bir layihənin icrasına razılıq vermişdir. 4 məktəb, habelə “Kür” 

avarçəkmə bazasının boşaldılması nəzərdə tutulmuşdu və artıq icra olunmuşdur. 

Hələ bəzi problemlər var. Vəsait çatışmazlığına görə layihəyə qaz təminatı salınmayıbdır. Ona görə 

hökumət tərəfindən Yaponiyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Toşiyuki Fucivaraya 

müraciət etmişik. Güman edirik ki, bu məsələ çox yaxın zamanlarda öz müsbət həllini tapacaqdır. 
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Cənab Prezident, bu ərazidə qurunt sularının səviyyəsi çox yuxarıdır. Bu barədə də Asiya İnkişaf 

Bankı ilə danışıqlar aparıb razılığa gəlmişik. Çox qısa müddətdə bu ərazidən yeraltı suların 

kənarlaşdırılması layihəsi həyata keçiriləcəkdir. Bu yaxınlarda bankın nümayəndələri ilə söhbət zamanı 

onlar bildirdilər ki, gələn il və sonrakı illər ölkəmizdə məcburi köçkünlərlə bağlı bir sıra layihələr həyata 

keçiriləcəkdir. 

Bu qəsəbəyə 2,5 milyon ABŞ dolları vəsait ayrılmışdır. Azərbaycan hökuməti 96 min dollar 

hökumət payı ayırıbdır. “Dünyaya baxış” təşkilatı isə 102 min ABŞ dolları həcmində öz vəsaitini cəlb 

edibdir. Bu ayın sonuna qədər təşkilat insanları, qismən də olsa, işlə təmin etmək üçün mikrokreditlərin 

verilməsinə başlayacaqdır. 

Azərbaycan dövləti, xalqı möhtərəm Heydər Əliyevin qurub-yaratdıqlarından, ideyalarından daim 

bəhrələnir. Necə ki, dövlət, xalq, millət var, daim bəhrələnəcəkdir. Bu gün məcburi köçkünlər də Heydər 

Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilmiş bu qəsəbədən bəhrələnirlər. Bu gün Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bu 

qəsəbəyə hədiyyə gətirilibdir, hazırda maşınlardadır. Tədbirdən sonra hər bir ailəyə təqdim olunacaqdır. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev qaçqın və məcburi köçkünlərə xüsusi qayğı və diqqət 

göstərirdi. Çünki bu insanlar ölkə əhalisinin ən həssas, yaralı hissəsidir. Lakin buna baxmayaraq, son on il 

müddətində bu insanlar dövlətə, dövlətçiliyə və ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə, bu gün isə Prezident 

cənab İlham Əliyevə sədaqətlərini nümayiş etdirmişlər və bundan sonra da etdirəcəklər. 

Cənab Prezident, Siz ötən il seçkiqabağı təbliğat kampaniyası zamanı Biləsuvar rayonu ərazisində 

salınmış qəsəbəyə köçürülmüş məcburi köçkünlərlə görüşə gəldiniz. Orada çıxışınızda vəd etdiniz ki, əgər 

Prezident seçilərsinizsə, ölkədə bir dənə də çadır şəhərciyi qalmayacaqdır. Prezidentlik fəaliyyətinə 

başlayandan sonra qəbul etdiyiniz Sərəncamla 3 min 860 məcburi köçkün ailəsinin, xüsusən Ağdam 

rayonundan olan məcburi köçkünlərin Bərdə və Ağcabədi çadır şəhərciklərindən Ağdam ərazisinə 

köçürülməsi barədə qərar qəbul etdiniz. O cümlədən həmin Sərəncamdan 149 kəlbəcərli, 37 laçınlı ailə də 

bəhrələnəcəkdir. 

Cənab Prezident, Siz regionlara səfəriniz zamanı yenə də ilk olaraq məcburi köçkünlərlə görüşə 

gəlmisiniz. Cənab Heydər Əliyev də bu problemi ölkənin bir nömrəli problemi adlandırmışdır. Bu il 

fevralın 17-də beynəlxalq konfransda çıxışınızda Siz bu fikri bir daha təkrar edərək, bütün dünyaya bəyan 

etdiniz ki, Azərbaycanın problemləri içərisində qaçqın və məcburi köçkün problemi ölkənin bir nömrəli 

problemidir. 

Hörmətli mərasim iştirakçıları, gördüyünüz kimi, Heydər Əliyevin bu sahədə gördüyü işləri 

ölkəmizin Prezidenti hörmətli cənab İlham Əliyev layiqincə və uğurla davam etdirir. Bizim hamımızın 

qarşısında çox böyük sınaq və imtahan durur. Bu, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin 

layiqincə və ləyaqətlə həlli məsələsidir. Bizim heç bir şübhəmiz yoxdur ki, cənab Prezident, Siz bu problemi 

məhz ləyaqətlə həll edəcəksiniz. Köçkünlər öz doğma yurdlarına ləyaqətlə qayıtmalıdırlar. Son zamanlar 

apardığınız siyasət bizim hamımızı əmin edir ki, Siz bu işi uğurla başa çatdıracaqsınız. Bu işi dövlətin, 

millətin maraqlarına tam uyğun həll etmək üçün Sizə nə qədər vaxt lazım olacaqsa, həmin müddətdə bütün 

qaçqın və məcburi köçkünlər dövlətə və Prezidentə sədaqətlə xidmət edəcəklər. Cənab Prezident, buna tam 

arxayın ola bilərsiniz. 

Bu gün məcburi köçkünlər adından Sizi bir daha əmin edirik ki, əhalinin bu həssas hissəsi növbəti 

dəfə də dövlətə və Prezidentə öz sədaqətlərini nümayiş etdirəcək, bu problem həll olunduqdan sonra 

ləyaqətlə öz doğma yurdlarına qayıdacaqlar. 

Cənab Prezident, bu gün məcburi köçkünlərlə görüşə gəldiyiniz üçün onların adından xanım 

Mehriban Əliyevaya da səmimi təşəkkür edir, bir daha “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. 

 

X X X 

 

Çıxış üçün Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkün Məhyəddin Süleymanova söz verildi. 

 

Kəlbəcərli məcburi köçkün Məhyəddin Süleymanovun çıxışı 

-Möhtərəm Prezident! 

Hörmətli Mehriban xanım Əliyeva! 

İcazə verin, qiymətli vaxtınızı sərf edib bizimlə görüşə gəldiyiniz üçün Sizə bütün məcburi 

köçkünlər adından, o cümlədən Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkünlər adından təşəkkür edim və 

dərin minnətdarlığımı bildirim. 
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Bu gözəl qəsəbə ümummilli liderimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyevin, - Allah ona qəni-qəni rəhmət 

eləsin! - qaçqınlara və məcburi köçkünlərə göstərdiyi atalıq qayğısının bəhrəsidir. Xalqın təkidli tələbi ilə 

yenidən hakimiyyətə qayıtmış ümummilli liderimiz Neft Fonduna yığılan ilk vəsaiti çadır şəhərciklərinin 

ləğvinə və məcburi köçkünlərin maddi rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəltdi. Bunların ardınca da 

Mingəçevirdə indi gördüyünüz 412 ailəlik qəsəbə inşa edildi və məcburi köçkünlərin istifadəsinə verildi. 

Biz məcburi köçkünlər bütün bunları görür, qiymətləndirir və Ulu Tanrıdan ona rəhmət diləyirik. 

Bu gün isə ümummilli liderimizin layiqli davamçısı, xalqımızın ümüdi, pənahı, arxası, dayağı olan 

möhtərəm Prezidentimizin məcburi köçkünlərin görüşünə gəlməsi bizi fərəhləndirir və gələcəyə ümidlə 

baxmağa sövq edir. Möhtərəm Prezident, yaşayış tərzimiz nə qədər yaxşı olsa da, yenə qəlbimizdə bir yurd 

nisgili, həsrəti var. Azərbaycan bizim ümumi evimizdir. Ancaq doğulub, boya-başa çatdığımız, dəfn 

edilmiş və dəfn edə bilmədiyimiz ata-babalarımızın ruhu dolaşan o yurdlar bizi gözləyir. 

Siz hakimiyyətə gəldiyiniz ilk günlərdən yüksək beynəlxalq tribunalardan car çəkib bütün dünyaya 

bəyan etmisiniz ki, biz Azərbaycan torpağının bir qarışını da heç kimə güzəştə getməyəcəyik. Biz bu 

sözlərin reallığına öz varlığımız kimi inanırıq. Çünki Sizin apardığınız sülh danışıqlarını mətbuatdan 

mütəmadi olaraq izləyir və inanırıq ki, yaxın bir zamanda hər hansı bir yolla olursa-olsun, buna, ali məqsədə 

nail olacaqsınız. Bizim sizinlə ikinci görüşümüz artıq Azərbaycanın ən səfalı guşələrindən olan Kəlbəcər 

torpağında olacaq və möhtəşəm Dəlidağın zirvəsində ölkəmizin üçrəngli bayrağı əzəmətlə dalğalanacaq, 

biz də Sizinlə birlikdə fərəhlə, qürurla onu seyr edəcəyik. İnşallah, bu mütləq olacaqdır. 

Ona görə Sizə bu çətin və şərəfli yolda böyük Tanrıdan yenilməz uğurlar, uzun ömür, poladdan da 

möhkəm cansağlığı, ailə xoşbəxtliyi arzulayıram. Sizi əmin etmək istəyirik ki, bütün xalq Sizi sevir, 

dəstəkləyir. Biz hər hansı bir şəraitdə yaşamağımıza baxmayaraq, nəyə qadiriksə, gücümüz çatan qədər 

Sizə arxa-dayaq olacağıq. Biz Sizə inandığımız kimi, Siz də bizə inana bilərsiniz. 

Möhtərəm Prezidentim, biz həmişə Sizinləyik. Bizim Kəlbəcərin dağ ürəkli, məğrur, qeyrətli 

oğlanları Sizinlədir. Allahın kölgəsi üstünüzdən əskik olmasın. Gələn ayaqlarınız var olsun, qədəmləriniz 

sayalı olsun! 

 

X X X 

 

Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Toşiyuki Fucivaraya söz verildi. 

 

Yaponiyanın azərbaycandakı səfiri Toşiyuki Fucivaranın çıxışı 

- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyev! 

- Hörmətli xanım Mehriban Əliyeva! 

- Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Bu gün açılış mərasimində cənab Prezidentlə bərabər iştirak etməkdən şərəf duyuram. Bu layihənin 

reallaşmasına Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Yaponiya Fondu 2,5 milyon ABŞ dolları ayırmışdır. Ümid 

edirik ki, layihənin gerçəkləşməsi qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasını təmin 

edəcəkdir. 

Müstəqillik qazandıqdan dərhal sonra Azərbaycan ilə Yaponiya arasında əsl dostluq və faydalı 

əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuşdur. Lakin bu əlaqələrin daha da inkişaf etməsinə ulu öndəriniz möhtərəm 

cənab Heydər Əliyevin 1998-ci ilin fevral ayında Yaponiyaya etdiyi səfər təkan vermişdir. Yaponiya ilə 

Azərbaycan arasında əməkdaşlıq bir çox sahələri əhatə edir. Yaponiya hökuməti Azərbaycanla dostluğun 

proqramını həyata keçirmək üçün artıq bir neçə ildir qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasına, kənd təsərrüfatının inkişafına səhiyyə və təhsil sahələrinin daha yüksək səviyyəyə 

qaldırılmasına yönəldilmiş layihələr üzrə əməkdaşlıq edir. Bu gün açılışında iştirak etdiyimiz layihə də 

bunlardan biridir. 

Dağlıq Qarabağdan və ətraf rayonlardan bir milyona qədər qaçqın və məcburi köçkünün 12 ildən 

artıqdır ki, ağır şəraitdə yaşadıqları hamıya məlumdur. Biz arzu edirik ki, bu problem tez bir zamanda sülh 

yolu ilə öz siyasi həllini tapsın. Yaponiya hökuməti Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin ATƏT-

in Minsk qrupu çərçivəsində apardığı danışıqları və münaqişəni sülh yolu ilə çözmək səylərini yüksək 

qiymətləndirir və dəstəkləyir. Arzu edirik ki, Qarabağ məsələsi tez bir zamanda həll olunsun və insanlar öz 

doğma torpaqlarına qayıtsınlar, daha gözəl şəraitdə yaşasınlar. 

Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması üçün qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həll 

olunmasının ən mühüm məsələ olduğunu anlayaraq, Yaponiya hökuməti bu sahəyə yardımı davam etdirir 
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və bunu iki şəkildə həyata keçirir. Birincisi, beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə, ikincisi, birbaşa olaraq, 

Yaponiya hökumətinin “Ot kökləri və insan təhlükəsizliyi qrant yardımı” proqramı çərçivəsində. Bu günə 

kimi belə layihələrə Yaponiya hökuməti 7 milyon ABŞ dollarından çox vəsait ayırmışdır. Biz bundan sonra 

da qaçqın və məcburi köçkünlərə yardımları davam etdirəcəyik. Hətta biz belə bir hədəf seçmişik ki, 

Yaponiya hökumətinin bayaq dediyim proqram çərçivəsində, hərəsinin dəyəri 90 min ABŞ dollarından çox 

olmamaq şərtilə, hər il həyata keçirilən 20-25 layihənin 30 faizini qaçqın və məcburi köçkünlərin 

problemlərinin həllinə yönəldək. 

Bundan əlavə, həmin proqram çərçivəsində qaçqınlar üçün başqa yerdə bu gün açılışı olan 

qəsəbədən bir qədər kiçik qəsəbənin inşası üçün xüsusi layihə həyata keçirmək planımız da vardır. Mən bir 

daha təkrar etmək istəyirəm ki, qaçqınların problemlərini tam həll etmək üçün Qarabağ münaqişəsinin sülh 

yolu ilə çözülməsi əsas şərtdir. 

Hörmətli mərasim iştirakçıları! 

İcazə verin, bu layihənin reallaşmasında əməyi olmuş Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin işləri 

üzrə Dövlət Komitəsinin simasında Azərbaycan hökumətinə, Mingəçevir Şəhəri İcra Hakimiyyətinə, Asiya 

İnkişaf Bankına, ABŞ-ın “Dünyaya baxış” humanitar təşkilatına təşəkkürümü bildirim. Hamınıza 

cansağlığı, xoşbəxtlik və uğurlar arzulayıram. 

Yaşasın Azərbaycan-Yaponiya dostluğu! 

 

X X X 

 

Çıxış üçün Asiya İnkişaf Bankının nümayəndəsi Allen Uilyamsa söz verildi. 

 

Asiya İnkişaf Bankının nümayəndəsi Allen Uilyamsın çıxışı 

- Zati-aliləri möhtərəm cənab Prezident! 

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! 

Mingəçevirdə məcburi köçkünlərin inteqrasiyası üzrə layihənin rəsmi açılışında iştirak etmək 

mənim üçün şərəfdir. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli Azərbaycanın ümummilli 

lideri Heydər Əliyev tərəfindən bir nömrəli problem elan edilmişdi və indi də cənab Prezident İlham 

Əliyevin həmişə diqqət mərkəzindədir. Bu problemi həll etmək üçün Azərbaycan hökuməti və Asiya 

İnkişaf Bankı Yaponiyanın Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Fondundan 2,5 milyon dollar həcmində qrant 

almışdır. Mən buna görə Yaponiya hökumətinə minnətdarlığımı bildirirəm. 

Layihənin başlıca məqsədi məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq və onların 

Mingəçevir şəhərinin sosial və iqtisadi həyatına inteqrasiyasını təmin etməkdir. Layihə çərçivəsində 

həmçinin dövlət məktəblərinin təmiri və gəlir əldə edilməsi imkanlarının artırılması üçün mikrokreditlərin 

verilməsi və biznes sahəsində treninqlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ötən qısa müddətdə “Dünyaya 

baxış” təşkilatı və Dövlətqaçqınkom layihənin gerçəkləşməsi üçün birgə əməkdaşlıq ediblər. Layihə Asiya 

İnkişaf Bankı üçün çox önəmlidir. Çünki bu, Bankın Azərbaycanda ilk investisiya layihəsidir. 

Bu yaxınlarda Asiya İnkişaf Bankı və Azərbaycan hökuməti arasında 2004-2007-ci illər üzrə 

kreditləşmə proqramı razılaşdırılmışdır. Bu proqram 140 milyon dollar həcmində kreditləri və 8 milyon 

dollar həcmində texniki yardım qrantını nəzərdə tutur. Hazırkı layihənin uğurlu olması və Azərbaycan 

hökumətinin bu sahədə sadiqliyi göstərir ki, layihə və Asiya İnkişaf Bankının fəaliyyəti Azərbaycanın 

davamlı inkişafına töhfə verəcəkdir. Bank bunların hamısını gerçəkləşdirmək barədə niyyətini ifadə edir. 

Mən layihənin bütün iştirakçılarına bir daha ən xoş arzularımı çatdırıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

ABŞ-ın “Dünyaya baxış” beynəlxalq humanitar təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Maykl 

Makintayerə söz verildi. 

 

ABŞ-ın “Dünyaya Baxış” Beynəlxalq Humanitar Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi 

Maykl Makintayerin çıxışı 

-Zati-aliləri cənab Prezident! 

Hörmətli xanım Mehriban Əliyeva! 
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İlk növbədə, bu qəsəbənin açılış mərasiminə gəldiyinizə görə Sizə öz dərin təşəkkürümüzü 

bildirmək istəyirəm. “Dünyaya baxış” təşkilatı bu qəsəbənin sakinlərini ürəkdən təbrik edir. Biz həm də 

Azərbaycan dövlətinə təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki bu işdə bizə yaxından kömək edibdir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, Asiya İnkişaf Bankı da bu işdə bizə yaxından kömək göstərmişdir. Bu gözəl layihənin həyata 

keçirilməsinə göstərdiyi köməyə görə mən hamınızın adından Asiya İnkişaf Bankının rəhbərliyinə 

təşəkkürümü bildirirəm. 

Çox yaxşı haldır ki, ilk dəfədir Azərbaycan hökuməti və beynəlxalq təşkilatlar icraedici və 

idarəedici agentliklər kimi layihədə birgə iştirak etmişlər. Mən böyük məmnuniyyətlə demək istəyirəm ki, 

bu əməkdaşlığımızın nəticəsi çox səmərəli olmuşdur. Biz hamımız gələcək üçün çox qiymətli təcrübə əldə 

etdik. On bir ildə birinci dəfədir ki, məcburi köçkünlərin Mingəçevir şəhərində müvəqqəti məskunlaşdığı 

dörd orta məktəbin boşaldılmasını təmin etdik, həmin məktəbləri təmir etdik və şagirdlərin normal təhsil 

alması üçün şərait yaratdıq. 

Biz həmçinin yeni qəsəbəyə köçürülmüş məcburi köçkünlərin iqtisadi imkanlarını artırmaq üçün 

də birgə çalışmışıq. Yəni məcburi köçkünlərə və Mingəçevir şəhərinin gələcək iqtisadi inkişafına kömək 

göstərəcək mikrokredit layihəsinin həyata keçirilməsinə başlamışıq. Bu layihənin uğurla sona çatdırılması 

Azərbaycan hökuməti ilə “Dünyaya baxış” təşkilatı arasındakı nailiyyətlərdən biridir. Bu, hökumətlə 

donorların, qeyri-hökumət təşkilatlarının və ən əsası isə, yerli əhalinin birgə əməkdaşlığının bariz 

nümunəsidir. 

“Dünyaya baxış” təşkilatının Azərbaycan üzrə nümayəndəliyinin rəhbəri kimi mən təşkilatımızın 

Azərbaycanın gələcək inkişafında da iştirak etmək arzusunu bir daha bəyan edirəm. 

Cənab Prezident, Sizin daimi diqqətinizin nəticəsidir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün 

beynəlxalq humanitar təşkilatlarla hökumət strukturları arasında çox mehriban və möhkəm əlaqə 

mövcuddur. 

Zati-aliləri, diqqətinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. 

Məcburi köçkünləri yeni evlərə köçmələri münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonra Ağdam rayonundan olan məcburi köçkün Marusa Əliyeva çıxış etdi. 

 

Ağdam rayonundan olan məcburi köçkün Marusa Əliyevanın çıxışı 

-Möhtərəm cənab Prezident! 

Hörmətli Mehriban xanım Əliyeva! 

Bizim köçkünlər qəsəbəsinə xoş gəlmisiniz. Mən hörmətli Prezidentdən çox razıyam ki, o, dövlət 

başçısı olduğu birinci gündən Azərbaycan xalqının problemləri ilə yaşayır. Onun atası Heydər Əliyev 

Azərbaycan xalqına atalıq qayğısı göstəribdir. Azərbaycanı oddan-alovdan çıxaran Heydər Əliyev olubdur. 

O, Azərbaycanın dünyaya tanıdılması naminə böyük işlər görübdür. İndi də onun yolunu cənab İlham 

Əliyev davam etdirir. Mən bütün qaçqın-köçkünlər adından ona minnətdarlıq edirəm ki, bu qəsəbənin 

açılışına gəlibdir. Gün o gün olsun ki, belə tədbiri Ağdam torpağında hörmətli İlham Əliyevin iştirakı ilə 

keçirək. 

Qəlbi təmiz insanların, 

Görən gözü Heydər baba! 

Beşikdəki körpələrin, 

Şirin sözü Heydər baba! 

Biz övladıq, odur ata, 

Əlimizdən tuta-tuta, 

Çatdırdı xoşbəxt həyata, 

Xalqımızı Heydər baba! 

Bizik Heydər övladı, 

Dilimizdən düşməz adı, 

Azərbaycandır, ustadı, 

Bizim böyük Heydər baba! 

Hörmətli Prezident, Siz qəsəbəmizə xanımınızla bərabər gəlmisiniz. Veteran anası və məcburi 

köçkün kimi mənim Sizdən xahişim budur ki, bizim torpağımızı qaytarasınız. İnanırıq ki, Allahın köməyi 
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ilə bunu edəcəksiniz. Biz ilk gündən görürük ki, Siz ərazilərimizin qaytarılması üçün çox əziyyət çəkirsiniz. 

Sizə çox minnətdarıq və Sizə cansağlığı arzu edirik. İnanırıq ki, Siz atanızın yerində möhkəm dayanmısınız 

və onun yolunu layiqincə davam etdirəcəksiniz. 

Azərbaycanın hörmətli Prezidentinə eşq olsun! 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə geniş nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Əziz bacılar və qardaşlar! 

Hörmətli qonaqlar! 

Əziz dostlar! 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və bu gün bu qəsəbənin açılışı münasibətilə səmimi 

qəlbdən təbrik edirəm. Bu qəsəbənin tikintisində iştirak etmiş Yaponiya hökumətinə, Asiya İnkişaf 

Bankına, “Dünyaya baxış” beynəlxalq humanitar təşkilata və digər qurumlara və şəxslərə öz 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Yaponiyanın səfiri hörmətli cənab Toşiyuki Fucivara öz çıxışında qeyd elədi ki, Yaponiya ilə 

Azərbaycan arasında münasibətlər çox uğurla inkişaf edir. Mən bu fürsətdən istifadə edib, Azərbaycana 

göstərdiyi təmənnasız yardımlara, ayırdığı kreditlərə görə Yaponiya hökumətinə bir daha öz təşəkkürümü 

bildirirəm. 

Yaponiya hökuməti Azərbaycana 50 milyon dollar həcmində təmənnasız kömək göstərmişdir. Eyni 

zamanda, Azərbaycana ən çox kredit ayıran ölkə də məhz Yaponiyadır. Azərbaycanda həyata keçirilən 

müxtəlif layihələrə 300 milyon dollardan çox kreditlər ayırmışdır. Bütün digər təşkilatlar da, beynəlxalq 

humanitar təşkilatlar da Azərbaycanda ən çətin, ən ağır vəziyyətdə yaşayan qaçqınlara, köçkünlərə öz 

köməklərini göstərirlər. 

Bu yaxınlarda Bakıda bu məsələyə aid keçirilmiş beynəlxalq konfransda mən öz çıxışımda bunu 

dedim və beynəlxalq humanitar təşkilatlardan xahiş etdim ki, onlar yardımları davam etdirsinlər, o 

yardımların həcmini azaltmasınlar. Çünki hələ çətin vəziyyətdə yaşayan insanlarımız buna möhtacdırlar. 

Hələ ki, bu ehtiyac vardır. 

Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, son illər ərzində ölkədə aparılan siyasətin nəticəsində bu sahədə, 

sosial məsələlərin həlli istiqamətində də böyük işlər görülmüşdür. Bilirsiniz ki, xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin göstərişi ilə Azərbaycan Dövlət Neft Fondundan ilk xərclər, vəsaitlər yalnız qaçqınların, 

köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir. Azərbaycanda imkan yaranan kimi, 

vəsait əldə edilən kimi, ilk xərclər məhz bu istiqamətdə olmuşdur. 

Bilirsiniz ki, Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra çox çətin vəziyyətə düşmüşdü. Demək 

olar ki, digər keçmiş sovet respublikaları ilə müqayisədə Azərbaycanın vəziyyəti ən ağır idi. Bir tərəfdən, 

iqtisadi böhran, digər tərəfdən, Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz, daxildə gedən proseslər, daxili 

qarşıdurma, vətəndaş müharibəsi Azərbaycanı çox ağır vəziyyətə salmışdı. Demək olar ki, iqtisadiyyat 

tamamilə dağılmışdı. Təbii ki, iqtisadiyyat belə vəziyyətə düşəndə sosial proqramların həyata keçirilməsi 

üçün imkan olmur. Yalnız və yalnız Azərbaycanda Heydər Əliyev tərəfindən iqtisadi islahatlar aparılandan 

sonra ölkəmiz iqtisadi cəhətdən dirçəldi, ayağa qalxdı və son 7 il ərzində çox sürətlə inkişaf edir. Bütün 

iqtisadi göstəricilər onu göstərir ki, ölkəmiz bölgədə və bütün MDB məkanında qabaqcıl yerlərdədir. Bizim 

iqtisadi inkişafımız bundan sonra daha da güclü olacaqdır. 

Azərbaycanda Heydər Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində böyük işlər 

görülmüşdür. Bu gün səhər Yevlaxda olarkən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi ilə tanış oldum, 

orada inşa edilən nəhəng nasos stansiyasına da baxdım. Özüm üçün bir daha yəqin etdim ki, Heydər 

Əliyevin neft strategiyası yaşayır, uğurla həyata keçirilir və qarşımızda duran bütün vəzifələr öz həllini 

tapır. 

Təsəvvür edin, əgər 1994-cü ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Əsrin müqaviləsi” 

imzalanmasaydı, Azərbaycana böyük həcmdə, milyardlarla dollar xarici sərmayə gətirilməsəydi, bu gün 

xarici şirkətlərlə birlikdə biz öz neftimizi hasil etməsəydik, dünya bazarlarına çatdırmasaydıq, əlbəttə, 
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Azərbaycanda imkanlar çox məhdud olacaqdı. Hökumətin, dövlətin imkanı olmayacaqdı ki, qaçqın-

köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salsın, əmək haqlarının, pensiyaların səviyyəsini qaldırsın. Yalnız və yalnız 

bu siyasətin nəticəsində biz bütün bu nailiyyətlərə çata bildik. 

Bilirsiniz ki, təxminən altı-yeddi ay əvvəl Biləsuvarda məcburi köçkünlər üçün yeni salınmış 

qəsəbənin açılışında iştirak etmişdim və bu gün burada deyildiyi kimi, orada və digər çıxışlarımda – 

seçkilərdən əvvəl və seçkilərdən sonra etdiyim çıxışlarda bəyan etmişdim ki, Azərbaycanda bir dənə də 

çadır şəhərciyi qalmayacaq, ən çətin vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımız gözəl şəraitlə təmin olunacaqlar. 

Bu, sadəcə olaraq, seçkilərdən əvvəl səslənən bir şüar deyildir. Bu, mənim birmənalı mövqeyimdir, mənim 

siyasətimdir. Mən heç şübhə etmirəm ki, biz buna nail olacağıq. 

Seçkilərdən sonra, fevral ayında mənim imzaladığım Sərəncama əsasən, Bərdədə və digər 

rayonlarda çadır şəhərcikləri ləğv ediləcək və onların əvəzinə Ağdamın işğaldan azad olunmuş ərazisində 

yeni, gözəl, böyük qəsəbə, demək olar, şəhərcik salınacaqdır. Bu siyasət davam etdiriləcəkdir. Bizim strateji 

xəttimiz ondan ibarətdir ki, sosial cəhətdən ən az müdafiə olunan qaçqınlara, köçkünlərə daim diqqət, qayğı 

göstərilməlidir. 

Bizim imkanlarımız artır, Azərbaycanın iqtisadiyyatı güclənir və beləliklə, gələcəkdə də bu cür 

layihələrin həyata keçirilməsi daha sürətlə gedəcək, digər hökumətlər tərəfindən olan yardımlar, qaçqınlara, 

köçkünlərə göstərilən yardımlar da davam etdiriləcək və bu yardımların miqdarı artacaqdır. 

Burada qeyd olundu ki, Azərbaycanın ən ağır problemi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsidir. Mən deyərdim ki, bu, indi Azərbaycanın qarşısında duran yeganə problemdir. Çünki bütün 

digər problemlər həllini ya tapıbdır, ya da tapır. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə özünəlayiq yerini tuta 

bilibdir, qonşu dövlətlərlə ikitərəfli faydalı əlaqələr qurubdur, iqtisadi cəhətdən Azərbaycan çox sürətlə 

inkişaf edir. Sizə deyə bilərəm ki, dünyada bəlkə də nadir ölkələrdən biridir ki, Azərbaycanda 7 il ərzində 

iqtisadiyyat orta hesabla ildə 10 faiz artır, işsizlik problemi öz həllini tapır. Mənim bəyan etdiyim prioritet 

məsələ - Azərbaycanda işsizliyin aradan qaldırılması siyasəti öz nəticələrini tapır. Seçkilərdən keçən 7 ay 

ərzində 30 min iş yeri açılıbdır. Bu proses davam edir. Neft strategiyamız uğurla həyata keçirilir. Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəməri tikilir və gələn ilin əvvəllərində istismara veriləcəkdir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum 

qaz kəməri inşa ediləcəkdir və beləliklə, Azərbaycanın həm nefti, həm də qazı dünya bazarlarına 

çatdırılacaq, ölkəyə böyük həcmdə, milyardlarla dollar maliyyə vəsaiti daxil olacaqdır. Təbii ki, bu bizə 

qarşımızda duran bütün məsələləri həll etməyə imkan verəcəkdir. Yəni, mən Azərbaycanın qarşısında 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ problemindən başqa ciddi bir əngəl, problem görmürəm. 

Bilirsiniz ki, bu problemin həlli istiqamətində çoxdandır danışıqlar gedir. Hələlik, danışıqların heç 

bir nəticəsi olmamışdır. Düzdür, atəşkəs rejimi bizə imkan verdi ki, iqtisadiyyatımızı gücləndirək, 

Azərbaycanı inkişaf etdirək. İndi baxın, özünü bu münaqişədə elə bil ki, üstünlük əldə etmiş tərəf hesab 

edən Ermənistanın iqtisadi vəziyyəti nə gündədir, Azərbaycanın iqtisadiyyatı necədir? Əlbəttə, aramızda 

olan uçurum çox böyükdür və bu uçurum getdikcə dərinləşəcək, genişlənəcəkdir. Ermənistan heç vaxt 

Azərbaycanla iqtisadi və digər sahələrdə inkişafda rəqabət apara bilməyəcəkdir. Əldə edilmiş atəşkəs 

Azərbaycana böyük xeyirlər gətirdi. Amma, eyni zamanda, məsələ hələ öz həllini tapmır. 

Son aylar ərzində etdiyim bütün xarici səfərlərdə - həm ölkələrə səfərlərdə, həm də beynəlxalq 

təşkilatlara səfərlərimdə bu məsələ daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Çox sevindirici haldır ki, dünyanın 

aparıcı ölkələri, onların rəhbərləri artıq birmənalı şəkildə bu məsələdə Azərbaycanı dəstəkləyirlər. Daha 

doğrusu haqqı, ədaləti dəstəkləyirlər. Bu məsələ yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz 

həllini tapa bilər. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır və bərpa ediləcəkdir. 

Mən ümid edirəm ki, beynəlxalq təşkilatların fəallığı ilə biz bu məsələyə son qoya bilərik. 

Ancaq bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan heç vaxt torpaqlarının itirilməsi ilə 

barışmayacaq, bu məsələdə heç bir güzəştə getməyəcəkdir. Bu məsələ yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapacaqdır. Biz istəyirik bunu sülh yolu ilə həll edək. Hələ ki, danışıqlar 

prosesi davam edir. Deyə bilərəm ki, imkanlar tükənməyibdir. Amma, eyni zamanda, hər an hazır olmalıyıq 

ki, bu məsələni bütün başqa yollarla, nəyin bahasına olursa-olsun, Azərbaycanın xeyrinə həll edək. Mən 

buna inanıram. 

Azərbaycanın mövqeləri güclənir. Azərbaycanın dünyada nüfuzu artır. Azərbaycan qüdrətli dövlətə 

çevrilir. Artıq bütün dünya bilir ki, Ermənistan təcavüzkar, işğalçı dövlətdir. XXI əsrdə belə bir damğa ilə 

yaşamaq ölkəyə şərəf gətirmir. Sizə deyə bilərəm ki, müxtəlif ölkələrə etdiyim səfərlərdə, Avropa Şurasına, 

Avropa Birliyinə, NATO-ya, yəni dünyanın aparıcı təşkilatlarına etdiyim səfərlərdə gördüm ki, 

Azərbaycanın mövqeyi daha çox dəyər qazanır, Azərbaycanın haqlı mövqeyi daha da çox dəstəklənir. 
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Mən inanıram ki, biz bu məsələni həll edə bilərik. Bizim torpaqlarımız azad olunacaqdır və siz, 

əziz bacılar, qardaşlar, öz torpaqlarınıza qayıdacaqsınız. Bilin ki, mənim fəaliyyətimdə bu məsələ prioritet 

məsələdir və demək olar ki, hər gün bu məsələ ilə məşğul oluram, müxtəlif məsələlər müzakirə olunur. 

Ümid edirəm ki, biz buna nail olacağıq. 

Bu gün bu gözəl qəsəbə sizin sərəncamınıza verilir. Mən ümid edirəm ki, siz burada xoşbəxt 

yaşayacaqsınız. Amma, onu da hamımız bilməliyik ki, bu, müvəqqəti bir yaşayış məntəqəsidir. Bu, bizim 

siyasətimizin bariz nümunəsidir. Qaçqınların, köçkünlərin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq mənim bəyan 

etdiyim siyasətin əsas istiqamətlərindən biridir. Bu gün bu məsələ burada öz təzahürünü tapır. Yəni, sizin 

həyat şəraitiniz yaxşılaşır. Amma, bu o demək deyildir ki, siz burada daimi yaşayacaqsınız. Yox, siz burada 

müvəqqəti məskunlaşırsınız. Torpaqlarımız azad olunandan sonra mən buraya, sizə bir də qonaq gələrəm 

və bir yerdə Qarabağa gedərik. 

Sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, öz dərin hörmət və məhəbbətimi bildirirəm. Arzu edirəm ki, 

siz burada xoşbəxt yaşayasınız, doğma Azərbaycanımıza xidmət edəsiniz. Biz hamımız – Azərbaycanın hər 

bir vətəndaşı çalışmalıdır ki, ölkəyə xeyir versin, öz fəaliyyəti, işi ilə ümumi işimizə öz töhfəsini versin. 

Mən şübhə etmirəm ki, bu, belə də olacaqdır. 

Sağ olun, salamat qalın! 

 

(Dövlətimizin başçısının nitqi qəzetin bugünkü nömrəsinin birinci səhifəsində dərc olunur). 

 

X X X 

 

Açılış mərasimindən sonra Prezident İlham Əliyev yeni tikilmiş evlərlə tanış oldu, burada yaradılan 

şəraitlə maraqlandı. Xocalıdan olan məcburi köçkün və şəhid ailəsi Baloğlan Allahyarovun evinə baş çəkdi, 

onlara rəngli televizor və soyuducu hədiyyə etdi. Ev sahibləri dövlətimizin başçısına dərin 

minnətdarlıqlarını bildirdilər. 

Respublikamızın rəhbəri burada bir neçə vətəndaşın şikayətini də dinlədi, onların problemlərinin 

həlli üçün müvafiq qurumların rəhbərlərinə konkret tapşırıqlar verdi. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva məcburi köçkünlərlə xatirə şəkli 

çəkdirdi. 

Yeni qəsəbədə məskunlaşan 412 ailənin hər birinə həmin gün Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 

hədiyyə təqdim olundu. 

 

AZƏRTAC 

2004, 9 iyun 
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dövlət rayon elektrik stansiyasında olmuşdur 

(8 iyun 2004-cü il) 

 

İyunun 8-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mingəçevirdəki Azərbaycan Dövlət Rayon 

Elektrik Stansiyasına - Azərbaycan DRES-ə gəldi. Burada respublikamızın rəhbərini energetiklər hərarətli 

alqışlarla, mehribanlıqla qarşıladılar. Dövlətimizin başçısına və onun xanımına gül dəstəsi təqdim edildi. 

Prezident İlham Əliyev burada “Heydər Əliyev muzeyi” ilə yaxından tanış oldu. Şəhər icra 

hakimiyyətinin başçısı Məhəbbət Qarabağlı dedi ki, 1992-ci ilə qədər fəaliyyət göstərmiş bu muzey AXC-

Müsavat hakimiyyəti dövründə şəhərin və stansiyanın o vaxtkı başabəla rəhbərlərinin təhriki ilə dağıdılmış, 

yüzlərlə nadir fotoşəkil və sənəd itirilmişdi. 1999-cu ildə biz bu muzeyi təzədən, daha mükəmməl şəkildə 

bərpa etdik. İndi bura ulu öndərimizin şərəfli ömür yolunu, zəngin elmi, siyasi, nəzəri irsini özündə yaşadan 

əsl canlı tarix məktəbidir. Hər gün şəhərin ali, orta ixtisas və ümumtəhsil məktəblərinin tələbə və şagirdləri 

buraya gəlir, bu nadir energetika kompleksinin qurucusu və yaradıcısı Heydər Əliyev zəkasının əbədiyaşar 

nurundan işıq alırlar. 

Muzeyin direktoru Sevda Abdullayeva dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, burada müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrləri, ailə həyatını, xarici 

ölkələrə səfərlərini, Mingəçevir şəhərinə gəlişlərini əks etdirən 8 bölmədə 3 minə yaxın fotoşəkil, ulu 

öndərimizin zəngin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən dəyərli kitablar toplanmışdır. Burada ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin şərəfli ömür yolunu əks etdirən videofilmlər də göstərilir. 

Prezident İlham Əliyev tələbə və şagirdlərin muzeylə tanış olmasını yüksək qiymətləndirərək, bu 

işin davam etdirilməsinin Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğunu vurğuladı. 

Azərbaycan Prezidenti daha sonra stansiyanın maketi ilə tanış oldu. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Azərbaycan DRES-in hər bloku bir zavoddur” müdrik 

kəlamını xatırladan “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyev, stansiyanın 

direktoru Şıxməmməd Aslanov, “Azəriqaz” Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov xüsusi 

vurğuladılar ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 

1981-ci ilin oktyabrında tikilib istifadəyə verilmiş DRES 186 hektar ərazini tutur. Hazırda 8 blok tam gücü 

ilə işləyir. 9-cu blokun inşası regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına daxil edilmişdir. İndi 

həmin blokun inşası və bütövlükdə stansiyanın modernləşdirilməsi işlərinə başlamaq məqsədi ilə Avropa 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, eləcə də İslam İnkişaf Bankı ilə danışıqlar aparılır. Rusiya və Ukrayna 

mütəxəssislərinin birgə iştirakı ilə xüsusi layihə işlənib hazırlanmışdır. Hazırda Qafqazın enerji nəhəngi 

adlandırılan bu müəssisədə çalışan 2500 nəfərin 500-ü şəhid ailələrinin üzvü, Qarabağ müharibəsi əlili və 

məcburi köçkünlərdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev DRES-in işinə toxunaraq dedi ki, o vaxt biz Rusiyadan təbii 

qazın alınmasına nail olmaqla böyük iş gördük. Bu, həm bizim rayonlara qazın verilməsinə imkan yaratdı, 

digər tərəfdən də elektrik stansiyası bu qazdan istifadə edir. Burada həm böyük iqtisadi mənfəət var, həm 

də qaz ekoloji cəhətdən təmiz yanacaqdır. İndi demək olar ki, 32 rayon mərkəzinə qaz verilir. Hazırda 

stansiyaya 6 milyon kubmetr qaz verilir, amma qış aylarında bu, 10 milyon kubmetrə çatır. Təxminən 5-6 

min ton da mazut verilir. Ümumilikdə, 2000-ci ilin noyabrından bəri Rusiyadan 14 milyard kubmetr qaz 

alınıbdır. Onun 7,9 milyard kubmetri elektrik stansiyasına verilmişdir. Qalanı isə əhaliyə paylanır. Bizdə 

xaricdən qazın 1000 kubmetrini 52 dollara alırıq. Amma daxildə əhaliyə 8 dollara satılır və onun 70 faizi 

yığılır. İndi yaxşıdır, qabaq 30-35 faiz idi. 

Ümumiyyətlə, ölkəmizin həyatında əvəzsiz iqtisadi rolu olan bu müəssisə Azərbaycan 

iqtisadiyyatının döyünən ürəyidir və onun yenidən qurulması layihəsinin həyata keçirilməsi dövlət 

əhəmiyyətli məsələdir və bunu mütləq etmək lazımdır. 

Dövlətimizin başçısı layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün hökumət tərəfindən 

kömək göstəriləcəyini bildirərək dedi ki, biz bir bloku yenidən qura bilsək, onun gücünü 210 meqavatdan 

330 meqavata qaldırmaq mümkündür. Bu, yaxşı olardı. 

Hesab edin ki, kiçik bir stansiya tikirsən. Yenidənqurmanın hesabına bloklarda gücü 450 meqavat 

qaldırmaq mümkündür. Əgər biz bunu edə bilsək və sonra Sumqayıtda stansiya və “Şimal” DRES-in ikinci 

növbəsi tikilərsə, bu, əlavə 1200-1300 meqavat güc olacaqdır. Bu da bizə tam kifayət edəcəkdir. Hətta ixrac 

haqqında da fikirləşmək olar. Fikirləşin, təkliflərinizi verin. İndi İranla bir xəttin çəkilməsi haqqında razılıq 

əldə olunur və bu, öz həllini tapır. 
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Bilirsiniz, energetika iqtisadiyyatımızın əsas mühərrikidir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, 

iqtisadiyyatımız inkişaf edir, yeni müəssisələr qurulur, köhnə, sovet vaxtında tikilmiş müəssisələrin bəziləri 

işə düşür, deməli, enerjiyə tələbat artacaqdır. Ona görə bu sahəyə çox böyük diqqət göstəririk. Siz də 

təklifləri verin. Baxaq, həll edək. 

Prezident İlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı: 

“Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilmiş Azərbaycan DRES bu gün 

iqtisadiyyatımıza xidmət edir. Bütün digər sahələrdə olduğu kimi, energetika sektorunda da görülən böyük 

işlər, əldə edilən uğurlar Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu gün Heydər Əliyev siyasəti yaşayır, davam 

etdirilir. Doğma Azərbaycanımızın xoşbəxt gələcəyi bu şəxsiyyətlə bağlıdır. Azərbaycan DRES-də çalışan 

bütün əməkdaşlara yeni uğurlar arzulayıram. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, 

8 iyun 2004-cü il”. 

Sonra respublikamızın rəhbəri DRES-in dispetçer məntəqəsi və digər obyektləri ilə tanış oldu, 

müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 

Sonra Prezident İlham Əliyev stansiyanın həyətinə toplaşan energetiklərlə görüşüb səmimi söhbət 

etdi, DRES-in vaxtilə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev təşəbbüsü ilə istifadəyə verildiyini xatırladaraq 

dedi ki, təsəvvür edin, əgər bu stansiya olmasaydı, nə olacaqdı. Azərbaycan zülmətdə qalacaqdı. Görün, o, 

nə qədər böyük və uzaqgörən işlər görmüşdür. 

Energetiklər DRES-in istifadəyə verilməsini yaxşı xatırladıqlarını və həmin anları heç vaxt 

unutmayacaqlarını söylədilər, bunu ulu öndərin Azərbaycan xalqı qarşısında gördüyü tarixi xidmətlərdən 

biri kimi qiymətləndirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2004, 9 iyun 
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“Kür” Olimpiya idman-təlim kompleksi ilə tanışlıq 

(8 iyun 2004-cü il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 8-də vaxtilə Mingəçevirdə inşa edilmiş “Kür” 

Olimpiya avarçəkmə idman bazası əsasında yaradılmış Olimpiya idman-təlim kompleksi ilə tanış 

olmuşdur. 

Burada dövlətimizin başçısını uşaq-gənclər idman məktəbinin avarçəkənləri səmimiyyətlə 

qarşıladılar. 

Gənclər, idman və turizm naziri Əbülfəz Qarayev məlumat verərək dedi ki, ərazisi 10 hektar olan 

bu kompleks keçmiş SSRİ məkanında idmanın bu növü üzrə yeganə mərkəz kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

İlin bütün aylarında buraya digər respublikalardan idmançılar təlim-məşq toplantısına gəlirdilər. Onların 

burada məşq etməsi və yaşaması üçün hər cür şərait mövcud idi. Vaxtilə 25 olimpiya çempionu, 44 nəfər 

dünya və Avropa çempionu burada yetişmişdir. Sonralar bazanın yardımçı binalarında yüzdən çox məcburi 

köçkünün məskunlaşması bu obyektin fəaliyyətini dayandırmasına səbəb olmuşdu. Rusiyadan və 

Baltikyanı ölkələrdən dəfələrlə nümayəndələr buraya gələrək, mərkəzi icarəyə götürmək, onun fəaliyyətini 

bərpa etmək üçün müraciət etsələr də, bazada məcburi köçkünlərin yaşaması bu təkliflərin reallaşmasına 

imkan verməmişdir. İndi həmin ailələr yeni salınmış qəsəbəyə köçürülmüşlər. İndi bu mühüm idman 

obyektinin beynəlxalq standartlara uyğun yenidən qurulması üçün “Azərdövlətlayihə” institutu tərəfindən 

layihələr hazırlanmışdır. Gələcəkdə buradan turizm kompleksi kimi də istifadə etmək nəzərdə tutulur. Yeni 

layihəyə görə, üç mərhələdə 6 milyon dollar vəsait lazımdır. Burada təqribən 400 nəfəri qəbul etmək 

mümkündür. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin layihə və nəzərdə tutulan işlərin planı ilə tanış olaraq 

dedi ki, indiki şəraitdə idmançılar buraya gəlməzlər. Gələcəkdə Rusiyadan, Ukraynadan, Baltikyanı 

ölkələrdən, Avropadan və başqa yerlərdən gələ bilərlər. Vaxtilə Sovet İttifaqında da başqa belə bir yer yox 

idi, çünki bütün avarçəkmə kanalları qışda donurdu. İndi bunu bərpa etmək çətindir. Hər halda baxarıq. 

Nazir Əbülfəz Qarayev Prezident İlham Əliyevə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1981-ci ildə 

avarçəkmə bazasında olduğu zaman çəkilmiş şəkilləri təqdim etdi. 

Respublikamızın rəhbəri pilləkənlərlə Kürün sahilinə endi, ətrafı seyr etdi, avarçəkənlərin 

məşqlərinə baxdı. 

 

X X X 

 

Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev burada 1785-ci ildə əkilmiş qovaq ağacına tamaşa etdi. 

Hündürlüyü 30 metr, diametri 6 metrə yaxın olan bu təbiət möcüzəsi hamıda maraq doğurur. 

Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva ağacın önündə xatirə şəkli çəkdirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2004, 9 iyun 
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Prezident İlham Əliyev “Azərkabel” Səhmdar Cəmiyyətində olmuşdur 

(8 iyun 2004-cü il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin gün “Azərkabel” Səhmdar Cəmiyyətinə gəldi, 

müəssisənin 4-cü istehsal sexini gəzdi. 

Cəmiyyətin sədri Ağabəy Hüseynov respublikamızın rəhbərinə məlumat verdi ki, ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev 1981-ci ildə müəssisədə olarkən bu sexin yaradılması barədə şəxsən tapşırıq 

vermiş, qısa müddətdə burada müxtəlif ölçüdə elektrik naqilləri və kabellərinin buraxılması üçün lazımi 

avadanlığın alınıb gətirilməsini və işə salınmasını öz nəzarətinə götürmüşdü. 

Dahi şəxsiyyətin vaxtilə dediyi “Azərkabel” Azərbaycanı neft lampalarından xilas etdi” müdrik 

kəlamı indi müəssisənin ən gözəgəlimli guşəsində həkk olunmuşdur. 

Bildirildi ki, ötən ildən özəlləşdirilən bu müəssisəyə indiyədək 360 milyon manat vəsait qoyularaq, 

bütün texniki avadanlıq əsaslı təmir edilmiş, yenidən qurulmuşdur. İlin sonuna kimi 2,5 milyon ABŞ dolları 

həcmində yeni avadanlıq alınıb gətiriləcəkdir. Bu isə istehsal prosesini xeyli artırmağa imkan yaradacaqdır. 

Cari ilin əvvəlindən bəri burada işləyənlərin sayı 180 nəfərə çatdırılmış, yerli büdcəyə 180 milyon manat, 

Sosial Müdafiə Fonduna 31,5 milyon manat vəsait köçürülmüşdür. İlin sonuna kimi işçilərin sayı, azı, iki 

dəfə artacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin həyətinə toplaşan işçilərlə səmimi söhbət etdi, bu strateji 

əhəmiyyətli zavodun məhsullarına ölkəmizdə çox böyük tələbat olduğunu xüsusi vurğuladı və tövsiyələrini 

verdi. 

 

AZƏRTAC 

2004, 9 iyun 
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Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətində müşavirə 

(8 iyun 2004-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 8-də Mingəçevir Şəhəri İcra 

Hakimiyyətində müşavirə keçirmişdir. 

Dövlətimizin başçısı müşavirədə giriş nitqi söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

giriş nitqi 

 

-Hörmətli müşavirə iştirakçıları! 

Bu gün artıq bir neçə saatdır ki, mən Mingəçevirdəyəm. Burada müxtəlif tədbirlərdə iştirak etdik, 

ölkəmizdə ən çətin vəziyyətdə yaşayan qaçqın və köçkünlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tikilmiş 

yeni qəsəbənin açılış mərasimində iştirak etdik. Mingəçevirdə fəaliyyət göstərən özəl müəssisələrdə olduq, 

eyni zamanda, avarçəkmə bazasında və digər yerlərdə görüşlər keçirdik. Çox sevindirici haldır ki, 

Mingəçevir inkişaf edir, yaşayır, burada özəl sektor möhkəmlənir, yeni iş yerləri açılır. Ölkəmizin enerji 

təhlükəsizliyini təmin edən, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş 

Azərbaycan DRES-i də uğurla fəaliyyət göstərir. Biz orada mövcud vəziyyətlə tanış olduq və qeyd etdik 

ki, bu stansiyada da yenidənqurma, təmir işləri görülməlidir. Burada istehsal olunan elektrik enerjisinin 

həcmi daha da artmalıdır. 

Azərbaycanın hər bir bölgəsi inkişaf edir. Rayon və şəhərlərimizdə canlanma var. Xalqımız bizim 

apardığımız siyasəti dəstəkləyir və ötən il keçirilmiş prezident seçkiləri bunu bir daha sübut etdi. 

Seçkilərdən sonra müəyyən addımlar atılmış, regional inkişaf proqramı qəbul edilmişdir. Bu proqram 

çərçivəsində bütün bölgələrdə böyük işlər görülür. Ölkəmiz çox uğurla inkişaf edir, iqtisadi potensialımız 

durmadan yüksəlir. Əlbəttə, yaxın gələcəkdə iqtisadiyyatımız daha da güclənəcək və ölkəmiz daha zəngin 

olacaqdır. Bütün bunlar bizi çox sevindirir. 

Bu gün isə biz Mingəçevirdəyik və əlbəttə ki, buradakı vəziyyətlə yaxından tanış olduq. Amma 

daha dolğun məlumat əldə etmək üçün sizinlə bu müşavirəni keçirmək qərarına gəldim. İlk növbədə, 

Mingəçevir Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı Məhəbbət Qarabağlını dinləməliyik. 

 

Müşavirədə Mingəçevir şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Məhəbbət Qarabağlının çıxışı 

-Möhtərəm cənab Prezident! 

İcazə verin, ölkəmiz üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edən taleyüklü məsələlərin həllinə yönəlmiş 

çoxşaxəli fəaliyyətinizdə vaxt tapıb Mingəçevir şəhərinə səfər etdiyinizə görə, Sizə bütün mingəçevirlilər 

adından dərin təşəkkürümü bildirim və Mingəçevirə xoş gəlmisiniz deyim! 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Hörmətli qonaqlar, əziz mingəçevirlilər! 

Bu gün hər bir mingəçevirli böyük iftixar hissi ilə deyir ki, ümummilli liderimiz, müstəqil 

Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin siyasi xətti etibarlı əllərdədir. 

2003-cü il oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkilərində mingəçevirlilər bu xəttə öz sədaqət və 

etimadlarını yüksək mütəşəkkilliklə nümayiş etdirdilər. 

Əsası 56 il əvvəl su elektrik stansiyasının tikintisi ilə əlaqədar qoyulan, cəmi 20-30 min əhalinin 

yaşaması nəzərdə tutulan Mingəçevir şəhərinin əsas inkişaf dövrü xalqımızın böyük oğlu, ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyə gəldiyi illərdən başlanmışdır. 

Azərbaycanın gələcək müstəqilliyini görən Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və gərgin səyi 

nəticəsində 1974-cü ildə Cənubi Qafqazın ən iri elektrik enerjisi istehsalı müəssisəsi olan Azərbaycan 

DRES-in tikintisinə başlanmış və 1981-ci ilin oktyabr ayının 20-də onun özünün iştirakı ilə stansiyanın 

birinci enerji bloku istismara verilmişdir. 

“Mingəçevir təkcə energetiklərin, kimyaçıların, toxucuların deyil, bütün Azərbaycanın gözəl 

şəhəridir” – deyən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin mingəçevirlilərə göstərdiyi bu diqqət onların 

qəlbində əbədi və silinməz izlər buraxmışdır. 

Təəssüflər olsun ki, 1990-cı illərin əvvəllərində bütün ölkədə olduğu kimi, Mingəçevir şəhərində 

də baş alıb gedən siyasi və iqtisadi böhran, habelə AXC-müsavat hakimiyyəti dövründəki anarxiya və xaos 
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nəticəsində əksər sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti dayanmış, istehsalın həcmi kəskin şəkildə aşağı düşmüş, 

əhalinin məşğulluğu sahəsində ciddi problemlər yaranmış, şəhərin iqtisadiyyatı tənəzzülə uğramışdı. 

1993-cü ildə xalqın təkidi ilə yenidən hakimiyyətə gələn dahi şəxsiyyətimiz Heydər Əliyevin gərgin 

və fövqəladə fəaliyyəti nəticəsində ölkədə ictimai-siyasi sabitlik bərqərar edilmiş, 1996-cı ildən 

Azərbaycanın bütün regionlarında olduğu kimi, Mingəçevirdə də iqtisadiyyatın dinamik inkişafı 

başlanmışdır. 

Əldə edilmiş nailiyyətlər, hazırda 120 min əhalinin, o cümlədən 23 min nəfərədək qaçqın və 

məcburi köçkünün və müxtəlif kateqoriyalardan olan 7 mindən çox imtiyazlı şəxsin yaşadığı Mingəçevir 

şəhərində xüsusilə son illərdə geniş quruculuq və abadlıq işlərinin aparılmasına şərait yaratmışdır. 

Şəhəri dəfələrlə təbii fəlakətlə üz-üzə qoymuş 11 kilometrlik sel-su kanalı. 7700 kvadratmetr 

ərazidə asfalt örtüyü bərpa edilmiş, 100 mindən çox ağac və gül kolları əkilmişdir. Kür çayının sağ sahilində 

uzun illər baxımsız qalmış 5 hektar sahədə abadlıq və təmizlik işləri aparılmış, burada ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin adını daşıyan seyrəngah salınmışdır. Son illərdə Mingəçevir şəhərində Prezident 

Fərmanlarının icrası ilə əlaqədar beş möhtəşəm abidə ucaldılmışdır. 

Şəhid ailələri və Qarabağ əlilləri üçün 1999-cu ildə 30 mənzilli yaşayış binası tikilmişdi. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qayğısı sayəsində bu kateqoriyadan olan ailələrə daha bir 24 

mənzilli yaşayış binası 2002-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Hazırda onlar üçün növbəti 24 mənzilli yaşayış 

binasının tikintisi davam edir. 

Uzunluğu 3,1 kilometr, diametri 630 millimetr olan içməli su xəttinin çəkilişi başa çatmaq üzrədir. 

Təşəbbüs yolu ilə 5 nömrəli məktəbdə 200 yerlik korpus, DRES qəsəbəsində isə müasir tələblərə 

cavab verən 500 yerlik yeni məktəb binası tikilib istifadəyə verilmişdir. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Mingəçevir respublikada yeganə şəhərdir ki, 18 ümumtəhsil məktəbinin hamısında məcburi 

köçkünlər məskunlaşmışdı. 

Bu gün açılışında iştirak etdiyiniz qəsəbədə məskunlaşdırılan məcburi köçkünlər 11 ildir ki, 4 

məktəb binasında, “Kür” avarçəkmə bazasında və digər ictimai yerlərdə ağır şəraitdə yaşayırdılar. 

Ümummilli liderimiz cənab Heydər Əliyevin bilavasitə köçkünlərin bir hissəsinin qayğısı 

sayəsində tikilən bu qəsəbə həm məcburi həyat şəraitini yaxşılaşdırmağa, həm də 4 məktəbdə təmir 

aparmaqla yeni dərs ilində normal tədris prosesini bərpa etməyə imkan vermiş, “Kür”avarçəkmə bazasının 

bərpasına şərait yaratmışdır. 

Məktəblərin boşaldılması prosesi və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması 

Mingəçevirdə rəğbətlə qarşılanır. Əminik ki, Sizin müstəsna qayğınız sayəsində başa gələn bu işlər bundan 

sonra da davam etdiriləcəkdir. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Bütün mingəçevirlilər yaxşı bilirlər ki, “Kür” avarçəkmə bazasının bərpası Sizin nəzarətinizdədir. 

Sizin qayğınız sayəsində Dövlət proqramına daxil edilən bu obyektdə yaxın vaxtlarda yenidənqurma 

işlərinə başlanacağı bizdə sevinc hissləri oyatmışdır. 

Şəhər əhalisinə mədəni xidmətin səviyyəsini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə “Energetik” mədəniyyət 

sarayı və N.Nərimanov adına mədəniyyət evinin binası əsaslı təmir edilmiş və ətrafı abadlaşdırılmışdır. Bu 

istiqamətdə görülən işlərdə “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin əməyini qeyd etmək lazımdır. 

Rayonlararası nevroloji dispanserin binası əsaslı surətdə yenidən qurulmuş və o, fəaliyyətə 

başlamışdır. 

Heydər Əliyev şəxsiyyətinin, onun zəngin irsinin öyrənilməsi və təbliği məqsədi ilə 1999-cu ildə 

şəhər icra hakimiyyəti nəzdində yaradılmış “Heydər Əliyev Universiteti” öz fəaliyyətini uğurla davam 

etdirir. Şəhərin bütün idarə, müəssisə və təşkilatlarında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin həyat və 

fəaliyyətini əks etdirən guşələr və muzeylər yaradılmışdır. Mingəçevirlilərin yekdil qərarı ilə şəhərin 

mərkəzi prospektinə və meydanına ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı verilmiş və prospektin giriş 

hissəsində onun əzəmətli portret-abidəsinin təntənəli surətdə açılışı keçirilmişdir. 

Son illərdə idmanın inkişafına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bunun nəticəsidir ki, Mingəçevir 

idmançıları respublikamızı bir çox beynəlxalq yarışlarda şərəflə təmsil etmişlər. Həmyerlimiz Vüqar 

Ələkbərov Sidneydə keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarının bürünc mükafatçısı olmuş, digər idmançılarımız 

dünya, Avropa çempionatlarında və müxtəlif beynəlxalq yarışlarda mükafata layiq yerlər tutmuşlar. 
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Şəhər icra hakimiyyəti ilə Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin birgə fəaliyyəti nəticəsində 

“Mingəçevir şəhərində bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı proqramı (2004-2008-ci illər)” işlənib 

hazırlanmışdır. 

Şəhər iqtisadiyyatının, özəl sektorun inkişafına diqqət ön plana çəkilmiş, onlarca yeni istehsal və 

xidmət müəssisələri yaradılmışdır. Mingəçevir-Bakı sürət qatarı işə salınmış, şəhərin tarixində ilk dəfə 

olaraq dəmir yolu sərnişin vağzalı tikilmişdir. 

İllərlə fəaliyyətini dayandırmış “Toxucu”, “Azərkabel”, “Şüşəlifi”, “Azyolmaş”, “Ağac emalı” 

səhmdar cəmiyyətlərinin işi şəhər icra hakimiyyətinin, respublika hökumətinin və mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının, o cümlədən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin birgə səyləri nəticəsində qismən bərpa edilmişdir. 

Şəhər İcra hakimiyyəti “Azərenerji” və “Azəriqaz” səhmdar cəmiyyətləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətini 

qura bilmiş, şəhərin elektrik enerjisi və təbii qazla təchiz olunmasındakı problemlər aradan qaldırılmış, 

istifadə edilmiş elektrik enerjisi və təbii qazın haqqının ödənilməsində yaxşı nəticələr əldə edilmişdir. 

Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasında 4 hidroaqreqat yenidən qurulmuş, stansiyanın gücü 40 

meqavat artırılmışdır. 

Azərbaycan DRES-də aparılmış keyfiyyətli təmir-bərpa işləri nəticəsində blokların gücü 400 

meqavat artırılmışdır. Stansiyada uzun illərdən bəri yığılıb qalmış 13 milyard manatdan çox əmək haqqı 

borcu Sizin birbaşa göstərişiniz və qayğınız sayəsində ləğv edilmişdir. 

Mingəçevirdə iri sənaye, tikinti və nəqliyyat müəssisələrinin bazasında 32 səhmdar cəmiyyəti 

yaradılmış, bunların 8-nin səhmləri tam özəlləşdirilmişdir. Ümumən 432 müəssisə və obyekt 

özəlləşdirilmiş və dövlət büdcəsinə 6 milyard manata yaxın vəsait daxil olmuşdur. 

Mingəçevir şəhərində son beş ildə iqtisadi və sosial sahələrdə əldə edilmiş nailyyətlər 2003-cü ilin 

yekunlarında öz əksini tapmışdır. İl ərzində şəhərin sənaye müəssisələrində istehsal olunan məhsulun həcmi 

10 faiz artaraq, 761 milyard manata çatdırılmışdır. 

Nəqliyyat və rabitə sahələrinin işində də müsbət irəliləyiş əldə olunmuşdur. Belə ki, əvvəlki illə 

müqayisədə avtonəqliyyat müəssisələri tərəfindən göstərilən xidmətlərin həcmi 2003-cü ildə 7,9 faiz 

artmışdır. 

Müasir tələblərə cavab verən yeni avadanlıqla təchiz olunmuş rabitə müəssisələri 2003-cü ildə 

əhaliyə 3,4 milyard manatlıq rabitə xidmətləri göstərmiş, xidmətin həcmi 18 faiz artmışdır. 

2003-cü ildə şəhərin əhalisinə 158 milyard manatlıq istehlak malları satılmış və 15 milyard 

manatlıq pullu xidmət göstərilmişdir. Əvvəlki illə müqayisədə pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi 12,4 

faiz, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi isə 10,4 faiz artmışdır. 

Tikinti sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrin öz gücləri ilə gördükləri işin həcmi 8,5 milyard 

manat olmuşdur ki, bu da keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 28 faiz çoxdur. 2003-cü ildə Mingəçevir 

şəhərində 6 min kvadratmetr yaşayış sahəsi istifadəyə verilmişdir. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Şəhər icra hakimiyyəti və mingəçevirlilər “Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın 

sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” 2003-cü il 24 noyabr tarixli Fərmanınızı fəaliyyət proqramı kimi 

qəbul edərək, onun icrası ilə bağlı vəzifələri uğurla həyata keçirmək əzmindədirlər. 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramında Mingəçevirin 

sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətlərinin öz əksini tapması sakinlərimiz tərəfindən böyük rəğbət hissi 

ilə qarşılanmışdır. İcazə verin, bu diqqət və qayğıya görə Sizə şəhər əhalisinin minnətdarlığını çatdırım. 

Proqramın icrası şəhərin sənaye müəssisələrində məhsul istehsalının həcmini 120 faiz, o cümlədən 

qeyri-dövlət sektorunda 2,5 dəfə, tikinti-quraşdırma işlərinin, nəqliyyat və rabitə xidmətlərinin həcmini 2 

dəfə, pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmini 1,6 dəfə artırmağa imkan verəcəkdir. 

İlin sonunadək Mingəçevirdə 1700 iş yeri açılacaqdır. Məlumat verim ki, bu ilin 5 ayında 450 yeni 

iş yeri yaradılmışdır. 

Proqramda nəzərdə tutulan 5 il ərzində isə ümumilikdə 7 mindən çox yeni iş yeri yaradılacaq, orta 

aylıq əmək haqqı 3 dəfə artırılacaqdır. 

Artıq Proqramın müvəffəqiyyətlə icrasına başlanmışdır. Yaxın günlərdə 1000 nəfərin işləyəcəyi 

müasir ticarət mərkəzi, sutkada 10 min litr məhsul istehsal edən pivə zavodu istifadəyə veriləcəkdir. 

Yüksəkgərginlikli dəmir-beton elektrik dayaqlarının istehsalı üzrə müəssisələrin, qum və çınqıl 

istehsalı üzrə iki yeni sahənin təşkilinə başlanmışdır. Bu müəssisələrdə ümumilikdə 400 nəfərə yaxın adam 

işə cəlb olunacaqdır. 
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Deyilənlərlə yanaşı, şəhər icra hakimiyyətinin və mingəçevirlilərin qarşısında həlli vacib olan 

problemlər də az deyildir. İlk növbədə, şəhərin sənaye potensialından daha geniş istifadə etmək, müasir 

texnologiyaları tətbiq etməklə rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalına nail olmaq üçün ciddi işlər 

görməliyik. Aparılan təhlilər göstərir ki, “Azərkabel”, “Toxucu”, “İzolit”, “Şüşəlifi” səhmdar 

cəmiyyətlərinin istehsal proseslərinin bərpası və genişləndirilməsi şəhərin iqtisadi inkişafına və məşğulluq 

probleminin həllinə böyük təkan ola bilər. 

Vaxtilə 30 min nəfər əhali üçün nəzərdə tutulan su, kanalizasiya, istilik və elektrik təsərrüfatlarının 

tamamilə yenidən qurulmasına ciddi ehtiyac vardır. 

Şəhərdə turizm və su idmanının inkişafı üçün əlverişli təbii imkanlar mövcuddur. 

Şəhərin daxili yollarının, mühəndis-kommunikasiya xətlərinin, yaşayış məhəllələrinin və mənzil 

fondunun təmirinə ciddi ehtiyac vardır. Bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan büdcə vəsaitinin artırılması 

zəruridir. 

Mingəçevirlilər əmindirlər ki, bu problemlər Sizin tövsiyələriniz əsasında müvafiq nazirliklərin 

köməyi ilə öz həllini tapacaqdır. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Sizə məlumat verirəm ki, Mingəçevirdə yüksək mənəvi saflıq, ideya birliyi, bütün şəhərdə vahid 

ailə səmimiyyəti mövcuddur. 

İcazə verin, Mingəçevirə və mingəçevirlilərə göstərdiyiniz böyük diqqət və qayğıya görə Sizə bir 

daha minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirim. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Sizi – ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin qətiyyətli davamçısını, 

mingəçevirlilərin əzizi olan cənab İlham Əliyevi - əmin edirik ki, mingəçevirlilər Sizin ətrafınızda daha 

mütəşəkkil birləşəcək və qarşıya qoyduğunuz tarixi vəzifələrin həyata keçirilməsində səylərini 

əsirgəməyəcəklər. 

Diqqətinizə görə sağ olun! 

 

X X X 

 

İqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin çıxışı 

-Möhtərəm cənab Prezident! 

Hörmətli müşavirə iştirakçıları. 

Müasir Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahatlar, əldə 

edilmiş uğurlar bu gün onun ən layiqli davamçısı möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla 

davam etdirilir. 

Ölkə iqtisadiyyatında əldə olunmuş makroiqtisadi sabitlik, dinamik inkişaf sürəti və Azərbaycanın 

beynəlxalq aləmdə tutduğu mövqe bu gün işsizliyin və yoxsulluğun azaldılması, xalqın rifahının 

yüksəldilməsi, kəndlə şəhər arasında fərqin minimuma endirilməsi, sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması 

istiqamətində davam etdirilir. Təkcə 2004-cü ilin ilk dörd ayı ərzində 11,1 trilyon manatlıq ümumi daxili 

məhsul istehsal olunmuş, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu göstərici 10,1 faiz artmış, ölkə 

iqtisadiyyatına 1,5 milyard dollar sərmayə yönəldilmişdir. Bundan əlavə, ölkədə həyata keçirilmiş tədbirlər 

nəticəsində 2003-cü ilin son rübü və cari il aprel ayının 15-dək olan dövrdə 30 min yeni iş yeri açılmışdır. 

Kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində - pambıqçılıq, üzümçülük, çayçılıq, meyvəçilik və 

tərəvəzçilikdəki mövsümü iş yerləri də əhalinin gəlirlərinin artmasına müsbət təsir göstərməkdədir. Eyni 

zamanda, bildirmək istəyirəm ki, fəaliyyəti bərpa olunmuş müəssisələrdə də yeni iş yerlərinin açılması üçün 

ciddi iş aparılır. 

Təbii ki, əldə edilmiş dinamik inkişaf ölkənin regionlarında mövcud olan iqtisadi potensialdan tam 

və səmərəli istifadə olunması, sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması iqtisadiyyatın tarazlı inkişafını tələb 

edir. Ölkə rəhbərliyinin bu sahəyə böyük diqqət və qayğısının nəticəsi olaraq, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 24 noyabr 2003-cü il tarixdə “Azərbaycan Respublikasında 

sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi haqqında” Fərman imzalanmışdır. Fərmanda qeyd olunan 

tədbirlərin kampaniya xarakterli deyil, uzunmüddətli, aydın və davamlı olması üçün Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi istiqamətində mühüm vəzifələr 

müəyyənləşdirdi və müvafiq orqanlara ciddi tapşırıqlar verildi. Fərmanın icrası ilə bağlı regionlarda 

aparılan təhlil işləri göstərdi ki, məhsuldar qüvvələrin çox hissəsinin Bakı şəhərində cəmlənməsi regionların 
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inkişafını labüd etməklə bərabər, bu məsələyə uzunmüddətli və kompleks yanaşma tələb edir. Məhz bu 

məsələlərlə əlaqədar Azərbaycan Prezidenti gələcək beş il üçün regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

proqramını qəbul etdi. 

Proqram respublikanın 10 iqtisadi rayonunu əhatə edir ki, bunlardan biri də Mingəçevir şəhəri daxil 

olmaqla Aran iqtisadi rayonudur. Dövlət proqramının icrası ilə bağlı əlaqələndirici funksiya İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyinə həvalə olunmuşdur. Proqramdakı işlərin səmərəli təşkili məqsədi ilə hər bir iqtisadi rayon üzrə, 

o cümlədən Mingəçevir şəhərində nazirliyin regional inkişaf şöbəsi yaradılmışdır. 

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına əsasən, Aran iqtisadi zonasına daxil olan rayonların aidiyyəti 

strukturlarının rəhbərləri ilə Mingəçevir şəhərində müşavirə keçirilmiş və digər iqtisadi rayonlarda olduğu 

kimi, burada da Dövlət proqramının icrasına başlanmışdır. Bildirim ki, aprel ayının 15-nə olan məlumata 

görə, Aran iqtisadi rayonu üzrə 5762 yeni iş yeri açılmışdır. 

Möhtərəm cənab Prezident, Mingəçevir şəhəri sənaye potensialına görə ölkə iqtisadiyyatı üçün 

xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Şəhərin sənayesinin əsasını elektroenergetika, kimya və maşınqayırma 

müəssisələri təşkil edir. Mingəçevir şəhərində yerləşən elektrik stansiyaları ölkədə istehsal olunan elektrik 

enerjisinin təxminən 60 faizini verir. Şəhərdə pambıq-parça toxuculuğu, elektrotexnika və balıqçılıq da 

kifayət qədər inkişaf etmişdir. 

Azərbaycanın iqtisadi həyatında əhəmiyyətli yer tutan, ölkənin iri sənaye şəhərlərindən olan 

Mingəçevirin əsas inkişaf dövrü 1970-ci illərdə başlamışdır. Həmin illərdə şəhərdə bir çox istehsal və sosial 

obyektlər inşa edilmişdir. Lakin 1980-ci illərin sonu - 90-cı illərin əvvəllərində respublikada baş vermiş 

məlum siyasi-iqtisadi proseslər Mingəçevir şəhərində də bir çox istehsal sahələrinin fəaliyyətinin 

dayanmasına gətirib çıxarmışdı. Son illər isə respublikada aparılan məqsədyönlü işlər Mingəçevirin də 

inkişafında yeni mərhələnin əsasını qoymuşdur. Cənab Prezident, Sizin tapşırığınıza uyğun olaraq, şəhərin 

sənaye potensialının bərpa edilməsi və inkişafı məqsədi ilə, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi işlərinin 

sürətləndirilməsinə diqqət daha da artırılmışdır. Bu günədək səhmdar cəmiyyətlər də daxil olmaqla, kiçik 

və orta müəssisələrlə birlikdə 460-a yaxın obyekt kiçik müəssisə kimi özəlləşdirilmişdir. Şəhər sənayesində 

mühüm rola malik olan “Azyolmaş” müəssisəsi özəlləşdirildikdən sonra buraya təxminən 2 milyon dollara 

yaxın sərmayə qoyulmuşdur. Müəssisədə qısa müddət ərzində təxminən 500 nəfərə yaxın Azərbaycan 

vətəndaşı işlə təmin olunmuşdur. Özəlləşdirildikdən sonra “Azərkabel” zavodunun da fəaliyyəti qismən 

bərpa edilmiş, sərmayəçilər tərəfindən əsaslı təmir işlərinə başlanmış, avadanlıqlar hazır vəziyyətə 

gətirilmiş və onlara ehtiyat hissələri alınmışdır. Hazırda müəssisədə 180 nəfərə yaxın işçi çalışır. Yaxın 

gələcəkdə bu müəssisənin daha da inkişaf etməsi və ilin sonunadək 3,2 milyon dollar həcmində sərmayə 

qoyulması, gələn il də daxil olmaqla, müəssisədə 800 nəfərin işlə təmin edilməsi nəzərdə tutulur. 

“Şüşə lifi” Səhmdar Cəmiyyətində iş ahəngi bərpa olunub və bu, davam etməkdədir. Bu müəssisədə 

təxminən 200 nəfər işçi çalışır. İlin sonunadək əlavə olaraq 100 nəfərin işlə təmin edilməsi gözlənilir. 

Respublikanın ən iri yüngül sənaye müəssisələrindən hesab olunan Mingəçevir Toxuculuq kombinatının 

özəlləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Kombinatın bazasında “Mingəçevir-Toxuçuluq” 

Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır. Müəssisənin özəlləşdirilməsi prosesinə sərmayəçilərin cəlb 

edilməsi üçün hazırda İqtisadi İnkişaf Nazirliyində işlər görülür. Onun səmərəli özəlləşdirilməsi şəhərdə 

yoxsul əhalinin məşğulluğunu təmin etmək məqsədi daşıyacaqdır və burada bütövlükdə 1200 yeni iş yerinin 

açılması planlaşdırılmışdır. 

Bunlardan əlavə, “Mingəçevir izolit” , “Mingəçevir texniki rezin”, “Mingəçevir qum-çınqıl”, 

“Mingəçevir ağac emalı” və digər müəssisələr öz fəaliyyətini davam etdirir. Bu müəssisələrdə yığılıb 

qalmış borcların silinməsi, məcburi sosial ödəmələrin tənzimlənməsi, borca görə əmlaka həbs qoyulmasının 

məhdudlaşdırılması həmin müəssisələrin yenidən fəaliyyət göstərməsinə gətirib çıxarmışdır. Bu gün onlar 

rahat işləyə və işçiləri, qismən də olsa, əmək haqqı ilə təmin edə bilirlər. 

Son illərdə ölkə rəhbərliyi tərəfindən sahibkarlara göstərilən diqqət və qayğı Mingəçevir şəhərində 

də özəl bölmənin inkişafına böyük təkan vermişdir. Hazırda Mingəçevirdə sahibkarlıq subyektlərinin sayı 

təxminən 1800 nəfərə çatmışdır. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondundan ayrılmış güzəştli kreditlər hesabına 

ümumi dəyəri 1,5 milyard manat məbləğində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı yönümlü 3 

layihənin maliyyələşməsinə başlanmışdır. Həmin layihələrlə 50 yeni iş yerinin açılması təmin edilmişdir. 

Beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə həyata keçirilən əməkdaşlıq çərçivəsində də Mingəçevir 

şəhərinin sosial-iqtisadi inkişaf məsələləri diqqət mərkəzindədir. Son illərdə Avropa Yenidənqurma və 

İnkişaf Bankının, İslam İnkişaf Bankının maliyyə dəstəyi ilə elektrik enerjisinin istehsalı və ötürülməsi 

sahəsində ciddi işlər görülmüşdür. Zəlzələ nəticəsində zərər çəkmiş infrastrukturun bərpası layihəsi üzrə 
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İslam İnkişaf Bankının ayırdığı kreditlər hesabına Mingəçevir su anbarı bəndinin sağ sahilində torpaq 

sürüşməsinin qarşısı alınmış və orada aparılan bərpa işlərinə lazımi vəsait xərclənmişdir. Yaponiya 

Fondunun ayırdığı qrant hesabına Asiya İnkişaf Bankının Mingəçevir şəhərində müvəqqəti məskunlaşmış 

məcburi köçkünlərə yardım layihəsi çərçivəsində 412 ailəlik qəsəbə salınmış və müvafiq infrastrukturla 

təmin olunmuşdur. Bundan başqa, Mingəçevir şəhərində şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin sosial 

şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 71 mənzilli yaşayış binasının tikintisi üçün dövlət büdcəsindən 1,75 

milyard manat vəsait ayrılmışdır. 

Tikintinin 2005-ci ildə başa çatdırılması planlaşdırılmışdır. 

Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən maliyyələşdirilən özəl sektorun inkişafına 

dəstək layihəsi çərçivəsində Göyçay-Mingəçevir bölgəsində tədbirlər həyata keçirilir. Şəhər əhalisinin 

içməli suya olan tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə 3,1 kilometr uzunluğunda su kəməri çəkilir. 

Dövlət proqramına əsasən, yaxın illərdə olimpiya idman-təlim kompleksinin yenidən qurulması 

ruhi-əsəb xəstəlikləri dispanserinin, yeni yaşayış binalarının inşaası, Azərbaycan DRES-də yenidənqurma 

və modernləşdirmə işlərinin aparılması, infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, energetika, kimya, 

maşınqayırma və yüngül sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası və inkişafının dəstəklənməsi 

sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu il şəhərin Yeni günəşli massivində 300 

yerlik orta məktəbin inşaasına başlanacaqdır. Obyektin 2005-ci ildə istifadəyə verilməsi, növbəti mərhələdə 

isə daha 3 məktəbin əsaslı təmir olunması nəzərdə tutulmuşdur. Bundan əlavə, su və kanalizasiya sisteminin 

yenidən qurulması ilə əlaqədar bir sıra beynəlxalq təşkilatlar və xarici operatorlarla danışıqlar aparılır. 

Möhtərəm cənab Prezident, sahibkarlara daha əlverişli şərait yaradılması məqsədi ilə Sizin 

fərmanlarınıza uyğun olaraq, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitlərinin istifadə mexanizminin 

təkmilləşdirilməsi Mingəçevir sahibkarlarına da güzəştli kreditlərdən istifadə üçün əlavə imkanlar açmışdır. 

Mingəçevir şəhərində makaron, ət-süd, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlıq 

subyektlərinə müvafiq dəstəyin göstərilməsi planlaşdırılır. Dövlət proqramına əsasən, 2004-2008-ci illər 

ərzində Mingəçevirdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası nəticəsində şəhərin sənaye 

müəssisələrində məhsul istehsalının həcmi 1,2 dəfə, tikinti-quraşdırma işlərinin, nəqliyyat və rabitə 

xidmətinin həcmi 2 dəfə, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2,6 dəfə artırılacaqdır. Proqramla nəzərdə tutulan 

müddət ərzində şəhərdə 7 mindən artıq yeni iş yeri açılacaq, orta aylıq əmək haqqı isə 3 dəfə artırılacaqdır. 

Möhtərəm cənab Prezident, Sizi əmin etmək istərdim ki, bu vəzifələrin lazımi səviyyədə yerinə 

yetirilməsi üçün bütün imkanlarımızı səfərbər edəcək və onların öhdəsindən gəlməyə çalışacağıq. 

 

“Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyevin çıxışı 

Möhtərəm Prezident! 

Xalqının böyük oğlu, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlı olan Mingəçevir 

şəhərinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi ilk gəlişiniz bütün mirgəçevirlilərin, o cümlədən biz 

energetiklərin də böyük sevincinə səbəb olmuşdur. 

Məlum olduğu kimi, bu şəhərin inkişafı, buradakı bütün sənaye obyektlərinin, təhsil və mədəniyyət 

ocaqlarının, o cümlədən ölkəmizin enerji sistemin əsas müəssisələrindən biri olan Azərbaycan Dövlət 

Rayon Elektrik Stansiyasının tikintisi və Mingəçevir Su Elektrik stansiyasının yenidən qurulması ulu 

öndərimiz Heydər Əliyevin fədakar əməyinin bəhrəsidir. Bütün bunlara görə biz ona həmişə borcluyuq. 

Hazırda respublikamızın enerji sistemi 5000 MVt-dan artıq istehsal gücünə və ümumi uzunluğu 

100 min kilometrdən çox elektrik verilişi xətlərinə malik olmaqla Cənubi Qafqazın ən böyük və ən 

dayanıqlı enerji sistemidir. Təkcə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, qonşu Gürcüstan və Ermənistan 

respublikaları birlikdə ildə cəmi 12 milyard kilovat-saat elektrik enejisi istehlak etdikləri halda, 

Azərbaycanda 2003-cü ildə bu göstərici 22,7 milyard kilovat-saatdan artıq olmuşdur. Adambaşına düşən 

elektrik enerjisinə görə Azərbaycan bir çox MDB ölkələrindən irəlidə gedərək, dünya dövlətləri arasında 

önəmli yerlərdən birini tutur. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan bu göstərici üzrə qonşu Türkiyə və 

İrandan irəlidədir. 

Hələ sovet dövründə respublikamıza rəhbərlik etdiyi zaman böyük bir uzaqgörənliklə 

Azərbaycanın ərazisində iri elektrik stansiyalarının tikilməsinin təşəbbüskarı olmuş ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin ölkənin müstəqil enerji sisteminin yaradılmasındakı rolu əvəzsizdir. Böyük fəxr və qürur 

hissi ilə deməliyik ki, məhz bilavasitə ulu öndərimizin rəhbərliyi altında görülmüş nəhəng işlər suverenlik 

qazandıqdan sonra gənc dövlətimizin enerji müstəqilliyini təmin etməyə imkan vermişdir. 
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Ümummilli liderimizin respublikaya rəhbərliyinin birinci dövründə 2400 MVt gücə malik 

Azərbaycan DRES, Kür çayı üzərində gücü 380 MVt olan Şəmkir SES, Gəncə şəhərində gücü 72 MVt olan 

Gəncə İstilik Elektrik Mərkəzi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində, Araz çayı üzərində gücü 22 

MVt olan “Araz” SES, Dağlıq Qarabağ ərazisində gücü 50 MVt olan Tərtər SES kimi elektrik stansiyaları, 

500 kilovoltluq Abşeron, 330 kilovoltluq Yaşma, Ağdam, İmişli, Ağcabədi, 220 kilovoltluq Səngəçal, 

Müşfiq sənaye qovşağı, Hövsan, Nizami, Ağsu, Babək, Masallı, Qəbələ yarımstansiyaları tikilib istifadəyə 

verilmiş, 500 kilovoltluq 1-ci və 2-ci Abşeron, 330 kilovoltluq 3-cü, 4-cü, 5-ci və 6-cı Mingəçevir, 3-cü və 

4-cü Əli Bayramlı, Yaşma-Dərbənd, 3-cü İmişli elektrik verilişi xətləri inşa edilmişdir. 

Hazırda Cənubi Qafqazın ən nəhəng istilik elektrik stansiyası adını şərəflə daşıyan Azərbaycan 

DRES-in inşası barədə qərar da məhz həmin dövrdə Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü, yenilməz iradəsi və 

qətiyyəti sayəsində qəbul edilmişdi. 

Respublikamızın başçısı keçmiş ittifaqın ali hakimiyyət orqanlarında bu qərarın təsdiqlənməsi üçün 

çox böyük əmək sərf etmiş və 1974-cü ildə stansiyanın inşasının əsl ümumxalq tikintisinə çevrilməsinə nail 

olmuşdu. 

Azərbaycan DRES-in tikintisinə ulu öndərimiz Heydər Əliyev şəxsən özü rəhbərlik etmiş, inşaat 

işlərinin gedişini daim nəzarətdə saxlamışdır. 1981-ci il oktyabr ayının 20-də isə birinci enerji blokunun 

istismara verilməsi ərəfəsində Mingəçevir şəhərinə gələrək, inşaatçılar və energetiklərlə görüşmüş, onlara 

öz dəyərli tövsiyələrini vermişdi. İttifaq rəhbərliyinə irəli çəkildikdən sonra Heydər Əliyev özünün əsəri 

olan bu obyektdə tikinti-quraşdırma işlərinin tamamlanmasına əvəzsiz diqqət, qayğı və köməkliyini 

əsirgəməmişdi. Məhz buna görədir ki, 1981-1986-cı illər ərzində ildə bir blok işə salınmaqla stansiyanın 6 

bloku istismara verilmişdi. 

On bir il bundan əvvəl – 1993-cü il iyunun 15-də xalqın təkidli tələbi ilə ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyev ölkəmizin rəhbərliyinə qayıdıb, müstəqil dövlətimizin sükanını öz qüdrətli əllərinə aldıqdan 

sonra digər sahələrdə olduğu kimi, elektroenergetikada da yeni bir canlanma dövrü başlandı. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi ilə milli elektroenergetikamızın 

yenidən qurulması və öz potensialını artırması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirildi. 

Nəticədə enerji sisteminin normal fəaliyyətini bərpa etmək mümkün oldu. Əvvəlki illərdə istehsal 

gücünün xeyli hissəsini itirmiş Azərbaycan DRES öz yaradıcısı və hamisinin qayğısı, diqqəti sayəsində 

ölkənin enerji sisteminin flaqmanı adını qoruyub saxlaya bilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1993-2003-cü illər ərzində ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bilavasitə 

rəhbərliyi ilə 700 meqavatdan artıq yeni generasiya gücləri işə salınmışdır. Belə ki, Mingəçevir SES-də 42 

MVt, Yenikənd SES-də 150 MVt, 1 nömrəli Bakı İstilik Elektrik Mərkəzində 110 MVt, “Şimal” DRES-də 

isə 400 MVt gücündə qurğular ümummilli liderimizin iştirakı ilə istifadəyə verilmişdir. 

Respublikanın elektroenergetika sistemini, o cümlədən Azərbaycan Dövlət Rayon Elektrik 

Stansiyasını diqqət mərkəzində saxlayan ümummilli liderimiz 2000-ci ildə “Əhalinin və iqtisadiyyatın 

enerji daşıyıcıları ilə təminatının yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında” Fərman imzaladı. Bu Fərmandan 

irəli gələn tədbirlərin yerinə yetirilməsi nəticəsində 2002-2003-cü illərdə Azərbaycan DRES-in texniki-

iqtisadi göstəriciləri xeyli yaxşılaşdırılmışdır. 2001-ci ilin payız-qış mövsümündə stansiya 1650 MVt güclə 

işlədiyi halda, aparılmış təmir-bərpa işləri nəticəsində 2002-ci ildə stansiyada maksimum güc 2050 MVt, 

2003-cü ildə isə 2100 MVt olmuşdur. 

Nəticədə 2003-cü ildə stansiyada elektrik enerjisi istehsalı 2002-ci ildəkinə nisbətən 465 milyon 

kilovat-saat və ya 4,7 faiz artaraq 10,6 milyard kilovat-saat olmuşdur. 

2001-ci ilə qədər Azərbaycan DRES-də 1 kilovat-saat elektrik enerjisinin istehsalına sərf edilən 

şərti yanacağın miqdarı 406-411 qram olmuşdur. 2002-2003-cü illərdə aparılmış təmir-bərpa işləri 

nəticəsində enerji bloklarının hər birinin yük məhdudiyyəti əvvəlki illərə nisbətən 50 MVt artırılmışdır. 

2003-cü ildə maksimum iş rejimində blokların orta yükü 263 MVt, yanacaq sərfi isə 388,6 qram təşkil 

etmişdir. 

Stansiyada 1 kilovat-saat elektrik enerjisinin istehsalına sərf edilən şərti yanacağın miqdarının 1 

qram aşağı salınması ildə 7 min tondan artıq mazuta və ya 9 milyon kubmetrə qədər təbii qaza qənaət 

etməyə imkan verir. 2003-cü ildə 1 kilovat-saat elektrik enerjisinin istehsalına sərf edilən yanacağın miqdarı 

2002-ci ilə nisbətən 7,5 qram aşağı salınmış, 80 min ton şərti yanacağa qənaət edilmişdir. 

Möhtərəm Prezident! 
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Bu gün respublikada istehsal edilən elektrik enerjisinin 50 faizə qədəri Azərbaycan DRES-də 

istehsal edilir. Burada fəaliyyətdə olan 8 enerji bloku hazırda 2000 MVt-dan artıq elektrik enerjisi istehsal 

etməyə qadirdir. 

Yanacaq-enerji sektorunun inkişaf proqramı çərçivəsində yenidənqurma işləri başa çatdırıldıqdan 

sonra isə stansiyanın gücü 2500 meqavatdan artıq olacaqdır. 

Hazırda Azərbaycan DRES-də 2500-ə yaxın işçi çalışır. Stansiyada yüksək ixtisaslı kadrların işə 

cəlb edilməsi ilə yanaşı, əhalinin xüsusi imtiyazlı aztəminatlı təbəqələrinin də işlə təmin olunmasına ciddi 

diqqət yetirilir. Belə ki, stansiyada çalışan işçilərin 300 nəfərə qədəri qaçqın və ya məcburi köçkün, 250 

nəfərə qədəri Qarabağ müharibəsi veteranı, 100 nəfərə qədəri şəhid ailələrinin üzvləri və ya əlillərdir. 

Stansiyada çalışanların orta aylıq əmək haqqı 500 min manatdan çoxdur və əmək haqları hər ay 

vaxtında və Azərbaycan Beynəlxalq Bankının quraşdırdığı xüsusi bankomatlar vasitəsilə verilir. 

Ölkənin istilik elektrik stansiyalarında mazut yanacağını daha ucuz başa gələn təbii qaz ilə əvəz 

etməyin məqsədəuyğunluğu barədə, cənab Prezident, Sizin təşəbbüsünüzü xüsusi olaraq qeyd etmək 

lazımdır. 

Bu cür uzaqgörən, dəqiq düşünülmüş qərar qısa bir zamanda istilik elektrik stansiyalarının 

səmərəliliyini əsaslı surətdə artırmağa, respublikanın rayonlarında ekologiyanın pisləşməsinin qarşısının 

alınmasına imkan vermişdir. 

2002-ci ildə istehsalın həcminin əvvəlki illərlə müqayisədə artması, 2003-cü ildə isə son 10 il 

ərzində enerji sistemi üzrə rekord göstəriciyə nail olunması bu ideyanın səmərəliliyinin əyani təzahürüdür. 

Qaz yanacağına keçirilməsi bütün istilik stansiyalarının, o cümlədən də Azərbaycan DRES-in 

texniki-iqtisadi göstəricilərin yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynamışdır. 1999-2000-ci illərdə yanacaq 

balansında təbii qazın payı 5-7 faiz təşkil edirdisə, 2004-cü ilin 4 ayı ərzində bu göstərici 70 faizə qədər 

yüksəlmişdir. 

Azərbaycan DRES-dəki enerji bloklarının güclərini bərpa etmək üçün 2004-2008-ci illər ərzində 

burada bir sıra yenidənqurma işlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bunlar enerji bloklarının 

yenidən qurulması; qəza vəziyyətində olan 1 nömrəli tüstü borusunun bərpası və dərinlik sugötürmə 

qurğusunun quraşdırılmasıdır. 

Yenidənqurma işləri başa çatdırıldıqdan sonra stansiya üzrə mühüm nəticələr əldə ediləcəkdir. Belə 

ki, blokların hər birinin gücünün 330 MVt-a qədər qaldırılması, ümumilikdə, 450 Meqavata yaxın yeni güc 

əldə etməyə imkan verəcəkdir. 

Stansiyada elektrik enerjisi istehsalı mövcud 10,5 milyard kilovat- saatdan 12,5 milyard kilovat-

saata qədər artırıla bilər. 

Hər kilovat-saata sərf olunan şərti yanacağın miqdarı 388 qramdan 320 qrama qədər aşağı 

salınacaqdır. Başqa sözlə, ildə 430 min ton mazuta qənaət etmək imkanı yaranacaqdır. 

Ekspertlərin rəyinə görə, tüstü borusunun bərpasına təqribən 12 milyon ABŞ dolları və dərinlik 

suqəbuledici qurğunun tikintisinin başa çatdırılmasına isə təqribən 17 milyon ABŞ dolları məbləğində 

vəsait tələb olunur. Hər bir blokda aparılacaq yenidənqurma işlərinin dəyəri təqribən 15 milyon ABŞ dolları 

məbləğində qiymətləndirilmişdir. 

Beləliklə, Azərenerji DRES-də yenidənqurma işlərinin tam həcmdə yerinə yetirilməsi üçün 

təqribən 150 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait tələb olunur. 

Daha dəqiq qiymətləndirmə layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırılması hazır olduqdan sonra 

müəyyənləşdiriləcəkdir. 

Layihənin həyata keçirilməsi üçün Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı maraq göstərərək, 70 

milyon ABŞ dolları məbləğində kredit ayırmaq niyyətində olduğunu bildirmişdir. Hazırda layihənin 

texniki-iqtisadi əsaslandırılmasının hazırlanması istiqamətində işlər aparılır. 

Mütəxəssislərin rəyinə görə, layihənin həyata keçirilməsinə sərf edilən xərclər 3 il ərzində qənaət 

edilmiş yanacaq və əlavə istehsal hesabına ödəniləcəkdir. 

Lazımi təcrübənin və ilkin qiymətləndirilmənin əldə edilməsi məqsədi ilə “Azərenerji” ASC-nin 

mütəxəssisləri Sankt-Peterburqa, Özbəkistana, Belarusa və Ukraynaya ezam olunmuş, bu tip blokların 

yenidən qurulması ilə yaxından tanış olmuşlar. 

Eyni zamanda, müxtəlif MDB ölkələrindən dəvət edilmiş ekspertlər Azərbaycana gələrək, bu işlə 

yaxından tanış olmuşlar. Hazırda Rusiyanın “LMZ” SC-nin eksperti Azərbaycan DRES üzrə işləri burada 

davam etdirir. 

Möhtərəm Prezident! 
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“Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyəti energetiklər şəhərinin sosial-iqtisadi problemlərinin həllində 

yaxından iştirak etmək barədə Sizin göstəriş və tapşırıqlarınızı ardıcıl olaraq yerinə yetirir. 

Şəhər icra hakimiyyəti və digər yerli hakimiyyət orqanları, ictimai təşkilatlarla birlikdə sosial-

iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi proqramının həyata keçirilməsi, yerli sənaye potensialının dirçəldilməsi, 

həmçinin şəhərin abadlaşdırılması, sakinlərin, qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin 

yaxşılaşdırılması istiqamətində mütəmadi tədbirlər həyata keçirməkdədir. 

Sizin rəhbərliyiniz ilə respublikada sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi proqramının həyata 

keçirilməsi, davamlı iqtisadi islahatlar nəticəsində sənaye müəssisələrinin yaradılması, 600 mindən artıq 

yeni iş yerlərinin açılması elektrik enerjisinə olan tələbatı artıracaqdır. Bütün bunlar mövcud enerji 

potensialından səmərəli istifadə etməklə yanaşı, yeni generasiya güclərinin, yeni ötürücü xətlərin 

yaradılmasını zəruri edir. 

Tələbatın artım sürətini nəzərə alaraq, yeni generasiya güclərinin işə qoşulması və müvafiq yüksək 

gərginlik xətlərinin və yarımstansiyaların tikintisi üçün yanacaq-enerji sektorunun inkişaf Proqramında 

Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respubilkası arasında qarşılıqlı elektrik enerjisi ötürülməsi üzrə 

texniki imkanların artırılması, Sumqayıtda 400-500 MVt-lıq buxar-qaz qurğusunun inşası, elektrik ötürücü 

sektorun reabilitasiyasının 2-ci fazası, elektrik enerjisinin ötürülməsi sisteminin bərpası, Azərbaycan 

DRES-də yenidənqurma işləri, Əli Bayramlı DRES-in və Mingəçevir Su Qovşağının yenidən qurulması və 

bir sıra digər layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Sumqayıt şəhərində gücü 500 Meqavata qədər olan yeni istilik elektrik stansiyasının tikintisi üçün 

texniki-iqtisadi əsaslandırma hazırlanmışdır. Tikintiyə başlamaq üçün tender keçirilməsinə hazırlıq işləri 

aparılır. 

Bundan başqa, “Şimal” DRES-də 400 MVt gücündə ikinci blokun tikintisi layihəsinin 

maliyyələşdirilməsi üçün Yaponiya İnkişaf Bankı ilə danışıqlar davam etdirilir. 

Gələcəkdə respublikada alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilməsi üzrə bir neçə 

eksperimental layihənin həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması üçün zəruri olan 

yeni xətlərin və yarımstansiyaların tikintisi layihəsinin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə İranın İdxal-İxrac 

Bankı ilə danışıqlar aparılır. 

Milli elektroenergetikamızın paytaxtı sayılan Mingəçevirlə, əksər hissəsi energetika 

müəssisələrində çalışan mingəçevirlilərlə “Azərenerji”ni bir-birinə bağlayan qırılmaz tellər vardır. Ölkədə 

elektrik enerjisinin yarıdan çoxunu istehsal edən, unudulmaz rəhbərimiz, əbədi liderimiz Heydər Əliyevin 

yüzlərlə əsərlərindən biri olan Azərbaycan DRES təkcə bu şəhərin deyil, həm də ümumilikdə respublikanın 

elektroenergetika sənayesinin flaqmanı sayılır. 

Müəssisənin əməkçiləri adından bütün energetiklərin arzu və istəyini ifadə edərək, bu stansiyaya 

ulu öndərimiz Heydər Əliyevin şərəfli adının verilməsini Sizdən xahiş edirik. Eyni zamanda, Heydər 

Əliyevin 1981-ci ildə stansiyanın birinci blokunun açılışı ərəfəsində Mingəçevirə gəldiyi 20 oktyabr 

gününün energetik günü kimi rəsmiləşdirilməsini də Sizdən xahiş edirik. Bizim bu xahişimizi 

dəstəkləyəcəyinizə ümid bəsləyirik. 

Möhtərəm Prezident! 

Sizi əmin edirik ki, biz energetiklər respublika əhalisinin və iqtisadiyyatının elektrik enerjisinə olan 

tələbatını layiqincə ödəmək üçün bütün qüvvələrimizi səfərbər edərək, əzmlə çalışacaq, Azərbaycanın 

firavan, işıqlı gələcəyi naminə qarşımıza qoyulmuş tapşırıqları vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirəcəyik! 

Sağ olun. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

 

X X X 

 

Dövlətimizin başçısı müşavirəyə yekun vurdu. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

yekun nitqi 

 

- Əziz dostlar!  

Bu gün burada şəhər icra hakimiyyəti başçısının məlumatını dinlədik. Şəhərdə gedən proseslər 

haqqında məlumat verildi. Eyni zamanda, iqtisadi inkişaf naziri ölkə iqtisadiyyatında gedən meyllər 
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haqqında məlumat verdi. Azərbaycan üçün ən mühüm sahə olan energetika sektorundakı vəziyyət haqqında 

Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti məlumat verdi.  

Qeyd etməliyəm ki, bütün sahələrdə müşahidə olunan mənzərə çox müsbətdir. Bu da təbiidir. Çünki 

son 10 il ərzində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən aparılmış siyasət bütün sahələrdə 

böyük uğurlara, nailiyyətlərə çatmağa imkan vermişdir. Ötən 10 il ərzində ölkə iqtisadi cəhətdən güclənmiş, 

iqtisadi potensial daha da artmış, yeni müəssisələr, iş yerləri açılmışdır. Azərbaycan üçün ən böyük 

əhəmiyyət kəsb edən irimiqyaslı layihələr - Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri tikilməyə başlamışdır. Bu 

tikinti uğurla davam etdirilir. Səhər mən Yevlaxda bunun şəxsən şahidi olmuşam. Bir sözlə, son illər ərzində 

əldə etdiyimiz uğurlar Azərbaycanın daha da sürətlə inkişafına imkan verir.  

Ölkəmizin qarşısında duran mühüm məsələlərdən biri dünyada özünə layiq yer tutmaqdır. Bu 

məsələ də öz həllini tapmışdır. Heydər Əliyev diplomatiyasının nəticəsində Azərbaycan dünya birliyində 

çox dəyərli bir ölkəyə çevrilmişdir. Azərbaycanla hesablaşırlar və ölkəmizin iştirakı olmadan regionda heç 

bir layihə həyata keçmir. Həm bölgədə, həm də bütün dünyada bizim nüfuzumuz artmışdır.  

Ordu quruculuğu sahəsində böyük işlər görülmüşdür. Bilirsiniz ki, 1993-cü ilə qədər 

Azərbaycanda, demək olar ki, ordu yox idi. Ayrı-ayrı, heç kimə tabe olmayan silahlı birləşmələr siyasi 

qrupların təsiri altına düşmüşdülər və bəzi hallarda qeyri-qanuni hərəkətlərə yol verirdilər. Bu sahədə də 

böyük uğurlar əldə edilmişdir. Azərbaycanın qüdrətli ordusu var. Bu ordu qarşıda duran bütün vəzifələri 

həll etməyə qadirdir.  

Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirmişdir. Ölkəmiz bütün başqa sahələrdə, 

xüsusilə sosial sahədə də böyük uğurlar əldə etmişdir. Bu gün biz bu istiqamətdə əldə olunmuş böyük 

nailiyyətlərdən danışa bilərik. Ölkəmizdə ən çətin vəziyyətdə yaşayan, sosial cəhətdən ən az müdafiə 

olunan qaçqınlarımız və köçkünlərimiz də bu gün dövlət qayğısını hiss edirlər, onlar üçün yeni qəsəbələr, 

şəhərciklər salınır, xəstəxanalar, məktəblər, digər infrastruktur yaradılır. Bu gün biz yeni qəsəbənin 

açılışında iştirak etdik. Demək istəyirəm ki, son on ildə ölkənin qarşısında duran ən vacib, ən önəmli 

məsələlər öz həllini tapmışdır. Bu gün mən burada olarkən bir daha 1970-ci illəri xatırlayıram. Xüsusilə, 

Azərbaycan DRES-də olarkən həmin illəri xatırladım. Hamımız bilirik ki, bu müəssisə Azərbaycanın 

mühərrikidir, ölkəmizin döyünən ürəyidir. Azərbaycanı elektrik enerjisi ilə təmin edən nəhəng bir 

müəssisədir.  

Bu müəssisənin yaradılmasında da xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin müstəsna 

xidmətləri olmuşdur. Bu stansiya məhz Azərbaycanda tikilmişdir. Halbuki, o zaman biz Sovetlər İttifaqında 

yaşayırdıq və bu müəssisə istənilən yerdə, bizim regionumuzun digər respublikalarında tikilə bilərdi. 

Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi, qətiyyəti, xalqa və millətə olan məhəbbəti bu stansiyanın Azərbaycanda 

tikilməsinə imkan verdi. Bu gün belə bir stansiyanın tikilməsinə ən azı 2 milyard dollar həcmində vəsait 

sərf olunardı. Təbii ki, Azərbaycanda belə imkanlar yoxdur. Əgər o vaxt stansiya tikilməsəydi, bu gün 

Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi baxımından çox çətin vəziyyətdə olardı. Biz bu baxımdan ya kimdənsə 

asılı vəziyyətə düşəcəkdik, yaxud da ümumiyyətlə, elektrik enerjisindən məhrum olacaqdıq. Bu halda, 

ümumiyyətlə, iqtisadiyyat inkişaf edə bilməzdi.  

Digər sahələrdə də o zaman böyük uğurlar qazanılmışdır. Vaxtilə Azərbaycanda böyük neft 

potensialı, infrastruktur, neft emalı zavodları, xüsusilə bu gün Heydər Əliyevin adını daşıyan neft emalı 

zavodu yaradılmışdır. Bu zavod məhz onun fəaliyyəti nəticəsində tikilmişdir və bu gün müəssisə ən yüksək 

standartlara cavab verir, xarici ölkələrə neft məhsulları ixrac edir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dərin 

dəniz özülləri zavodu üçün texnologiyanı vaxtilə Heydər Əliyev Fransadan gətirtməsəydi, bu gün 

ümumiyyətlə platformalar tikilməzdi və indi dənizdə qazma işlərindən söhbət gedə bilməzdi.  

Bütün bu məsələlərə diqqət yetirəndə görürsən ki, Azərbaycanın bugünkü uğurlarının təməli məhz 

1970-ci illərdə qoyulmuşdu və 1993-cü ildən sonra bu proses davam etdirilmişdir. Düzdür, 1980-ci illərin 

sonlarında və 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycana rəhbərlik edən səriştəsiz, bacarıqsız və bəzi hallarda 

xəyanətkar insanlar nə qədər çalışdılarsa, bu infrastrukturu, Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış potensialı 

dağıda bilmədilər. Amma ölkə çox çətin vəziyyətə düşmüşdü. İqtisadiyyat dağılmışdı, iqtisadi böhran hökm 

sürürdü. Ölkə iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrayırdı. Ancaq xalq yenidən müdrikliyini göstərdi, öz milli liderinə 

üz tutdu. Heydər Əliyev Azərbaycanda yenidən hakimiyyətə qayıtdığı vaxt çox çətin vəziyyət idi. Məhz 

onun səyləri nəticəsində biz bütün sahələrdə inkişafa nail olduq. Bu gün bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir 

ki, yaradılmış potensialı gücləndirək, artıq həyatda öz təsdiqini tapmış bu meylləri daha da sürətləndirək, 

dünya birliyinə daha sürətlə inteqrasiya edək, ölkəmizin iqtisadi potensialını daha da gücləndirək, ehtiyac 

içində olan soydaşlarımıza kömək edək, sosial proqramları həyata keçirək, qaçqınlara və köçkünlərə yardım 
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göstərək. Bütün sahələrdə işlər aparılır. Bu gün çox sevinirəm ki, mənim seçkilərdə bəyan etdiyim 

proqramlar həyatda öz təsdiqini tapdı.  

Azərbaycan beynəlxalq aləmdə çox uğurlu siyasət aparır. Dünyanın aparıcı ölkələri, nüfuzlu 

beynəlxalq təşkilatları açıq şəkildə Azərbaycanı dəstəkləyirlər. İqtisadi inkişaf baxımından bu ilin birinci 

rübündə iqtisadiyyatımız 10 faiz artmışdır. Yeni iş yerlərinin açılması istiqamətində böyük işlər 

görülmüşdür. İqtisadi inkişaf naziri bu rəqəmi dedi, son 6-7 ay ərzində 30 minə yaxın iş yeri açılmışdır. 

Yəni biz doğru yoldayıq. Bütün səylərimizi bir istiqamətə yönəltməliyik - Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf 

etdirmək, iqtisadiyyatımızı şaxələndirmək, neft amilindən istifadə edib iqtisadiyyatın digər sahələrini 

inkişaf etdirmək.  

Təbii ki, burada dövlətin üzərinə düşən vəzifələr vardır, ancaq özəl sektorun və yerli icra 

orqanlarının üzərlərinə də mühüm vəzifələr düşür. Bütün bu qurumlar, tərəflər birgə fəaliyyət göstərməlidir. 

Dövlət tərəfindən müvafiq işlər görülür, proqramlar qəbul edilmişdir. Bu gün Mingəçevirdə regional 

proqram həyata keçirilir. Burada səslənən məlumatlar onu göstərir ki, artıq yeni iş yerləri açılır. Mən bu 

gün "Azərkabel" zavodunda istehsalla yaxından tanış oldum. Bu istehsal yaxın gələcəkdə beynəlxalq 

standartlara cavab verəcəkdir və müəssisənin bazarı da vardır. Zavodda artıq 200-dək işçi çalışır və 

gələcəkdə bir neçə milyon dollar investisiya qoyulduqdan sonra istehsal da artacaqdır. Mingəçevirdə 

fəaliyyət göstərən digər müəssisələr də işə başlamalıdır və əminəm ki, onların fəaliyyəti bərpa olunacaqdır.  

Beləliklə, həm iqtisadi inkişaf baxımından, həm sosial məsələlərin həlli istiqamətində biz bütün 

qarşıda duran vəzifələrə çatacağıq. Qaçqınların və köçkünlərin sosial məsələləri öz həllini tapır. Mənim 

imzaladığım fərmanların əsasında yeni qəsəbə və şəhərciklər salınacaqdır. Bu da Heydər Əliyev siyasətinin 

davamıdır. Çünki bu siyasət onun tərəfindən başlanmışdır. Neft Fondunun hesabından ilk ödəmələr məhz 

Azərbaycanda ən çətin vəziyyətdə yaşayan qaçqınların şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir. 

Ümidvaram ki, bütün məsələlər öz həllini tapacaq, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən güclənəcək, yeni iş yerləri 

açılacaqdır. Əminəm ki, biz bəyan etdiyimiz rəqəmə çatacağıq və bunun üçün bütün imkanları səfərbər 

edəcəyik.  

Özəl sektora və sahibkarlara mütləq və mütləq böyük diqqət göstərilməlidir. Lüzumsuz yoxlamalar 

aparılmamalı, əksinə, dövlət, yerli icra orqanları, eyni zamanda, hüquq mühafizə orqanları sahibkarlara 

yardım etməli, qayğı göstərməlidirlər. İqtisadiyyat bu yolla inkişaf edəcəkdir. Biz bütün bunları bəyan 

etmişik və ardıcıl surətdə həyata keçiririk. Ölkəmizin iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında 

inkişaf etməlidir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, yalnız və yalnız bazar iqtisadiyyatı hər bir ölkəyə xeyir gətirə 

bilər. Biz əvvəllər başqa ictimai quruluşda yaşamışıq və həmin quruluşun iqtisadi cəhətdən o qədər də 

mükəmməl olmadığını görmüşük. Amma dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin iqtisadiyyatı bazar 

iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurulmuşdur. Biz də bu prinsiplərin tərəfdarıyıq və bunu həyata keçirmək 

üçün özəl sektor, orta təbəqə güclənməlidir. Mən şadam ki, bu gün verilən məlumata görə, Mingəçevirdə 

bu məsələyə çox böyük diqqətlə yanaşırlar. İcra hakimiyyətinin başçısı və burada görüşdüyüm sahibkarlar 

mənə bildirdilər ki, onların fəaliyyəti icra orqanları tərəfindən dəstəklənir. Mən buna şadam və ümid edirəm 

ki, bu siyasət bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Azərbaycanın hər yerində özəl sektora, sahibkarlara 

böyük diqqət göstərilməlidir.  

Bizim siyasətimizin əsas prioritetlərindən biri də sosial məsələlərin həllidir. Bazar prinsipləri 

üzərində qurulmuş iqtisadiyyat o demək deyil ki, bəzi ölkələrdəki kimi bizdə də sosial məsələlərə diqqət 

göstərilməsin. Əksinə, bizim dövlət büdcəmizin ən böyük hissəsi məhz sosial məsələlərin həllinə sərf 

olunur. Bu siyasət gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. Çünki bizim məqsədimiz ondadır ki, hər bir vətəndaş, 

hər bir şəxs daha yaxşı yaşasın. Bizim bütün iqtisadi göstəricilərimiz yüksək səviyyədədir. Amma elə 

etməliyik ki, hər bir vətəndaş bu müsbət meylləri öz gündəlik həyatında hiss etsin. Ona görə sosial 

məsələlərə - əmək haqlarının, pensiyaların artırılması ilə bağlı məsələlərə böyük diqqət göstərilir, xüsusi 

proqramlar hazırlanıbdır. Əminəm ki, qarşımızda duran bütün məsələlər öz həllini tapacaqdır. Bugünkü 

dünyada ancaq iqtisadiyyatı güclü olan ölkələr uğur qazana bilərlər. Azərbaycanın bu baxımdan çox gözəl 

perspektivləri vardır. Təbii sərvətlərimiz, peşəkar kadrlarımız, çox güclü kadr potensialımız vardır. Əlbəttə 

ki, son on ildə yaradılmış iqtisadi potensial bütün bunlara imkan verir. Heç kim üçün sirr deyildir ki, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşdükdən sonra ölkəmizin maliyyə imkanları daha da genişlənəcək və bu, 

bizə ölkəmizi daha səmərəli şəkildə və hərtərəfli inkişaf etdirməyə kömək edəcəkdir.  

Mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Çünki bayırda 35 dərəcə isti var. Amma sizdən də ayrılmaq 

da istəmirəm. Mənə göstərilən münasibətə və Mingəçevirdə gördüyüm qonaqpərvərliyə görə bir daha sizə 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

274 

 

minnətdarlığımı bildirirəm. Eyni zamanda, fürsətdən istifadə edərək, prezident seçkilərində mənə dəstək 

verdiyinizə görə, mənə səs verdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm.  

Mənim üçün ən böyük qiymət xalqın, insanlarımızın münasibətidir. Çalışıram ki, bu etimadı 

doğruldum. Görəndə ki, buna müvəffəq oluram, çox sevinirəm. Seçkilərdən sonra Azərbaycanda bütün 

istiqamətlərdə böyük uğurlar əldə olunmuşdur. Ölkəmizdə sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələr öz layiqli 

cəzalarını alıblar. Biz heç vaxt imkan verməyəcəyik ki, Azərbaycanda yenidən xaos, anarxiya, hərc-mərclik 

yaransın, insanlarımızın həyatı yenidən təhlükə altına düşsün. Nəyin bahasına olursa-olsun, Azərbaycan 

dövləti və dövlətin başçısı bütün bu xoşagəlməz meyllərin qarşısını alacaqdır. Artıq bunun qarşısı alınıbdır. 

Azərbaycan xalqı seçkilərdən sonra bir daha gördü ki, yalnız və yalnız Heydər Əliyev siyasəti davam 

etdirilməlidir. Əks təqdirdə, ölkəmiz    yenidən böyük bəlalarla üzləşə bilər.  

Çox sevinirəm ki, iqtisadi inkişaf davam edir, sosial məsələlər öz həllini tapır, orduya böyük kömək 

və diqqət göstərilir, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın haqq səsi eşidilir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunur və müvafiq dövlətlər və beynəlxalq təşkilatların mövqeyi artıq daha 

çox ədaləti əks etdirir. Çünki hər bir insan, - əgər o qərəzli deyilsə, - hər bir təşkilat açıq-aşkar görür ki, 

Azərbaycan bu məsələdə zərərçəkən dövlətdir, Azərbaycanın torpaqları işğal altındadır, Azərbaycana 

təcavüz edilibdir. Biz əminik ki, bu məsələni həll edəcəyik. Başqa cür ola da bilməz. Azərbaycan xalqı heç 

vaxt öz torpaqlarının itirilməsi ilə barışmayacaqdır. Mən bunu bütün lazımi səviyyələrdə dəfələrlə açıq-

aydın bəyan etmişəm.  

Biz tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, son altı-yeddi ay ərzində bütün istiqamətlərdə Heydər Əliyev 

siyasəti yaşayır, davam edir və Azərbaycana, xalqımıza böyük fayda gətirir və bundan sonra da 

gətirəcəkdir.  

Mən bir daha sizi salamlamaq istəyirəm. Bizim görüşlərimiz hələ çox olacaqdır, Mingəçevirdə hələ 

çox müəssisələr açılacaq və mən bu açılışlarda iştirak edəcəyəm. Bu gün baxdığımız avarçəkmə bazası 

yaxın zamanlarda bərpa olunacaq, oraya böyük sərmayələr qoyulacaq və biz bu obyekti ən yüksək dünya 

standartları səviyyəsinə çatdıracağıq. Mən onun və digər müəssisələrin açılışına gələcəyəm. Amma hələlik 

mən sizdən ayrılıram, sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm və ümidvaram ki, mingəçevirlilər həmişə olduğu 

kimi, yenə də Azərbaycanın müstəqilliyinə öz töhfəsini verəcək, ölkəmizin iqtisadi potensialını 

gücləndirəcək, Azərbaycanın bayrağını yüksək tutacaqlar.  

 

AZƏRTAC 

2004, 9 iyun 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

275 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Mingəçevir şəhərinə səfəri 

(3 mart 2009-cu il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regionlara səfəri çərçivəsində martın 3-də Mingəçevir şəhərinə 

gəlmişdir. 

Azərbaycanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafı Mingəçevir şəhərinin timsalında da özünü göstərir. Şəhər 

getdikcə abadlaşır, sənaye potensialı artır. 2003-cü ilə nisbətən 2008-ci ildə ümumi məhsul istehsalının 

həcmi 1,7 dəfə artaraq 275 milyon manata, o cümlədən sənaye məhsulunun həcmi 1,3 dəfə artaraq 192 

milyon manata çatmışdır. Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 29 dəfə artaraq 41,3 milyon manat, tikinti-

quraşdırma işlərinin həcmi 26 dəfə artaraq 34,2 milyon manat təşkil etmişdir. 

Şəhərdə ulu öndərin adını daşıyan muzey tikilmiş, parklar salınmış, yeni istehsal müəssisələri 

fəaliyyətə başlamışdır. 2003-2008-ci illərdə Mingəçevir şəhərində 191 müəssisə yaradılmış və 6421 daimi 

olmaqla, 7215 yeni iş yeri açılmışdır. 

Təhsil və səhiyyənin inkişafı diqqət mərkəzində olmuş, yeni məktəb və xəstəxana binaları tikilmişdir. 

Dövlət başçısının “Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar bəzi 

tədbirlər haqqında” Sərəncamının icrasına uyğun olaraq, uzun müddət su problemi olan yaşayış 

massivlərinə yeni su kəməri çəkilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə şəhərin Heydər Əliyev meydanında 

ümummilli liderin abidəsini ziyarət edərək gül dəstələri qoydular. 

Energetiklər şəhərinin mərkəzi meydanında geniş abadlıq-quruculuq işləri aparılmış, sakinlərin 

istirahəti üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Burada musiqili fəvvarə quraşdırılmış, yaşıllıq zolağı salınmış, 

10 minə qədər müxtəlif növ ağac və gül kolları əkilmiş, gediş-gəlişi asanlaşdırmaq üçün yerüstü piyada 

keçidi tikilmişdir. 

 

AZƏRTAC 

2009, 3 mart 
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Mingəçevirdə Heydər Əliyev Muzeyi açılmışdır 

(3 mart 2009-cu il) 

 

Martın 3-də Mingəçevirdə Heydər Əliyev muzeyinin açılışı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva açılışda iştirak etdilər. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və muzeylə tanış oldu. 

2006-cı ildə inşa olunmuş muzeyin binası ötən il yenidən qurulmuşdur. Burada ümummilli lider 

Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Muzeydə ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks 

etdirən çoxsaylı fotoşəkillər arasında 1981-ci ildə Mingəçevirə ilk səfəri ilə bağlı fotolar xüsusi yer tutur. 

Ümummilli lider o vaxt Azərbaycan DRES-in birinci enerji blokunun işə salınmasında iştirak etmişdi. 

Muzeyin kompyuter otağında məşğələlər keçirilir. Kompyuterlər internetə qoşulmuşdur, yaxın 

vaxtlarda muzeyin saytının yaradılması da nəzərdə tutulmuşdur. Məktəblilər və tələbələr burada Heydər 

Əliyev irsini öyrənirlər. Yaradıcılıq otağında məktəblilərin 100-dək rəsm əsəri, heykəltəraşlıq işləri 

nümayiş etdirilir. Kitabxana fondunda 600-ə yaxın ədəbiyyat vardır. Muzeydə müxtəlif tədbirlərin 

keçirilməsi üçün akt salonu da vardır. Burada “Heydər Əliyev məktəbi”nin məşğələləri də keçirilir. 

Muzeylə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

Sonra dövlətimizin başçısı muzeyin qarşısında şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə söhbət etdi. 

 

Azərbaycanın digər bölgələri kimi Mingəçevirin də sürətlə inkişaf etdiyini bildirən Prezident 

İLHAM ƏLİYEV dedi: 

- Sizi ürəkdən salamlayıram və muzeyin açılışı münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Şəhərdə gedən 

bütün abadlıq-quruculuq işləri məni çox sevindirir. Mingəçevir doğrudan da gözəl, müasir şəhərə 

çevrilibdir. Burada həm gözəl abadlıq işləri aparılır və şəhərin normal inkişafı üçün lazımi tədbirlər görülür, 

həm də yeni müəssisələr, zavodlar, fabriklər açılır və bu, şəhərin sənaye potensialını möhkəmləndirir. Eyni 

zamanda, Mingəçevirin gözəl, təbii imkanlarından da səmərəli istifadə olunmalıdır. Buranı gözəl turizm 

zonasına çevirmək üçün lazımi addımlar atılır və gələcəkdə daha böyük tədbirlər görüləcəkdir. Mənə 

verilən məlumata görə, burada inşa edilən yeni mehmanxanalar yüksək standartlara cavab verir, onların biri 

ilə bu gün tanış olacağam. Kür avarçəkmə bazasının tikintisi uğurla gedir. Bilirsiniz ki, bu, vaxtilə sovet 

məkanında nadir bir baza idi. Yəni onun analoqu yox idi və bu gün də yoxdur. Amma uzun illər istifadəsiz 

qalmışdı. Vaxtilə bazanın yenidən qurulması ilə əlaqədar bütün beynəlxalq idman qurumlarına bizim 

müraciətlərimiz cavabsız qalmışdı və ancaq Azərbaycanın öz daxili imkanları hesabına bu bazanın yenidən 

qurulmasına nail olduq. İndi orada ən yüksək səviyyədə tikinti işləri aparılır. Həm idmanla məşğul olmaq 

üçün, həm də ki, şəhərin turizm imkanlarını genişləndirmək üçün bu gözəl bazanın böyük əhəmiyyəti var. 

Hər bir şəhərin inkişafı insanların yaşayış səviyyəsi ilə, bu meyarlarla ölçülür. Mən çox istəyirəm ki, 

burada insanların yaxşı yaşaması üçün bütün lazımi şərait yaradılsın. Təmir edilmiş binalar, salınan gözəl 

yollar, abadlıq işləri, gözəl xiyabanlar və sair – bu şəhərdə insanların yaşaması üçün lazım olan tədbirlər 

görülür və gələcəkdə Azərbaycanın iqtisadi imkanları genişləndikcə, əlbəttə ki, siz bunu daha da böyük 

dərəcədə görəcəksiniz. Siz - Mingəçevir sakinləri yəqin ki, bu gün şəhərdə baş verən dəyişiklikləri 

görürsünüz və bir daha demək istəyirəm ki, bütün bunlar Azərbaycanda aparılan islahatlarla bağlıdır. Bizim 

iqtisadi gücümüz artır, büdcə xərcləri artır, bölgələrə ayrılan xərclərin miqdarı artır və bunun hesabına biz 

gözəl işlər görürük. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının birinci hissəsi başa çatıbdır. Bu 

yaxınlarda proqramın yekunları geniş müzakirə edilib, proqramda nəzərdə tutulmuş bütün vəzifələr icra 

olunubdur. Amma bu, o demək deyil ki, bütün məsələlər həll edilmişdir. Gələcəkdə bizi böyük işlər 

gözləyir. Növbəti beş ildə bu vaxta qədər həll edilməmiş problemlərin əksəriyyəti həll olunmalıdır. Biz bu 

məsələləri həll etmək üçün bölgələrdən bütün lazımi məlumatı əldə etmişik, o cümlədən Mingəçevir 

şəhərinin növbəti beş il ərzindəki inkişafı ilə bağlı təkliflər verilibdir. Bütün bu təkliflər bu yaxınlarda qəbul 

olunacaq ölkəmizin beşillik inkişaf proqramına daxil edilib və beləliklə, növbəti beş il ərzində plan üzrə 

konkret tədbirlər görüləcəkdir. 

Əlbəttə ki, Mingəçevir şəhərinin gözəl tarixini, Azərbaycan üçün strateji şəhər olduğunu nəzərə 

alaraq, ona xüsusi diqqət göstəriləcəkdir. Bu sahədə biz hamımız - həm yerli icra orqanları, həm fəallar, 

vətəndaşlar fəal işləməliyik ki, Mingəçevir daha da gözəlləşsin, daha da abadlaşsın və insanların yaşaması 

üçün burada daha da gözəl şərait yaradılsın. 

Şəhər sakini TƏHMASİB HÜSEYNOV Mingəçevirə göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlətimizin 

başçısına minnətdarlıq edərək dedi: 
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- Möhtərəm cənab Prezident, icazənizlə, Sizin və Mehriban xanımın Mingəçevir şəhərinə gəlişiniz 

münasibətilə mingəçevirlilər adından sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyim. Bildiyiniz kimi, Mingəçevir şəhəri 

Azərbaycan Respublikasının energetika mərkəzi sayılır. Mingəçevir şəhərinin və energetikamızın 

inkişafında ümummilli liderimizin böyük zəhməti olmuşdur və onun adı ilə bağlıdır. Belə ki, hələ sovetlər 

dövründə ümummilli liderimiz Azərbaycanın bu gününü düşünərək, digər sahələr kimi, energetika 

sahəsinin də müstəqilliyini təmin etmək üçün çox böyük işlər görmüşdür. Bu işlərə bariz nümunə kimi, 

Mingəçevir şəhərində hazırda fəaliyyət göstərən və Azərbaycan Respublikasının elektrik enerjisinin 50 

faizindən çoxunu verən Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası hələ o vaxtlar layihələndirilən zaman başqa 

respublikalarda tikilməsinə cəhdlər olanda ulu öndərimizin təkidi və qətiyyəti nəticəsində həmin stansiya 

şəhərimizdə tikilmişdir. 1981-ci il oktyabrın 20-də həmin stansiyanın birinci enerji blokunun açılışı 

münasibətilə ulu öndərimiz şəhərimizdə olmuşdur. Möhtərəm Prezident, çox fərəhləndirici haldır ki, həmin 

tarixi Siz energetiklərin peşə bayramı günü elan edib onu bizə bəxş etmisiniz. Energetiklər adından Sizə 

dərin minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm. 

Möhtərəm cənab Prezident, energetikanın ulu öndərimizin dövründə inkişafı sayəsində Azərbaycan 

Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra digər respublikaların enerji asılılığından xilas oldu. Siz isə 

hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasına yeni bir nəfəs verdiniz. Belə ki, 2005-

ci ildə beşinci enerji blokunun yenidən qurulması nəticəsində onun gücü 180 meqavatdan 330 meqavata 

çatdırıldı. Sizin tapşırığınızla hazırda digər enerji blokunda yenidənqurma işləri müvəffəqiyyətlə gedir. 

Möhtərəm cənab Prezident, energetikanın inkişafı ilə bərabər, digər bölgələrdə olduğu kimi, bizim 

şəhərimizdə də böyük abadlıq-quruculuq işləri gedir. Bu işlər Mingəçevir şəhərini daha da gözəlləşdirir. 

Bütün bunlar biz sakinləri sevindirir. Ötən illərdə şəhərimizdə 7000-dən çox yeni iş yerləri açılmış, yeni 

müəssisələr yaradılmış, insanların əmək haqqı, müavinətləri, pensiyaları dəfələrlə artmış, güzəranları 

yaxşılaşmışdır. Bütün bunlara görə biz, cənab Prezident, Sizə minnətdarıq və çox sevinirik ki, belə gözəl 

şəhərin sakinləriyik. 

Cənab Prezident, yeri gəlmişkən, ölkəmizin təhsilinin, səhiyyəsinin və mədəniyyətinin inkişafında 

böyük işlər görmüş Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya mingəçevirlilər 

adından öz dərin minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm. 

Cənab Prezident, Sizin apardığınız məqsədyönlü sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizin bütün 

bölgələri inkişaf etməkdədir və biz əminik ki, gələcəkdə bu uğurlar davam edəcəkdir. Biz mingəçevirlilər 

Sizi sevirik, Sizə arxalanırıq. Tam əmin ola bilərsiniz ki, apardığınız qətiyyətli, uğurlu sosial-iqtisadi 

islahatlarda gördüyünüz bütün işlərdə biz mingəçevirlilər həmişə Sizinlə olacağıq. 

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun, sizi bu yaxınlarda qeyd etdiyiniz şəhərin yubileyi münasibətilə təbrik 

etmək istəyirəm. Bu, gözəl tarixdir, Mingəçevir son 60 il ərzində böyük, gözəl şəhərə çevrilibdir. Heydər 

Əliyev muzeyində nümayiş etdirilən şəkillər dediyiniz məqamları əks etdirir. Məhz Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü sayəsində Mingəçevirin energetika mərkəzinə çevrilməsi baş tutdu. Bildiyiniz kimi, o vaxt 

müxtəlif təkliflər var idi, stansiyanı başqa qonşu respublikalarda tikmək, bu işləri orada görmək planları 

var idi. Həmişə olduğu kimi, o vaxt da ulu öndərin respublika üçün lazım olan sənaye obyektlərini 

Azərbaycana gətirmək cəhdləri baş tutdu. Bu, təkcə elektrik stansiyası ilə bağlı deyil. Məsələn, o vaxt Dərin 

özüllər zavodunu Rusiyanın bir şəhərində quraşdırılması nəzərdə tutulurdu. Əgər o vaxt Heydər Əliyevin 

təkidi ilə Dərin Özüllər Zavodu məhz Bakıda tikilməsəydi, bu, son illər ərzində uğurla aparılan neft 

strategiyamızı ən azı 5-10 il dala salacaqdı. Məhz bu platformaların tikintisi imkanı bizə bu gözəl şəraiti 

yaratdı. Neftayırma zavodunun yenidən qurulması - əgər onun vaxtında bu məsələ həll olunmasaydı, bu 

gün biz yəqin ki, ölkəmizi neft məhsulları ilə təmin edə bilməzdik. O cümlədən Mingəçevirdə elektrik 

stansiyasının tikintisi və ondan sonrakı dövrlərdə onun gücünün artırılması Azərbaycanın bugünkü inkişafı 

üçün çox böyük əhəmiyyətə malik olan məsələdir. Əgər o vaxt stansiya tikilməsəydi, bizim enerji 

təhlükəsizliyimiz təmin olunmazdı. Baxmayaraq ki, bizim zəngin neft-qaz yataqlarımız var, ancaq əgər 

elektrik enerjisi hasil olunmasa, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. 

Bu gün energetika sahəsinə xüsusi diqqət göstərilir. Deyə bilərəm ki, Mingəçevirin bu işlərdə yükü 

bir az azalıbdır. Çünki son illər ərzində ölkəmizin müxtəlif yerlərində tikilmiş yeni stansiyalar bu gücü öz 

üzərinə götürür, itkilər azalır və beləliklə, ölkənin elektrik enerjisi ilə təminatı daha da dayanıqlı olur. Ancaq 

bununla bərabər, siz qeyd etdiyiniz kimi, burada 5-ci blokda və ondan sonrakı illərdə görülən və görüləcək 

işlər stansiyanın tam şəkildə yenidən qurulmasına xidmət göstərəcəkdir. 

Mingəçevir, əlbəttə, energetika şəhəri, energetiklər şəhəri kimi yarandı. Bu, gözəl tarixdir və bu tarix 

yaşayacaqdır. Amma çox istəyirəm ki, Mingəçevir bütün başqa sahələrdə də energetika sahəsindəki 
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səviyyədə əldə edilmiş uğurlarla fərqlənsin və bunun üçün bütün imkanlar var. Şəhərin sənaye potensialının 

yaradılması, - bax bu gün bir neçə sənaye müəssisələri ilə tanış olacağıq: “İnterenerji”, İzolit, kompyuter 

zavodu, - yəni bütün bunlar Azərbaycanın bugünkü reallıqlarıdır. Kompyuter zavodunun burada açılması 

Azərbaycanın texnoloji tərəqqisinə xidmət göstərir və zavodun fəaliyyəti genişlənir. 

Bir sözlə, bu şəhərdə həm abadlıq-quruculuq sahəsində, həm də sənaye potensialının inkişafı 

istiqamətində indiyə qədər görülən işlər məni çox qane edir. Bundan sonrakı illərdə elektrik enerjisinin 

istehsalı ilə bağlı bütün lazımi tədbirlər görüləcək, sənaye potensialının möhkəmlənməsi üçün əlavə 

tədbirlər görüləcəkdir. Mingəçeviri gözəl turizm mərkəzinə çevirmək üçün də yaxşı imkanlar var. Bax, bu 

istiqamətlərdə və əlbəttə ki, şəhər təsərrüfatının müasir səviyyəyə qaldırılması, yəni yüksək standartlara 

çatdırılması üçün əlavə tədbirlərin görülməsindən ötrü mərkəzdən əlavə vəsait ayrılacaqdır. Həmişə olduğu 

kimi, Mingəçevirə xüsusi diqqət göstəriləcəkdir. Bütün bu gözəl işlərdə sizə uğurlar, bütün Mingəçevir 

sakinlərinə cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun. 

MÜBARİZ AĞAYEV (Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı): Cənab Prezident, Siz mingəçevirliləri 

təbrik etdiniz. 10 noyabrda Mingəçevirin 60 illiyi münasibətilə 18 nəfəri fəxri adlara, mükafatlara layiq 

gördünüz. Biz o günü bayram etdik və həmin insanlar hamısı Sizə öz minnətdarlığını bildirdilər. Bu 

insanların hər zaman ulu öndərə böyük məhəbbəti olub, bu gün də həmin məhəbbətin davamı olaraq həmişə 

Sizə arxayıq. 

 

X X X 

 

Dövlətimizin başçısı və xanımı ictimaiyyətin nümayəndələri ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 

 

AZƏRTAC 

2009, 3 mart 
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“Kür” elektron avadanlıqları istehsalı mmc ilə tanışlıq 

(3 mart 2009-cu il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 3-də “KÜR” elektron avadanlıqları istehsalı MMC-nin 

fəaliyyəti ilə tanış olmuşdur. 

Mingəçevirin yeni sənaye müəssisələrindən olan “KÜR” elektron avadanlıqları istehsalı MMC 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı çərçivəsində 2005-ci ilin sentyabrında fəaliyyətə 

başlamışdır. Müəssisədə rəqabətə davamlı yüksək texnologiyalı məhsullar istehsal olunur. Bu məhsullar 

Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin təşkil etdiyi “Keyfiyyət turnirinin” qalibi olmuş, beynəlxalq İSO 

9001:2000 sertifikatına layiq görülmüş, müxtəlif beynəlxalq sərgilərdə diplomlar almışdır. 

Bu müəssisə respublikada ümumtəhsil məktəblərinin kompyuterləşdirilməsində mühüm rol 

oynamışdır. Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə 27217 ədəd kompyuter istehsal edilərək, ümumtəhsil 

məktəblərinə verilmişdir. “KÜR” kompyuterləri Moldova və Gürcüstana da ixrac olunur, Türkmənistanla 

isə bu istiqamətdə danışıqlar aparılır. 

Müəssisənin istehsalı olan informasiya köşkündə ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və 

fəaliyyətini əks etdirən məlumatlar yerləşdirilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı müəssisənin istehsal sexi ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, konveyerdə gün ərzində 140 kompyuter avadanlığı yığılır. “KÜR” ticarət markası 

altında 22 konfiqurasiyada, 5 modeldə informasiya köşkləri, 2 modeldə stasionar telefon aparatları da 

buraxılır. 2005-2008-ci illərdə 29 min ədəddən çox fərdi kompyuter, 127 ədəd informasiya köşkü, 22 min 

telefon aparatı istehsal edilmişdir. Hazırda müəssisədə 62 nəfər işləyir. 

Azərbaycanda bu qəbildən olan ilk müəssisədə quraşdırılmış avadanlıq Almaniya və İsrail 

şirkətlərindən alınmışdır. Yığılan kompyuterlər termonəzarət kamerasında sınaqdan keçirilir. Testdən 

uğurla keçən kompyuter 140-250 volt gərginlik intervalında yoxlanılır və qablaşdırılır. İstehsal edilən 

kompyuterlərə 3 il zəmanət verilir, bu müddətdə həm stasionar, həm də səyyar servis xidmətləri göstərilir. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin istehsal etdiyi məhsulların sərgisinə də baxdı. Məlumat verildi 

ki, hazırda yeni kompyuter modelləri də istehsal edilir. Bu yaxınlarda fotoköşklərin istehsalına da 

başlanmışdır. 

Burada internet xarakterli köşklər də istehsal olunur. İnsanlar müəyyən yerlərdə quraşdırılan bu 

köşklər vasitəsilə pulsuz internetdən istifadə edərək, lazımi informasiya ala bilərlər. Köşkdə xüsusi 

proqramın köməyi ilə kommunal xidmətlərə görə borcların ödənilməsini həyata keçirmək, avtobus və 

təyyarə reyslərinin cədvəlini öyrənmək, dövlət orqanlarının internet səhifəsindən istifadə etmək olar. 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi ilə hazırlanan köşklər vasitəsilə isə paytaxda 

və regionlarda vakant iş yerləri barədə məlumat almaq mümkündür. Müəssisənin Bakıda və Gəncədə ticarət 

agentləri fəaliyyət göstərir. 

Dövlətimizin başçısına səyyar mobil texniki xidmət maşını haqqında da məlumat verildi. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin işini yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2009, 3 mart 
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Prezident İlham Əliyev “Mingəçevir İzolit” ASC-də olmuşdur 

(3 mart 2009-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev martın 3-də “Mingəçevir İZOLİT” ASC-də olmuşdur. 

Mingəçevirdə son illər əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş müəssisələrdən olan “Mingəçevir İZOLİT” 

ASC “Azərelektroizolit” zavodunun bazasında yaradılmışdır. 

Müəssisəyə xammal əsasən Rusiya, Ukrayna və Səudiyyə Ərəbistanından gətirilir. 2008-ci ilin 

aprelindən tam özəlləşdirilən müəssisədə şüşə-plastikdən müxtəlif ölçülü ümumi təyinatlı borular, 

elektrotexnikada istifadə edilən xüsusi təyinatlı borular və silindirlər, güc transformatorları üçün 

izolyatorlar, neft-qaz quyularının qazılmasında və istismarında istifadə olunan borular və digər məhsullar 

buraxılır. 

Hazırda burada 155 nəfər işlə təmin olunmuşdur. Onların orta aylıq əmək haqqı 206 manatdır. Yaxın 

gələcəkdə müəssisə tam gücü ilə işləyəndə iş yerlərinin sayı 400-ə çatdırılacaqdır. 

Müəssisə Rusiya, Qazaxıstan, ABŞ və digər ölkələrin iri müəssisələri üçün də yüksək keyfiyyətli 

məhsul istehsal etmişdir. 

Polietilen və polipropilen məhsullar istehsal edən sexdəki avadanlıq Türkiyədən gətirilmişdir. Sexdə 

istehsal olunan məhsullardan içməli su, qaz və kanalizasiya xətlərinin çəkilişində istifadə edilir. 

Prezident İlham Əliyev plastik boru istehsalı sexinin işə düşməsini bildirən düyməni basdı, 

müəssisənin sexlərində işin gedişini izlədi, istehsal olunan məhsulların nümunələrinə baxdı. 

Dövlətimizin başçısı regionlarda bu cür müəssisələrin fəaliyyət göstərməsinin əhəmiyyətini 

vurğuladı, kollektivə uğurlar arzuladı. 

 

AZƏRTAC 

2009, 3 mart 
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“İnterenerji” Mingəçevirin iri müəssisələrindən biridir 

(3 mart 2009-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev Mingəçevirə səfəri çərçivəsində martın 3-də “İnterenerji” MMC-nin 

fəaliyyəti ilə tanış olmuşdur. 

“Azerenerji” ASC-nin prezidenti Etibar Pirverdiyev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, MDB-

də analoqu olmayan bu müəssisə 2006-cı ildən işləyir. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin sexlərini gəzdi, iş şəraiti ilə yaxından tanış oldu. 

Ötən il “İnterenerji” MMC 35 milyon 480 min manat dəyərində tikinti-quraşdırma, 1 milyon 403,5 

min manat dəyərində təmir-tikinti işlərini yerinə yetirmişdir. Müəssisənin 1400 işçisi var. Üçnövbəli 

rejimdə işləyən dəmir-beton məmulatları zavodunda 640 nəfər çalışır. İşçilərin orta aylıq əmək haqqı 460 

manatdır. Ötən il 8200 kubmetr dəmir-beton konstruksiyalar, o cümlədən yüksək gərginlikli elektrikötürmə 

xətləri üçün dayaqlar istehsal olunmuşdur. Keçən il zavodda mexaniki yığma və metal dayaqlar sexi 

istifadəyə verilmişdir. Müəssisə 10, 220, 400 kilovoltluq elektrik xətləri üçün dəmir-beton dayaqlar 

istehsalına lazım olan xammalın bir hissəsini Ukrayna və Rusiyadan alır. 

Dövlət başçısının tapşırıqlarına əsasən, müəssisə Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasında ehtiyat 

mazut çənləri quraşdırır. Hər birinin tutumu 20 min kubmetr, diametri 40, hündürlüyü 23 metr olan çənlər 

ölkədə ilk dəfə olaraq bilavasitə təyinat yerində quraşdırılır. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin işini yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2009, 3 mart 
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Prezident İlham Əliyev Mingəçevirdə “River Side” mehmanxanasının açılışında iştirak etmişdir 

(3 mart 2009-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev martın 3-də Mingəçevirdə “River side” mehmanxanasının açılışında iştirak 

etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və mehmanxana ilə tanış oldu. 

Son illərdə ölkədə turizm sektorunun inkişafı sahəsində görülmüş işlərin daha bir nümunəsi olan 4 

ulduzlu “River side” mehmanxanası şəhərin memarlıq ansamblına yaraşıq verir. Kürün sahilində yerləşən 

və ümumi sahəsi 7000 kvadratmetr olan beşmərtəbəli binada 30 otaq, 60 nəfərlik konfrans salonu, yay 

restoranı, 120 nəfərlik restoran, kafe-bar, idman salonu, trenajor və sair var. Turistlərdən ötrü 80 yerlik 

avtomobil dayanacağı da yaradılmışdır. 

Beynəlxalq standartlara uyğun olan bu mehmanxana yüksək xidmət səviyyəsi ilə fərqlənir. Burada 

turistlərin vaxtlarının səmərəli təşkili üçün hər cür şərait yaradılmış, ovçuluq və balıqçılıq həvəskarlarının 

da marağı nəzərə alınmışdır. 

Mehmanxanada müştərilərə 40 nəfərlik heyət xidmət göstərir. 

Qonaqlara Azərbaycan və Avropa mətbəxinin nümunələri təklif olunur. Onlar Kürdə gəmi 

gəzintisinə də çıxa biləcəklər. 

Ölkəmizdə turizm sektorunun inkişafının əhəmiyyətini vurğulayan Prezident İlham Əliyev 

mehmanxanada yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2009, 3 mart 
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Mingəçevir şəhər stadionu yenidən qurulur 

(3 mart 2009-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev Mingəçevirə səfəri çərçivəsində Rəşad Məmmədzadə adına şəhər 

stadionunda aparılan yenidənqurma işləri ilə də tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, son vaxtlar ölkəmizin bütün regionlarında olduğu kimi, 

Mingəçevirdə də idmanın müxtəlif növlərinin inkişafına diqqət artmışdır. Şəhər stadionu 1953-cü ildə inşa 

olunmuşdu və müasir tələblərə cavab vermirdi. 2008-ci ilin iyunundan burada yenidənqurma işlərinə 

başlanmışdır. Tribunalarda indiyədək 2 min plastik oturacaq quraşdırılmışdır. Üçüncü və dördüncü 

sektorlarda işlər tamamlandıqdan sonra tamaşaçı yerlərinin sayı 5 minə çatdırılacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı stadionun müasir tələblər səviyyəsində istifadəyə verilməsi, idmançılar və 

tamaşaçılar üçün lazımi şəraitin yaradılması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. 

Bununla da Prezident İlham Əliyevin Mingəçevir şəhərinə səfəri başa çatdı. 

 

AZƏRTAC 

2009, 3 mart 
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Mingəçevirdə Avropada bənzəri olmayan avarçəkmə bazası yaradılır 

(3 mart 2009-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev martın 3-də Mingəçevirdə “Kür” Olimpiya tədris-idman mərkəzinin tikintisi 

ilə tanış olmuşdur. 

Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, inşaat işlərini 

nazirliyin sifarişi əsasında Serbiya-Azərbaycan birgə müəssisəsi - “Serbaz layihə və tikinti” MMC həyata 

keçirir. Burada Avropada, o cümlədən MDB məkanında bənzəri olmayan avarçəkmə bazası yaradılacaqdır. 

2004-cü ildə Prezident İlham Əliyev Mingəçevirə səfəri zamanı keçmiş “Kür” avarçəkmə bazasında 

da olmuş, onun ən müasir şəkildə yenidən qurulması ilə bağlı tapşırıqlarını vermişdi. Bazanın layihəsi 

hazırlandıqdan sonra, 2007-ci ildə tikinti işlərinə başlanmışdır. Tikintidə 240 nəfər çalışır, onlardan 120-si 

Serbiyadan gəlmişdir. 

Layihəyə əsasən kompleksə inzibati bina, üzgüçülük hovuzu, gəmini xatırladan 6 mərtəbəli 250 

yerlik mehmanxana, idman salonu, avarçəkmə klubu, kotteclər, tennis kortu, qayıqların saxlanması üçün 

ellinq daxildir. 

Prezident İlham Əliyev tikinti sahələrinin layihələrinə baxdı. Məlumat verildi ki, inzibati korpusda 

inşaat işləri başa çatır, mehmanxana və üzgüçülük hovuzunun tikintisi isə davam etdirilir. Obyektin ilin 

sonunda istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Tikinti işləri tam başa çatdıqdan sonra bazanın ərazisində yüksək səviyyədə abadlıq işləri aparılacaq 

və istirahət guşələri yaradılacaqdır. Artıq indidən bazadan istifadə etmək barədə xarici ölkələrdən 

müraciətlər daxil olur. Ötən il bazanın yardımçı hissəsində avarçəkmə üzrə birinci “Prezident kuboku” 

beynəlxalq reqatası keçirilmışdır. Bu il martın 22-26-da ikinci reqata keçiriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev hazırda burada məşq edən idmançılarla və onların məşqçiləri ilə söhbət etdi. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin tikintisinin yüksək keyfiyyətlə və vaxtında başa çatdırılması barədə 

tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2009, 3 mart 
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Yevlax 

 
2004, 8 iyun 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yevlax şəhərinə səfəri 

➢ Yevlax şəhərində Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adını daşıyan mərkəzi meydanın və 

prospektin açılış mərasimi: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ Uşaq əyləncə kompleksi ilə tanışlıq 

➢ Dədə Qorqud parkında görüş 

➢ “Yevlax-təmir” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti ilə tanışlıq 

➢ Prezident Ilham Əliyev Yevlax şəhərində stadionun tikintisinin gedişi ilə taniş olmuşdur 

➢ Baki-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin nasos stansiyası ilə tanışlıq 

 

2007, 24 oktyabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yevlax rayonuna səfəri: Heydər Əliyev adına sarayın açılış 

mərasimi 

➢ Yevlax şəhəri ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

➢ YAP Yevlax rayon təşkilatinin inzibati binası istifadəyə verilmişdir 

➢ Tarix-diyarşünaslıq muzeyi eksponatlarının zənginliyi ilə seçilir 

➢ “Lalə Tekstil” müasir müəssisədir 

➢ ARFA mebel fabriki yüksək keyfiyyətli məhsul buraxır 

➢ Rezident İlham Əliyev Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələri üzvlərinin bir qrupuna minik 

avtomobillərinin açarlarını təqdim etmişdir 

➢ “Karvan” futbol klubu stadionunun açılışı 

➢ “Karvan” idman kompleksi ən müasir tələblərə cavab verir 

➢ Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasının təməlqoyma mərasimi 

➢ “Gilan dəri” məhsullarini xarici bazarlara çıxarır 

➢ Yuxarı Qarxun kənd orta məktəbi görkəmini dəyişmişdir 

➢ “Yevlax TV”-nin verilişləri ətraf bölgələrə də yayımlanacaqdır 

 

2009, 2 mart 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yevlax rayonuna gəlmişdir 

➢ Uşaq xəstəxanasının açılışı 

➢ İxrac Neft və Qaz Boru Kəmərlərinin Təhlükəsizliyi İdarəsinin Yevlax regional şöbəsinin şəxsi heyəti 

üçün yaşayış binası istifadəyə verilmişdir 

➢ Yevlax Xalq Teatrı binasının açılışı 

➢ Yeni məktəb Yevlaxda şahmatın inkişafına təkan verəcəkdir 

➢ Yevlaxda “El-Tv” regional televiziya şirkəti açılmışdır 

➢ Yevlax şəhərinin giriş qapıları milli memarlıq üslubu ilə diqqəti cəlb edir 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yevlax şəhərinə səfəri 

(8 iyun 2004-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 8-də səhər Yevlax şəhərinə 

gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısını şəhərin mərkəzindəki Heydər Əliyev adına prospektdə on minlərlə sakin 

hərarətli alqışlarla və mehribanlıqla qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev şəhərdə yenidən qurulmuş Heydər Əliyev prospektinin rəmzi açılışını 

bildirən ünvan lövhəsinin üzərindən ağ örtüyü götürdü. 

Son aylar şəhərdə aparılan abadlıq və quruculuq işləri, yeni iş yerlərinin açılması, insanlara diqqət 

və qayğının artırılmasının təzahürü olaraq yevlaxlıların simasında sevinc hissləri duyulurdu. Təxminən 

dörd kilometr uzunluğu olan Heydər Əliyev prospekti büsbütün yenidən qurulmuş, tamamilə təzə görkəm 

almışdır. Yaraşıqlı və göz oxşayan Heydər Əliyev meydanına başdan-başa mərmər döşənmiş, burada 

fəvvarələr qurulmuşdur. 

Yevlax ictimaiyyətinin nümayəndələri, ağsaqqallar, məktəblilər Prezident İlham Əliyevə dərin 

minnətdarlıqlarını ifadə edərək, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirdiyinə və 

ölkəmizin gələcəyi naminə gördüyü böyük işlərə görə təşəkkürlərini bildirdilər. 

Prezident İlham Əliyevə və onun xanımı Mehriban Əliyevaya gül dəstələri təqdim olundu. 

 

AZƏRTAC 

2004, 8 iyun 
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Yevlax şəhərində Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adını daşıyan mərkəzi meydanın və 

prospektin açılış mərasimi 

(8 iyun 2004-cü il) 

 

Sonra Yevlax şəhərinin mərkəzində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adını daşıyan 

meydanın və prospektin təntənəli açılış mərasimi oldu. Mərasimə Yevlax şəhəri və rayonunun on minlərlə 

sakini toplaşmışdı. Çoxlarının əllərində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin 

portretləri, dövlətimizin başçısını salamlayan və onun siyasətini dəstəkləyən sözlər yazılmış şüarlar, 

transparantlar var idi. 

Mərasimi şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev açdı. 

 

Yevlax şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevin çıxışı 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

Hörmətli qonaqlar, əziz yevlaxlılar! 

İcazə verin, olduqca gərgin iş rejiminizə baxmayaraq, vaxt tapıb buraya gəldiyinizə görə Yevlax 

əhalisinin səmimi salamlarını və minnətdarlıqlarını Sizə çatdırım. Siz Yevlaxa xoş gəlmisiniz, möhtərəm 

cənab Prezident! 

Yevlaxlıları ən çox sevindirən odur ki, indiyədək ulu öndərimiz, ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevi bir neçə dəfə çox hörmətlə qarşıladığımız məkanda bu gün həmişəyaşar liderimizin siyasi xəttinin 

mahir davamçısı cənab İlham Əliyevi qarşılayırıq. 

Bütün həyatını xalqına xidmətə, onun maddi və mədəni rifahını günbəgün yaxşılaşdırmağa sərf 

etmiş möhtərəm Heydər Əliyev Azərbaycanın regionlarını qarış-qarış gəzərək, sadə zəhmət adamları ilə 

görüşmüş, insanların maddi həyat şəraiti ilə şəxsən maraqlanmışdır. 

Azərbaycanın digər regionları kimi, Yevlax rayonunun da sosial-iqtisadi cəhətdən inkişaf 

etdirilməsi cənab Heydər Əliyevin daim diqqət mərkəzində olmuş, hər uğurlu gəlişi ilə Yevlaxa yeniliklər 

gətirmişdir. O illər ərzində məhz Heydər Əliyevin xeyir-duasıyla Yevlaxda Cənubi Qafqazda ən böyük 

sənaye müəssisəsi olan Yunun ilkin emalı fabriki, dünya şöhrəti tapmış Xaldan kompleks orta məktəbi, 

Yevlax-Xankəndi, Yevlax-Balakən dəmir yol xətti, neçə-neçə orta məktəb, xəstəxana, mədəni-maarif 

müəssisələri, çoxmərtəbəli yaşayış evləri, hava limanı, fabrik və zavodlar tikilib istifadəyə verilmişdir. 

Məhz bu böyük şəxsiyyətin təşəbbüsü ilə rayonumuzda iki nəfər Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 

adına layiq görülmüşdür. Əmək qəhrəmanı Şamama Əliyeva və SSRİ xalq müəllimi Zahid Şöyübov hazırda 

Prezident təqaüdçüləridir. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinə müstəqil dövlətimizin qurucusu və baş 

memarı kimi daxil olmuşdur. Azərbaycan xalqının həyatında son 35 ildə qazanılmış bütün uğurlar onun adı 

ilə sıx bağlıdır. Heydər Əliyev dühası Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından 

çıxarmış, ölkənin gələcək strategiyasını müəyyən etmiş və onun həyata keçirilməsi üçün mühüm addımlar 

atılmışdır. Azərbaycanın 1969-cu ildən bəri yaşanan dövrü xalqımızın tarixinə Heydər Əliyev dövrü kimi 

əbədi həkk olunmuşdur. 

Heydər Əliyev öz müdrik rəhbərliyi, cahanşümul dühası, siyasi uzaqgörənliyi, qətiyyəti və 

əzmkarlığı ilə zəmanəmizin ən görkəmli siyasi xadimi kimi tanınmış, Azərbaycan xalqının ümummilli 

liderinə çevrilmişdir. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin xidmətləri o qədər böyük, o qədər çoxşaxəlidir ki, cild-cild 

kitablara sığmaz. Müasir Azərbaycanın tarixi yazıldıqca, Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına 

xidmətlərinin yeni səhifələri açılacaqdır. 

Biz ulu öndərimizin - “Eşq olsun Qarabağın qapısında yenilməz qala kimi dayanan Yevlax 

əhalisinə!” sözləri ilə fəxr edirik və inanırıq ki, məhz Sizin rəhbərliyiniz altında xalqımız Qarabağın 

qapısından başlanan bu prospekti öz istiqamətinə uyğun olaraq Xankəndi, Şuşa və Laçına qədər davam 

etdirəcəkdir. 

Çox hörmətli cənab Prezident! 

Sizin Yevlaxa gəlişiniz bütün rayon əhalisinin möhtərəm Heydər Əliyevə güvəndiyi həmin 

qəhrəmanlıq günlərini xatırladır və sevinirik ki, nə yaxşı, Azərbaycan dövlətçiliyinin sükanı ona sədaqətli 

olan etibarlı əllərdədir. 
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Sizin Prezidentlik fəaliyyətinizin hər günü Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunması, xalqın maddi 

rifah halının yaxşılaşdırılması, Qarabağ müharibəsinin sülh yolu ilə həll olunması yolunda mühüm 

addımlardır. Fəxr edirik ki, bu gün dövlətin başında Azərbaycanın haqq səsini dünyanın hər yerinə çatdıran 

İlham Əliyev kimi Prezident var. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Sizin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi andiçmə mərasimində söylədiyiniz proqram 

xarakterli nitqiniz, həmin nitqin dərin məntiqə, həyati reallığa söykənən hər bir müddəasının qısa zaman 

kəsiyində sürətlə gerçəkləşməsi, sözün həqiqi mənasında, xalqı heyrətdə qoyur. 

Azərbaycan xalqının firavan həyatı naminə yorulmaq bilmədən gecəli-gündüzlü apardığınız 

daxili və xarici siyasətinizdə qazanılmış uğurlar sayəsində həmişəyaşar ideyalarından ömrüm boyu dərs 

almaqla fəxr etdiyim ulu öndərimiz Heydər Əliyevin çoxdan həyata vəsiqə almış “Xalq dövlət üçün deyil, 

dövlət xalq üçündür” kəlamı qulaqlarımızda daha əzəmətlə yenidən səslənir. Azərbaycan xalqı dərin iftixar 

hissi keçirir ki, ulu öndərimizin bu nəsihəti Sizin rəhbərliyinizlə həyatda tamamilə təsdiqini tapmaqdadır. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

2003-cü il oktyabr ayının 7-də Yevlax əhalisi ilə seçkiqabağı görüşünüz bir daha sübut etdi ki, 

yevlaxlılar Heydər Əliyevi və Sizi çox sevir, daxili və xarici siyasətinizi dəstəkləyirlər. 

Prezident seçkilərində yevlaxlıların 77,5 faizinin Sizə səs verməsi buna əyani sübutdur. Andiçmə 

mərasimi zamanı Sizin söylədiyiniz “Mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının Prezidenti olacağam” sözləri 

cəmiyyətimizin hər bir üzvü tərəfindən böyük razılıqla və minnətdarlıq hissi ilə qarşılanmışdır. Sizin Bakı 

şəhərində sakinlərlə görüşləriniz, Naxçıvana və bu gün Yevlaxa səfəriniz xalqımızın böyük rəğbətinə səbəb 

olmuşdur. Möhtərəm cənab İlham Əliyev, Siz təkcə sevimli paytaxtımız Bakını deyil, məmləkətimizin 

bütün guşələrini abad, xalqın həyat şəraitini firavan görmək naminə ardıcıl iş aparırsınız. Azərbaycan 

Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında Sizin 

imzaladığınız Fərman bu siyasətin mühüm göstəricisidir. Proqramda Aran iqtisadi rayonuna daxil olan 

Yevlax şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı mühüm işlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. Buna görə 

yevlaxlılar adından Sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. 

Proqrama uyğun olaraq, rayonun sərvətlərindən səmərəli istifadə etməklə kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalını artırmaq, emal sənayesini, xidmət və digər infrastruktur sahələrini inkişaf 

etdirmək, məşğulluğun səviyyəsini yüksəltmək, əhalinin güzəranını daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 

Yevlax rayonunun 2004-2008-ci illər üçün geniş sosial-iqtisadi inkişaf proqramı hazırlanmışdır. Yevlax 

əhalisi ümummilli liderimiz Heydər Əliyev şəxsiyyətinə yüksək hörmət əlaməti olaraq, proqramın həyata 

keçirilməsinə ulu öndərimizin adı verilmiş və bu gün açılışında iştirak etdiyimiz Heydər Əliyev 

prospektindən başlamışdır. Uzunluğu 3820 metr olan bu prospekt yenidən qurulmuş, bütün kommunikasiya 

xətləri, o cümlədən işıq xətti Avropa standartlarına uyğun olaraq yenidən çəkilmişdir. 

Möhtərəm cənab Prezident, qarşınızda çox dərin məsuliyyət hissi ilə hesabat verərək bildirirəm 

ki, təkcə aprel-may aylarında şəhərin Heydər Əliyev prospektinə və altı küçəsinə, avtovağzal ərazisində, 

Səməd Vurğun və Dədə Qorqud parklarında 138 min kvadratmetr asfalt örtüyü salınmışdır, 41 min 500 

kvadratmetr dekorativ, Heydər Əliyev meydanında isə 170 kvadratmetr mərmər plitələr düzülmüşdür. Yeni 

parklar və yaşıllıq sahələri salınmış, fəvvarələr tikilmişdir. Şəhərin prospekt, küçə və parklarında, habelə 

qəsəbə və kəndlərdə 133 min 500 müxtəlif növ ağac, 800 minə yaxın gül kolları və çiçək əkilmişdir. Şəhərdə 

3400 metr uzunluğunda kanalizasiya xətləri, 18 min 750 metr uzunluğunda yağış sularını axıdan kanal 

əsaslı şəkildə təmir olunmuşdur. 5410 metr uzunluğunda yeni suvarma boru xətti çəkilmiş, 31-ci 

məhəllədəki Mirzə Şəfi Vazeh küçəsindəki bataqlıqlar qurudulmuş, şəhərin 48 küçəsinə 35 min 690 

kubmetr çınqıl, 52 min 300 kubmetr torpaq tökülərək abadlaşdırılmışdır. Yevlax şəhərinin cənub hissəsində 

- Yevlax-Bakı, Yevlax-Gəncə, Yevlax-Bərdə istiqamətində avtomobil yollarının kənarlarında gölməçələr 

tamamilə qurudulmuşdur. 

Əhalinin qazla təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə paylayıcı stansiyanın və qaz kəmərinin 

tikilməsi üçün 2,5 milyard manat dəyərində layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır, hazırda maliyyə 

mənbələri araşdırılır. 

Daxili imkanlar hesabına 216 mənzil qazlaşdırılmış, 3032 metr uzunluğunda şəhərdaxili paylayıcı 

qaz xətti çəkilmişdir. Şəhər əhalisinin istirahətinin təşkili və idmanın inkişafı üçün uzun müddət fəaliyyəti 

dayandırılmış 5 min yerlik şəhər stadionu beynəlxalq standartlara uyğun olaraq yenidən qurulur. Şəhər 

xəstəxanasının terapiya və infeksion şöbələrinin, şəhər poliklinikasının, təcili yardım stansiyasının, 3 

nömrəli uşaq bağçasının binalarında tikinti işləri başa çatmaq üzrədir. 
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Dövlət proqramına uyğun olaraq, Yevlax rayonunda məşğulluğun səviyyəsini yüksəltmək, 

əhalinin güzəranını daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 2004-2008-ci illərdə 5800 yeni iş yerlərinin 

yaradılması planlaşdırılmışdır. 2004-cü ildə 980 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmasına 

baxmayaraq, indiyədək 1160 iş yeri açmışıq. Son 3 ayda Belarus traktor zavodu ilə bağlanmış müqavilə 

əsasında oradan ehtiyat hissələri alan “Yevlax-Təmir” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin nəzdində 

traktorların yığılması və rənglənməsi sexi yaradılmış, yeni sexlərin yaradılması və mövcud sexlərin işə 

salınması nəticəsində “Qida” məhdud tipli müəssisəsində 91 nəfər, buradakı yeni istehsal sahəsində 87 

nəfər, dəri emalı sexində 60 nəfər, fəaliyyəti bərpa olunmuş “Pambıq” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətində 

60 nəfər, müxtəlif inşaat obyektlərində isə 610 nəfər işlə təmin olunmuşdur. Bu günlərdə rayonun Xaldan 

bölgəsində Yevlax Yanğın təhlükəsizliyi xidmətinin 28 nəfər işçisi olan xüsusi dəstəsi yaradılmışdır. 

Fərəhlə bildirməliyəm ki, bütün ömrünü xalqa həsr etmiş ulu öndərimiz Heydər Əliyevin gercəkləşdirdiyi 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Yevlax ərazisindən keçməsi ilə əlaqədar rayon sakinlərinə 1 milyon 

335 min ABŞ dolları həcmində kompensasiya verilmişdir. Hazırda həmin kəmərin tikintisində 120 nəfər 

yevlaxlı çalışır. 

Bunlarla yanaşı, biz yaxın bir il ərzində 1000 nəfərin iş yeri ilə təmin olunması üçün Yevlax 

rayonunda toxuculuq, əyirici və tikiş məhsulları, yağ-piy istehsalatı müəssisələrinin, kərpic-kirəmit 

zavodunun, heyvandarlıq məhsulları emalı müəssisəsinin, makaron sexinin və s. tikilib işə salınmasını 

planlaşdırmışıq. 

Möhtərəm cənab Prezident, indi Heydər Əliyev meydanı və prospekti şəhər əhalisinin gəzinti və 

istirahət yerinə çevrilmişdir. Yeni ailə quranlar, orta məktəb məzunları ulu öndərimizin adını daşıyan 

meydana gələrək, burada xeyir-dualarını alır, müxtəlif ictimai-siyasi, mədəni-kütləvi tədbirlərimiz bu 

meydanda keçirilir. Gənclərimiz hərbi xidmətə yola salınarkən burada vətənə sədaqət andı içirlər. Bu gün 

Sizin qarşınızda hesabat vermək şərəfindən qürur duyaraq bildirməliyəm ki, müqəddəs ziyarətgahımız 

Heydər Əliyev prospektində və meydanında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərimiz çoxdur. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Sizin Yevlaxa gəlişiniz görülən quruculuq işlərinə yeni təkan verəcək, yevlaxlıların ruh 

yüksəkliyini birə beş artıracaqdır. 

İcazə verin, Sizi bütün yevlaxlılar adından əmin edim ki, artıq möhtərəm Prezidentimizə 

məhəbbətin mərkəz şəhəri olan Yevlax və onun Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə sadiq olan adamları 

Sizin ətrafınızda daha sıx birləşəcək, Sizə sədaqətlə, böyük məhəbbətlə xidmət edəcəkdir. 

Sabaha inamla, sabaha İlhamla! – bu, biz yevlaxlıların əbədi və əzəli şüarı, daimi həyat amalıdır. 

Yaşasın müstəqil Azərbaycan dövləti! 

Yaşasın Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezidenti cənab İlham Əliyev! 

 

X X X 

 

Yevlax şəhərinin ağsaqqalı Knyaz Əliyevin çıxışı 

-Möhtərəm cənab Prezident! 

Bu gün Sizi - ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xəttinin layiqli davamçısını Yevlax şəhərində 

ikinci dəfə salamlamaqdan böyük iftixar hissi duyuruq. 

Bu Sizin Yevlax şəhərinə ikinci gəlişinizdir. Seçkiqabağı gəlişinizdə olduğu kimi, yenə də 

qatardan düşüb bizim görüşümüzə gəldiniz. Həmin vaxtdan 6 aya yaxın bir müddət keçmişdir. Bu gün Siz 

Yevlaxda baş verən dəyişikliklərin şahidi oldunuz. Yevlax sükunətdən və töküntüdən yaxasını qurtarıb 

inkişaf edir, intibah dövrünü yaşayır. Sual meydana çıxır: necə oldu ki, bu iki ay müddətində Yevlax bu cür 

gözəlləşdi? Əlbəttə, burada Yevlax əhalisinin Vətənə, öz doğma yurduna, öz doğma rəhbərinə olan 

məhəbbətindən danışmaq lazımdır. Ölkəmizin bütün guşələrində Vətənə və rəhbərimizə belə məhəbbət 

vardır. Lakin Sizin sərəncamınızla Yevlax şəhəri rəhbərliyinin dəyişilməsi də mühüm rol oynadı. Bu gün 

Yevlax da yerindədir, onun əhalisi də həmin əhalidir. Lakin bir nəfərin dəyişməsi belə böyük işlərə səbəb 

oldu. Bu gün şəhərimizdə insanlara qayğı, diqqət artmışdır. Təkcə Yevlax şəhərində deyil, rayonun kənd 

və qəsəbələrində də ruh yüksəkliyi artmışdır. 

Bir müddət əvvəl Siz Avropada keçirdiyiniz görüşlərdə ölkəmizin nüfuzunu yüksəklərə 

qaldırırdınız. 3-4 gün öncə ulu öndərimizin Ukraynada qoyulmuş abidəsinin açılış mərasimində iştirakınız, 

bundan az sonra əyalətə - Yevlaxa gəlişiniz bizdə böyük sevinc hissləri doğurur və gələcək işlərimizə təkan 

verir. Bütün bunlara görə yevlaxlılar adından Sizə dərin minnətdarlığımızı və hörmətimizi bildiririk. 
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Möhtərəm cənab Prezident! 

Bu gün biz Sizin iştirakınızla Heydər Əliyev prospektinin və meydanının açılışını edirik. Yevlax 

şəhərinin 1970-80-ci illərdəki inkişafı bilavasitə Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Buradakı plakatda 

yazıldığı kimi, “Yevlax şəhəri ulu öndərimizə məhəbbətin mərkəz şəhəridir”. Bu, doğrudan da belədir. 

Respublikamızın hər yerində Heydər Əliyevə böyük məhəbbət vardır. Lakin Yevlax şəhəri həmin 

məhəbbətin mərkəz şəhəridir. Mən bunu çox cəsarətlə deyirəm. Məhz buna görə də şəhərimiz çox 

məhəbbətlə və istəklə qurulur, gözəlləşir. 

İcazənizlə, bizim bu yaxınlarda ictimaiyyətin arzusuna müvafiq olaraq adlandırdığımız bu 

meydanda Heydər Əliyevə abidə ucaldılması işlərinə başlardıq. Möhtərəm cənab Prezident, icra 

hakimiyyəti başçısının dediyi kimi, bu gün Yevlaxdakı işlər görüləcək böyük işlərin hələ başlanğıcıdır. Biz 

şəhərin gözəlləşməsi üçün bundan sonra da əlimizdən gələni edəcəyik. 125 min nəfər əhalisi olan Yevlax 

ictimaiyyətinin digər arzusu da ondan ibarətdir ki, biz şəhərin mənşəyi məlum olmayan ad daşımasına dözə 

bilmirik. Biz istərdik ki, ulu öndərimizin Yevlax şəhəri haqqında dediyi kimi, gözəl və abad edək və şəhəri 

Heydərabad adlandıraq. 

Möhtərəm cənab Prezident, tam əmin ola bilərsiniz ki, biz ulu öndərimizin adına layiq gözəl, 

yaraşıqlı, respublikanın mərkəzində dünyanın hər yerinə səs salacaq bir şəhər yaradacağıq. Bu işdə Sizdən 

xeyir-dua gözləyirik. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Əziz yevlaxlılar!  

Əziz bacılar və qardaşlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayır, sizə öz dərin hörmət və məhəbbətimi bildirirəm.  

Bu gün Yevlaxda çox əlamətdar hadisə baş verir. Bu gözəl meydana və prospektə xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı verilir. Bu münasibətlə mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.  

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev bütün dövrlərdə vətənə və millətə xidmət etmişdir. 

1970-80-ci illərdə onun rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə Azərbaycanda böyük quruculuq işləri görülmüşdür. 

Ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edirdi, Azərbaycan digər sovet respublikalarından irəlidə gedirdi. Əlbəttə, sovet 

Azərbaycanında yaşayan insanlar bunu hiss edirdilər. Həyat səviyyəsi durmadan yüksəlirdi, yeni 

müəssisələr, fabriklər, xəstəxanalar, məktəblər, elm və mədəniyyət ocaqları tikilirdi. Məhz o illərdə 

Azərbaycanda güclü iqtisadi potensial yaranmışdı. Xüsusilə neft sektorunda böyük potensial yaranmışdı. 

Həmin potensial bu gün də müstəqil Azərbaycana xidmət edir, ölkə iqtisadiyyatına böyük dayaq və 

dəstəkdir.  

Heydər Əliyev o dövrdə 13 ildən çox Azərbaycana rəhbərlik etmişdir. O illər ölkəmiz çox sürətlə 

inkişaf edirdi. Bütün sahələrdə, o cümlədən kənd təsərrüfatında böyük uğurlar əldə olunmuşdu. Bu onu 

göstərir ki, ictimai quruluşdan asılı olmayaraq, xalqa və millətə məhəbbət varsa, ölkənin rəhbəri xalqına 

sədaqətlə xidmət edirsə, mütləq nailiyyətlər, uğurlar olacaqdır.  

1993-cü ildə artıq müstəqil Azərbaycana rəhbərliyə qayıdandan sonra Heydər Əliyev yenə də 

xalqa xidmət etdi, ölkəni çətin və ağır vəziyyətdən çıxardı. Hamımız yaxşı xatırlayırıq ki, Azərbaycan öz 

dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra çox çətin vəziyyətə düşmüşdü. Bir tərəfdən, Ermənistanın 

Azərbaycana təcavüzü, digər tərəfdən, ölkə daxilində gedən proseslər, daxili çəkişmələr, vətəndaş 

müharibəsi faktiki olaraq ölkəmizi uçuruma gətirib çıxarmışdı. Ölkəmizdə xaos və anarxiya hökm sürürdü. 

Özbaşınalıq nəticəsində dövlətimiz parçalanırdı. O çətin dövrdə xalq yenə üzünü öz ümummilli liderinə 

tutdu, onu Bakıya dəvət etdi. Heydər Əliyev Bakıya qayıtdıqdan sonra ölkədə vəziyyət sabitləşdi, asayiş 

bərpa olundu və gələcək inkişaf üçün gözəl şərait yaradıldı. O illərdən başlayaraq, Azərbaycan uğurla 

inkişaf edir.  

İqtisadiyyatımız durmadan inkişaf edir və Azərbaycan bu baxımdan bütün keçmiş sovet 

respublikaları ilə müqayisədə qabaqcıl yerlərdədir. Ölkəmiz beynəlxalq aləmdə özünəlayiq yer tuta 

bilmişdir. Bu gün Azərbaycanla hesablaşır və ona hörmət edirlər. Son aylar ərzində mənim etdiyim xarici 
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səfərlər bir daha göstərdi ki, Azərbaycan bölgədə çox mühüm ölkəyə çevrilmişdir. Bu, əlbəttə, ilk növbədə, 

Heydər Əliyevin xidmətidir, onun diplomatiyasının təntənəsidir.  

Ölkəmizə iri həcmdə xarici sərmayələr gətirilmişdir. Azərbaycan bu baxımdan da liderdir. Bu gün 

Yevlaxda da ölkəmiz və bütün bölgə üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin 

bir hissəsi inşa edilir, böyük nasos stansiyası tikilir. Şübhəsiz ki, bu da Heydər Əliyevin fəaliyyəti 

nəticəsində mümkün olmuşdur. Əgər 1994-cü ildə Azərbaycanda Heydər Əliyev tərəfindən neft 

strategiyasının əsası qoyulmasaydı, əlbəttə, biz bu nailiyyətləri əldə edə bilməzdik. Bu gün iqtisadiyyatı 

sürətlə inkişaf edən Azərbaycana bütün dünyada böyük hörmət vardır.  

Eyni zamanda, sosial məsələlər də öz həllini tapır. Ən çətin vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımızın 

- qaçqınların və köçkünlərin də həyat şəraiti yaxşılaşdırılır. Onlar üçün yeni qəsəbələr, şəhərciklər salınır, 

yeni məktəblər, xəstəxanalar tikilir. Bu proses davam edəcəkdir. Mən seçkilərdən əvvəl bəyan etmişdim ki, 

Azərbaycanda bir dənə də çadır şəhərciyi qalmayacaqdır. Biz çalışacağıq ki, bütün qaçqın-köçkünlərə 

kömək edək. Amma, ilk növbədə, ən ağır şəraitdə, çadırlarda yaşayan insanlarımızın həyat səviyyəsi 

yaxşılaşdırılmalıdır. Bu məqsədlə artıq müvafiq fərmanlar imzalanmış və onların icrasına başlanmışdır.  

Bir sözlə, Azərbaycan son on il ərzində Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında möhkəmlənmiş, 

inkişaf etmişdir. Bu gün ölkəmiz irəliyə çox inamla baxır. Bizim çox gözəl perspektivlərimiz vardır. Artıq 

bütün dünyaya məlumdur ki, Azərbaycan yaxın gələcəkdə iqtisadi cəhətdən çox qüdrətli dövlətə 

çevriləcəkdir. Bunu etmək, buna nail olmaq üçün, ilk növbədə, Heydər Əliyevin siyasəti davam 

etdirilməlidir. Mən bu gün fürsətdən istifadə edərək, prezident seçkilərində Heydər Əliyev siyasətinə səs 

verdiklərinə görə yevlaxlılara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycanda bu siyasətə alternativ yoxdur. 

Biz bu siyasəti bütün sahələrdə davam etdirəcəyik.  

Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeləri daha da möhkəmlənəcəkdir. Mənim son müddət 

ərzində etdiyim xarici səfərlər, beynəlxalq təşkilatlarda keçirdiyim görüşlər bir daha göstərdi ki, 

Azərbaycan bu istiqamətdə çox uğurlu siyasət aparır. Dünyanın bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları ilə 

Azərbaycanın çox gözəl münasibətləri vardır. Avropa Şurası, Avropa Birliyi və NATO, habelə dünyanın 

aparıcı dövlətləri ilə ölkəmizin çox gözəl əlaqələri mövcuddur. Bu yaxınlarda mənim bu təşkilatlara etdiyim 

səfərlər bunu bir daha təsdiq etdi.  

Azərbaycanın iqtisadiyyatı günü-gündən güclənir və yüksək sürətlə inkişaf edir. Yeni iş yerlərinin 

açılması istiqamətində işlər görülür. Neft strategiyası uğurla davam etdirilir və gələn ilin əvvəllərində 

ölkəmiz üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri istifadəyə veriləcəkdir. 

Ölkəmizdə sosial problemlər öz həllini tapır. Ötən il pensiyalar, əmək haqları artırılmışdır. Bu müsbət 

meyllər davam edəcəkdir. Çalışacağıq ki, insanlarımızın daha yaxşı yaşaması üçün əlimizdən gələni edək.  

Bildiyiniz kimi, bir müddət əvvəl Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün böyük əhəmiyyətə malik 

olan sosial-iqtisadi və regional proqramlar qəbul edilmişdir. Artıq bu proqramlar həyata keçirilir. Əminəm 

ki, növbəti 5 ildə onların həyata keçirilməsi ölkəmizə böyük fayda gətirəcəkdir. Biz yoxsulluqla mübarizə 

aparırıq və onu davam etdirəcəyik. Yeni iş yerlərinin açılması bizim üçün prioritet məsələdir və mən 

dəfələrlə bu barədə öz fikirlərimi bildirmişəm. Bu gün böyük məmnunluq hissi ilə demək istəyirəm ki, 

prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda 30 minə yaxın yeni iş yerləri açılmışdır. Çox sevindirici haldır 

ki, bu iş yerləri bölgələrdə, ölkəmizin müxtəlif rayonlarında açılmışdır. Bu, bizim siyasətimizin əsas 

istiqamətlərindən biridir. Azərbaycanın bütün bölgələri inkişaf etməlidir. Paytaxt şəhərimiz Bakı öz 

yerində, amma Azərbaycanın digər rayon və şəhərləri, kənd və qəsəbələri inkişaf etməlidir. İnsanlar işlə 

təmin olunmalıdır. Mən çox sevinirəm ki, bu siyasətin ilkin nəticələri artıq göz qabağındadır. Əminəm ki, 

bu meyllər davam edəcək və ölkəmizdə yoxsulluq, işsizlik aradan qaldırılacaqdır.  

Bu gün mən Yevlaxda olmağımdan çox şadam. Burada deyildi, seçkilərdən əvvəl mən Yevlaxa 

gəlmişəm və yevlaxlılarla görüşmüşəm. Onların dəstəyini aldım və bu dəstəklə prezident seçkilərində 

iştirak etdim və qalib gəldim. Çox sevindirici haldır ki, seçkilərdən sonra Yevlaxda gedən abadlıq, 

quruculuq işləri daha geniş vüsət almışdır. Bilirsiniz ki, iki ay əvvəl mən Yevlaxa yeni icra başçısı təyin 

etmişəm. Söhbət əsnasında qərara gəldik ki, müəyyən müddətdən sonra, hesab edirdim ki, təxminən 6 aydan 

sonra mən buraya gələcəyəm və görülən işlərlə tanış olacağam. Çox şadam ki, bu müddət iki ay oldu. Bu 

iki ay ərzində Yevlaxda mühüm işlər görülübdür - küçələr, parklar salınıb, müəssisələrin fəaliyyəti bərpa 

olunub, insanlara diqqət artırılıbdır. Məhz bu, bizim siyasətimizin ana xəttidir - iqtisadi və sosial inkişaf, 

insanlara qayğı və diqqət. Əgər bu amillər hər yerdə olarsa, Azərbaycan qısa müddət ərzində öz 

problemlərinin hamısını həll etmiş olar. Ümidvaram ki, bu, belə də olacaqdır. Əgər Yevlaxda iki ay ərzində 

bu qədər iş görülmüşsə, əminəm ki, digər bölgələrdə də bu işlər görülə bilər. Mənim bütün rəhbər işçilərdən, 
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səlahiyyətli şəxslərdən tələbim bundan ibarətdir: rayonu, şəhəri inkişaf etdirmək, abadlıq, quruculuq işləri 

aparmaq, yeni iş yerləri açmaq, sahibkarlara gözəl şərait yaratmaq, kəndlilərə, fermerlərə kömək etmək, 

eyni zamanda, insanlara qayğı və diqqətlə yanaşmaq. Çox şadam ki, bunların hamısı Yevlaxda həyata 

keçirilir. Yeni rəhbərliyə, yevlaxlılara bu işdə yeni uğurlar arzulayıram.  

Bu siyasətin təməli 1993-cü ildə qoyulmuşdur. Əgər həmin ildə bu inkişaf xətti götürülməsəydi, 

bu gün Azərbaycan çox çətin vəziyyətdə olardı. O illərdə ölkəmizin ən çətin problemləri həll edilirdi. 

Sabitliyin bərpa olunması, asayişin qorunub saxlanılması və eyni zamanda, ən mühüm problem kimi, 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi prosesləri başlanmışdı. O zaman dövlət 

müstəqilliyimiz təhlükə altında idi. Heydər Əliyevin titanik səyləri nəticəsində bütün bu məsələlərin həlli 

istiqamətində böyük addımlar atıldı. Azərbaycan, demək olar ki, 1996-cı ildən bu çətinlikləri arxada 

qoymuşdur. Həmin ildən ölkə dinamik şəkildə inkişaf etməyə başladı.  

Biz bu gün gələcəyə çox nikbinliklə baxırıq. Gələcəyimiz çox parlaq olacaqdır. Ölkəmiz inkişaf 

edəcək, güclənəcək, Azərbaycan üçün ən ağır problem olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi öz həllini tapacaqdır. Mən buna əminəm. Bizim işimiz haqq işidir. Biz ədaləti müdafiə edir, 

ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək istəyirik. Çalışırıq ki, bu münaqişə beynəlxalq hüquq normaları əsasında 

sülh yolu ilə öz həllini tapsın. Amma, eyni zamanda, biz bütün digər hadisələrə də hazır olmalıyıq. Bizim 

heç bir ölkənin torpağında gözümüz yoxdur, öz torpaqlarımızı da heç kimə verməyəcəyik. Biz öz doğma 

torpaqlarımızı azad edəcəyik. İstəyirik, bunu sülh yolu ilə edək. Əgər bu mümkün olmazsa, bütün başqa 

vasitələrdən istifadə edib doğma torpaqlarımızı azad edəcəyik.  

Qarşıda duran bütün vəzifələri yerinə yetirmək üçün Heydər Əliyevin siyasəti davam 

etdirilməlidir. Bu siyasət bu gün də Azərbaycana lazımdır, sabah da lazım olacaqdır. Mən seçkilərdən əvvəl 

bu siyasətə sadiq olacağımı və ondan dönməyəcəyimi demişdim. İndi siz görürsünüz ki, mən, həqiqətən, 

bu siyasətə sadiqəm və bir addım da geriyə çəkilməyəcəyəm. Biz yalnız irəliyə və yeni qələbələrə doğru 

addımlayacağıq.  

Əziz yevlaxlılar, bu meydana və prospektə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin adının 

verilməsi münasibətilə mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə yeni uğurlar, yeni qələbələr 

arzulayıram. Sağ olun.  

 

(Dövlətimizin başçısının nitqi qəzetin bugünkü nömrəsinin birinci səhifəsində dərc olunur). 

 

X X X 

 

Təntənəli mərasimdən sonra Prezident İlham Əliyev ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adını 

daşıyan meydan və prospektlə yaxından tanış oldu, “Abadlaşan şəhərimiz” və “Yevlax bu gün” guşələrinə 

baxdı. Bu guşələrdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin vaxtilə Yevlax şəhərinə səfərlərini, eləcə də 

onun rəhbərliyi altında görülən quruculuq və abadlıq işlərini əks etdirən, ölkəmizdə aparılan iqtisadi 

islahatlara dair fotoşəkillər nümayiş etdirilir. 

 

AZƏRTAC 

2004, 8 iyun 
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Uşaq əyləncə kompleksi ilə tanışlıq 

(8 iyun 2004-cü il) 

 

Prezident İlham Əliyev mərasimdən sonra Yevlax şəhərindəki uşaq əyləncə kompleksinə gəldi. 

Məktəblilər, uşaqlar dövlətimizin başçısını böyük hərarətlə qarşıladılar. Prezident İlham Əliyevə 

gül dəstəsi təqdim olundu. Məktəblilər ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə həsr olunmuş şerlər söylədilər. 

Al qırmızı geyir Vətən, mübarək, 

Bu gün özün öyür Vətən, mübarək, 

Gözün aydın deyir Vətən, mübarək, 

Təbrik eyləyirəm, möhtərəm İlham. 

Qoy Ulu Tanrı sənə yar olsun, 

Xalqımız hər zaman bəxtiyar olsun, 

Yurdum başdan-başa gülüzar olsun, 

Təbrik eyləyirəm, möhtərəm İlham. 

Alqış bu hörmətə, bu ada-sana, 

Çatmısan ən yüksək şöhrətə, şana, 

Gərəkli oğulsan Azərbaycana, 

Təbrik eyləyirəm, möhtərəm İlham. 

Xalqımın sevimli bir övladısan, 

Bu yüksək qiyməti eldən almısan, 

Atanın layiqli davamçısısan, 

Təbrik eyləyirəm, möhtərəm İlham. 

Arzumdur hər zaman xoşbəxt olasan, 

Uzun ömür sürüb cavan qalasan, 

Qarabağı yağılardan alasan, 

Təbrik eyləyirəm, möhtərəm İlham. 

Bilirəm ki, səmimidir sözlərin, 

Hər kəlmən qiymətli, mənası dərin, 

Nurlu olsun açılan hər səhərin, 

Təbrik eyləyirəm, möhtərəm İlham. 

Seçkilərdə böyük qələbə çaldın, 

Təbrik eyləyirəm, möhtərəm İlham. 

Hünərlə, zəfərlə qalxdın, ucaldın, 

Təbrik eyləyirəm, möhtərəm İlham. 

 

X X X 

 

Nizamisən bu gün səni itirdik, 

Xətaisən bu gün səni itirdik, 

Nəsimisən, səndən haqqı götürdük, 

Ulu Heydər, qalx ayağa, oyan, dur! 

Bu Vətənə İlham kimi payın var, 

Üstümüzdə sonsuz haqqı-sayın var. 

Sənə qurban, sənə qurban, 

Ulu Heydər qalx ayağa, oyan, dur! 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva balacaları doğma övladları kimi əzizlədilər. 

Uşaqların valideynləri dövlətimizin başçısına və onun xanımına gələcək nəslə göstərdikləri qayğıya görə 

təşəkkür etdilər, son aylar ərzində ölkəmizdə görülən işlərdən məmnunluqlarını bildirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2004, 8 iyun 
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Dədə Qorqud parkında görüş 

(8 iyun 2004-cü il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Uşaq əyləncə kompleksi ilə tanışlıqdan sonra Yevlax 

şəhərindəki Dədə Qorqud parkına gəldi. 

Parka toplaşmış minlərlə sakin dövlətimizin başçısını və onun xanımını böyük səmimiyyətlə və 

hərarətli alqışlarla qarşıladılar. Prezident İlham Əliyev şəhər sakinləri ilə görüşüb səmimi söhbət etdi, 

onların qayğıları və problemləri ilə yaxından maraqlandı. Sakinlər bildirdilər ki, onlar müstəqil Azərbaycan 

dövlətinin qurucusu, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin daxili və xarici siyasətini həmişə müdafiə 

etmişlər. İndi də bu siyasətin layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyevi daim dəstəkləyəcək, ölkəmizin 

gələcəyi naminə onun ətrafında sıx birləşəcəklər. 

Yevlaxlılar son vaxtlar şəhərdə aparılan abadlıq və quruculuq işlərinə, gənclərin asudə vaxtının 

səmərəli keçirilməsi üçün görülən tədbirlərə görə dövlətimizin başçısına təşəkkürlərini ifadə etdilər. Eyni 

zamanda bildirildi ki, şəhərdəki Dədə Qorqud parkı daxili imkanlar hesabına müasir standartlar 

səviyyəsində yenidən qurulmuş, burada istirahət üçün hər bir şərait yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev Dədə Qorqud parkında Yevlax şəhərinin musiqi kollektivlərinin ifasında 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə həsr olunmuş mahnıları da dinlədi, musiqiçilərə təşəkkürünü bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2004, 8 iyun 
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“Yevlax-təmir” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti ilə tanışlıq 

(8 iyun 2004-cü il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Yevlax-təmir” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətində də oldu. 

Burada işçilər dövlətimizin başçısını mehribanlıqla qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, bu cəmiyyət keçmiş traktor təmiri zavodunun bazası 

əsasında yaradılmışdır. Əvvəllər tamamilə dağıdılmış bu müəssisədə 1993-cü ildən sonra müəyyən işlər 

görülmüşdü, son aylar ərzində isə buradakı sexlər tamamilə yenidən qurulmuşdur. Hazırda burada köhnə 

və sıradan çıxmış kənd təsərrüfatı texnikası təmir edilərək yararlı hala gətirilir. Müəssisədə 90 nəfər işçi 

çalışır və onların aylıq əmək haqları 500 min manata qədərdir. 

Müəssisənin işçiləri yaradılmış şəraitə və ümumiyyətlə, Yevlaxda yeni iş yerlərinin yaradılmasına 

görə Prezident İlham Əliyevə dərin təşəkkürlərini bildirdilər. Müəssisənin direktoru Nizami Mirzəyev 

dövlətimizin başçısına məlumat verərək dedi ki, hazırda Volqoqrad traktor zavodunun müəssisədə yığma 

sexinin açılması barədə danışıqlar aparılır. 

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı sexləri gəzdi və yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi. O, habelə 

burada iş yerlərinin artırılması ilə əlaqədar zəruri tövsiyə və tapşırıqlarını da verdi. Dövlətimizin başçısı 

müəssisədə yığılmış traktorun sükanı arxasında da əyləşdi. 

Azərbaycan Prezidenti müəssisənin girəcəyində yaradılmış və ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin fəaliyyətini, rayonun iqtisadiyyatının inkişafı üçün onun gördüyü işləri əks etdirən fotoguşə ilə də 

tanış oldu. 

 

AZƏRTAC 

2004, 8 iyun 
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Prezident Ilham Əliyev Yevlax şəhərində stadionun tikintisinin gedişi ilə taniş olmuşdur 

(8 iyun 2004-cü il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev daha sonra Yevlax şəhərinin mərkəzindəki stadionda tikinti 

işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, “Rusel” şirkəti şəhərdə 5000 yerlik stadionun 

tikintisinə başlamışdır. Prezident İlham Əliyev tikinti işləri ilə yaxından maraqlandı. Dövlətimizin başçısına 

məlumat verildi ki, tikinti işləri avqustda başa çatdırılacaqdır. Burada qonaqlar üçün xüsusi tribuna da 

olacaq, müasir standartlara uyğun soyunub-geyinmə otaqları tikiləcəkdir. 

Azərbaycan Prezidenti stadionda görülən işlərdən məmnun olduğunu vurğulayaraq dedi ki, bu 

obyektin tikilib istifadəyə verilməsi yevlaxlı gənclərin idmana marağının artmasına təkan verəcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı şəhərdə digər idman qurğularının da tikilməsinin zəruriliyini söylədi. 
 

AZƏRTAC 

2004, 8 iyun 
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Baki-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin nasos stansiyası ilə tanışlıq 

(8 iyun 2004-cü il) 

 

İyunun 8-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Yevlax rayonu 

ərazisindən keçən hissəsində nasos stansiyasının tikintisi ilə yaxından tanış oldu. “bp-Azərbaycan” 

şirkətinin prezidenti Devid Vudvord və ARDNŞ-in prezidenti Natiq Əliyev dövlətimizin başçısına məlumat 

verərək bildirdilər ki, burada çalışan müxtəlif şirkətlər öz işlərini uğurla başa çatdırırlar. İşçi qüvvəsinin 90 

faizini azərbaycanlılar təşkil edir ki, onların da 60 faizi nasos stansiyasına yaxın olan ərazidə yerləşən 

kəndlərin sakinləridir. Tikinti zamanı bütün ekoloji və təhlükəsizlik qaydalarına tam riayət olunur. Bunlar 

layihənin müvəffəqiyyəti üçün zəruri amillərdir. 

Sonra Prezident İlham Əliyev burada görülmüş işləri əks etdirən stend və xəritə ilə tanış oldu. 

Dövlətimizin başçısına görülmüş işlər - buxarlanma hovuzu, dizel yanacağı ehtiyatı, əsas generatorlar, 

yardımçı stansiya, mühafizə binası, nəzarət məntəqəsi, anbar, emalatxana, yaşayış binası, texniki xidmət 

sahəsi, yanğın əleyhinə su çənləri barədə ətraflı məlumat verildi. 

Prezident İLHAM ƏLİYEV obyektdə çalışan fəhlələrlə görüşüb söhbət etdi: 

- Mənə verilən məlumata görə, burada 600 nəfərə yaxın işçi var və onların 90 faizi azərbaycanlılardır. 

Onların nəqliyyat problemləri həll olunmuşdur, işçilərə yüksək səviyyəli yeməkxana xidmət göstərir. 

Minimum əmək haqqı 650 min manat, orta əmək haqqı isə 800 min manatdır. Bu kəmər bizə çox böyük 

fayda gətirəcəkdir. Bu, həqiqətən, tarixi bir tikintidir. Çoxlu iş yeri açılmış, tikintiyə böyük sərmayə 

qoyulmuşdur. Kəmər işə düşdükdən sonra ölkəmizə böyük mənfəət gətirəcəkdir. Siz də yaxşı çalışırsınız. 

Mən sizin işinizdən çox razıyam. Buradakı fəhlələr və mütəxəssislər çox peşəkar insanlardır. Bu, çox 

sevindirici haldır və göstərir ki, Azərbaycanda kadr potensialı güclüdür. 

1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” imzalananda bu sahədə çalışanların 90-95 faizi xaricilər idi. 

Ofislərdə də, yerlərdə də onlar çalışırdırlar. İndi belə bir mürəkkəb sahədə işləyənlərin 90-93 faizi yerli 

kadrlardır. Yəni siz təcrübə əldə etmisiniz və indi yaxşı çalışırsınız. Bu, məni çox sevindirir. Sizə uğurlar 

arzulayıram. Əminəm ki, bu iş vaxtında başa çatacaq, kəmər istifadəyə veriləcək və ölkəmiz bundan 

mənfəət götürəcəkdir. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 8-də Yevlax səfərini başa çatdıraraq, Mingəçevir 

şəhərinə yola düşdü. 

 

AZƏRTAC 

2004, 8 iyun 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yevlax rayonuna səfəri 

Heydər Əliyev adına sarayın açılış mərasimi 

(24 oktyabr 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 

xanımı Mehriban Əliyeva oktyabrın 24-də Yevlax şəhərində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

abidəsini ziyarət etmiş və ulu öndərin abidəsi önünə gül dəstələri qoymuşlar. 

Sonra dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev adına sarayın açılış mərasimində iştirak etdi. 

Prezident İlham Əliyev sarayın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, bu mədəniyyət ocağı ilə tanış 

oldu. Bildirildi ki, 2006-cı ildə Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən saraya Heydər Əliyevin adı 

verilmişdir. Sarayın binası 1963-cü ildə tikilmiş və son bir ildə əsaslı şəkildə yenidən qurularaq müasir 

görkəm almışdır. İkimərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində 400 nəfərlik salon yerləşir. Foyedə Heydər 

Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Ulu öndərin və Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən fotostendlər 

vardır. 

Sarayda müasir işıqlandırma sistemi, Yaponiya istehsalı olan aparatura quraşdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev sarayda görülmüş yenidənqurma işlərini yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 oktyabr 
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Yevlax şəhəri ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(24 oktyabr 2007-ci il) 

 

AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı 

Mehriban Əliyeva oktyabrın 24-də Yevlax şəhərində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

abidəsini ziyarət etmiş və ulu öndərin abidəsi önünə gül dəstələri qoymuşlar.  

Sonra dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev adına sarayın açılış mərasimində iştirak etdi.  

Prezident İlham Əliyev sarayın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, bu mədəniyyət ocağı ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, 2006-cı ildə Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən saraya Heydər Əliyevin adı verilmişdir. 

Sarayın binası 1963-cü ildə tikilmiş və son bir ildə əsaslı şəkildə yenidən qurularaq müasir görkəm almışdır. 

İkimərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində 400 nəfərlik salon yerləşir. Foyedə Heydər Əliyevin büstü 

qoyulmuşdur. Ulu öndərin və Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən fotostendlər vardır.  

Sarayda müasir işıqlandırma sistemi, Yaponiya istehsalı olan aparatura quraşdırılmışdır.  

Prezident İlham Əliyev sarayda görülmüş yenidənqurma işlərini yüksək qiymətləndirdi.  

Heydər Əliyev adına sarayın açılışından sonra Yevlax şəhəri ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüş olmuşdur.  

Görüşü şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev açdı.  

 

Yevlax şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevin çıxışı 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

İcazə verin, səfərinizi böyük ümidlə gözləyən, bu fərəhli anları yaşayan bütün yevlaxlılar adından 

Sizi salamlayım, onların minnətdarlığını Sizə çatdırım. Siz artıq ikinci dəfədir Yevlaxdasınız və budəfəki 

gəlişiniz də rayonumuza yeni nəfəs, yeni həyat verəcəkdir. 

Möhtərəm cənab Prezident, Sizin rəhbərliyiniz altında həyata keçirilən regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət proqramı yevlaxlıların həyatında, onların maddi rifahının yaxşılaşmasında mühüm rol 

oynayır. Məhz bunun nəticəsidir ki, 2003-cü ildən indiyədək şəhərimizdə 10 421 iş yeri açılmışdır ki, 

onlardan da 5194-ü daimi iş yerləridir. Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsini səciyyələndirən orta aylıq 

əmək haqqı 2003-cü illə müqayisədə üç dəfədən çox artmışdır. 

Möhtərəm cənab Prezident, 2006-cı ildə 120 milyon manat dəyərində ümumi məhsul buraxılmışdır 

ki, bu da 2003-cü ildəkindən 75 faiz çoxdur. Bu ilin 9 ayında isə keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 

ümumi daxili məhsulun artımı 55,1 faiz olmuşdur. Məlumat üçün bildirirəm ki, əvvəllər müxtəlif 

səbəblərdən şəhərimizi tərk edib Rusiyaya və başqa ölkələrə gedən 1405 nəfərdən son dörd ildə 1327 nəfəri 

Yevlaxa qayıtmış, müxtəlif işlə təmin olunmuşdur. 

Yevlaxda Sizin tapşırığınızla sahibkarlığın inkişafı üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Şəhərdə yeni 

tikilən müəssisələrin, demək olar ki, əksəriyyəti sahibkarların vəsaiti hesabına inşa edilmişdir. Məhz bunun 

nəticəsidir ki, şəhərimizdə 9 yeni özəl bank filialı fəaliyyətə başlamışdır. Yevlaxda son 4 ildə sənaye 

potensialının artırılması, işsizliyin azaldılması üçün 650 nəfər qadın işləyən “Lalə Tekstil” tikiş fabriki, 300 

nəfərin çalışdığı kərpic zavodu, 80 nəfər işçisi olan ARFA mebel fabriki, 300 nəfər işçisi olan “Gilan” dəri 

emalı zavodu, un məmulatları və konserv məhsulları müəssisələri, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına xidmət 

edən aqrotexnika müəssisəsi, “Aqrolizinq”in regional təchizat bazası, yeni istehsal sahələrinin yaradılması 

hesabına istehsal gücünü xeyli artırmış qida məhsulları kombinatı, saatda 160 ton asfalt istehsal edən 2 

zavod, dəmir-beton zavodu və digər müəssisələr tikilib istifadəyə verilmişdir. Son illər həyata keçirilən 

tədbirlər nəticəsində sənaye məhsulunun istehsal həcmi dəfələrlə artmışdır. Bu ildən etibarən istehsal 

olunmuş sənaye məhsulunun 50 faizi İtaliya, İspaniya, Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstan, Rusiya və digər 

ölkələrə ixrac olunur. Bütün maliyyə mənbələri hesabına son 4 ildə tikinti, abadlıq-quruculuq işlərinə 

kapital qoyuluşunun həcmi 100,8 milyon manat olmuşdur ki, bunun da 83 milyon manatı əsas kapitala 

yönəlmişdir. 

Möhtərəm cənab Prezident, Sizin diqqət və qayğınız sayəsində son 4 ildə 8 kənddə ən müasir yeni 

məktəb binaları tikilmiş, şəhərin 7 məktəbində isə əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Bundan əlavə, 600 yerlik 

30 əlavə sinif otağı tikilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” 

proqramına uyğun olaraq, rayonumuzda 2 müasir məktəb kompleksi tikilmiş, hər cür avadanlıqla təmin 

olunmuşdur. İcazə verin, respublikamızda təhsilin inkişafı, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub 

saxlanılması və inkişaf etdirilməsində misilsiz işlərin müəllifi olan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
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Milli Məclisin deputatı, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, çox hörmətli Mehriban xanım 

Əliyevaya yevlaxlıların dərin minnətdarlığını çatdırım. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Məhz Sizin qayğınız nəticəsində Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 36 mənzilli 3 

yaşayış binası tikilərək istifadəyə verilmiş, daha 36 ailəlik binanın inşası nəzərdə tutulmuşdur. Bundan 

əlavə, şəhər əhalisinin mənzilə olan ehtiyacını ödəmək üçün Kür çayı ətrafında 8 ədəd çoxmərtəbəli yaşayış 

binasının inşasına başlanmışdır. 

Son illər respublikamızda idmanın inkişafına göstərdiyiniz böyük qayğının nəticəsidir ki, indi ölkə 

idmançılarının zəfər müjdələri müxtəlif beynəlxalq turnirlərdən gəlir. Bu sırada Yevlax idmançılarının da 

çox uğurları var. Sizin diqqət və qayğınız sayəsində Yevlaxda 2004-cü ildə “Karvan” idman klubu 

yaradılmışdır. Klubun nəzdində fəaliyyət göstərən “Karvan” futbol komandası ölkənin güclülər dəstəsində 

uğurla çıxış edir. Yevlax idmanının inkişafında mühüm rol oynayan, Avropa standartlarına cavab verən 6 

min yerlik şəhər stadionu, idman-sağlamlıq mərkəzi tikilmişdir. Sizin 2005-ci il 30 avqust tarixli 

Sərəncamınızla təsdiq edilmiş Azərbaycan gəncliyi Dövlət proqramına uyğun olaraq, şəhərimizdə müasir 

üslubda Gənclər evinin tikintisi sürətlə davam etdirilir. 

Möhtərəm cənab Prezident, əlbəttə, şəhərimizdə görülən işlər barədə bu gün Sizə məlumat vermək 

olduqca xoşdur, amma hələ bundan sonra göstəriş və tövsiyələrinizə uyğun olaraq görəcəyimiz işlərin 

miqyası daha böyükdür. Yevlaxlılar inanırlar ki, qısa dövr ərzində, növbəti 5 ildə də Sizin rəhbərliyinizlə 

ölkədə böyük xarüqələr yaranacaqdır. Yaradan, quran, xalq və vətən üçün çalışan insanlara Sizin verdiyiniz 

dəyər ruh mənbəyimizdir. Bütün yevlaxlıların arzusunu ifadə edərək bildirmək istəyirəm ki, daim 

dövlətimizə, dövlətçiliyimizə sadiq olacaq, hər zaman bunu əməli işimizlə sübut edəcəyik. Sizin yüksək 

etimadınızı doğrultmaq üçün var qüvvəmizlə çalışacağıq. 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

Əziz yevlaxlılar,  

Əziz bacılar və qardaşlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və bu gün Heydər  

Əliyev adına sarayın açılışı münasibətilə sizi təbrik edirəm.  

Bu gözəl və müasir saray ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyır. Azərbaycan xalqının rifah 

halının yaxşılaşmasında, Azərbaycanda müstəqil dövlətin qurulmasında Heydər Əliyevin rolu danılmazdır 

və bu gün Azərbaycanın inkişaf etdirilməsinə xidmət göstərir. 1970-80-ci illərdə biz başqa ictimai-siyasi 

quruluşda yaşayırdıq. O vaxt da Azərbaycan müttəfiq respublikalar arasında ən axırıncı yerdən ən birinci 

yerə çıxmışdı. Əgər o illərin statistikasına nəzər salsaq görərik ki, 1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycana 

rəhbərliyə gələndə, bütün başqa respublikalardan fərqli olaraq, Azərbaycan ən aşağı səviyyədə idi. Həm 

iqtisadi inkişaf baxımından, sənaye istehsalı baxımından və həm də sosial infrastrukturun mövcudluğu 

baxımından. Amma 1982-ci ildə artıq Heydər Əliyev Moskvaya dəvət olunanda Azərbaycan müttəfiq 

respublikalar arasında birinci yerdə idi.  

Eyni mənzərəni biz müasir dövrdə də yaşadıq. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan 

müstəqilliyinə qovuşduqda çox böyük çətinliklərlə üzləşmişdi. Ölkədə çox xoşagəlməz proseslər gedirdi. 

Özbaşınalıq, xaos və iqtisadi böhran hökm sürürdü. Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti çox acınacaqlı idi. 

Faktik olaraq, Azərbaycanda sənaye istehsalı dayanmışdı və iqtisadiyyat məhv edilirdi. Heydər Əliyevin 

qətiyyəti, onun siyasəti və fəaliyəti nəticəsində 1993-cü ildən 2003-cü ilə qədər Azərbaycan böyük və 

şərəfli yol keçmişdir və bu gün bu siyasət davam etdirilir. Əgər indi biz nəinki keçmiş Sovet İttifaqı 

respublikalarının, hətta bütün başqa dünya ölkələrinin iqtisadi artımına baxsaq görərik ki, son 3 ildə 

Azərbaycan kimi iqtisadi cəhətdən inkişaf edən ölkə yoxdur. Biz iqtisadi artımın sürətinə görə dünyanın 

birinci ölkəsiyik. Bu liderliyi 3 ildir saxlayırıq və əminəm ki, gələcək illərdə də saxlayacağıq. Bu, real 

həyatdır. Bu, şəxsiyyətin tarixdə roludur və biz bu gün Heydər Əliyev siyasətinə sadiq qalaraq, ölkəmizi 

daha da inkişaf etdiririk. İndi ölkəmizin qarşısına yeni vəzifələr çıxır, yeni çağırışlar çıxır – həm xarici 
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siyasətdə, həm daxili siyasətdə. Biz buna hazırıq və öz əməyimizlə, fəaliyyətimizlə ölkəmizin hərtərəfli 

inkişafı üçün çalışırıq.  

Bu gün Azərbaycan istənilən məsələni həll edə bilər. Biz ölkə daxilində böyük işlər görürük – 

infrastruktur layihələri, böyük layihələr həyata keçirilir, həm ölkəmiz üçün, həm də dünya üçün əhəmiyyətli 

layihələr həyata keçirilir. Dövlət investisiya xərcləri artır. Dövlət büdcəmiz son 4-5 il ərzində təxminən 10 

dəfə artıbdır və ölkədə bütün işlər bu iqtisadi artımın hesabına görülür. Əgər bu olmasaydı, iqtisadi 

məsələlərə belə böyük diqqət göstərməsəydik, bizim imkanlarımız məhdud olacaqdı. Bu gün isə 

Azərbaycanın qarşısında çox gözəl perspektivlər açılır.  

Biz ulu öndərin təşəbbüsü ilə başlanmış və uğurla davam etdirilən neft strategiyamızı irəliyə 

aparırıq. Bu siyasət Azərbaycana çox böyük iqtisadi mənfəət gətiribdir, eyni zamanda, siyasi kapital 

yaradır. Azərbaycan indi dünyada sayılan ölkələrdən biridir, dünyada söz sahibidir. Bizim təşəbbüsümüzlə 

həyata keçirilən layihələr həm ölkəmizi gücləndirir, həm də regional inkişafa müsbət təsir göstərir. Əlbəttə 

ki, biz bu gözəl imkanlardan faydalanırıq. Bu imkanları biz özümüz yaratmışıq, heç kim bunu bizim 

əvəzimizə etməyibdir. Azərbaycan xalqı ancaq öz gücünə arxalanır və biz, sözün əsl mənasında, müstəqil 

siyasət aparırıq. Müstəqil siyasət o deməkdir ki, xalqın maraqlarına uyğun aparılır. Bizim siyasətimizdə də 

Azərbaycan xalqının milli maraqları ən birinci yerdədir. Məhz bu gün Azərbaycanın həm siyasi, həm 

iqtisadi imkanları bu siyasətin aparılması üçün gözəl şərait yaradır. Biz bundan istifadə edərək, ölkəmizi 

daha da inkişaf etdirməli, daha da böyük işlər görməliyik. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm də sosial sahədə 

nəzərdə tutulmuş bütün proqramlar vaxtlı-vaxtında icra olunmalıdır. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf 

proqramı uğurla icra edilir. Bütün rayonlarda böyük inkişaf, canlanma var, binalar tikilir, zavodlar, 

fabriklər, sosial obyektlər tikilir. Beləliklə, Azərbaycanın iqtisadiyyatı çoxşaxəli şəkildə inkişaf edir. Həm 

qeyri-neft sektoru inkişaf edir, sahibkarlıq inkişaf edir və həm də insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşır.  

Azərbaycanda son illər ərzində əldə edilmiş bu nəticələr Yevlaxda da görünür və açıq demək 

istəyirəm ki, bəlkə də, başqa bölgələrlə müqayisədə Yevlaxda daha da böyük işlər görülür və siz də bunu 

gözəl bilirsiniz. Müqayisə aparmaq üçün statistik rəqəmlərə baxmaq və Yevlaxın müasir simasına nəzər 

salmaq kifayətdir. Mən üç il bundan əvvəl burada olmuşam. Ondan əvvəlki illərdə də olmuşam. Yaxşı 

bilirəm burada vəziyyət necə idi, siz də bunu yaxşı bilirsiniz. Bu gün isə deyə bilərəm ki, Yevlax 

Azərbaycanın ən inkişaf etmiş şəhərləri sırasındadır və bu münasibətlə mən sizi təbrik edirəm. Şəhərin 

axşam görüntüsü də çox gözəldir. Dünən mən axşam gəzintiyə çıxdım, insanlarla görüşdüm, parklara 

baxdım və gördüm ki, doğrudan da çox müasir, gözəl səviyyədədir. Binalar tikilir, işıqlandırılır, parklar 

salınır. Yəni, həm sosial infrastrukturun yaradılması, həm də insanların rahatlığı üçün çox böyük işlər 

görülür. Eyni zamanda, şəhərin iqtisadi potensialının möhkəmlənməsi üçün. Bu gün mən bir neçə sənaye 

obyektində olacağam, orada gedən işləri öz gözümlə görəcəyəm. Amma bilirəm, məlumatım var ki, 

Yevlaxda son müddət ərzində çox böyük sənaye kompleksləri tikilibdir.  

O komplekslər ki, iş yerləri yaradır, eyni zamanda yerli istehsalı yaradır. Elmar Vəliyevin dediyi 

kimi, artıq Yevlaxda istehsal edilən məhsullar xaricə ixrac olunur. Bu, böyük nəticədir, böyük göstəricidir. 

Əvvəllər Azərbaycanda ixracqabiliyyətli məhsullar o qədər də çox sayda deyildi. Bizim əsas ixrac 

potensialımız təbii ehtiyatlarla bağlı idi – neft, neft məhsulları, neft kimyası məhsulları. Ancaq bu gün 

Azərbaycanda müxtəlif məhsullar istehsal edilir və onlar ixrac olunur, özü də dünyanın aparıcı ölkələrinə. 

Həmin sənaye kompleksləri təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində də, o cümlədən 

Yevlaxda yaradılır. Bunlar həm işsizliyin aradan qaldırılmasına, yoxsulluğun azaldılmasına xidmət 

göstərir, həm də şəhərin iqtisadi potensialını gücləndirir. Zavodlar, fabrikər - bunlar çox lazımdır, biz bunu 

həm dövlət investisiya xətti ilə etməliyik, həm Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu vasitəsilə kreditlərin 

verilməsi ilə etməliyik. Sahibkarlığa daha da böyük dəstək verməliyik və elə şərait yaratmalıyıq ki, 

Azərbaycana investisiya qoymaq çox əlverişli iş olsun. Bu gün bu gözəl işlər görülür və Azərbaycanda 

bütövlükdə investisiya mühiti çox müsbətdir. Həm xaricdən, həm yerli sahibkarlar investisiya qoyurlar. 

Bizim müasir tariximizdə artıq birinci dəfədir ki, daxili investisiyalar xarici investisiyaları üstələyir. Yəni, 

bu o deməkdir ki, artıq yerli sahibkarlıq sinfi yaranıbdır. Onlar bu investisiyaları qoyur və dövlətin 

imkanları artır. Təkcə gələn il Azərbaycanın iqtisadiyyatına 3 milyard manat həcmində dövlət 

investisiyaları qoyulacaqdır. Yeni zavodlar, fabriklər, elektrik stansiyaları, su xətləri, qaz kəmərləri, yollar, 

körpülər tikiləcəkdir. Beləliklə, sahibkarlığın inkişafı üçün bu gözəl şərait yaradılır. Əlbəttə ki, yerli icra 

orqanları bu sahəyə böyük diqqət göstərməlidirlər, sahibkarlığa həmişə kömək etməli, onlara 

məhdudiyyətlər yaratmamalıdırlar ki, sahibkarlıq inkişaf etsin. Bax, Yevlaxda biz bunu görürük. Zavodlar, 
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fabriklər yaranır. Özü də o zavodlar, fabriklər ki, yenə də deyirəm ki, onların istehsal etdiyi məhsullar 

yüksək səviyyədədir.  

Sizin şəhərinizdə sosial infrastruktura böyük diqqət göstərilir. Məktəblər tikilir, parklar salınır. Bu, 

böyük vəsait tələb edir. Bir parkın yaradılması üçün nə qədər böyük zəhmət və vəsait lazımdır. Sosial sahə 

elə sahədir ki, burada iqtisadi səmərədən söhbət gedə bilməz. Zavod, fabrik tikilirsə, sonra oraya qoyulan 

vəsait qayıdır, mənfəət əldə edilir. Amma parklar, xiyabanlar, yollar – bütün abadlıq işləri, sadəcə, onun 

üçündür ki, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Bizim şəhərlərimizin siması dəyişsin, müasirləşsin, müasir 

infrastruktur olsun, rahatlıq olsun və Yevlaxda biz bunu görürük. Burada bir neçə park salınıb, məktəblər 

tikilir, böyük saraylar, muzeylər, stadionlar tikilibdir. Bu yaxınlarda böyük xəstəxana kompleksi tikiləcək, 

avtomobil yolları salınır. Bu, onu göstərir ki, şəhər hərtərəfli inkişaf edir və Azərbaycanın müasir reallıqları 

məhz bundadır.  

Həm də güclü iqtisadi potensialın yaradılmasıdır və biz buna nail olmuşuq. Bu gün Azərbaycan 

iqtisadi cəhətdən çox sürətlə inkişaf edən ölkədir. Sənaye potensialının yaradılması və möhkəmlənməsinə, 

böyük sənaye komplekslərinin tikintisində, bəlkə də, əvvəlki illərdə olan praktikaya artıq biz yenidən 

baxmalıyıq. Yerli xammala əsaslanan yeni müəssisələr yaradılmalıdır, müasir texnologiyalar, xarici 

texnologiyalar gətirilməlidir.  

Sosial sahəyə diqqət göstərilməlidir, əlbəttə ki, ilk növbədə, dövlət tərəfindən. Maaşlar və 

pensiyalar, sosial müavinətlər artırılır və bu, gələcəkdə də olacaqdır. Eyni zamanda, insanların gündəlik 

təmasda olduqları sosial infrastrukturun yeniləşməsi - məktəblər, xəstəxanalar, poliklinikalar, parklar və 

sair. Bax, Azərbaycan bu istiqamətdə inkişaf edir. Ona görə bizim ölkəmizin inkişafı çox dinamikdir, çox 

müsbətdir və hərtərəflidir. Yəni biz, sadəcə, hansısa bir sahəni inkişaf etdirməklə məşğul deyilik, bütün 

sahələri inkişaf etdiririk. Əlbəttə ki, Azərbaycana ən böyük uğur və imkanlar gətirən Heydər Əliyev neft 

strategiyasını davam etdiririk. Onun yeni mərhələsinə qədəm qoyuruq. Demək olar ki, Azərbaycanda bütün 

neft-qaz əməliyyatları uğurla başa çatıbdır. Qarşıda qoyduğumuz bütün məqsədlərə çatmışıq. Heydər 

Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisini uğurla başa çatdırmışıq və bu kəmər 

Azərbaycanın, xalqımızın uzunmüddətli inkişafını və rifahını təmin edəcəkdir.  

Bundan başqa digər enerji layihələrimizi həyata keçiririk. Onların həm ölkəmiz üçün, ölkənin 

iqtisadiyyatı üçün, həm də beynəlxalq əməkdaşlıq üçün böyük əhəmiyyəti var. Beləliklə, Azərbaycanın 

dünyadakı mövqeyi artır. İndi hamı bilir ki, dünyada ən mötəbər dairələrdə ən çox müzakirə olunan məsələ 

enerji təhlükəsizliyidir. Bütün dünya bundan danışır. Xüsusilə inkişaf etmiş ölkələr ki, onlar xarici enerji 

resurslarından asılıdır. Azərbaycan öz enerji müstəqilliyini tam şəkildə təmin edibdir. Nəinki bu gün, 100 

il, 150 il bundan sonra biz bu sahədə heç bir problem görməyəcəyik. Bu, əlbəttə ki, bizim gücümüzü artırır. 

Amma bizim gücümüzü artıran digər bir amil odur ki, biz başqa ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə öz 

töhfəmizi veririk. Həm qonşu ölkələrə, həm də ki, Azərbaycana coğrafi baxımdan o qədər də yaxın olmayan 

ölkələrə. Beləliklə, bizim siyasi çəkimiz artır. Beləliklə, Azərbaycan özünün vacib bildiyi məsələləri dünya 

müstəvisində daha asanlıqla həll edə bilər və ölkəmiz çox böyük hörmətə malik olur. Beləliklə, neft siyasəti 

təkcə iqtisadi amil və enerji amili deyil, bu, geniş, geosiyasi gündəliyin böyük bir tərkib hissəsidir. 

Azərbaycan bu istiqamətdə dünya miqyasında öz rolunu oynayır və bu rol getdikcə artır. Bir daha demək 

istəyirəm ki, bu, ölkəmizə, xalqımıza əlavə imkanlar yaradır və əlbəttə ki, gələcəkdə görəcəyimiz işlər 

Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına yönəldilməlidir. Biz də bunu edirik. 

İldən-ilə artan büdcə, ildən-ilə artan maaşlar və iqtisadi imkanlar, əlbəttə ki, Azərbaycanın bütün 

bölgələrinin inkişaf etdirilməsinə şərait yaradacaqdır. Mən çox şadam ki, bizim bölgələrimiz canlanır. 

Bölgələrdə iş yerləri açılır, təbii yollarla miqrasiya hallarının qarşısı alınır. İş yerləri açıldıqda, əlbəttə ki, 

insanlar da başqa ölkələrə getməyəcəklər. İcra başçısı qeyd etdi ki, Yevlaxa nə qədər sakin qayıdıbdır. 

Əlbəttə ki, əgər onlar burada yaxşı şəraitdə, yaxşı sahədə, gəlirli sahələrdə işləyəcəklərsə, əlbəttə ki, onlar 

üçün doğma vətəndə yaşamaq daha da yaxşıdı, nəinki qürbətdə.  

Bax, Azərbaycanın reallıqları bunlardır və sizə deyə bilərəm ki, ölkəmizdə görülən işlər, son illər 

ərzində artan dinamika Yevlaxda da görünür və mən buna çox sevinirəm. Yevlax Azərbaycanın qədim 

torpağıdır, bu bölgənin çox böyük tarixi var. Yevlaxlıların Azərbaycana çox böyük töhfələri olubdur və 

bura strateji nöqteyi-nəzərdən çox önəmli şəhərdir. Ölkəmizin coğrafi mərkəzidir, nəqliyyat, 

kommunikasiya, enerji dəhlizlərinin keçdiyi bir yerdir. Yevlaxlılar həmişə, bütün dövrlərdə Azərbaycan 

dövlətçiliyinə sədaqətlə xidmət etmişlər və bu gün də siz sədaqətlə xidmət edirsiniz. Bu xidmətə görə mən 

sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm.  
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Əziz dostlar, bu gün hələ çoxlu açılışlar, yeni müəssisələrin açılışları olacaqdır. Ancaq bu səhər biz 

sizinlə görüşümüzü bu gözəl, möhtəşəm sarayın - ulu öndərin adını daşıyan bu sarayın qarşısında keçiririk. 

Azərbaycanda Heydər Əliyevin adını daşıyan müxtəlif yerlər var - saraylar, müəssisələr var. Bu, 

Azərbaycan xalqının ulu öndərə, onun xatirəsinə olan böyük hörmətinin əlamətidir. Ən önəmlisi isə, ulu 

öndərin əməlləri yaşayır. Onun siyasəti yaşayır və bu, Azərbaycan xalqının xoşbəxt gələcəyinə aparan 

siyasətdir. Biz bu siyasətə sadiqik, bu siyasəti davam etdirəcəyik və xalqın dəstəyi ilə Azərbaycanı yeni-

yeni zirvələrə çatdıracağıq. Sağ olun.  

 

AZƏRTAC 

2007, 24 oktyabr 

 

  

https://azertag.az/
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Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

(24 oktyabr 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, oktyabrın 24-də Yevlax şəhərində xalqımızın ümummilli 

lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan muzeyin təntənəli açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva muzeyin açılışında iştirak 

edirdilər. 

Dövlətimizin başçısı muzeyin yerləşdiyi Heydər Əliyev xiyabanına gəldi. Prezident İlham Əliyevə 

xiyabanda aparılmış genişləndirmə-abadlıq işləri barədə məlumat verildi. Xiyaban tamamilə yeni görkəm 

almışdır. Yeni quraşdırılmış musiqili rəngli fəvvarələr xiyabana xüsusi gözəllik verir. 

Prezident İlham Əliyev muzeyin qarşısında qoyulmuş xatirə daşına 

baxdı. Daşın üzərində: “Heydər Əliyev xiyabanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri 

İlham Əliyev tərəfindən Yevlax sakinlərinin istifadəsinə verilmişdir” sözləri yazılmışdır. 

Sonra Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi və muzeylə tanış oldu. İkimərtəbəli 

binanın birinci mərtəbəsində qonaq otağı, kompyuter, iş otaqları, konfrans salonu, inzibati otaqlar, 

kitabxana yerləşir. İkinci mərtəbədə isə ulu öndərin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı fotoşəkillər toplanmışdır. 

Burada Heydər Əliyevin 1982-ci və 1998-ci illərdə Yevlax rayonuna səfərlərini, sakinlərlə görüşlərini əks 

etdirən fotolar diqqəti cəlb edir. 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən muzeyə ulu öndərə həsr edilmiş kitablar hədiyyə olunmuşdur. 

Muzeylə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev Nizami parkına baxdı. Sakinlərin mədəni istirahəti üçün burada gözəl 

şərait yaradılmışdır. Dahi şairin “Xəmsə”sindəki obrazların rəmzi heykəlcikləri qoyulmuş parkda 

mütəmadi olaraq maraqlı tamaşalar göstərilir. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 oktyabr 
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YAP Yevlax rayon təşkilatinin inzibati binası istifadəyə verilmişdir 

(24 oktyabr 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, oktyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev YAP-ın Yevlax rayon təşkilatının inzibati binasının açılış 

mərasimində iştirak etmişdir. 

YAP-ın rayon təşkilatının üzvləri dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Prezident İlham Əliyev YAP-ın qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyevin ikimərtəbəli binanın 

foyesində qoyulmuş büstünə baxdı, iş otaqları və iclas salonu ilə tanış oldu. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 oktyabr 
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Tarix-diyarşünaslıq muzeyi eksponatlarının zənginliyi ilə seçilir 

(24 oktyabr 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, oktyabrın 24-də Yevlax şəhərində Tarix-diyarşünaslıq 

muzeyinin açılışı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak edirdilər. 

Dövlətimizin başçısı muzeyin açılışını bildirən lenti kəsdi, əvvəlcə “Yevlax şəhəri 2004-2007-ci 

illərdə” fotoguşəsi ilə tanış oldu. Muzeydə 5 min eksponat toplanmışdır. Bizim eradan əvvəl birinci 

minilliyə aid arxeoloji tapıntılar, rayonun flora və faunasına, xalq sənəti nümunələri, məişət əşyaları, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft-boru 

kəmərinin marşrutu üzrə aparılan arxeoloji qazıntı işləri zamanı tapılmış materiallar, müxtəlif 

dövrlərə aid saxsı qablar, silahlar diqqəti cəlb edir. 

Ekspozisiyada Yevlax rayonunun tarixinə, görkəmli şəxsiyyətlərinə, ümummilli lider Heydər 

Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin Yevlaxa səfərlərinə aid materiallar da nümayiş etdirilir. 

Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva ekspozisiya ilə tanış oldular. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 oktyabr 
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“Lalə Tekstil” müasir müəssisədir 

(24 oktyabr 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 24-də “Lalə 

Tekstil” MMC-nin Yevlax şəhərindəki eyniadlı fabrikində olmuşdur. 

Fabrikin kollektivi dövlətimizin başçısını və xanımını hərarətlə, gül-çiçəklə qarşıladı. 

Prezident İlham Əliyev fabriklə tanış oldu. Məlumat verildi ki, iki ay əvvəl işə düşmüş fabrikdə 

600-dən çox adam çalışır. Fabrikin istehsal gücü ildə 7 milyon manatlıq məhsul buraxmağa imkan verir. 

Ayrı-ayrı sexlərdə uşaqlar və böyüklər üçün müxtəlif ölçülü paltarlar tikilir. Ölkəmizin güc nazirliklərinin 

sifarişləri də yerinə 

yetirilir. Orta aylıq əmək haqqı, iş həcmindən asılı olaraq, 100-300 manat təşkil edir. 

Prezident İlham Əliyev fabrikdə quraşdırılmış Türkiyə, Almaniya, Yaponiya və digər ölkələrdən 

gətirilmiş avadanlıqla tanış oldu. Bildirildi ki, Azərbaycanda hələlik parça istehsal olunmadığına görə, 

xammal Türkiyədən gətirilir, lakin yaxın vaxtlarda yerli xammala üstünlük veriləcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı məhsulların çeşidi və keyfiyyəti ilə maraqlandı, əsasən, yerli xammaldan 

istifadəyə üstünlük verilməsinin əhəmiyyətini vurğuladı. Bildirdi ki, bu cür istehsal sahələrinin yaradılması 

yeni iş yerlərinin açılmasına və bölgələrin inkişafına böyük təsir göstərir. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 oktyabr 
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ARFA mebel fabriki yüksək keyfiyyətli məhsul buraxır 

(24 oktyabr 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 24-də 

“Rövşən-Oğuz” şirkətlər qrupunun Yevlaxda yerləşən ARFA mebel fabriki ilə tanış olmuşdur. 

Fabrikin işçiləri dövlətimizin başçısını və xanımını səmimiyyətlə salamladılar. Prezidentə məlumat 

verildi ki, 2006-cı ildə fəaliyyətə başlamış və 160-dan çox işçisi olan bu müəssisənin ölkəmizin 20 

regionunda 32 mağazası, satış mərkəzi vardır. 

Prezident İlham Əliyev istehsal olunan ofis, mətbəx mebellərinə, uşaq və qonaq otağı, yataq 

dəstlərinə baxdı. Bildirildi ki, Almaniya və İtaliyadan gətirilmiş avadanlığın quraşdırıldığı fabrikdə 

buraxılan bütün mebel dəstlərinin qiymətləri keyfiyyət və həcminə görə fərqlənir və ən ucuzu 350 manata 

başa gəlir. Mebellərin aksessuarları xaricdən gətirilir. 

Dövlətimizin başçısı mebel dəstlərinin yığıldığı istehsal sahələrini gəzdi, avadanlıqla tanış oldu və 

görülən işləri yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 oktyabr 
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Rezident İlham Əliyev Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələri üzvlərinin bir qrupuna 

minik avtomobillərinin açarlarını təqdim etmişdir 

(24 oktyabr 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 24-də 

Yevlaxın “Karvan” futbol klubunun stadionunda Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələri üzvlərinin 

bir qrupu ilə görüşmüş, onlara Gəncədə istehsal olunmuş “Oka” markalı avtomobillərin açarlarını təqdim 

etmişdir. 

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov dövlətimizin başçısına məlumat verdi 

ki, buraya 16 rayondan Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinin üzvləri gəlmişdir. Onlara 404 ədəd 

“Oka” markalı avtomobil təqdim olunacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev Tərtər, Zərdab, Bərdə, Mingəçevir, Göyçay, 

Ağcabədi, Ağdam, Goranboy və Şəmkirdən gəlmiş əlillərə və şəhid ailələrinin üzvlərinə 

avtomobillərin açarlarını təqdim etdi. 

Bərdə rayonundan olan Qarabağ müharibəsi əlili dövlətimizin başçısına dərin minnətdarlığını 

bildirərək dedi: Cənab Prezident, Sizin dörd illik fəaliyyətiniz dövründə həyata keçirdiyiniz tədbirlər 

ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, bizim rayonumuzda da çox böyük rəğbətlə qarşılanır. Uğrunda 

canımızdan keçməyə hazır olduğumuz Vətənimizin tərəqqisi naminə Sizin imzaladığınız dövlət 

proqramlarında nəzərdə tutulan tədbirlər bizim rayonda da çox böyük vüsətlə həyata keçirilir. Rayonda 150 

Qarabağ müharibəsi əlili var. 36 ailəlik mənzil inşa olunmuş, 24 əlil üçün isə yaşayış binası tikilməkdədir. 

3 nəfər əlilə ayrıca mənzil verilmiş və bir nəfər üçün isə fərdi yaşayış evi tikilir. 

Bu gün biz, Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün çox xoş bir gündür. Hər bir insan nə vaxtsa ölkənin 

birinci şəxsi ilə görüşməyi, onunla söhbət etməyi, təmasda olmağı arzulayır. Allah-təala bizə bu günü nəsib 

etdi, xoş duyğuları yaşatdı, Sizinlə görüşdük, əllərinizi sıxdıq. Bizə gələcək xatirələrimizi zənginləşdirən 

ən xoş duyğular yaşatdınız. Çox sağ olun. 

Tərtər rayonundan olan şəhid ailəsinin üzvü də ürək sözlərini söylədi: Cənab Prezident, çox sağ 

olun. Bu gün Siz bu qədər insanı sevindirdiniz. İndi onların uşaqları evlərində atalarının yolunu gözləyir. 

Allah Sizi sevindirsin, qorusun. Bizim rayonumuzda da böyük abadlıq işləri gedir. Tərtər nağıllar aləminə 

oxşayır. Bunların 

hamısı Sizin sayənizdədir. Gözəl binalar tikilir, əlillərə yaxşı şərait yaradılır. Qazımız, işığımız, 

suyumuz daim var, gözəl yaşayırıq. Allah balalarınızla birlikdə Sizi qorusun. Bizə göstərdiyiniz diqqət və 

qayğıya görə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

Prezident İLHAM ƏLİYEV təşəkkür edərək dedi: Sizin hamınızı təbrik edirəm. Siz müxtəlif 

rayonlardan gəlmisiniz. Çünki burada çoxsaylı maşın paylanılır, 400-dən çox maşın paylanılacaqdır. Xahiş 

edirəm, mənim təbriklərimi bütün ailə üzvlərinizə çatdırasınız. Eyni zamanda, mənim salamlarımı 

yaşadığınız rayonun bütün sakinlərinə çatdırasınız. Mən sizin yaşadığınız rayonlarda olmuşam. Bilirsiniz 

ki, regionlara tez-tez gedirəm, vəziyyətlə tanış oluram. Görəndə ki, Azərbaycan xalqı daha da yaxşı yaşayır, 

sevinirəm. Siz bu yaxşı həyata layiqsiniz. Siz Vətən uğrunda döyüşmüsünüz, vuruşmusunuz, öz 

sağlamlığınızı itirmisiniz. Ona görə əgər dövlət sizə bir balaca kömək göstərirsə, əgər həyatınızı, heç 

olmasa, müəyyən dərəcədə yüngülləşdirirsə, mən bunu borc kimi hesab edirəm. Azərbaycan dövləti, 

Azərbaycan hökuməti bu məsələlərə çox böyük diqqətlə yanaşır. Əlbəttə, mən indi Azərbaycanı başqa 

ölkələrlə müqayisə etmək istəmirəm. Amma yəqin, siz də bilirsiniz ki, bu cür tədbirlər, böyük sayda - 

yüzlərlə, minlərlə maşının əlillərə hədiyyə edilməsi başqa ölkələrdə yoxdur. Bu, Azərbaycanda var. Ona 

görə ki, biz istəyirik Vətən uğrunda xidmətlər göstərmiş insanlar dövlət tərəfindən mükafatlandırılsınlar. 

Siz buna layiqsiniz və əminəm ki, bu gün sizin ailələrinizdə bir bayram günü olacaqdır. Əminəm ki, bu 

maşınlar sizə yaxşı xidmət edəcəkdir. Amma onu da xahiş edirəm ki, bu maşınları ehtiyatla sürün. Mən bu 

yaxınlarda Nazirlər Kabinetinin toplantısında bu barədə öz sözlərimi dedim. Bəzi hallarda, xüsusilə Bakı 

şəhərində, avtomobilləri ehtiyatsız sürür, qaydaları pozurlar. Siz öz davranışınızla bütün sürücülərə yaxşı 

nümunə göstərəcəksiniz. 

Sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, təbrik edirəm. Arzum budur ki, Azərbaycan xalqı yaxşı 

yaşasın, bütün bölgələr inkişaf etsin. Sizin yaşadığınız bölgələrdə də inkişaf var, bunu görürsünüz. Mən 

istəyirəm ki, daha da sürətlə getsin. Yaxşı binalar, məktəblər, xəstəxanalar, zavodlar, fabriklər tikilsin, evlə 

təminat yaxşılaşsın, qaz təchizatı yaxşılaşsın. Bilirəm, yaxşılaşır və belə də olmalıdır. Mən istəyirəm ki, 

xalqımız yaxşı dolansın, iş yerləri olsun, kasıb adam olmasın. Biz bunu etmək üçün çalışırıq və çalışacağıq. 
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Sizi bir daha salamlayıram və bir də xahiş edirəm ki, yaşadığınız rayonlarda bütün bacı-qardaşlarımıza 

mənim salamlarımı çatdırasınız. 

Əlbəttə, əlillərin pensiyasını artırırıq və artıracağıq. Bilirsiniz ki, şəhid ailələrinə böyük məbləğdə 

pensiya verilir. 4-5 nəfərdən ibarət ailə dövlətdən 400-500 manat müavinət alır. İndi ünvanlı sosial yardım 

proqramına başlamışıq. Təxminən 300 min insan dövlətdən yardım alır. Orta hesabla hər ailə 80 manat alır. 

Sizin pensiyalarınız da qaldırılacaqdır. Bunu etmək üçün gərək iqtisadiyyatımız inkişaf etsin. İndi bu 

inkişaf var, əmək haqqı, pensiyalar artırılır və bu məsələyə yenə də baxılacaqdır. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinin üzvləri dövlətimizin başçısına bir daha dərin 

təşəkkürlərini bildirdilər. 

Sonra Prezident İlham Əliyev sükan arxasına keçərək, avtomobili sürdü və sınaqdan keçirdi. 

Dövlətimizin başçısı mükafatlandırılan əlillər və şəhid ailəsi üzvləri ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 oktyabr 
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“Karvan” futbol klubu stadionunun açılışı 

(24 oktyabr 2007-ci il) 

 

Oktyabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Yevlax şəhərində “Karvan” 

futbol klubu stadionunun açılışı olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı stadionun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

2004-cü ildə tikintisinə başlanmış bu stadionda 7 min tamaşaçı yeri var. Klub ölkə çempionatının 

oyunlarını burada keçirir. Stadion müasir standartlara uyğundur və burada beynəlxalq səviyyəli yarışların 

keçirilməsi mümkündür. Rayonda bu idman obyektindən əlavə, daha 3 stadion da var. 

Prezident İlham Əliyev futbolçularla görüşüb söhbət etdi. O dedi: 

Mən sizi bu gözəl stadionun açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Gərək belə gözəl şəraitdə yaxşı 

oyun nümayiş etdirəsiniz. Mənə deyirlər ki, “Karvan” komandası çempionatda yuxarı pillələrdədir. Çox 

yaxşı. Görürəm ki, burada xarici oyunçular da var. Yəqin ki, onlar da yaxşı nümunə və bacarıqlarını 

göstərirlər. Əlbəttə, biz çalışmalıyıq ki, yerli, gənc futbolçular daha da çox yetişsinlər. Təəssüflər olsun ki, 

milli komandamız bizi sevindirmir. Klublar daha yaxşı oynayırlar. Klubların güclənməsi yəqin ki, milli 

komandanın da güclənməsinə gətirib çıxaracaqdır. Sizi bir daha təbrik edirəm və arzu edirəm ki, şəhərinizin 

idman şöhrətini yüksəklərdə saxlayasınız.  

 

X X X 

 

Sonra dövlətimizin başçısı onbirmetrlik cərimə zərbəsi nöqtəsindən topu qapıya vurdu. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 oktyabr 
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“Karvan” idman kompleksi ən müasir tələblərə cavab verir 

(24 oktyabr 2007-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 24-də Yevlaxda “Karvan” idman kompleksinin 

açılışında iştirak etmişdir. 

Rəmzi açılışı bildirən lenti kəsən dövlətimizin başçısı komplekslə yaxından tanış oldu. 2004-cü ildə 

yaradılmış “Karvan” futbol klubunun çempionatlardakı çıxışlarını əks etdirən fotoşəkillərə, akt salonuna, 

həkim, internet otaqlarına, habelə futbolçuların istirahət otaqlarına baxdı. 

Prezident İlham Əliyev kompleksin yüksək səviyyədə tikilməsindən və müasir tələblərə cavab 

verməsindən məmnunluğunu söylədi və ölkəmizdə idmanın inkişafına bundan sonra da qayğı 

göstəriləcəyini bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 oktyabr 
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Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasının təməlqoyma mərasimi 

(24 oktyabr 2007-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 24-də Yevlax rayon Mərkəzi xəstəxanasının 

təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir. 

Səhiyyə işçiləri, ictimaiyyətin nümayəndələri dövlətimizin başçısını böyük hörmət və ehtiramla, 

hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev xəstəxananın baş planı ilə tanış oldu. Bildirildi ki, 235 çarpayılıq xəstəxana 

3 korpusdan ibarət olacaqdır. Tikinti üçün 4,3 hektar sahə ayrılmışdır. Xəstəxananın birinci mərtəbəsində 

laboratoriya və diaqnostika bölməsi, həkim otaqları, ikinci mərtəbədə qadın məsləhətxanası, poliklinika, 

üçüncü mərtəbədə uroloji və, doğum şöbələri, dördüncü mərtəbədə ümumi terapiya, beşinci mərtəbədə 

nevroloji, kardioloji şöbələr yerləşəcəkdir. Bölgənin ən böyük səhiyyə ocağının tikintisini ən geci iki il 

yarıma başa çatdırmaq nəzərdə tutulur. İnşaat işlərini yerli şirkət həyata keçirəcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı gilizi binanın təməlinə qoydu və beton qarışığı tökdü, inşaatçılara uğurlar 

arzuladı. 

Prezident İlham Əliyev tibb işçiləri ilə görüşüb söhbət etdi, onları təbrik edərək dedi: 

-Burada gözəl xəstəxana tikiləcəkdir. Bunun analoqu yoxdur, son illər ərzində tikilən 

xəstəxanalardan ən böyüyü, 235 çarpayılıq olacaqdır. Müasir avadanlıq və texnologiya ilə təchiz 

ediləcəkdir. Burada bütün şöbələr – kardiologiya, reanimasiya – hamısı olacaqdır. Belə gözəl xəstəxana 

maksimum iki il yarıma tikilib başa çatdırılacaqdır. Köhnə xəstəxanaya ehtiyac qalmayacaq, görürəm, onu 

rəngləyiblər, amma yenə də yaxşı deyil. O, keçmişdə tikilib və bu günün tələblərinə cavab vermir. 

O vaxt regional mərkəzin harada olması barədə yerə baxanda, mən Yevlaxı seçdim. Çünki Yevlax 

ölkəmizin coğrafi mərkəzidir. Həm də burada işlər yaxşı gedir. Harada yaxşı işləyirlərsə, mən gərək onları 

həvəsləndirim. Hamı yaxşı işləsə, hər yerdə belə xəstəxana olacaqdır. Yəni hər şey ədalətli olmalıdır. Siz 

də yaxşı hazırlaşın, belə gözəl xəstəxanada işləyəcəksiniz. Burada müasir avadanlıq olacaq, hər şey dünya 

səviyyəsində olacaqdır. Həkimlərin böyük xidmətləri var. Onlar fədakar insanlardır. Bizim ailədə də həkim 

var. Mənim rəhmətlik anam da həkim olmuşdur. Ona görə mən yaxşı bilirəm həkim nədir. Maaşlarınız bu 

il 25 faiz qaldırılıb, amma hələ ki, azdır. Mən bilirəm, həkimlərin maaşı azdır, bununla barışmaq olmaz. 

Biz maaşları qaldıracağıq. Bunu gələn ildə görəcəksiniz. 

Tibb işçiləri dövlətimizin başçısına təşəkkür edərək diqqət və qayğıdan razılıqlarını bildirdilər, 

onun apardığı daxili və xarici siyasəti daim ürəkdən dəstəkləyəcəklərini vurğuladılar. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 oktyabr 
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“Gilan dəri” məhsullarini xarici bazarlara çıxarır 

(24 oktyabr 2007-ci il) 

 

Oktyabrın 24-də Yevlax şəhərində “Gilan dəri” MMC-nin dəri emalı fabrikinin açılışı olmuşdur. 

Müəssisənin kollektivi Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı ehtiramla qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və müəssisə ilə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, fabrikin tikintisi 2006-cı ilin sonunda başa çatdırılmışdır. Gündəlik istehsal 

gücü 36 tona çatan fabrikə 15 milyon dollar sərmayə qoyulmuşdur. Yerli xammalla işləyən müəssisədə 

İtaliya və Türkiyədən gətirilmiş müasir avadanlıq quraşdırılmışdır, əsas barabanlar isə İsveçrə istehsalıdır. 

Hazırda fabrikdə 320 işçi çalışır və gələcəkdə onların sayı 450-yə çatdırılacaqdır. Orta aylıq əmək haqqı 

140 manatdan 1000 manata qədərdir. 

Prezident İlham Əliyev düyməni basaraq, müəssisəni işə saldı, dərinin qəbulu, yuyulması, 

çeşidlənməsi, 

aşılanması, rənglənməsi proseslərini izlədi. Dövlətimizin başçısına bildirildi ki, burada istehsal 

olunan dərilərin keyfiyyəti yüksəkdir və xarici bazarlarda ona tələbat artır. Müəssisə İtaliya, İspaniya, 

Ukrayna, Türkiyə və Çinə məhsul göndərir. 

Prezident İlham Əliyev fabrikin inzibati binasında xaricə göndərilən məhsula baxdı, ölkəmizdə bu 

cür müasir müəssisələrin yaradılmasının əhəmiyyətini vurğuladı. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 oktyabr 
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Yuxarı Qarxun kənd orta məktəbi görkəmini dəyişmişdir 

(24 oktyabr 2007-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 24-də Yevlax rayonunun Yuxarı Qarxun kəndində 

orta məktəbin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ikimərtəbəli binanın açılışını bildirən lenti kəsdikdən sonra məktəblə tanış 

oldu, kitabxanaya, sinif otaqlarına, kimya, biologiya, fizika və digər fənn kabinetlərinə, idman salonuna 

baxdı. Bildirildi ki, 360 şagirdin təhsil aldığı məktəbdə səriştəli pedaqoji kollektiv çalışır. Bu təhsil ocağına 

dərsliklər, məktəbli forması Heydər Əliyev Fondu tərəfindən pulsuz verilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev və Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyeva ibtidai 

sinifdə dərs prosesini izlədilər, uşaqların məktəbə davamiyyəti ilə maraqlandılar, şagirdləri təbrik etdilər. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 oktyabr 
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“Yevlax TV”-nin verilişləri ətraf bölgələrə də yayımlanacaqdır 

(24 oktyabr 2007-ci il) 

 

Oktyabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə “Yevlax TV”-nin binasının 

təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir. 

Regional televiziya kanallarının yaradılması proqramına əsasən fəaliyyətə başlayacaq “Yevlax TV-

nin üçmərtəbəli binasında üç böyük studiya yerləşəcəkdir. Televiziya proqramları ətrafdakı 20 rayona da 

yayımlanacaqdır. Tikinti işləri gələn ilin ikinci rübünədək başa çatdırılacaqdır. Çəkiliş aparmaq üçün 

müasir kameralar alınmışdır. Xarici filim və proqramların ana dilimizə tərcümə edilməsi üçün “Yevlax 

TV”-nin Bakıda “Dublyaj” studiyası yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev maraqlı verilişlər hazırlamağı, regional xəbərlərə üstünlük verilməsini 

tövsiyə etdi, binanın xarici görünüşünə də xüsusi diqqət yetirməyin zəruriliyini bildirdi. 

Sonra dövlətimizin başçısı gilizi təmələ qoydu və beton qarışığı tökdü. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin gün Yevlax rayonuna səfərini başa çatdıraraq Bakıya 

qayıtdı. 

 

AZƏRTAC 

2007, 24 oktyabr 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yevlax rayonuna gəlmişdir 

(2 mart 2009-cu il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bərdəyə səfərini başa çatdıraraq, martın 2-də Yevlax şəhərinə 

gəlmişdir. 

Son beş ildə regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı çərçivəsində Yevlaxda da mühüm 

işlər görülmüşdür. Şəhərdə abadlıq-quruculuq, tikinti işləri aparılmış, infrastrukturun yaxşılaşdırılması, 

sosial problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu dövrdə ümumi 

daxili məhsulun həcmi 344,1 milyon manat olmuş, bunda özəl sektorun payı 93,7 faiz təşkil etmişdir. Ötən 

illər ərzində Yevlaxda rəqabətədavamlı məhsul buraxan iri istehsal müəssisələri yaradılmışdır. 2008-ci ildə 

istehsal edilmiş 12 milyon 300 min manatlıq sənaye məhsulunun 6,6 milyon manatlığı ixrac olunmuşdur. 

67 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdir. Son beş ildə 12 mindən çox, o cümlədən 

6272 daimi iş yeri açılmışdır. 2008-ci ildə bütün maliyyə mənbələri hesabına kapital qoyuluşunun həcmi 

151,9 milyon manat olmuşdur. 2004-2008-ci illərdə 954 layihə həyata keçirilmiş, əhalinin təbii qaz və 

elektrik enerjisinə olan tələbatını ödəmək istiqamətində mühüm işlər görülmüş, təhsil və səhiyyə obyektləri 

tikilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə şəhərin mərkəzindəki Heydər Əliyev 

parkında ümummilli liderin abidəsini ziyarət edərək gül dəstələri qoydular. 

Parkda Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılmışdır. 

Şəhər İcra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev parkda aparılmış yenidənqurma və bərpa işləri 

haqqında məlumat verərək bildirdi ki, burada sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2009, 2 mart 
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Uşaq xəstəxanasının açılışı 

(2 mart 2009-cu il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 2-də Yevlax şəhərində uşaq xəstəxanasının açılışında 

iştirak etmişdir. 

Xəstəxananın kollektivi dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətlə qarşıladı. 

Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi və xəstəxana ilə tanış oldu. 

Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev məlumat verdi ki, smeta dəyəri 4 milyon manata yaxın olan xəstəxana 

kompleksi dövlət vəsaiti hesabına tikilmişdir. Kompleks üçmərtəbəli əsas korpusdan, yoluxucu xəstəliklər 

korpusundan və yardımçı binalardan ibarətdir. 

Əsas korpusun sahəsi 2976 kavdratmetrdir. Burada 86 otaq vardır. 760 kvadratmetr sahəsi olan 

yoluxucu xəstəliklər korpusunda isə 33 otaq yerləşir. 

Xəstəxananın mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi var. 

Uşaq xəstəxanası poliklinika, qəbul, reanimasiya, somatik və laboratoriya şöbələrindən ibarətdir. 

Burada ən müasir rentgen, ultrasəs müayinə aparatları quraşdırılmış, göz və burun-boğaz xəstəlikləri, 

cərrahiyyə, stomatoloji kabinetlər yaradılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı peyvənd otağı, ultrasəs müayinəsi, rentgen, kardioloji kabinetlərə, 

oyun zalına, palatalara baxdılar. 

Prezident İlham Əliyev tibb işçilərinə xəstəxanada uğurlu fəaliyyət arzulayaraq dedi ki, gözəl 

xəstəxanadır, həm uşaqların müalicəsi üçün çox gözəl şərait yaradılıb, həm də həkimlər üçün iş şəraiti çox 

yaxşıdır. Sizi təbrik edirəm və arzulayıram ki, burada siz uşaqlara yaxşı baxasınız, onları yaxşı müalicə 

edəsiniz. 

Həkim KƏMALƏ MƏMMƏDOVA kollektiv adından minnətdarlıq edərək dedi: - Möhtərəm cənab 

Prezident, respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi, Yevlaxda da insanlar Sizin gəlişinizi çox böyük 

səbirsizliklə, çox böyük sevinclə gözləyirlər. Yevlaxa hər dəfə səfəriniz zamanı şəhərimizə yeni həyat 

gətirirsiniz. 

Cənab Prezident, burada ucalan möhtəşəm, əzəmətli binanın yerində 1934-cü ildə inşa olunmuş 

köhnə, tam təmirsiz bir bina var idi. Burada şəhərimizin 53 min balaca sakininə xidmət göstərmək üçün, 

eyni zamanda, qan xəstəliklərinin, infeksion xəstəliklərin müalicəsi üçün lazım olan tibbi şərait yox idi. Elə 

bu səbəbdən də valideynlər öz xəstə uşaqlarını müalicə etdirmək üçün Bakıya, digər şəhərlərə üz tutmaq 

məcburiyyətində qalırdılar. İndi isə Sizin diqqət və qayğınız sayəsində ucaldılan möhtəşəm sağlamlıq ocağı 

bu və ya digər xəstəliklərin müalicəsinə ən böyük töhfəsini verəcəkdir. 

Bizim xəstəxananın məhz “Uşaq ili” elan olunan 2009-cu ildə istifadəyə verilməsi körpələr üçün, 

balacalar üçün ən böyük töhfədir. 2008-ci ildə doğulan uşaqların sayı 2089 nəfər olmuşdur. Bu, 2003-cü 

illə müqayisədə iki dəfə artıqdır. Şəhərimizin azyaşlı sakinləri ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuş bu 

xəstəxanada ən yüksək tibbi xidmət ala biləcəklər. Bu isə Sizin müasir Azərbaycanın xoşbəxt, sağlam 

gələcəyi naminə gördüyünüz işlərin bariz nümunəsidir. Möhtərəm Prezidentimiz, bu diqqət və qayğıya görə 

Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı, əzizimiz, 

sevimlimiz Mehriban xanım Əliyevanın burada iştirakından istifadə edərək, ölkəmizdə ana və uşaqların 

sağlamlığına göstərdiyi qayğıya, himayədarlığa görə ona dərin minnətdarlığımızı, ən xoş arzularımızı 

çatdırırıq. 

Möhtərəm Prezident, 2007-ci ilin oktyabr ayında Yevlaxa səfəriniz zamanı şəhərimiz haqqında 

dediyiniz sözlər heç vaxt yaddaşımızdan silinməyəcəkdir. Siz Yevlaxın Azərbaycanın ən inkişaf etmiş 

şəhərləri sırasında olduğunu demişdiniz. Həqiqətən də, Sizin sayənizdə şəhərimiz günü-gündən gözəlləşir, 

simasını dəyişir. Bizim şəraitimiz də günü-gündən yaxşılaşır. Buna görə, belə gözəl, abad, yaraşıqlı 

şəhərimizə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

Çox sağ olun. 

İLHAM ƏLİYEV: Mən hər dəfə Yevlaxda olanda, burada yenilikləri görəndə çox sevinirəm. 

Müxtəlif vaxtlarda Yevlaxda dəfələrlə olmuşam. Son beş il ərzində bu, mənim Yevlaxa üçüncü səfərimdir. 

2007-ci ildə son dəfə burada olmuşam və o vaxt dediyim sözlər bu gün də qüvvədədir. Yevlax getdikcə 

daha da gözəlləşir, daha da müasirləşir, çox gözəl binalar tikilir, çox gözəl abadlıq işləri aparılır. Bax, bu 

meydan, Heydər Əliyev prospektinin abadlaşdırılması, binaların təmiri – bütün bunlar yəqin ki, sizi də 

sevindirir, məni də sevindirir. Yevlaxa gələn hər bir vətəndaş bunu görür. Mən çox şadam ki, son illər 
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ərzində Yevlaxda nəinki gördüyümüz bu dəyişikliklər baş verib, eyni zamanda, rayonun iqtisadi potensialı 

möhkəmlənibdir. Deyə bilərəm ki, son beş il ərzində Yevlax iqtisadi inkişaf baxımından Azərbaycanda ən 

sürətlə inkişaf edən rayonlardan biridir. Yevlaxda son beş ildə ümumi daxili məhsul bir neçə dəfə, 3-4 dəfə 

artıbdır. Bu, onu göstərir ki, burada görülən işlər, aparılan islahatlar, quruculuq çox yüksək səviyyədədir. 

Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı üçün iqtisadiyyatın bütün sahələri inkişaf etməlidir. Azərbaycanın iqtisadi 

inkişafı dünyada ən sürətlidir. Son beş ildə bizimlə bu sahədə rəqabət aparmaq qabiliyyətində olan başqa 

ölkə yoxdur. Bəzi hallarda məsələni dərindən bilməyən, yaxud da ki, Azərbaycana qısqanclıqla yanaşan 

qurumlar bizim iqtisadi inkişafımızı ancaq neft amili ilə bağlayırlar. Guya neftin hasilatı hesabına 

Azərbaycanda iqtisadiyyat 2,6 dəfə artıbdır. Amma Yevlaxın timsalında, digər rayonların timsalında biz 

görürük ki, qeyri-neft sektorunun əsasında iqtisadiyyat necə sürətlə inkişaf edir. Yevlax rayonunun iqtisadi 

artımı 3-4 dəfə olubdur, digər rayonlarda da buna bənzər mənzərə müşahidə edilir. Yəni bu, onu göstərir 

ki, ilk növbədə, aparılan islahatlar, qoyulan vəsaitlər, yerli sahibkarlığın inkişafı, yerli icra orqanlarının 

səmərəli fəaliyyəti bütün bu uğurlara səbəb olubdur. 

Siz də Yevlaxda yaşayırsınız, yevlaxlısınız və şəhərin sürətli inkişaf dinamikasını sizdən yaxşı bilən 

yoxdur. Siz də bunu görürsünüz, mən də görürəm. Mən çox şadam ki, bu gün Yevlax Azərbaycanın ən 

qabaqcıl rayonlarından biridir və burada gedən işləri çox yüksək qiymətləndirirəm. Yerli icra orqanlarının 

fəaliyyətini, xüsusilə icra hakimiyyəti başçısının fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm. Bunu da hamı 

bilməlidir. İş yaxşı gedəndə, bunu hamı deməlidir, pis gedəndə, əlbəttə ki, tənqid olunmalıdır. 

Belə gözəl tibbi müəssisənin yaradılması da bugünkü Azərbaycanın reallığıdır. Azərbaycan dövləti, 

ilk növbədə, sosial məsələlərin həllinə çalışır. Baxmayaraq ki, dünyada indi çox böyük iqtisadi və maliyyə 

böhranı hökm sürür, Azərbaycanda bunu yəqin ki, çox adam hiss etmir. Vətəndaşlar, büdcə təşkilatlarında 

işləyən insanlar, əminəm ki, bunu hiss etmirlər. Əksinə, bəzi hallarda qiymətlərin düşməsi hesabına yaşayış 

səviyyəsi daha da yaxşılaşır. Biz növbəti illərdə də sosial məsələlərin həlli, insanların yaxşı yaşaması, tibbi 

xidmətin daha da yüksək səviyyəyə qaldırılması üçün səylərimizi əsirgəməyəcəyik, Azərbaycanda bütün 

bölgələrdə çox güclü tibbi xidmət göstərilməlidir. Bu gün günorta Bərdə şəhərində müasir diaqnostika-

müalicə mərkəzinin açılışında iştirak edirdim, indi isə burada uşaq xəstəxanasının açılışındayam. Bir 

müddətdən sonra biz Yevlaxda böyük xəstəxananın açılışında iştirak edəcəyik, onun da tikilməsi haqqında 

göstərişlər verilibdir. 

Yəni, bir sözlə, biz öz sosial siyasətimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik və Yevlaxın timsalında 

biz bu gözəl nailiyyətləri görürük. Mən ümid edirəm ki, növbəti dəfə Yevlaxa gələndə burada daha yeni 

gözəl işləri görəcəyəm. Sizə, bütün yevlaxlılara bu işlərdə yeni uğurlar arzulayıram. Bir daha sizi təbrik 

edirəm. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti xəstəxananın kollektivi ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 

 

AZƏRTAC 

2009, 2 mart 
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İxrac Neft və Qaz Boru Kəmərlərinin Təhlükəsizliyi İdarəsinin Yevlax regional şöbəsinin şəxsi 

heyəti üçün yaşayış binası istifadəyə verilmişdir 

(2 mart 2009-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev martın 2-də Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin (XDMX) İxrac Neft və Qaz 

Boru Kəmərlərinin Təhlükəsizliyi İdarəsinin Yevlax regional şöbəsinin şəxsi heyəti üçün tikilmiş xidməti 

yaşayış binasının açılışında iştirak etmişdir. 

İdarə rəisi polkovnik Tariyel Nəsirov Azərbaycan Prezidentinə raport verdi. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən rəmzi lenti kəsdi, bina ilə tanış oldu. 

Prezidentə məlumat verildi ki, binanın tikintisinə ötən ilin martında başlanmışdır. Ümumi sahəsi 

1050 kvadratmetr olan binada ikiotaqlı 4 və birotaqlı 2 mənzil ailəli, birotaqlı 10 mənzil isə subay hərbi 

qulluqçular üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Hazırda Hacıqabul, Ucar, Şəmkir, Ağstafa və Siyəzən regional şöbələrinin şəxsi heyətləri üçün 

xidməti yaşayış binalarının inşası başa çatmaqdadır və bu ilin birinci rübünün sonunda onların da təhvil 

verilməsi nəzərdə tutulur. 

Prezident İlham Əliyev binanın mənzillərində yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2009, 2 mart 
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Yevlax Xalq Teatrı binasının açılışı 

(2 mart 2009-cu il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 2-də Yevlax Xalq Teatrı binasının açılışında iştirak 

etmişdir. 

Şəhərin Heydər Əliyev prospektində daxili imkanlar hesabına tikilmiş ikimərtəbəli binanın birinci 

mərtəbəsində xidməti otaqlar, ikinci mərtəbəsində isə qrim otaqları, 174 yerlik tamaşa salonu yerləşir. 

Klassik memarlıq üslubunda 12 sütun binanın fasadına xüsusi yaraşıq verir. 

Binada istilik, müasir işıqlandırma və akustika sistemləri quraşdırılmışdır. Teatrın qarşısındakı 

meydanda yaşıllıq salınmış, yaraşıqlı fəvvarə yaradılmışdır. Fəvvarədə heykəllərdən ibarət kompozisiya, 

binanın yanındakı hasarda Azərbaycanın klassik yazıçılarının əsərlərinin personajları diqqəti cəlb edir. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən rəmzi lenti kəsdi. Prezident və xanımı foyedə ümummilli lider 

Heydər Əliyevin milli mədəniyyətimizin və incəsənətimizin inkişafına diqqət və qayğısını əks etdirən guşə 

ilə tanış oldular. 

Sonra Prezident İlham Əliyev kollektivin üzvləri ilə söhbət etdi. 

Şəhər mədəniyyət evinin direktoru ELDƏNİZ MUSTAFAYEV dövlətimizin başçısına müraciətlə 

dedi: Xoş gəlmisiniz, möhtərəm cənab Prezident. Yevlaxın çoxsaylı mədəniyyət işçiləri adından Sizi 

salamlayırıq. Bizə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox iftixar hissi 

keçiririk ki, bizim Yevlax şəhəri respublikamızda tanınmış mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. 

Əlbəttə, Sizin diqqətiniz, qayğınız sayəsində. Bu gün xeyir-duasını verdiyiniz teatrın binası bunun bariz bir 

nümunəsidir. Möhtərəm Prezidentimiz, teatrımıza dövlət statusunun verilməsini bütün mədəniyyət işçiləri 

Sizdən xahiş edir. 

Mehriban xanım, Azərbaycan mədəniyyətinə göstərdiyiniz bütün qayğıya və diqqətə görə sizə də 

minnətdarlığımızı bildiririk, çox sağ olun. 

İLHAM ƏLİYEV: Teatrın açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm, çox gözəl hadisədir. 

Yevlax şəhəri üçün də böyük hadisədir və onu göstərir ki, hətta dünyanı bürümüş maliyyə böhranı zamanı 

da Azərbaycanda mədəniyyət məsələlərinə diqqət, həmişə olduğu kimi, yüksək səviyyədədir. 

Azərbaycanda həm xəstəxanalar tikilir, məktəblər, neft-qaz kəmərləri tikilir, infrastruktur layihələri həyata 

keçirilir, eyni zamanda bir çox hallarda vaxtilə tikilmiş teatrlar, muzeylər təmir olunur və yeni teatrlar 

tikilir. Bax, Yevlax şəhərində teatr olmamışdır və ya da nə vaxtsa olmuşdu, yaxud fəaliyyət göstərmirdi. 

Çox gözəl binadır. Binanın özü böyük zövqlə tikilib, memarlıq baxımından da şəhərə əlavə yaraşıq verir, 

yeri də çox gözəldir, mərkəzi meydanın yanındadır və daxili dizaynı da yaxşıdır. Burada teatr sənətinin 

inkişafı üçün bütün şərait var və əminəm ki, yevlaxlıların çox sevimli yerlərindən birinə çevriləcəkdir. 

Statusa gəldikdə, ona biz baxarıq, nə lazımdırsa, kömək göstərəcəyik. 

 

AZƏRTAC 

2009, 2 mart 
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Yeni məktəb Yevlaxda şahmatın inkişafına təkan verəcəkdir 

(2 mart 2009-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev martın 2-də Yevlaxa səfəri çərçivəsində şəhərin Heydər Əliyev 

prospektindəki binaların ansamblını tamamlayan daha bir obyektin – Şahmat məktəbinin açılışında iştirak 

etmişdir. 

Dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı burada hərarətlə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən rəmzi lenti kəsdi. 

Məktəbin direktoru Vaqif Quliyev məlumat verdi ki, binanın tikintisinə 2008-ci ilin martında 

başlanmış və inşaat işləri oktyabr ayında başa çatdırılmışdır. Smeta dəyəri 597,5 min manat olan 

ikimərtəbəli bina dövlət vəsaiti hesabına tikilmişdir. Birinci mərtəbədə 182 yerlik akt salonu, uşaq 

kitabxanası, ikinci mərtəbədə 8 sinif otağı, müəllimlər otağı və xidməti otaqlar, 178 kvadratmetrlik şahmat 

oyunları salonu yerləşir. Binada müasir havalandırma və işıqlandırma sistemləri quraşdırılmışdır. Fasadı 

şahmat fiqurları bəzəyir. Dəhlizlər və pilləkənlər mərmərlə üzlənmişdir. Məktəb müasir inventar və 

avadanlıqla təchiz olunmuşdur. 

Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin idmançılara, o cümlədən şahmatçılara göstərdiyi diqqət və 

qayğını əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı məktəbin kitabxanası, akt və oyun salonları, sinif otaqları ilə tanış oldu, şahmat 

taxtası arxasında əyləşmiş gənclərlə görüşdü. Prezident İlham Əliyev dedi ki, məktəbdə şahmatın inkişafı, 

bu qədim oyunun gənclərə öyrədilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bu cür şəraitdən sonra 

çempionlarımız da çox olmalıdır. 

Şahmat üzrə respublika çempionatının bürünc mükafatçısı Jalə Məhərrəmli dövlət başçısına təqdim 

olundu. Prezident onu təbrik etdi, uğurlar arzuladı. 

 

AZƏRTAC 

2009, 2 mart 
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Yevlaxda “El-Tv” regional televiziya şirkəti açılmışdır 

(2 mart 2009-cu il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 2-də Yevlaxda “EL-TV” regional televiziya şirkətinin 

açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı burada səmimiyyətlə qarşıladılar. 

Prezidentə məlumat verildi ki, regional teleşirkətin üçmərtəbəli binasında  40 iş otağı, 2 studiya və 

576 kvadratmetrlik çəkiliş pavilyonu vardır. Teleşirkət ən müasir rəqəmsal çəkiliş avadanlığı və lazımi 

inventarla təmin olunmuşdur. Televiziyanın yayımı Gəncəbasar ərazisindən tutmuş Ağdaş, Göyçay, Ağsu, 

Bərdə, Tərtər, Ağdam, Şəki rayonlarını və Mingəçevir şəhərini əhatə edir. 

Şirkətə sutkada 15-16 saat efir vaxtı ayrılmışdır. Gün ərzində 2 dəfə “Xəbərlər” proqramı 

yayımlanacaqdır. Burada 55 nəfər işlə təmin olunmuşdur. Gələcəkdə işçilərin sayı artırılacaqdır. 

Teleşirkətin transformator yardımçı stansiyası, generatoru, havalandırma qurğuları, qazanxanası var. 

Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən rəmzi lenti kəsdi, şirkətin binası ilə tanış oldu. 

Dövlətimizin başçısı studiyalar və pavilyonla tanış oldu, görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, 

şirkətin kollektivinə uğurlar arzuladı. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yevlax rayonuna səfəri başa çatdı. 

 

AZƏRTAC 

2009, 2 mart 
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Yevlax şəhərinin giriş qapıları milli memarlıq üslubu ilə diqqəti cəlb edir 

(3 mart 2009-cu il) 

 

Martın 3-də Prezident İlham Əliyev Yevlaxdan Mingəçevirə gedərkən Yuxarı Qarxun kəndi tərəfdən 

Yevlax şəhərinə girişdə aparılmış abadlıq və yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur. 

Burada avtomobil yolunun eni 16 metrə çatdırılmış, daş hasar hörülmüş, 30 ədəd müasir formalı işıq 

dirəkləri, 10 projektor quraşdırılmışdır. İki təpə üzərində dekorativ gül kollarından və digər tikinti 

materiallarından istifadə olunmaqla, Azərbaycan Respublikasının simvolik xəritəsi təsvir edilmişdir. 

Burada eni 16 metr, hündürlüyü 10 metr olan iki alaqapı tikilmişdir. 

Ərazidə yaşıllıq salınmış, 10 minə yaxın müxtəlif ağac əkilmiş, ulu öndər Heydər Əliyevin böyük 

portreti olan lövhə quraşdırılmış, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı ucaldılmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2009, 3 mart 
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