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Dağlıq, Şirvan iqtisadi rayonu 

(Ağsu, İsmayıllı, Qobustan, Şamaxı rayonları) 

 

➢ Ağsu 

➢ İsmayıllı 

➢ Qobustan 

➢ Şamaxı 
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Ağsu 

 
2006, 30 iyun 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağsuda olmuşdur: Ağsu rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri 

ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağsuda olmuşdur 

Ağsu rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(30 iyun 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Zərdab rayonuna səfərdən 

qayıdarkən, iyunun 30-da yolüstü Ağsu şəhərində olmuşdur. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan mərkəzi meydana toplaşan on minlərlə 

insan Prezidenti və onun xanımını böyük hörmət və ehtiramla, hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

Rayon ağsaqqalı Şahnəzər Nəzərov Prezidenti salamlayaraq, Ağsuda, eləcə də respublikamızda 

gedən böyük quruculuq işlərinə, insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına göstərdiyi diqqət və 

qayğıya görə minnətdarlığını bildirdi. O, dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 

- Cənab Prezident, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Sizin gördüyünüz işlər, tikdirdiyiniz stadionlar, 

idman zalları gələcək nəsillər üçündür. Gənclər buna daha çox meyil edirlər. Əsrlər, qərinələr keçəcək, 

qədirbilən xalqımız Sizi həmişə iftixar hissi ilə yad edəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ulu öndər Heydər Əliyevin mərkəzi meydanda 

ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstələri qoydular. 

Sonra dövlətimizin başçısı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri qarşısında nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 
- Əziz dostlar! 

Əziz bacılar və qardaşlar! 

Əziz ağsulular! 

Sizi ürəkdən salamlayıram. Bildiyiniz kimi, mən mütəmadi qaydada bölgələrə səfər edir və 

vəziyyətlə tanış oluram. Dünən və bu gün Ucar və Zərdab rayonlarında olmuşam. Sözün düzü, Ağsuya 

səfər nəzərdə tutulmurdu. Mən düşünürdüm ki, buraya ayrıca bir səfər edim. Ancaq biz dünən buradan 

keçəndə fikirləşdim ki, dayanıb sizinlə görüşüm. Amma tələsirdim, Ucar rayonunda tədbirlər var idi. Bu 

gün isə Bakıya qayıdarkən dedim ki, mən mütləq ağsulularla görüşməliyəm, burada gedən vəziyyətlə tanış 

olmalıyam və sizə öz ürək sözlərimi deməliyəm.  

Mən çox şadam ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində, o cümlədən Ağsuda işlər yaxşı gedir. Abadlıq, 

quruculuq işləri aparılır, yeni binalar tikilir, yollar çəkilir, küçələr abadlaşdırılır, parklar salınır, məktəblər 

tikilir. Bu, Azərbaycanın inkişafını göstərir. Onu göstərir ki, Azərbaycan hərtərəfli inkişaf edir. Bildiyiniz 

kimi, bölgələrdə olan vəziyyət, regional inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsi çox böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Mənim məqsədim odur ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsi, təkcə böyük şəhərlər deyil, təkcə paytaxt 

Bakı deyil, bütün bölgələr, bütün rayonlar inkişaf etsin. Rayonlarda olan səviyyə şəhər səviyyəsinə 

uyğunlaşsın və beləliklə, kəndlə şəhər arasında fərq azalsın. Bütün inkişaf etmiş ölkələrdə bu mövcuddur 

və onların inkişafını şərtləndirən amillərdən biri də odur ki, şəhərlə kənd arasında fərq çox azdır. 

Azərbaycanda da biz buna çalışmalıyıq, buna nail olmalıyıq. Bunu etmək üçün, əlbəttə ki, iqtisadi imkanlar, 

maliyyə imkanları lazımdır. Biz də bunları yaradırıq. Azərbaycanın düşünülmüş iqtisadi siyasəti var. Bu 

siyasətin təməli 1990-cı illərin ortalarında ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur və bu gün 

uğurla davam etdirilir. 

Bizim iqtisadi imkanlarımız artır, büdcə gəlirləri artır. Bildiyiniz kimi, uzun illər üzərində 

işlədiyimiz, Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşübdür və artıq 

Azərbaycan nefti dünya bazarlarına çıxarılır. Bu, ölkəmizə çox böyük maddi imkanlar açacaq, maliyyə 

resursları gətirəcək və xalqımız ildən-ilə daha da yaxşı yaşayacaq, Azərbaycanın iqtisadiyyatı daha da 

möhkəmlənəcəkdir. 

İqtisadiyyatı güclü olan dövlətdə bütün problemlər asanlıqla öz həllini tapır. Çünki indi biz bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq və hər bir ölkənin inkişafını müəyyən edən onun iqtisadi potensialıdır. Biz 

bunu yaradırıq və Azərbaycanın gələcəyi çox uğurlu, çox parlaq olacaqdır. 

Mən bir neçə dəfə bunu demişəm, beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycanda gedən iqtisadi 

islahatları çox yüksək qiymətləndirirlər və onların hesablamalarına görə, Azərbaycan növbəti 20 il ərzində 

https://azertag.az/
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140 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Bu, bizə imkan verəcək ki, ölkəmizi müasirləşdirək, yeniləşdirək, 

yeni iş yerləri açılsın, insanların rifah halı yaxşılaşsın. Beləliklə, Azərbaycan qüdrətli dövlətə çevriləcəkdir. 

Ancaq ölkənin inkişafı yalnız iqtisadi amillərlə bağlı deyildir. Ölkədə ictimai-siyasi vəziyyət də 

müsbət, yaxşı olmalıdır. Bu da Azərbaycanda var. Uzun illər ərzində Azərbaycanda hökm sürən ictimai-

siyasi sabitlik, vətəndaş birliyi ölkəmizin inkişafına çox böyük dəstək verir. Biz görürük, bəzi ölkələr var 

ki, orada daxildə çəkişmələr gedir, ziddiyyətlər mövcuddur. Siyasi qüvvələr bir-biri ilə çəkişir, vuruşur. 

Nəticədə isə ölkənin inkişafı ləng gedir. Harada ki, sabitlik var, iqtidarla xalq arasında birlik, qarşılıqlı 

hörmət var, o ölkələrdə inkişaf var. Bunu keçmiş və yaxın tarix göstərir. Bunu bu günün gerçəkliyi, bölgədə, 

dünyada gedən proseslər əyani şəkildə göstərir. Ona görə, bir tərəfdən, güclü iqtisadiyyat, digər tərəfdən, 

ictimai proseslərin düzgün istiqamətdə getməsi, demokratikləşmə proseslərinin sürətlənməsi, bölgədəki 

mövqelərimizin möhkəmlənməsi Azərbaycanın tam müstəqil siyasət aparmasının təminatıdır. 

Bütün bu amillər Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyasını müəyyən edir və deyə bilərəm ki, 

bütün sahələrdə irəliləyiş göz qabağındadır. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirək. Həm 

iqtisadi potensial, həm də hərbi potensial möhkəmlənməlidir. Bu istiqamətdə də böyük işlər görülür və bu 

gün ordumuz qarşıda duran bütün vəzifələri həll etməyə qadirdir. Sosial məsələlərin həlli də yaddan 

çıxmamalıdır. Biz, iqtidar xalq üçün işləyir, xalq üçün çalışırıq. Ona görə ki, xalqın rifah halının 

yaxşılaşması bir nömrəli məsələdir. Sosial məsələlər, yəni məktəb, xəstəxana tikintisi, maaşların, 

pensiyaların artırılması - bütün bunlar bilirsiniz ki, bizim prioritet məsələlərimizdir. Azərbaycanda, demək 

olar, bütün bölgələrdə, bütün rayonlarda inkişaf var. Haradasa daha da sürətlə gedir, haradasa bir az ləng 

gedir, amma bu proses artıq geniş vüsət alıbdır. O cümlədən Ağsu rayonunda da gedən işlər bizi çox 

sevindirir. Burada da proqramlar icra olunur, vəziyyət yaxşılaşır və əminəm ki, gələcək illərdə daha da 

yaxşı olacaqdır. 

Bizim ildən-ilə artan büdcəmiz Azərbaycanda bütün problemlərin həllinə imkan verəcəkdir. Növbəti 

illərdə biz gərək öz proqramlarımızı dəqiqləşdirək. İki il yarım bundan əvvəl qəbul edilmiş regionların 

sosial-iqtisadi inkişafı proqramı icra edilir. Proqramda çox önəmli məsələlər öz əksini tapıbdır. Bildiyiniz 

kimi, son iki il yarım ərzində 400 min yeni iş yeri açılıbdır. Bu, böyük göstəricidir, böyük nailiyyətdir. 

Ancaq bundan sonrakı mərhələlərdə biz gərək hər bir rayon üzrə xüsusi proqram hazırlayaq və bu məqsədlə 

müvafiq göstərişlər verilibdir. Orada rayonun bütün problemləri əks olunmalıdır, onun icra mexanizmləri, 

maliyyə mənbəyi mütləq nəzərdə tutulmalıdır və bu proqram konkret xarakter daşımalıdır. 

Bilirsiniz ki, bəzi hallarda proqramlar qəbul edilir, ancaq onlar şüar xarakteri daşıyır, niyyət xarakteri 

daşıyır. Bu, bizə lazım deyildir. Bizə lazımdır ki, konkret göstərilsin, - harada, nə vaxt nə və necə tikiləcək, 

yaradılacaq və fəaliyyətə başlayacaqdır. Budur bizim məqsədimiz və bu yolla gedirik. 

Sahibkarlığın inkişafına dəstəyi artırırıq, kreditlər verilir, kənd təsərrüfatı texnikası üzrə təchizat 

yaxşılaşıb və “Aqrolizinq” vasitəsilə bu məsələ öz həllini tapır. Yəni, harada ki, dövlətin dəstəyi lazımdır, 

biz çalışırıq bütün sahələrdə, kömək göstərək. Şübhəsiz ki, insanların fəal işləri bölgələrdə gedən proseslərə 

də böyük dəstək, köməkdir. Çünki hər şey mərkəzdən idarə oluna bilməz. Mərkəzdə, Bakıda hökumət, 

Prezident siyasi qərarları verir, istiqamətləri müəyyən edir, görüləcək tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün 

maliyyə mənbələrini formalaşdırır. Ancaq yerlərdə bu proqramların icra olunması ilə əlaqədar işlər sürətlə 

getməlidir. Yerlərdəki rəhbərlərdən, onların fəaliyyətindən çox şey asılıdır. 

Mən çalışıram ki, bütün bölgələrdəki vəziyyətlə tanış olum. İlk növbədə, problemlərin aşkar olunması 

üçün. Nailiyyətlər var, uğurlar var, biz bunu bilirik və bilməliyik. Ancaq bütün diqqətimizi bizi narahat 

edən problemlərə yönəltməliyik. Harada insanları məsələlər narahat edir, harada sosial vəziyyət yaxşı deyil, 

harada ədalətsizlik hökm sürür, harada insanları incidirlər. Ona görə bu məsələlərə daim diqqət 

göstərilməlidir. Mənə verilən bütün ərizə və şikayətlərə baxıram, göstərişlər verirəm. Orada əks olunan 

məsələlərə biz dərhal reaksiya veririk. Ancaq bir şeyi demək istəyirəm ki, son bir il ərzində, birincisi, o 

ərizə, şikayətlərin sayı azalıb, ikincisi isə, orada qaldırılan məsələlər daha çox şəxsi xarakter daşıyır. 

Kiminsə maddi yardıma ehtiyacı var, kiminsə müalicəyə ehtiyacı var. Yəni bu da təbiidir. İnsanların, hər 

bir insanın, hər bir ailənin problemləri var. Amma ümumi problemlər, şikayət xarakterli problemlər kəskin 

şəkildə aşağı düşübdür. Bu, bir tərəfdən onu göstərir ki, ölkədəki problemlər həll olunur, digər tərəfdən, 

yerlərdə insanlara münasibət müsbət istiqamətdə dəyişir və belə də olmalıdır. 

Mənim yerlərdəki nümayəndələrimdən tələbim də bundan ibarətdir. Xalq sizdən razı olmalıdır. Siz 

xalq üçün yaşamalı, yaratmalısınız, xalqın qayğıları ilə yaşamalısınız və xalqa xidmət etməlisiniz. Bu bizim 

hamımızın borcudur və biz bu borcu şərəflə yerinə yetirməliyik. 
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Mən Bakıya qayıdarkən Ağsuda görüşmək istədim və heç gözləmirdim ki, belə qısa müddət ərzində 

buraya bu qədər adam yığışacaqdır. Sizə minnətdaram, öz təşəkkürümü bildirirəm, gələcək işlərinizdə 

uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 

AZƏRTAC 

2006, 30 iyun 

https://azertag.az/
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İsmayıllı 

 
2005, 19 avqust 

➢ İsmayıllı şəhərində rayon sakinləri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ Heydər Əliyev adına şəhər parkı İsmayıllının yeni istirahət guşəsi olacaqdır 

➢ “Green House” istirahət-turizm mərkəzinin açılışı 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İsmayıllı rayonuna səfəri: İvanovka kəndinin sakinləri ilə 

görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İsmayıllı rayonunda jurnalistlərə müsahibəsi 
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İsmayıllı şəhərində rayon sakinləri ilə görüş 

(19 avqust 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 19-da İsmayıllı rayonuna gəlmişdir. 

Heydər Əliyev adına Mədəniyyət evinin qarşısına toplaşan on minlərlə insan dövlətimizin başçısını 

və xanımı Mehriban Əliyevanı böyük hörmət və ehtiramla qarşıladı. Onların əllərində ümummilli lider 

Heydər Əliyevin, dövlətimizin başçısının portretləri, Prezidenti salamlayan şüarlar var idi. Respublikamızın 

rəhbərinə və onun xanımına gül dəstələri təqdim olundu. 

Dövlətimizin başçısı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin mədəniyyət evinin qarşısında 

ucaldılmış heykəlinin önünə gül dəstəsi qoydu. 

Sonra burada rayon sakinləri ilə görüş keçirildi. 

Görüşü İsmayıllı şəhərindəki 1 nömrəli orta məktəbin direktoru Şəfaqət Rəsulov açdı. 

 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Əziz bacılar və qardaşlar! 

Əziz ismayıllılar! 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizə öz dərin hörmət və məhəbbətimi bildirirəm. 

Burada qeyd olundu ki, xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyev 1970-ci illərdə İsmayıllıya dəfələrlə 

səfər etmişdir. Burada vəziyyətlə tanış olur, öz məsləhətlərini verirdi və Azərbaycanın ümumi inkişafında 

onun rolu əvəzolunmazdır. Bütün bölgələrə səfərlər edərək, yerlərdə vəziyyətlə tanış olaraq, öz 

göstərişlərini verirdi. O illərdə Azərbaycanın bölgələri, rayonları inkişaf dövrünü yaşayırdı. Bütün 

bölgələrdə quruculuq, abadlıq işləri getdi. Kənddə yaşayan insanların rifah halı yaxşılaşdı. Azərbaycan o 

illərdə, Sovet İttifaqı tərkibində yaşadığı bir dövrdə başqa müttəfiq respublikalara nisbətən daha yüksək 

sürətlə inkişaf edirdi və lider bir respublika idi. 

Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə də, 1993-cü ildən Heydər Əliyevin fəaliyyəti və siyasəti 

ölkəmizin xoşbəxt gələcəyinin təmin olunmasında müstəsna rol oynadı. Biz hamımız o dövrü xatırlayırıq. 

1990-cı illərin əvvəli ölkəmiz üçün çox ağır keçdi. Azərbaycan çox böyük bəlalarla üzləşmişdi. İqtisadi 

sahədə gedən proseslər ölkənin inkişafına çox mənfi təsir göstərirdi. Siyasi cəhətdən Azərbaycan faktiki 

olaraq dünyadan təcrid edilmiş vəziyyətdə qalmışdı. Belə çətin illərdə məhz Heydər Əliyevin fəaliyyəti 

nəticəsində, xalqın ona olan inamı nəticəsində və onun müdrik siyasəti nəticəsində bu çətinlikləri aradan 

qaldırdı. İndi Azərbaycan bölgədə, dünyada ən yüksək, ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. Biz həm iqtisadi 

inkişafda, həm də xarici siyasətimizdə öz milli maraqlarımızı ləyaqətlə qoruyuruq. 

Son illər isə Azərbaycanın bölgələrinin inkişafı üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mənim 

fəaliyyətimdə regional inkişaf məsələləri ən vacib yer tutur. Təsadüfi deyil ki, mütəmadi qaydada bütün 

bölgələrə səfər edir, vəziyyətlə özüm şəxsən tanış oluram. Bizim qəbul etdiyimiz regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramının məqsədi məhz budur ki, Azərbaycanın hər bir rayonu, hər bir bölgəsi, hər bir 

kəndi inkişaf etsin, abadlıq işləri aparılsın və insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. 

Sizə deyə bilərəm ki, son ilyarım ərzində problemlərlə yanaşı, uğurlar da az deyildir. Bu illər 

ərzində Azərbaycanda, - xüsusilə rayonlarda -260 min yeni iş yeri açılmışdır. Bir tərəfdən, insanlar işlə 

təmin olunur, əmək haqqı alırlar, öz rifah halını yaxşılaşdırırlar. Digər tərəfdən, yeni yaranmış müəssisələr 

istehsala başlayır və bu istehsal xaricdən gətirilən, idxal olunan malları əvəzləyir. Bir sözlə, Azərbaycanda 

güclü sənaye potensialı yaranır. Təsadüfi deyil ki, 2005-ci ilin ilk altı ayında Azərbaycanın sənaye 

potensialının artımı 20 faiz təşkil etmişdir. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, inkişaf etmiş ölkələrdə və 

sənaye potensialı və ümumi daxili məhsul, adətən, 2-3 faiz səviyyəsində artır. Amma Azərbaycanda bu, 20 

faiz təşkil edir. İlk dəfə olaraq, Azərbaycanda müstəqillik əldə olunandan sonra sənaye potensialı bütün 

illər ərzində maksimum 6-7 faiz artmışdı. Bu ilin altı ayında isə artım 20 faizdir. Bu, onu göstərir ki, 

Azərbaycanda bütün sahələrdə inkişaf var. 

Xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyev tərəfindən başlanmış və uğurla davam etdirilən neft 

strategiyamız ölkəmizə böyük xeyir gətirir, vəsait gətirir, Azərbaycanda infrastruktur layihələri həyata 

keçirilir. Ən önəmlisi odur ki, şəhərlərlə kəndlər arasında fərq azalmalıdır və azalır. Əgər biz buna nail 

olsaq, Azərbaycanın bölgələri daha sürətlə inkişaf edər, burada canlanma prosesləri daha sürətlə gedər və 
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nəticə etibarilə Azərbaycan xalqı hər yerdə, bütün bölgələrdə daha yaxşı yaşayar. Mənim məqsədim budur. 

Bundan ötrü də məqsədyönlü proqramlar - həm regional inkişaf proqramı, həm də Azərbaycanda iqtisadi 

inkişafın sürətləndirilməsini təmin edən digər proqramlar həyata keçirilir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafına böyük diqqət göstərilir. Bizdə əhalinin 50 faizdən çoxu kəndlərdə 

yaşayır. Ona görə kənd təsərrüfatının inkişafı ölkəmiz üçün çox vacibdir. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda kənd 

təsərrüfatının inkişafı üçün “Aqrolizinq” Səhmdar Cəmiyyəti yaradılıbdır. “Aqrolizinq” vasitəsilə yeni 

texnika, avadanlıq gətiriləcək və kəndlilərə icarə yolu ilə paylanacaqdır. Biz iki-üç il ərzində texnika 

qıtlığını aradan qaldıracaq və imkan yaradacağıq ki, kəndlilər səmərəli işləsinlər. 

Sosial məsələlərə də diqqət göstərilir. Son ilyarım ərzində Azərbaycanda minimum əmək haqqı 

təxminən 3 faiz artıbdır. Əlbəttə, bu, bizi tam qane etmir. Çünki bizdə hələ ki, maaşlar, pensiyalar aşağıdır. 

Amma dinamika var, artım var. Özü də bu artım 10 faiz, 20 faiz deyil, 100 faiz, 200 faiz, 300 faizdir. Bizim 

iqtisadi potensialımız gücləndikcə, sosial məsələlərin həllinə daha böyük diqqət göstəriləcəkdir. Mən şübhə 

etmirəm ki, Azərbaycan ildən-ilə daha yaxşı yaşayacaqdır. 

Baxın, 2004-cü ilin büdcəsi təxminən 1 milyard 500 milyon dollar idi. 2005-ci ilin büdcəsi 2 

milyard 200 milyon dollar təşkil edir. 2006-cı ilin büdcəsi isə minimum 3 milyard 200 milyon dollar 

olacaqdır. Gələn il Azərbaycana bir milyard dollar əlavə vəsait daxil olacaqdır. Hara xərclənəcək? İlk 

növbədə, insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına, sosial 

infrastrukturun yaranmasına. Məktəblər, xəstəxanalar, elektrik stansiyaları tikiləcək, yollar salınacaq, su 

kəmərləri çəkiləcək, qaz təchizatı yaxşılaşacaq, Azərbaycanın müdafiə potensialı möhkəmlənəcəkdir. Bir 

sözlə, hər bir inkişafın təməlində maddi durum dayanır. Biz isə öz iqtisadi siyasətimizlə bu maddi vəziyyəti 

yaxşılaşdırmalıyıq. Ona görə bu proqramlar həyata keçirilir, regionların inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Mən tam əminəm ki, gələcək illərdə bu artım dinamikası daha da sürətlə gedəcəkdir. Çünki Heydər 

Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri gələn ildən işə düşəcək və Azərbaycan xəzinəsinə 

milyardlarla dollar vəsait gətirəcəkdir. Ona görə mən hökumətə tapşırıq vermişəm və yerlərdə icra 

hakimiyyətlərinin başçılarına göstəriş vermişəm ki, regional inkişaf proqramı ilə yanaşı, hər bir rayonun öz 

inkişaf proqramı olmalıdır. Siz bunu məndən, yaxud da Bakıda oturanlardan daha da yaxşı bilirsiniz ki, 

hansı sahə daha çox inkişaf etməlidir, hansı sahəyə daha çox vəsait qoyulmalıdır. O proqramlar təqdim 

olunacaq, onlara əsasən vəsait ayrılacaqdır. 

Sizin səmərəli işinizdən də çox şey asılıdır. Hökumət öz proqramlarını təqdim edir və bu 

proqramlar təkcə şüar deyil, əsaslı, düşünülmüş sənəddir və onun arxasında maddi resurslar dayanır. Amma 

yerlərdə də bu resurslardan maksimum dərəcədə səmərəli istifadə olunmalıdır ki, ayrılan vəsait 

məqsədyönlü şəkildə xərclənsin. Əlbəttə ki, ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirmək üçün fərdi problemlərlə də 

məşğul olmaq lazımdır. Azərbaycanın qarşısında duran qlobal problemlər var, regional problemlər var və 

hər bir insanın, hər bir fərdin problemləri var. Biz bu problemlərlə hamımız məşğul olmalıyıq. 

Mən dünən Qəbələ və Oğuz rayonlarında olarkən, görüşlər keçirərkən çoxlu məktublar, ərizələr 

almışam. Mənə, yaxud da mənim nümayəndələrimə təqdim olunan bütün məktublara diqqətlə baxılır və 

onlar təhlil olunur. Təhlil onu göstərir ki, bu məktublarda daha çox şəxsi məsələlər öz əksini tapır. Yəni 

hansısa xahişlərdir, hansısa ailədə bir xəstə var, onun müalicəsinə ehtiyac var. Yaxud ailədə tələbə var və 

pullu sektorda oxuyur, ancaq imkan yoxdur ki, o pulu ödəsinlər. Yəni bu məktubların, ərizələrin təhlili onu 

göstərir ki, Azərbaycanda artıq ciddi məsələ yoxdur. Çox böyük şikayətlər də yoxdur. Sadəcə olaraq, 

məktubların tam əksəriyyətinin məzmunu xahişlərdən. ibarətdir. Bu xahişlər də yerinə yetirilməlidir. Çünki 

biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda insanlar daha yaxşı yaşasınlar. Gərək hər bir müraciətə, hər bir məktuba 

diqqətlə yanaşılsın. Mən bunu edirəm və yerlərdə mənim nümayəndələrim də etməlidirlər. Yerli icra 

orqanlarının nümayəndələri insanlara böyük qayğı ilə, böyük diqqətlə yanaşmalıdırlar. Bu gün də burada 

mənim nümayəndələrim var. Mən onları buraya gəlməzdən əvvəl göndərdim ki, ərizələr, şikayətlər yığılsın, 

sonra mənə təqdim olunsun. Əmin ola bilərsiniz ki, hər bir məktuba diqqətlə baxılır və tədbirlər görülür. 

Əziz dostlar, mən bir daha demək istəyirəm ki, İsmayıllıda olmağımdan çox məmnunam. Mən 

İsmayıllı rayonunda keçmişdə çox olmuşam. Buranın çox gözəl təbiəti, çox gözəl iqlimi var və ən əsası 

odur ki, burada çox gözəl insanlar, zəhmətkeş, vətənpərvər insanlar yaşayır. Bu bölgənin inkişafı üçün kənd 

təsərrüfatı ilə yanaşı, turizmin inkişafı da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün burada yeni yaradılmış turizm 

obyektinə də baş çəkəcəyəm, maraqlanacağam. Bu bölgənin hərtərəfli inkişafı üçün biz hamımız - 

Azərbaycanın rəhbərləri, hökuməti və siz, əziz bacılar və qardaşlar, birgə çalışmalıyıq. 

Sizin hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram, sizə cansağlığı, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ 

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

 

*** 

 

Sonra dövlətimizin başçısı İlham Əliyev sakinlərə yaxınlaşaraq onlarla səmimi görüşdü, 

problemləri və qayğıları ilə maraqlandı. Sakinlər Prezidentə dərin təşəkkürlərini bildirdilər, rayonda onu 

görməklərindən məmnunluqlarını ifadə etdilər və bu görüşün onların xatirəsində əbədi qalacağını 

vurğuladılar. Onlar ümummilli lider Heydər Əliyevin də tarixi xidmətlərini, İsmayıllıya göstərdiyi diqqət 

və qayğını unutmayaraq bildirdilər, biz onunla fəxr etmişik və bu gün də Sizinlə fəxr edirik ki, dahi öndərin 

daxili və xarici siyasətini həyata keçirirsiniz. Əminik ki, ölkəmizin, regionların daha sürətlə inkişafına nail 

olacaq və əhalimizi xoşbəxt gələcəyə çıxaracaqsınız. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sonra İsmayıllı rayonunun iqtisadi inkişafını əks etdirən sərgi 

ilə tanış oldu. Prezident rayonun xalça fabrikinin, “Gülüstan” MMC-nin xalçalarına, Lahıc misgərlərinin əl 

işlərinə, “Sandal” ayaqqabı fabrikinin, “Şərab-1” ASC-nin, İsmayıllı ət-süd SC-nin məhsulları, “Şəfa” 

MMC-nin dərman bitkilərinə, Basqal kəlağayılarına, “Xoşbəxt X” kiçik müəssisəsinin məhsullarına baxdı. 

Prezidentə məlumat verildi ki, “Sandal” ayaqqabı fabriki 1995-ci il-dən fəaliyyət göstərir, müəssisəyə 250 

milyon manat investisiya qoyulmuşdur. 25 nəfər çalışdığı fabrikdə il ərzində 20 çeşiddə 150 milyon 

manatlıq məhsul istehsal olunur. 

Əsasən böyrək, qaraciyər, ürək, öd xəstəliklərinin müalicəsi üçün derman bitkiləri toplayıb 

qablaşdıran “Şəfa” MMÇ 2005-ci ildən fəaliyyət göstərir. İsveçrədən alınmış qrant hesabına 75 min dollar 

sərmayə qoyulan və 50 nəfər çalışan bu müəssisədə 26 adda məhsul hazırlanır, 2005-ci ildən fəaliyyət 

göstərən “Şərab-1” Səhmdar Cəmiyyətinə 300 milyon manat sərmayə qoyulmuşdur. İstehsal gücü 600 min 

dekalitr olan müəssisədə 7 adda konyak, 3 adda şərab məhsulları buraxılır. Burada 30 nəfər işlə təmin 

edilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı İsmayıllı Quşçuluq ASC-nin məhsullarına da baxdı. Məlumat verildi ki, 700 

mil-yon manat sərmayə qoyulmuş müəssisədə 50 nəfər çalışır, illik istehsal gücü 600 tondur. 

Prezident İlham Əliyev sahibkarlığın inkişafına dövlət qayğısının daha da artırılacağını, rayonların 

inkişafına göstəriləcək köməyin davam etdiriləcəyini vurğuladı. 

Sahibkarlar bu diqqət və qayğını hiss etdiklərini və yaradılan şəraitdən razılıqlarım ifadə etdilər və 

istehsal sahələrini genişləndirəcəklərini bildirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2005, 19 avqust 
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Heydər Əliyev adına şəhər parkı İsmayıllının yeni istirahət guşəsi olacaqdır 

(19 avqust 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İsmayıllı rayonunun mərkəzində salınan və ümummilli lider 

Heydər Əliyevin adını daşıyacaq parkda görülən işlərlə də tanış olmuşdur. 

Parkın qarşısına toplaşanlar dövlətimizin başçısını və onun xanımını böyük sevinclə qarşıladılar. 

Prezidentə məlumat verildi ki, parkda iri və xırda attraksionlar quraşdırılacaq, idman meydançaları, 

ana və uşaq kafesi, karusellər, üzgüçülük hovuzu, futbol meydançası, fəvvarələr kompleksi, su kanalları, 

digər istirahət meydançaları, kinoteatr tikilir. Parkın 4 min kvadratmetr gəzinti yerləri və bir o qədər asfalt 

örtüklü yolları, 7 hektara yaxın yaşıllıq və güllük sahəsi olacaqdır. 

Parkın nəzdində Uşaq gənclər yaradıcılıq-sağlamlıq mərkəzi də fəaliyyət göstərəcəkdir. Əhalinin, 

əmək kollektivlərinin çoxsaylı müraciətlərini nəzərə alaraq, parka ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

adı verilmişdir. Birinci mərhələdə 700 milyon manatlıq iş görüləcəkdir. İnşaat işlərinin birinci mərhələsi 

bu ilin sentyabr ayında başa çatacaq, ikinci mərhələsi isə 2008-ci ilin sentyabrında tamamlanacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev parkın layihəsi ilə tanış oldu, burada görülən işləri yüksək qiymətləndirdi, 

müasir standartlara uyğun istirahət guşəsinin gözəl bir məkana çevriləcəyini və sakinlərə xidmət 

göstərəcəyini vurğuladı. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 19-da İsmayıllı rayonunun İvanovka kəndinin 

sakinləri ilə görüşdü. Görüşdə Nikitin adına kolxozun sədri Aleksey Kozlovtsev, təqaüdçü Mariya Orlova, 

kənd xəstəxanasının cərrahı Məhəmməd Əsgərov çıxış etdilər. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi. 

 

AZƏRTAC 

2005, 19 avqust 
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“Green House” istirahət-turizm mərkəzinin açılışı 

(19 avqust 2005-ci il) 

 

Avqustun 19-da İsmayıllının Sumağallı kəndi yaxınlığında yerləşən “Green House” istirahət-

turizm mərkəzinin açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmək üçün buraya gəldi və müasir 

standartlara cavab verən bu turizm obyektinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Gənclər, idman və turizm naziri Əbülfəz Qarayev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, 2 hektar 

ərazisi olan bu istirahət guşəsində eyni vaxtda 110 nəfərin dincəlməsi üçün 3 ədəd üçmərtəbəli kottec tipli 

ev, 6 ədəd birmərtəbəli taxta kottec, 180 yerlik restoran, konfrans salonu, açıq hovuz (30 m x 14 m), 10 

ədəd istirahət köşkü, futbol meydançası, camaşırxana, uşaq əyləncə mərkəzi, konsert səhnəsi tikilmişdir. 

İstirahət mərkəzinə 5 kilometr asfalt yol çəkilmişdir. Burada 65 nəfər xidmət heyəti çalışır. Gələcəkdə 

dördmərtəbəli 102 otaqlı mehmanxana, xarici və yerli idmançıların istirahəti və təlim-məşq toplanışı üçün 

idman kompleksi, yeni tennis kortu, voleybol və basketbol meydançaları tikiləcəkdir. Yaxın iki il ərzində 

burada 250 nəfərin işlə təmin olunması nəzərdə tutulur. Xidmət heyəti Türkiyədə xüsusi kurslar keçmişdir. 

Prezident İlham Əliyev istirahət-turizm mərkəzi ilə ətraflı tanış oldu, bu obyektin dilbər bir guşədə, 

Avropa standartlarına uyğun inşa edildiyini xüsusi vurğuladı və ölkəmizdə turizm sektorunun bundan sonra 

daha da inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini xatırlatdı. 

Sonra dövlətimizin başçısı səfərdə onu müşayiət edən jurnalistlərə müsahibə verdi. 

Müsahibənin mətni qəzetin növbəti nömrəsində dərc ediləcəkdir. 

 

AZƏRTAC 

2005, 19 avqust 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İsmayıllı rayonuna səfəri 

İvanovka kəndinin sakinləri ilə görüş 

(19 avqust 2005-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 19-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İsmayıllı rayonunun 

İvanovka kəndində olmuşdur. 

Kəndin mərkəzi meydanına toplaşmış minlərlə sakin dövlətimizin başçısını və xanımını böyük 

səmimiyyətlə və alqışlarla qarşıladı. 

İvanovka sakinlərinin əcdadları Azərbaycanın bu mənzərəli və bərəkətli guşəsinə bir neçə əsr əvvəl 

Rusiyadan köçürülmüşlər. Onların nəsilləri burada əmin-amanlıq şəraitində yaşamış, respublikamızın 

ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etmişlər. 

Kənd mədəniyyət evinin qarşısında Prezident İlham Əliyevin ivanovkalılarla görüşü oldu. Görüşü 

Nikitin adına kolxozun sədri Aleksey Kozlovtsev açdı. 

 

Nikitin adına kolxozun sədri Aleksey Kozlovtsevin çıxışı 

- Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli Mehriban xanım! 

Biz kənd sakinləri Sizi İvanovka torpağında salamlamağa şadıq, bu, bizim üçün böyük şərəfdir. 

Nəsillərin əlaqələri qırılmır, əksinə, davam edir. Sizin atanız, əziz ümummilli liderimiz Heydər Əliyeviç 

Əliyev Zərifə xanımla birlikdə kəndimizdə qonaq olmuşlar. Bu, o vaxt İvanovka üçün şərəf idi. İndi isə 

xüsusilə şərəfdir ki, bir ayın ərzində biz Sizinlə ikinci dəfə görüşürük. Biz buna çox şadıq. 

Heydər Əliyev bizim camaata həmişə kömək edirdi, bizi həmişə dəstəkləyirdi. Bu gün belə bir 

təsərrüfatı saxlaya bilməyimiz, ilk növbədə, hörmətli Heydər Əliyeviçin, indi isə İlham Heydəroviçin 

xidmətidir. Buna görə çox sağ olun. 

İlham Heydəroviç, sülhsevər siyasət apardığınıza, regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramını 

həyata keçirdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirik. Məktəblərin, xəstəxanaların, uşaq bağçalarının tikintisinə 

dair proqram həyata keçirən Mehriban xanıma təşəkkürümüzü bildiririk. 

İvanovka camaatı, dediyim kimi, son bir ayda kəndimizdə iki dəfə olan Prezidentimizi 

salamlamaqla yanaşı, Əli Kərimlinin himayə etdiyi gənclər hərəkatının separatçılıq fəaliyyətini pisləyir. 

İvanovka camaatı onları pisləyir və bu gün belə qüvvələrə Azərbaycan xalqı arasında yer yoxdur. 

Bir daha demək istəyirəm ki, Sizi bu torpaqda salamlamağa çox şadıq və əgər vaxtınız varsa, Sizi 

təsərrüfatımıza baxmağa dəvət edirəm. Çünki nailiyyətlərimiz, fəaliyyətimizin bəhrəsi var. 

İndi buraya toplaşmış camaatın hamısı İvanovka kəndindəki Nikitin adına kolxozun əməkçiləridir. 

Sizinlə dayandığımız bu küçəyə, icazənizlə, Heydər Əliyeviçin adını vermək və İvanovka kəndində onun 

büstünü qoymaq istərdik. Biz burada həm də kolxozumuzun mərhum sədri Nikolay Vasilyeviç Nikitinin də 

büstünü qoymaq istərdik. 

Sizin hamınıza bir daha səmimi qəlbdən təşəkkür edirik. Respublikamızın rifahı naminə uzun illər 

çalışmağınız üçün Tanrı Sizə möhkəm cansağlığı versin. Biz Azərbaycanda yaşayan ruslar, Azərbaycan 

ruslarıyıq. Azərbaycan Vətənimizdir və biz ölkəmizin vətənpərvərləriyik. Biz Sizi daim dəstəkləmişik və 

həmişə də dəstəkləyəcəyik. Allah canınızı sağ eləsin, Tanrı Sizə yar olsun. 

Sonra çıxış edən pensiyaçı Mariya Orlova Azərbaycan dövlətinin başçısına müraciət edərək dedi: 

- Əziz cənab İlham Heydəroviç! 

Əziz xanım Əliyeva! 

Bu gün sizi kəndimizdə qarşılamağımıza çox şadıq. Düz 24 il əvvəl biz valideynləriniz Heydər 

Əliyeviçi və Zərifə Əzizovnanı qarşılamışdıq. Biz onda çox şad idik. Aradan çox vaxt keçib, lakin onlar ən 

yaxın və əziz insanlar kimi qəlbimizdə yaşayırlar. Xatirimdədir, mehmanxanaya gəldikdə, - Nikolay 

Vasilyeviç bizi oraya aparmışdı, - Zərifə Əzizovna dedi ki, mehmanxana onların çox xoşuna gəlir və burada 

qalacaqlar. Oturub çay içdilər, Heydər Əliyeviç dedi ki, yoldan gəlmişik, indi bir az dincimizi alaq. Sonra 

o, Nikolay Vasilyeviçə dedi ki, vaxt təyin etsin, gedib obyektlərə baxaq. Zərifə xanım isə mənə dedi ki, 

bizim İvanovkaya baxmaq istəyir. Dedim, “Buyurun”. Biz bütün kəndi gəzdik, o, camaatla hal-əhval tutur, 

dolanışıqları, iş-gücləri ilə maraqlanırdı. Həmkəndlilərimiz dedilər ki, çox yaxşı yaşayırlar. Bizim evimizə 

də gəldik, o, evə, həyət-bacaya baxdı. Sonra biz Nikolay Vasilyeviçgilə getdik, bizi onun arvadı Anna 

Timofeyevna qarşıladı, vaxt tapıb onlara təşrif gətirdiyinə görə Zərifə Əzizovnaya təşəkkür etdi. Mən 

dedim: “Zərifə xanım, biz getməliyik, çünki Heydər Əliyeviç tezliklə gəlməlidir”. Biz getdik, 15-20 
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dəqiqədən sonra Heydər Əliyeviç gəldi, çox şən idi, gülürdü. O dedi: “Mər hər yeri, bütün müəssisələri öz 

gözümlə gördüm, heyran qaldım ki, bütün bunlar təkcə kənd camaatının öz əlləri ilə yaradılıb, bütün 

obyektlər lazımi avadanlıqla təchiz edilib”. O, sanki nağılı xatırladan kolxozun rəhbərinin xidmətlərini də 

vurğulayaraq dedi ki, “əgər respublikada mənim 15-20 nəfər belə rəhbər işçim olsaydı, çox razı qalardım”. 

Onlar gedəndə Heydər Əliyeviç məni qucaqlayıb dedi: “Biz sizdən, bizi necə qarşılamağınızdan, 

qonaqpərvərliyinizdən çox məmnun olduq”. Respublikanın bütün rəhbərliyi də Heydər Əliyeviçlə birlikdə 

gəlmişdi. Qonaqpərvərliyimizdən onlar da çox razı qaldılar. 

İlham Heydəroviçə atası kimi müdrik olmağı arzulayıram. Kəndimizi necə varsa, eləcə də 

saxlamağa kömək edin. İndi çox evlər satılır. Lakin istəyirik ki, bu evlər uşaqlarımıza, nəvə-nəticələrimizə 

qalsın. İlham Heydəroviç, indi isə icazə verin, yanınıza gəlim, əlinizi sıxım, Sizə möhkəm cansağlığı 

arzulayım, ən xoş diləklərimi bildirim. Heydər Əliyeviçə və Zərifə Əzizovnaya Tanrıdan rəhmət diləyirəm. 

İlham Heydəroviçə isə hələ çox-çox illər respublikamızın lideri olmasını arzu edirəm. 

 

X X X 

 

Kənd xəstəxanasının cərrahı Məhəmməd Əsgərov dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 

- Əziz İlham Heydər oğlu! 

Sizi ürəkdən salamlayıram, bizi xatırladığınıza və bizə qayğı göstərdiyinizə görə çox sağ olun. 

Heydər Əlirza oğlunun 1981-ci ildə kəndimizə gəldiyini, onun çıxışını xatırlayıram, Nikolay Vasilyeviçin 

o zaman böyük öhdəliklər götürdüyünü xatırlayıram. Sizin gəlişiniz də bizim üçün böyük bayram, böyük 

hadisədir və qəlbimizdə əbədi qalacaqdır. 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Əziz dostlar! 

Əziz ivanovkalılar! 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizə öz hörmət və məhəbbətimi bildirirəm. Mən sizin 

rəhbərinizlə, Azərbaycanın rus icmasının ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yaşayan nümayəndələri ilə lap 

bu yaxınlarda görüşmüşəm. Bizim çox ətraflı, çox açıq söhbətimiz oldu. Müxtəlif nöqteyi-nəzərləri bilmək, 

Azərbaycanın bütün bölgələrində əmin-amanlıq olduğunu bir daha eşitmək mənə çox xoş idi. Ölkəmizdə 

yaşayan bütün xalqlar arasında sülh olması bu gün müstəqil Azərbaycanda ən böyük nailiyyətlərdən biridir. 

Biz tarixi çox yaxşı bilirik, müxtəlif ölkələrdə baş verən hadisələri izləyir və görürük ki, heç də hər 

yerdə belə deyildir. Elə ölkələr var ki, orada müxtəlif millətlərin nümayəndələri müxtəlif həyat sürür, 

müxtəlif maraqlarla yaşayırlar, qarşıdurmalar, problemlər mövcuddur. Bizim ölkəmizdə belə şeylər yoxdur. 

Bu, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının çox böyük xidmətidir. Bu, 1970-ci illərdə də, 1990-cı illərdə də 

milli həmrəyliyə, milli sülhə yönəldilən siyasət aparmış ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin çox böyük 

xidmətidir. Azərbaycanın hər bir vətəndaşının eyni hüquqları və vəzifələri vardır. İnsanlar arasında milli 

və ya dini baxımdan heç vaxt, keçmişdə də heç bir fərq qoyulmayıb və bundan sonra da qoyulmayacaqdır. 

Heydər Əliyev sizin kəndə, ivanovkalılara həmişə xüsusi diqqətlə yanaşmışdır, burada dəfələrlə 

olmuşdur. Onun səmimi xatirələrini mən də eşitmişəm. Sonralar sizin rəhbərliyinizlə görüşümüzdə o 

günləri biz də xatırladıq. Bu hisslər səmimi idi, qəlbin dərinliklərindən gələn hisslər idi və mən bu hissləri 

indi də keçirirəm. Bu gün, sizin qonağınız olduğum vaxtda çox dərin məmnunluq hissləri keçirirəm. 

Sizin burada firavan yaşamağınızdan, təsərrüfatla məşğul olmağınızdan, bütün məsələlərinizi 

özünüzün həll etməyinizdən dərin məmnunluq duyuram. Bilirsiniz ki, Heydər Əliyev 1993-cü ildə 

hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra islahatlar, - o cümlədən kənd təsərrüfatında, - başlayanda, belə bir arzu ifadə 

edildi ki, sizin kolxoz olduğu kimi qalsın. Ona görə də bütün qaydalardan bir istisna kimi, kolxozun 

saxlanılması qərara alındı. 
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Məktəb tikintisi barədə müraciət də olmuşdur. Bildiyiniz kimi, indi bir çox rayonlarda məktəblər 

tikilir. Biz bu müraciət barədə danışdıqdan dərhal sonra hökumətə göstəriş verdim ki, burada ən müasir 

məktəb tikilməsi üçün layihə hazırlansın, yer ayrılsın. Hörmətli Mariya xalanın dediklərini də tam 

dəstəkləyirəm ki, ivanovkalılar - yaşlı nəsil də, gənc nəsil də İvanovkada yaşamalıdır, heç kim köçüb 

getməməlidir. Bunun üçün nə lazımdırsa, hamısını edəcəyik. İrəli sürdüyünüz bütün məsələləri - iş yerləri 

yaradılması barədə də, maliyyələşdirmə barədə də, əgər lazımdırsa, kredit verilməsi barədə də, kənd 

təsərrüfatı texnikası barədə də məsələləri həll edəcəyik. Bütün mövcud məsələlər həll olunacaqdır. 

Bu gün Azərbaycanda işlər yaxşı gedir, iqtisadiyyat inkişaf edir, regionlar inkişaf edir. Mən 

Azərbaycanın bütün rayonlarına gedirəm, vəziyyətlə tanış oluram. Dünyada ən yüksək iqtisadi artım 

bizdədir, büdcəmiz artır. Gələn il büdcəmiz azı 3 milyard 200 milyon dollara çatdırılacaq, bu il 2 milyard 

200 milyon dollar, ötən il 1 milyard 500 milyon dollar olmuşdur. Yəni iki ildə büdcə iki dəfədən çox 

artacaqdır. Dünyanın heç bir ölkəsində belə artım yoxdur. Ona görə də maliyyə imkanlarımız artdıqca, təbii 

ki, regionların inkişafına, ilk növbədə, kənd təsərrüfatının inkişafına daha çox vəsait ayrılacaqdır. 

Azərbaycanda güclü sənaye potensialı var və indi neft potensialı da möhkəmlənir. Lakin əhalinin yarısından 

çoxu kənd yerlərində yaşayır, kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. Ona görə də kənd təsərrüfatının inkişafına 

kömək üçün müxtəlif tədbirlər görülür, əhalini texnika ilə təmin edəcək “Aqrolizinq” səhmdar cəmiyyəti 

yaradılmışdır. Əlbəttə ki, sahibkarlara kreditlər veriləcəkdir. Ona görə də bu istiqamətdə məsələlər həll 

olunacaqdır. 

Mən çoxmillətli ölkəmizdə milli həmrəyliyin və sülhün olmasını müstəqil Azərbaycanın ən başlıca 

nailiyyətlərindən biri hesab edirəm. Çoxmillətli ölkədə yaşamaq böyük xoşbəxtlikdir. Yalnız bir millətin 

nümayəndələrinin yaşadıqları ölkələrdə insanlar özlərini çox şeydən məhrum edir, mədəniyyətlərin 

qarşılıqlı təsirindən, bir-birini zənginləşdirməsindən zövq ala bilmir, xalqlar arasında dostluğun nə demək 

olduğunu başa düşə bilmirlər. Azərbaycanda isə əksinədir və bu, bizim dövlətimizin siyasətidir, bu, ölkənin 

hər bir vətəndaşının qəlbində, canında yaşayır. 

İnsanların hissləri ilə dövlət siyasətinin uyğun gəlməsi çox vacibdir. Başlıcası odur ki, bu, belə də 

davam etsin, saxlanılsın və ölkəmiz, onun hər bir vətəndaşı gündən-günə daha yaxşı yaşasın, həyat, iş, təhsil 

üçün yaxşı şərait, yaxşı tibbi xidmət olsun. Bunların hamısı gündəlikdədir və maliyyə imkanları artdıqca 

bütün sosial məsələlərə - əmək haqqına, pensiyalara və digər sosial ödənişlərə daha çox diqqət 

yetiriləcəkdir. 

Mən sizi bir daha ürəkdən salamlamaq istəyirəm. Bu gün mənim üçün çox fərəhli gündür. Çoxdan 

sizin kəndinizə gəlmək istəyirdim. Əlbəttə, bunu öz proqramımda planlaşdırmışdım. Biz bu yaxınlarda 

Bakıda görüşərkən demişdim ki, İsmayıllı rayonunda olacağam və hökmən kəndinizə gələcəyəm. Budur, 

artıq gəlmişəm. Sizə öz hörmətimi bildirirəm. Xoşbəxt yaşayın. Mən isə sizə kömək üçün öz tərəfimdən 

hər şeyi edəcəyəm. Sizə xoşbəxtlik və əmin-amanlıq arzulayıram. 

Dövlətimizin başçısının nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və alqışlarla qarşılandı. 

 

X X X 

 

Sonra Azərbaycan Prezidentinə və xanımına xatirə hədiyyələri təqdim edildi. 

Dövlətimizin başçısı kolxozun fəaliyyəti ilə tanış oldu, istehsal binalarına baxdı. Mədəniyyət 

sarayında ivanovkalıların istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarından ibarət sərgi ilə tanış oldu. 

Aleksey Kozlovtsev Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi ki, kolxoz 1936-cı ildə yaradılıb, hazırda 

kəndin əhalisi 3 min nəfərdən çoxdur, onların 2250 nəfəri ruslar, 455-i ləzgilər, 324-ü azərbaycanlılardır. 

Kolxozun ərazisi 8497 hektardır, onun 67 hektarı dövlət mülkiyyəti, 2907 hektarı bələdiyyə mülkiyyəti, 

198 hektarı həyətyanı sahə, 4715 hektarı isə özəlləşdirilmiş əkin sahəsidir. Hazırda kolxozda 2617 baş 

qaramal, 6233 baş davar, 1014 donuz, 2233 ev quşu var. Kolxozda bitki yağı, pendir və kərə yağı, kərpic 

istehsal edən sexlər, çörək-bulka sexi, iki dəyirman, asfalt zavodu fəaliyyət göstərir. 

Prezident İlham Əliyev Mədəniyyət sarayının qonaq salonuna, habelə kənd klubuna da baxdı, 

mədəniyyət sahəsində ənənələrin qorunub saxlanmasından məmnunluq duyduğunu söylədi. 

Sonra Azərbaycan Prezidenti kolxozun və İvanovka bələdiyyəsinin inzibati binaları, habelə kəndin 

Qonaq evi ilə tanış oldu. Məlumat verildi ki, ümummilli lider Heydər Əliyev 1981-ci ilin iyununda 

İvanovkada olarkən bu evdə qalmışdır. Dövlət başçısı həmin vaxt çəkilmiş və görkəmli siyasi xadimin 

qaldığı otaqda nümayiş etdirilən fotoşəkillərə baxdı. 
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Prezident İlham Əliyev Fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı: “Olduqca şadam ki, İvanovka 

kəndində Heydər Əlirza oğlu, Zərifə Əziz qızı haqqında çox xatirələr var. İvanovkalıların mənim 

valideynlərimin xatirəsinə belə ehtiramla və səmimi münasibət bəsləməsini yüksək qiymətləndirirəm. 

Atamın işini davam etdirmək üçün, öz tərəfimdən, var qüvvə ilə səy göstərəcəyəm. İvanovkalılara və 

kəndin problemlərinə münasibətim Heydər Əliyevin siyasətinin davam etdirilməsidir. Mənə, ailəmə 

göstərilən səmimi və mehriban münasibətə görə bütün kənd camaatına təşəkkür edirəm. Bütün 

ivanovkalılara əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram. 

Hörmətlə, 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. 18 avqust 2005-ci il”. 

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev ailə üzvləri ilə birlikdə Qonaq evində çay süfrəsinə dəvət olundu. 

 

AZƏRTAC 

2005, 20 avqust 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İsmayıllı rayonunda jurnalistlərə müsahibəsi 

(19 avqust 2005-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 19-da İsmayıllı rayonundakı 

“Green House” istirahət-turizm mərkəzində bölgəyə səfərdə onu müşayiət edən jurnalistlərə müsahibə 

vermişdir. 
- Cənab Prezident, Siz dəfələrlə bəyan etmisiniz ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli 

istiqamətində aparılan danışıqlarda bir nəticə yoxdur. Belə olan halda, Kazan danışıqlarında nə isə yeni 

bir şey gözləmək olarmı? 

- Nəticə yoxdur, bunu biz hamımız görürük. Amma eyni zamanda, hələ ki, ümidlər var. Nə qədər 

ki, bu ümidlər var, biz danışıqları davam etdirməliyik. Hesab edirəm ki, son müddət ərzində görülən işlər 

nəticəsində beynəlxalq birlik bu məsələyə daha da birmənalı şəkildə yanaşmağa başladı və beynəlxalq 

təşkilatlarda bu məsələnin müzakirəsi onu göstərir ki, diqqət azalmır. Bundan əlavə deyə bilərəm ki, qəbul 

olunmuş qərarlar da reallığı əks etdirir. 

- Cənab Prezident, Siz Azərbaycanın Borjomi bəyannaməsinə qoşulması perspektivini necə 

qiymətləndirirsiniz? 

- Biz belə bir məsələni nəzərdən keçirməmişik. 

- Perspektivi də ? 

- Əvvəlcə öyrənmək lazımdır ki, bu nə bəyannamədir. Mən onunla tanış deyiləm. 

- Cənab Prezident, “qara piar”ın dayandırılması ilə bağlı həm mətbuatdan, həm də ziyalılardan 

Sizə müraciətlər olubdur. Siz bu müraciətlərə necə münasibət bəsləyirsiniz, müdaxilə edirsinizmi? 

- Mən necə müdaxilə edə bilərəm. Bizdə mətbuat azadlığı var, söz azadlığı var, qəzetlər istədiyini 

yazırlar və bilirsiniz ki, biz heç bir mət-bu orqana heç bir təzyiq göstərmək fikrində deyilik. Heç bir təsir 

də göstərmək fikrində deyilik. Ona görə yaxşı olardı bu müraciətlər o mətbu orqanlara ünvanlansın ki, 

onların fəaliyyətində hansısa narahatçılıq var. Sadəcə olaraq, Prezident kimi mən azad mətbuatın 

tərəfdarıyam. Eyni zamanda, hesab edirəm ki, ölkəmizin normal, demokratik inkişafı üçün bütün siyasi 

mübarizələr etika çərçivəsində aparılmalı, heç bir təhqirə yol verilməməlidir. Ancaq məsələ belədir ki, hər 

iki tərəf, ya üç tərəf, ya beş tərəf gərək buna riayət etsin. Əgər hansısa mətbu orqan kiməsə qarşı böhtan 

kampaniyası aparırsa, fikirləşməlidir ki, bu kampaniya nə vaxtsa ona qarşı da başlanacaqdır. Ona görə mənə 

bu müraciəti ünvanlamaqla, hesab edirəm ki, düzgün ünvan seçilməyibdir. Bu, gərək mediaya ünvanlansın 

və media özü qərarını versin. 

- Cənab Prezident, dialoq məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Bir çox hallarda dialoq baş verdi, ancaq 

müxalifət tərəfdən müəyyən formalarda bunun qarşısı alındı, etiraz edildi, çox zaman onlar gəlmədilər. 

Bəs, bu gün vəziyyət necədir, dialoq Sizi qane edirmi? 

- Hər halda, müsbət hal odur ki, uzun fasilədən sonra bu dialoq başlandı və biz gərək buna realist 

baxımdan yanaşaq. Demək olar ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra iqtidar-müxalifət 

dialoqu aparılmamışdır. Bizdə belə siyasi təcrübə olmamışdır və bu, bizim böyük qüsurumuzdur. İndi bu 

proses başlandı. Əlbəttə ki, mən istərdim bu proses daha sürətlə və səmərəli getsin, amma bu da təkcə bir 

tərəfdən asılı deyildir. Elə məsələ varki, bunu hökumət və ya hakim partiya, yaxud da ki, iqtidar həll 

etməlidir və həll edir. Elə məsələ də var ki, təkcə bir tərəfdən asılı deyildir. Dialoqda iki tərəfin iştirakı 

vacibdir. Hər halda, gələcək göstərər. 

- Cənab Prezident, müxalifət dialoqun davam etdirilməsi üçün Sizinlə, yaxud da Ramiz Mehdiyevlə 

bir masa arxasında oturmağı təklif edirdi. Buna münasibətiniz necədir? 

- Dialoq partiyalar arasında aparılır. Ümumiyyətlə, bizdə bütövlükdə cəmiyyətdə dialoqun 

aparılmasına ehtiyac yoxdur. Çünki cəmiyyət birmənalı şəkildə öz seçimini edibdir və bizim apardığımız 

siyasəti dəstəkləyir. Əlbəttə ki, partiyalar arasında dialoqun aparılması zəruridir. Çünki əsas ixtilaflar 

partiyalar arasındadır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, mövcud format məqsedəuyğundur və Yeni 

Azərbaycan Partiyasının rəhbər işçiləri, partiya sədrinin müavini birbaşa dialoqda iştirak edirlər. Hesab 

edirəm ki, bu səviyyə indiki məqam üçün uyğundur. 

- Cənab Prezident, Amerika hərbi bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi məsələsi müzakirə 

mövzusudurmu? Son zamanlar belə məsələlər mətbuatın diqqətindədir. 

- Xeyr, müzakirə mövzusu deyildir. Mətbuatda bu məsələyə çox böyük diqqət göstərilir. Daha 

doğrusu, deyə bilərəm ki, yerli mətbuatda. Mən xarici mətbuatı da izləyirəm, orada belə ciddi müzakirə 

aparılmır. 
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Bilmirəm, nədənsə, yerli mətbuatda bu məsələyə daha çox yer ayrılır. Amma hesab edirəm ki, həm 

mənim bəyanatlarım, həm də Amerika rəsmilərinin çıxışları bu məsələyə aydınlıq gətirir. Bu məsələ 

müzakirə olunmur. 

- Cənab Prezident, YAP-ın namizədlər siyahısı təqdim olundu. Partiyanın sədri kimi Siz siyahının 

hansı prinsiplər əsasında tutulması barədə nə deyə bilərsiniz? 

- Bu məsələ Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə heyətində müzakirə olundu və siyahı təsdiq edildi. 

Əlbəttə ki, partiyanın rəhbəri kimi mən bu tərkibin formalaşmasında çox ciddi rol oynamışam və mənim 

fikirlərim o tərkibdə öz əksini tapmışdır. Mən hesab edirəm ki, partiyanın qarşısında böyük xidmətlər 

göstərmiş insanlar, cəmiyyətdə nüfuz sahibi olan insanlar mütləq siyahıda olmalıdırlar. Eyni zamanda, 

cəmiyyətdə olduğu kimi, yeniləşmə prosesi də getməlidir.  Bizim partiyamızda bu yeniləşmə prosesi gedir 

və siyahıda yeni adların görünməsi məhz bunun təzahürüdür. Deyə bilmərəm ki, bütün siyasi partiyalarda 

yeniləşmə prosesi gedir. Ona görə bəzi siyasi partiyalarda uzun illərdir ki, durğunluq müşahidə olunur və 

bildiyiniz kimi, durğunluq da heç vaxt müsbət nəticəyə gətirib çıxarmır. Deyə bilərəm ki, bu siyahı seçicilər 

tərəfindən də müsbət qarşılanmalıdır. Biz elə namizədlər irəli sürməliyik ki, seçicilər onların fəaliyyətini 

bəyənsinlər və onlara səs versinlər. Mən şübhə etmirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri 

seçkilərdə qələbə qazanacaqlar. 

- Cənab Prezident, biz burada bölgənin sahibkarları ilə söhbət etdik. Onlar dedilər ki, 

sahibkarlığın inkişafına kifayət qədər yardım göstərilir. Amma Sahibkarlığa Kömək Milli Fondundan 

verilən kreditlərlə bağlı müəyyən problemlər var. Birincisi odur ki, girov məsələsinə görə onlar yüksək 

məbləğdə kredit ala bilmirlər. İkincisi isə, müvəkkil banklar ayrı seçkiliyə yol verirlər. Keçən il bu 

qaydalara dəyişiklik olmuşdur. Bu il necə, bu sahədə hansısa işlər görüləcəkmi? 

- Bu sahədə işlər görüləcək və görülür. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, keçən il bu məqsədlərə 100 

milyard manat, ondan əvvəlki il 60 milyard manat, bu il 200 milyard manat ayrılmışdır. Gələn il ən azı 400 

milyard manat ayrılacaqdır. Yəni hökumət öz tərəfindən bu məsələnin inkişafını dəstəkləyir. Hansı yolla 

biz bunu edə bilərik? Yalnız büdcədə nəzərdə tutulmuş kreditlərin həcminin artırılması ilə. Ancaq əlbəttə 

ki, bütün bu məsələlər mövcud olan qanunvericiliyə uyğun şəkildə həll edilməlidir. Əlbəttə, burada 

müvəkkil bankların da müəyyən riskləri var. Çünki müvəkkil banklar bu məbləği nəticə etibarilə dövlətə 

qaytarmalıdır. Ona görə, ilk mərhələdə kredit girov qoyulmaqla verilir. Ancaq mən də bilirəm ki, bəzi 

yerlərdə sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyənlərin, sadəcə, əmlakı yoxdur ki, onu girov qoysun. Bu məsələyə 

də biz baxacağıq. Yəni, bu bizim üçün, belə demək mümkündürsə, yeni bir istiqamətdir. Böyük həcmdə 

kreditlər ayrılmasının davam etdirilməsi çox vacibdir və biz gərək bu sahədə sahibkarların işini maksimum 

yüngülləşdirək. Çünki Azərbaycanın inkişafı özəl sektorun hesabına olacaqdır. Sahibkarlığın inkişafı, özəl 

sektorun formalaşması, ölkəmizin iqtisadi inkişafı üçün çox vacib bir amildir. 

- İlham müəllim, hazırda Azərbaycanın ədalət mühakiməsindən xaricdə gizlənən bir sıra 

siyasətçilər parlament seçkilərində iştirak etmək istədiklərini bildirirlər. Onların bu səylərini necə 

qiymətləndirirsiniz? Onlar hesab edirlər ki, siyasi hüquqları bu yolla təmin olunur. 

- Mən hər bir insanın hüququnu və vəzifələrini qanun və Konstitusiya çərçivəsində 

qiymətləndirirəm. Azərbaycanda biz öz fəaliyyətimizdə qanunun və Konstitusiyanın tələblərinə ciddi əməl 

etməyə çalışırıq. Seçki hüququ mövcuddur, hər kəsin ondan istifadə etmək haqqı var. Kiminsə 

namizədliyinin qeydiyyata alınması üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Kimlərinsə qanunla bağlı 

problemləri varsa, cinayət törətmişlərsə və buna görə cavab verməlidirlərsə, bu, başqa məsələdir. Siyasətçi, 

deputatlığa namizəd olub-olmadıqlarından asılı olmayaraq, onlar buna görə cavab verməli-dirlər. Bunlann 

biri digəri ilə heç cür bağlı deyildir. 

- Cənab Prezident, mənyenə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunmaq istərdim. Müşahidəçilər belə 

fikir söyləyirlər ki, tərəflər heç vaxt sülh danışıqlarına indiki kimi yaxın olmayıblar. Sizin bu fikrə 

münasibətiniz necədir və razılaşdırılmış prinsipial məqamlar varmı? Bəzi mətbuat orqanları da yazırlar, 

Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi məsələsi müzakirə mövzusu ola bilərmi? 

- Mən hesab edirəm ki, son müddət ərzində əldə edilmiş irəliləyiş, əlbəttə, mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir, amma sülhün bağlanmasına təminat vermir. Çünki tərəflərin mövqelərində hələ də ciddi fikir ayrılığı 

var. 

Ermənistanın mövqeyindən fərqli olaraq, bizim mövqeyimiz dəyişməz qalır. Uzun illər ərzində, 

xüsusən də mən Prezident vəzifəsinə seçildiyim gündən bizim mövqeyimiz bəyan edilib, ictimaiyyətə 

təqdim olunmuşdur. 2003-cü ilin sonunda Ermənistan Prezidenti ilə görüşümüzdə Ermənistan tərəfinə də 

bəyan edildi və o vaxtdan bu günə qədər bizim mövqeyimizdə  heç  bir dəyişiklik yoxdur. Bunu beynəlxalq 
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ictimaiyyət də bilir, Azərbaycan xalqı da bilir. İşğal olunmuş torpaqlar azad olunmalıdır və qaçqınlar, 

köçkünlər doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyinə 

təminat olmalıdır və onlara ən yüksək muxtariyyət statusu verilə bilər. Praqa prosesi adlandırdığımız 

çərçivə artıq mərhələli həllin təzahürüdür. Mərhələli həll də ondan ibarətdir ki, ilk növbədə torpaqlar 

boşaldılır, ondan sonra isə hər iki tərəf status haqqında mümkün ola bilən razılığa gələ bilər. O hansı razılıq 

ola bilər - bunu tərəflər müzakirə etməlidirlər. Bu müzakirə bir ay da gedə bilər, 1 il də gedə bilər. Hər 

halda, buna heç bir vaxt məhdudiyyəti qoyulmamalıdır. 
Onu da deməliyəm ki, Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının iradəsindən kənar heç bir qərar qəbul 

edilməyəcəkdir. Biz başa düşürük ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyi təmin 

olunmalıdır. Bu təbiidir və biz buna normal yanaşmalıyıq. Ancaq eyni zamanda, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyil və heç vaxt olmayacaqdır. Bir daha demək istəyirəm ki, bütün amillər 

Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Hüquqi müstəvidə bu, ümumiyyətlə, müzakirə mövzusu deyil, hamı bilir ki, 

biz haqlıyıq. Siyasi cəhətdən beynəlxalq təşkilatların qərarları və addımları ədaləti əks etdirir. İqtisadi 

cəhətdən Ermənistan Azərbaycanla ümumiyyətlə, rəqabət apara bilmir və bilməyəcəkdir. 
Müdafiə potensialının gücləndirilməsi bizim üçün prioritet məsələdir və biz bunu çox güclü şəkildə 

artıracağıq. Ona görə də Ermənistan tərəfinin, sadəcə, xeyrinə olardı ki, bütün bu reallıqları dərk eləsin və 

müasir şəraitə uyğun şəkildə addımlar atsın. Qloballaşan dünyada, Avropa sərhədlərini genişləndirdiyi bir 

vaxtda separatizmə yol yoxdur. Heç bir xalq, heç bir qurum, hətta tanınmamış qeyri-qanuni qurum təcrid 

olunmuş vəziyyətdə uzun müddət yaşaya bilməz. Bu, reallıqdır. Çox mühümdür ki, Azərbaycanın mövqeyi 

dünyada gedən proseslərə uyğundur. Ermənistanın mövqeyi isə, sadəcə olaraq, keçmişin təzahürüdür, 

keçmişin əlamətidir və gələcəkdə bu köhnə baqajla beynəlxalq aləmdə yaşamaq onlar üçün çətin olacaqdır. 

- Cənab Prezident, üç rayonda oldunuz, ümumiyyətlə regionların inkişafı və buradakı vəziyyət Sizi 

qane edirmi? Eyni zamanda, regionların iqtisadi inkişafı proqramına özünüz nəzarət edirsiniz, 

perspektivdə hansı planlar vardır? 

- Yaxşıdır, təəssürat yaxşıdır. Qəbələ rayonunda gedən abadlıq-quruculuq işləri məni daha çox 

sevindirdi. Orada şəhər daha da abadlaşıbdır, eyni zamanda çoxlu yeni müəssisələr yaradılır. Bildiyiniz 

kimi, bir müddət bundan əvvəl hər üç rayonda mənim tərəfimdən icra hakimiyyəti başçıları dəyişildi. 

Qəbələdə 2004-cü ildə, İsmayıllıda və Oğuzda bu ilin may ayında. İnsanlarla ünsiyyətdə olduğum vaxtda 

hiss etdim ki, bu dəyişikliklər də müsbət qarşılanır. Vaxt lazımdır, mən çox sevinirəm ki, yeni təyin 

olunmuş rəhbərlər, icra hakimiyyəti başçıları böyük həvəslə, maraqla işləyirlər. Onların qarşısında 

qoyulmuş vəzifə məhz bundan ibarət olmuşdur ki, gəlsinlər, işləsinlər, yaratsınlar. Bu yeni yanaşmadır, 

yeni təfəkkürdür. Hər bir rəhbərin qarşısında bu vəzifə dayanmalıdır və onun fəaliyyəti haqqında mənim 

çıxaracağım qərar həm onun işindən, həm də xalqın onlara olan münasibətindən asılı olacaqdır. Ona görə 

mən maraqlanıram, soruşuram ki, fikriniz necədir? Oğuzda və İsmayıllıda da inkişaf üçün böyük potensial 

var. İlk növbədə turizmin, digər tərəfdən kənd təsərrüfatının inkişafı üçün. Hər iki istiqamətdə uğurlara nail 

olmaq üçün hökumət tərəfindən addımlar atılacaqdır. Zona müşavirəsi keçiriləcək və məsələlərə daha 

konkret şəkildə baxılacaqdır. Regionların inkişafı Dövlət proqramında bütün məsələlər öz həllini tapıbdır. 

Amma elə məsələlər vardır ki, orada öz əksini tapa bilməyib. Ona görə zona müşavirələrinin keçirilməsi də 

çox vacibdir. Yəni konkret məsələlərlə məşğul oluruq. Bu zonanın böyük potensialı var. Ümumiyyətlə, 

Azərbaycanın hər bir yerində, əlbəttə ki, müxtəlif səviyyədə inkişaf var və yerli kadrlar, bütövlükdə yaxşı 

işləyirlər və öz fəaliyyətlərində müsbətə doğru irəliləyiş görünməkdədir. 

- Cənab Prezident, Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına qəbulu ilə bağlı işçi qrupu bir müddət 

əvvəl Cenevrədə üçüncü görüşdə iştirak etmişdir. Orada belə fikir səslənmişdir ki, Rusiyanın bu təşkilata 

Azərbaycandan qabaq qəbul edilməsi ölkəmiz üçün problemlər yaradacaqdır. Ümumiyyətlə, Siz bu 

istiqamətdə görülən işləri necə qiymətləndirirsiniz? 

- Bu, bizim strategiyamızın ümumi hissəsidir. Beynəlxalq təşkilatlarla çox səmərəli əməkdaşlıq 

edirik və Dünya Ticarət Təşkilatı da çox mötəbər təşkilatdır. Azərbaycanın o təşkilatda üzvlük məsələsi də 

çox vacibdir. Bunun vaxtı var, əlbəttə ki, şərtləri var. Biz bilirik ki, bəzi ölkələr o təşkilata daxil olarkən 

tələskənliyə yol verdilər və ondan sonra çox çətin vəziyyətə düşdülər. Yəni yerli istehsal iflic vəziyyətinə 

düşdü, yerli istehsalçılar çətinliklərlə üzləşdilər və ölkələrin ixrac potensialı aşağı düşdü. Azərbaycan indi 

inkişafdadır. Azərbaycanda həm iqtisadiyyat artır, sənaye potensialı artır, həm də bizim ixrac potensialımız 

artır. Ona görə də bütün bu amillər nəzərə alınmalıdır. Biz hansısa təşkilata, sadəcə, kortəbii şəkildə üzv 

olmaq üçün tələsmirik. Bu, bizim siyasətimizdir, biz məsələni öyrənirik, danışıqlar gedir. Prinsip etibarilə 
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Dünya Ticarət Təşkilatında bizim iştirakımız zəruridir. Ancaq onun şərtləri var və bu şərtlərə gərək çox 

dəqiqliklə baxılsın. Sağ olun. 

 

AZƏRTAC 

2005, 21 avqust 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qobustan rayonuna səfəri 

Qobustan Olimpiya İdman Mərkəzinin təməlqoyma mərasimi 

(23 oktyabr 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

oktyabrın 23-də Qobustan rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı burada gül-çiçəklə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Qobustan rayonunun Mərəzə qəsəbəsində Olimpiya idman 

mərkəzinin təməlqoyma mərasimində iştirak etdi. Buraya toplaşan idmançılar və inşaatçılar dövlətimizin 

başçısını hərarətli alqışlarla qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev Olimpiya idman mərkəzinin layihəsi ilə tanış oldu. Məlumat verildi ki, 

burada 5 hektar ərazidə yerləşəcək mərkəzdə 934 yerlik idman salonu, eni 12, uzunluğu 25 metr olan hovuz, 

60 yerlik üçmərtəbəli mehmanxana, yeməkxana, 2 min yerlik stadion, mini-futbol, voleybol, basketbol və 

idmanın digər növləri üzrə meydança və salonlar, yardımçı otaqlar tikiləcəkdir. Sifarişçi Gənclər və İdman 

Nazirliyi, podratçı isə “Avanqard” firmasıdır. Olimpiya idman mərkəzinin tikintisi 2008-ci ildə başa 

çatdırılacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı gilizi təmələ qoydu və beton qarışığını tökdü. 

Prezident İlham Əliyev idmançıları və inşaatçıları təbrik etdi, onlara uğurlar arzuladı. Söhbət 

zamanı dövlətimizin başçısı bildirdi ki, burada işlərin birinci mərhələsi başa çatdıqdan sonra tikinti işləri 

davam etdiriləcəkdir. Əhalisi çox olan rayonlarda olimpiya idman kompleksləri tikildikdən sonra əhalisi az 

olan rayonlarda, o cümlədən da Qobustan rayonunda da gələcəkdə belə kompleks tikiləcəkdir. Yaxın 

vaxtlarda Bakıdan Şamaxı, İsmayıllı və Qəbələyə, sonra isə Gürcüstan sərhədinə qədər müasir yol 

çəkiləcəkdir. Buraya turistlər gələcək, idmançılar bu idman mərkəzindən istifadə edəcəklər. Qobustan 

rayonu idmançılarının da uğurları vardır. Ölkəmizdə bundan sonra da idmana diqqət və qayğı göstəriləcək 

və Qobustan idmançıları da gözəl idman mərkəzindən istifadə edərək, Azərbaycanın bu sahədə uğurlar 

qazanmasına öz töhfəsini verəcəklər. 

 

AZƏRTAC 

2007, 23 oktyabr 
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Ticarət mərkəzi ilə tanışlıq 

(23 oktyabr 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 23-də Mərəzə qəsəbəsində 

yeni tikilmiş Ticarət mərkəzi ilə də tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 3 hektar sahəni əhatə edən Ticarət mərkəzinin inşasına 

2007-ci ilin aprelində başlanılmış və 6 ay ərzində işlər tamamlanmışdır. “Qobustan Holding” şirkəti 

tərəfindən inşa edilmiş Ticarət mərkəzi 3 bölmədən ibarətdir. Birinci bölmədə meyvə-tərəvəz, bostan 

məhsulları, balıq məhsulları və sair mallar satılır. İkinci və üçüncü bölmələrdə əsasən ticarət mağazaları 

yerləşir. Burada yundarama sexi və qəssabxana da fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə 80 nəfərlik mehmanxana, 

yardımçı binalar vardır. Həyətdə gül saatı quraşdırılmış, ətraf ərazi abadlaşdırılmışdır. Burada təxminən 

110 yeni iş yeri yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı mağazalara baxdı, məhsulların çeşidi və qiymətləri ilə maraqlandı, 

satıcı və alıcılarla söhbət etdi. Onlar bildirdilər ki, əvvəllər sakinlər lazım olan malları, məhsulları almaq 

üçün başqa yerlərə gedirdilər, indi isə burada hər şey var. Bu, Sizin ölkəmizdə apardığınız iqtisadi siyasətin 

nəticəsidir. Allah Sizin köməyiniz olsun! 

Dövlətimizin başçısı avtomobil satışı mərkəzi ilə də tanış oldu, görülən işləri yüksək 

qiymətləndirdi, gələcəkdə rayonun daha da inkişaf edəcəyini bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2007, 23 oktyabr 
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Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisi uğurla davam edir 

(23 oktyabr 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də 

Qobustan rayonuna səfərini başa çatdırdıqdan sonra, İsmayıllı rayonunun Gəraybəyli kəndi yaxınlığında 

Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

İnşaatçılar Azərbaycan Prezidentini və xanımını səmiyyətlə qarşıladılar. “Azərsu” Səhmdar 

Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rzayev dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. 

Bildirildi ki, bu ilin mart ayında tikintisinə başlanılmış su kəmərinin keçəcəyi ərazilərdə - Qəbələ, Ağsu və 

Bakıda inşaat işlərinin görülməsi üçün 3 düşərgə yaradılmışdır. Hacıqabul ərazisində isə dördüncü 

düşərgənin yaradılması nəzərdə tutulur. Tikinti işlərinə 300-dən çox texnika cəlb olunmuşdur. Burada 

istifadə olunan borular Sumqayıtda istehsal edilir. Kəmərin Gəraybəyli kəndi yaxınlığına qədər çəkilmiş 

hissəsində 250 ədəd havaburaxıcı və suburaxıcı qurğu quraşdırılmışdır. Su kəmərinin 217 kilometrlik 

hissəsinə 10 atmosfer təzyiqinə davamlı, qalan hissələrinə isə 16, 20 və 22 atmosfer təzyiqinə tab gətirən 

borular düzüləcəkdir. Oğuzdan su öz təzyiqi ilə gələcək, nasoslara ehtiyac qalmayacaqdır. Relyefə görə 

təhlükəsizlik baxımından bütün tədbirlər görülür. 12 ədəd çay keçidi, 10 ədəd yol keçidi, 33 ədəd dəmiryol 

keçidi inşa olunmuşdur. İndiyədək 760 min kubmetrdən çox torpaq işləri görülmüşdür. Borular 4,2 metr 

dərinlikdə basdırılır. 

Prezident İlham Əliyev podratçı şirkətlərin nümayəndələrindən işlərin gedişini soruşdu. Məlumat 

verildi ki, işlər plana uyğun gedir və boruların keyfiyyəti yüksəkdir. Dövlətimizin başçısı kəmərdə yüksək 

təzyiqin aşağı salınması üçün Göyçay və Bakı yaxınlığında qurğuların quraşdırılmasına ehtiyac olduğunu 

bildirdi. Prezidentə məlumat verildi ki, bütün bunlar nəzərə alınmışdır, təzyiqin azaldılması məqsədi ilə 

xüsusi qurğular quraşdırılacaqdır. Tikintidə işlər kompleks şəkildə görülür. 600 yerli inşaatçı çalışır və 

əmək haqqı 300-1500 manat həddindədir. 

Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, gələcəkdə bir çox kəmərlər də çəkiləcək, bunlarda ölkəmizdə 

istehsal olunan borulardan istifadə ediləcək və beləliklə, yeni böyük istehsal sahəsi yaranır. 

Sonra dövlətimizin başçısı boruların düzülməsi prosesini izlədi. Smeta dəyəri təxminən 480 milyon 

manat olan Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisi nəzərdə tutulduğu kimi, 2008-ci ildə başa çatdırılacaq 

və istifadəyə veriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev inşaatçılara uğurlar arzuladı, onlarla xatirə şəkli çəkdirdi. 

 

AZƏRTAC 

2007, 23 oktyabr 
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Heydər Əliyev parkının açılışı 

(23 oktyabr 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də 

Qobustan rayonunun Mərəzə qəsəbəsində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan 

parkın təntənəli açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

Buraya toplaşan minlərlə sakin dövlətimizin başçısını və xanımını böyük hörmət və ehtiramla 

qarşıladı. 

Prezidentə məlumat verildi ki, ərazisi 5 hektar olan parkda istirahət zonası yaradılmış, müasir 

üslubda musiqili rəngli fəvvarələr, süni bulaqlar qurulmuş, çoxlu oturacaq qoyulmuşdur. Ərazidə çəmənlik 

salınmış, gül kolları və ağaclar əkilmişdir. Uşaqlar üçün yelləncəklər, idman qurğuları var. Parkın 

ərazisində Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının qərargahı, uşaq və incəsənət mərkəzi, nikah binası 

tikilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin heykəli bu istirahət guşəsinə xüsusi görkəm verir. Postamentlə 

birlikdə hündürlüyü 6,1 metr olan, qranitdən və tuncdan hazırlanmış abidənin müəllifi xalq rəssamı, 

akademik Ömər Eldarovdur. 

Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva parkla tanış oldular, ulu öndərin abidəsini 

ziyarət edərək gül dəstələri qoydular. 

Sonra dövlətimizin başçısı parkın ərazisində yerləşən Heydər Əliyev muzeyinə gəldi. Muzeyin 

açılışını bildirən lenti kəsdi, ümummilli liderimizin həyat və fəaliyyətinin bütün dövrlərini əks etdirən 

fotostendlərə maraqla baxdı. Burada ulu öndərə həsr olunmuş kitablar, müxtəlif sənədlər də toplanmışdır. 

Bildirildi ki, rayon orta məktəblərində təhsil alan şagirdlər, eləcə də sakinlər muzeyə gələrək ulu öndərin 

zəngin irsini öyrənəcək, onun fəaliyyətinə dair videofilmlərə baxacaqlar. Prezident İlham Əliyev muzeylə 

tanışlıqdan sonra fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı. 

Sonra parkda rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş keçirildi. 

Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

-Əziz dostlar, 

Əziz qobustanlılar, mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

münasibətilə sizi təbrik edirəm. 

Muzeydəki eksponatlar, fotoşəkillər ulu öndərin həyat və fəaliyyətini göstərir. Müxtəlif dövrlərdə 

- həm 1970-80-ci illərə, həm də müstəqillik illərinə aid olan şəkillər var. Azərbaycan xalqının ümummilli 

lideri bütün bu dövrlərdə öz xalqına sədaqətlə, ləyaqətlə xidmət etmiş, Azərbaycanın inkişafına öz töhfəsini 

vermişdir. İctimai-siyasi quruluşundan asılı olmayaraq, xalqın lideri Azərbaycanı çətin vəziyyətdən 

qurtarıb 1970-80-ci illərdə və 1990-2003-cü illərdə inkişaf yoluna çıxarmışdır. Bu gün bu siyasət 

Azərbaycanda bütün sahələrdə davam edir. Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı, uğurlu xarici və daxili siyasəti, 

aparılan köklü islahatlar ölkəmizi daha da gücləndirir. 

Dünən Nazirlər Kabinetinin iclasında 2007-ci ilin 9 ayının yekunları müzakirə olunmuşdur. Bu 

müzakirə bir daha onu göstərdi ki, bizim bütün planlarımız həyatda öz əksini tapır. İqtisadi artım dünyada 

ən yüksək sürətlə davam edir, daxildə siyasi sabitlik möhkəmlənir, ictimai asayiş qorunur. Azərbaycanın 

uğurlu xarici siyasəti ölkəmizin beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirir. Biz xarici siyasətdə çox fəalıq, 

çox böyük uğurlar əldə etmişik. Əlbəttə ki, ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi proqramlar da bizi 

sevindirir. Bu proqramların icrası sayəsində ölkədə, o cümlədən Qobustan rayonunda böyük abadlıq-

quruculuq işləri aparılır. Bax, bu yerdə, bu ərazidə hələ 2 il bundan əvvəl heç nə yox idi, boş bir ərazi idi. 

Ancaq bu gün burada gözəl park salınıb, gözəl muzey yaradılıb, abidə qoyulub, gənclər evi, yaradıcılıq 

mərkəzi, digər obyektlər var. Yəni, bu, görülən işlərin real nəticələridir və bütün rayonlarda indi inkişaf 

çox sürətlə gedir. 

Bu gün mən Qobustan rayonunda yeni tikiləcək Olimpiya İdman Kompleksinin təməlini qoydum. 

Əminəm ki, bu kompleks qısa müddət ərzində tikilib idmançıların və rayon sakinlərinin istifadəsinə 

veriləcəkdir. Orada həm idmanla məşğul olmaq üçün gözəl şərait yaradılacaq, həm də bütövlükdə, 

insanların sağlamlığının möhkəmləndirilməsi üçün çox gözəl şərait - üzgüçülük hovuzu, müxtəlif idman 
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zalları, trenajor zalları olacaqdır. Yəni, idmanla məşğul olmaq üçün təkcə idmançıların işi deyil, hər bir 

vətəndaş öz sağlamlığını möhkəmləndirmək üçün idmana fikir verməlidir. 

Eyni zamanda, böyük ticarət mərkəzi ilə tanış oldum. Mənə verilən məlumata görə, bu vaxta qədər 

Qobustan rayonunda belə bir mərkəz yox idi, bazar da yox idi. Kənd təsərrüfatı məhsullarını almaq üçün 

insanlar ya Şamaxıya, ya da Bakıya gedirdilər, bu da onlara böyük əziyyət verirdi. İndi isə bu ticarət 

mərkəzi burada yaradılıbdır. Gələcəkdə o, öz fəaliyyətini genişləndirə və bu bölgənin böyük ticarət 

mərkəzinə çevrilə bilər. 

Rayonda sosial proqramlar icra olunur. Bilirəm ki, həm dövlət büdcəsinin həm də ki, Heydər 

Əliyev Fondunun hesabına bir neçə məktəb tikilibdir və tikilir. Bu sahəyə də böyük diqqət göstərilir. 

Yəni, indi Azərbaycanın bütün bölgələrində yaşanan inkişaf Qobustan rayonunda da hiss olunur. 

Biz bütün rayonlara böyük diqqət göstəririk və regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət 

proqramının da əsas məqsədi ondan ibarət olmuşdur ki, Azərbaycanın bölgələri inkişaf etsin. Bakı, bizim 

paytaxtımız öz inkişaf dövrünü yaşayır və bu, təbiidir. Çünki bütün əsas infrastruktur, sənaye potensialı, 

iqtisadi imkanlar Bakıdadır. Amma biz istəyirik ki, bölgələr də inkişaf etsin və bölgələrdə mövcud olan 

şərait, infrastruktur, bütün imkanlar ən yüksək səviyyəyə çatsın. Bu məqsədlə bölgələrdə məktəblər, 

xəstəxanalar, ticarət mərkəzləri tikilir, yollar salınır. Bu yaxınlarda Bakıdan Qobustana və sonra ta sərhədə 

qədər yeni yolun salınması gözlənilir. Bu, bölgəyə yeni nəfəs gətirəcəkdir. Çünki yol inkişaf deməkdir. Yol 

olmayan yerdə inkişaf da olmur. Ona görə də əminəm ki, müasir, ən yüksək dünya standartlarına cavab 

verən yol tikintisi rayonun iqtisadiyyatına əlavə töhfə və təkan verəcəkdir. 

Regionlarda kənd təsərrüfatı məhsullarını emal müəssisələri yaradılır və Qobustan rayonunda da 

bu sahəyə diqqət göstərilməlidir. Böyük quruculuq-abadlıq işləri aparılır və tikilən binalar yüksək 

standartlara cavab verir. Məsələn, bu gözəl muzey, yaxud da ki, bu parkdakı digər binalar çox böyük zövqlə 

tikilibdir. 

Yəni, bir sözlə, Azərbaycanın regionları inkişafdadır. Regional inkişaf proqramına böyük diqqət 

göstərilir. Yerlərdə işsizliyin aradan qaldırılması, yoxsulluğun azaldılması üçün praktik tədbirlər görülür. 

Əlbəttə ki, bu tədbirlərin görülməsi üçün başlıca şərt dövlət proqramlarının olmasıdır. Bu proqramlar da 

var. Həm yoxsulluqla mübarizə proqramı var, - biz bunu Dünya Bankı ilə birlikdə icra edirik, - həm də 

işsizliyin aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görülür. Azərbaycanın iqtisadiyyatı çoxşaxəli şəkildə 

inkişaf edir. Emal müəssisələri, “Aqrolizinq” Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyəti - bütün bunlar özəl sektora, 

kənd təsərrüfatına təkan verə biləcək amillərdir. Bu proqramlar var və dövlət xətti ilə bütün lazımi tədbirlər 

görülür. Ancaq o da həqiqətdir ki, əgər mərkəzdə qəbul edilmiş qərarlar yerlərdə düzgün icra olunmursa, 

yerli təşəbbüs göstərilmirsə, yəqin ki, bizim uğurlarımız yarımçıq olacaqdır. Məhz bütün bu kompleks 

tədbirlərin nəticəsində biz uğura nail ola bilərik. Düzgün qəbul edilmiş qərarlar, iqtisadi və sosail sahəyə 

aid proqramlar, o proqramların maddi resursları, icra mexanizmləri və yerlərdə onların düzgün icra 

olunması, - bax, bütün bu amillər birlikdə bizim bütün məqsədlərimizi yaxınlaşdıra bilər və onda 

Azərbaycan qarşıda duran bütün problemləri həll edəcəkdir. 

Biz indi istənilən məsələnin həlli üçün bütün imkanlara malikik. Azərbaycanda çox gözəl ictimai-

siyasi mühit var. Azərbaycanda çox böyük işlər görülür, infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Büdcə 

xərcləri artır. Dünən bu barədə çox geniş fikir mübadiləsi olmuş və göstərişlər verilmişdir, biz gələcəkdə 

nə etməliyik, hansı işləri görməliyik, hansı sahələri inkişaf etdirməliyik? O sahələri ki, onlar Azərbaycanın 

hərtərəfli inkişafına xidmət göstərəcəkdir. 

İndi regionda bizim mövqelərimiz də çox möhkəmdir. Həm enerji layihələrimiz, neft-qaz 

əməliyyatlarımız, həm də ki, nəqliyyat və infrastruktur layihələrimiz Azərbaycanı hərtərəfli şəkildə 

möhkəmləndirir. 

Gələcəkdə də bizim imkanlarımız ancaq və ancaq artacaqdır. Heydər Əliyevin neft strategiyasının 

icrası nəticəsində növbəti illərdə Azərbaycana böyük valyuta axını gözlənilir. Biz bütün sahələri inkişaf 

etdirəcəyik. Dövlət investisiya xərcləri ildən-ilə artır, sahibkarlıqla məşğul olanlar üçün kreditlərin 

verilməsi davam edir, artıq üçüncü il olacaq ki, bu məqsədlərə dövlət büdcəsindən təxminən 100 milyon 

dollar vəsait ayrılır. Özəl sektorun inkişafı, kənd təsərrüfatının, emal müəssisələrinin inkişafı imkan verəcək 

ki, bölgələrdə də işsizlik tamamilə aradan qaldırılsın, yoxsulluq aradan qaldırılsın və insanlar yaxşı şəraitdə 

yaşasınlar. 

Büdcə təşkilatlarında çalışan insanların sosial müdafiəsi həmişə diqqət mərkəzindədir. Çünki büdcə 

təşkilatlarında çalışanların, özəl bizneslə, sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün nə imkanları, nə də vaxtı var. 

Ona görə dövlət o insanlara öz qayğısını göstərməlidir. Əmək haqlarının, minimum əmək haqqının və orta 
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əmək haqqının qaldırılması bu insanlara əlbəttə ki, böyük dəstək olacaqdır. Biz öz büdcə xərclərimizi çox 

böyük dərəcədə artırırıq. Dünən mən bu barədə məlumat verdim ki, son dörd il ərzində Azərbaycanın dövlət 

büdcəsi təxminən 10 dəfə artıbdır. Bunun nə demək olduğunu hamı yaxşı başa düşür. 10 dəfə çox 

investisiya da qoyulacaq, daha yüksək məvacib veriləcək, infrastruktur layihələri həyata keçiriləcəkdir. 

Yəni, Azərbaycanın sosial və iqtisadi məsələlərinin həlli üçün bütün imkanlar var. İqtisadi, sosial və siyasi 

baxımdan ölkəmiz çox güclənir və bölgədə mövqeyimiz möhkəmlənir, qonşu ölkələrlə münasibətlərimiz 

inkişaf edir və bu, bizim üçün çox vacibdir. Çünki biz bu bölgədə yaşayırıq və qonşu dövlətlərlə 

münasibətləri yaxşı saxlamalıyıq, inkişaf etdirməliyik. Bu inkişaf mövcuddur və bütün başqa ölkələrlə 

münasibətlərimiz yalnız bərabər hüquqlu əsasda, qarşılıqlı maraq və qarşılıqlı hörmət əsasında qurulur. 

Azərbaycan artıq dünyada öz yerini möhkəm tutub, ölkəmiz çox böyük hörmətə malikdir və 

təsadüfi deyil ki, müxtəlif çərçivələrdə, müxtəlif qurumlarda, təşkilatlarda Azərbaycanın iştirakı gözlənilir 

və biz bu əməkdaşlığa dəvət olunuruq. Bir çox hallarda özümüz beynəlxalq və regional müstəvidə müxtəlif 

layihələrin - həm siyasi, həm iqtisadi layihələrin təşəbbüskarı oluruq. Bu təşəbbüsləri irəli sürməklə həm 

beynəlxalq əlaqələrimiz möhkəmlənir, həm də mövqeyimiz güclənir və nəticədə Azərbaycanın inkişafı 

üçün daha da gözəl şərait yaranır. 

Ölkəmizin çox gözəl və parlaq gələcəyi var. Əminəm ki, bir neçə ildən sonra biz inkişaf etmiş 

ölkələrin sırasına daxil olacağıq. Yəni, bütün görülən işlər və əldə edilmiş nailiyyətlər buna dəlalət edir. 

Ancaq hazırda ölkədə kifayət qədər problemlər də var və biz bu problemləri bilirik. Həm sosial, həm iqtisadi 

problemlər var, bəzi hallarda sosial ədalət prinsipləri pozulur, milli-mənəvi dəyərlərimizə münasibət lazımi 

səviyyədə olmur. 

Yəni, bu məsələlərlə biz daim məşğul olmalıyıq. Həm sosial problemlərin aradan qaldırılması, 

sosial ədalətin bərqərar olunması, həm də milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanması - bütün bu 

məsələlər ölkə üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir və burada heç bir fərq qoymaq olmaz, heç bir ardıcıllıq 

qoymaq olmaz. Bütün bu məsələlər çox vacibdir. Ölkəmizin qüdrəti, insanların rifah halının yaxşılaşması 

və Azərbaycan xalqının gələcək həyatı - bütün bunlar bizdən asılıdır. Bizim işimizdən, fəaliyyətimizdən, 

doğma xalqımıza, torpağımıza bağlılığımızdan asılıdır və Azərbaycanda vətənpərvərlik ruhunda böyüyən 

gənc nəsil bütün bu gözəl imkanlardan istifadə etməlidir. Yaxşı oxumalı, təhsil almalıdırlar, yaxşı işləməli, 

həyatda öz yerini tutmalıdırlar. 

Öz bilikləri, təcrübəsi ilə gələcəkdə ölkəmizin inkişafında iştirak etməlidirlər. 

Bizim böyük imkanlarımız, təbii sərvətlərimiz var. Artıq o sərvətləri biz dənizin dibindən çıxarıb 

dünya bazarlarına nəql edirik və ölkə xəzinəsi bundan böyük fayda götürür. Bu, bizə çox böyük iqtisadi 

imkanlar yaradır. Biz bu gözəl imkanlardan istifadə etməliyik və bu kapitalı insani kapitala çevirməliyik - 

təhsilə, savada, biliyə, sosial infrastrukturun möhkəmlənməsinə, səhiyyə sisteminin yaxşılaşmasına, 

güclənməsinə yönəltməliyik. Yəni, insanların gündəlik həyatda təmasda olduğu bütün məsələlər öz həllini 

tapmalıdır. Şəhər və rayon təsərrüfatı, abadlıq-quruculuq işləri - bütün bunlarla biz məşğuluq. Deyə bilərəm 

ki, son dövr ərzində həm statistik göstəricilərə görə, həm real nəticələrə görə Azərbaycan çox böyük addım 

atıbdır və biz bu sürətlə irəliyə gedirik. Milli dəyərlər əsasında müasir dövlət yaradırıq, o dövlət ki, bütün 

azadlıqlar var, insanlar rahat, təhlükəsizlik şəraitində yaşayırlar. Mən çox istəyirəm ki, tezliklə bütün 

Azərbaycan xalqı rifah içində yaşasın. Hələ ki, biz buna nail ola bilməmişik və bunun həm obyektiv, həm 

də subyektiv səbəbləri var. Ancaq dinamika müsbətdir. Azərbaycan xalqı ildən-ilə daha da yaxşı yaşayır və 

yaşamalıdır. Bu dinamika gələcəkdə yüksələn xətlə davam edəcək və hər bir yerdə, hər bir rayonda, hər bir 

kənddə müsbət dəyişikliklər hiss olunmalıdır. İnsanlar öz həyatında bunu hiss etməlidirlər. Makroiqtisadi 

göstəricilər, ümumi daxili məhsulun yüksək sürətlə artması, sənaye məhsulunun artması və sair iqtisadi 

göstəricilər, əlbəttə ki, hər bir ölkə üçün vacibdir. Ancaq insanları ilk növbədə narahat edən və 

maraqlandıran onların real həyat səviyyəsidir və bu həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün biz səylərimizi 

qoyuruq və bundan sonra da qoyacağıq. Bu işlərdə, bu siyasətdə Azərbaycan xalqının böyük dəstəyini hiss 

edərək, lazım olan bütün tədbirləri və islahatları daha da cəsarətlə, inamla həyata keçiririk və keçirəcəyik. 

Mən bu gün Qobustan rayonunda vəziyyətlə tanış olarkən bir daha görürəm ki, hər bir rayonda bu 

gözəl inkişaf əlamətləri özünü göstərir. Daha da yaxşı işlər görülməlidir, daha da fəal işləməliyik. Hamımız 

- Prezidentdən tutmuş, ən kiçik məmura qədər və bütün ictimaiyyət, bütün fəallar, Azərbaycan xalqı bir 

nöqtəyə vurmalıdır ki, ölkəmizi daha da möhkəmləndirək. İndi həm bölgədə, həm də ki, artıq dünya 

müstəvisində kifayət qədər bizim güclü mövqelərimiz var. Biz elə etməliyik ki, bu mövqelər daha da 

möhkəmlənsin. Çünki nəticədə Azərbaycanın güclənməsi hər bir insanın həyat səviyyəsini yaxşılaşdıracaq, 

hər bir insanın normal yaşaması isə, ümumən, ölkəmizi gücləndirəcəkdir. 
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Mən bu işdə sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, hər şey yaxşı olsun, rayonda bütün 

işlər uğurla getsin. Burada başladığınız bütün binalar, olimpiya kompleksi, məktəblər, həm yollar, digər 

sosial infrastruktur tezliklə tikilsin. Bir sözlə, rayon inkişaf etsin, insanlar həyatdan razı olsunlar və ölkəmiz 

irəliyə getsin. Bu arzularla mən sizdən ayrılıram, sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 

AzərTAc 

23 oktyabr 2007-ci il 
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Şamaxı 

 

2005, 26 aprel 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şamaxı rayonuna səfəri: Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

abidəsini ziyarət 

➢ “Star Ltd” televizor zavodunun açılışı 

➢ Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva Şamaxıda 

internat məktəblərində olmuşdur 

➢ Azərbaycan Prezidenti Şamaxının mərkəzi bazarında olmuş, sakinlərlə görüşmüşdür 

➢ Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ Şamaxıda kredit yarmarkası keçirilmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

➢ Şamaxıda Böyük Azərbaycan şairi Nəsiminin heykəlinin açılış mərasimi: Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin nitqi 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şamaxıda jurnalistlərə müsahibəsi 

 

2007, 1 mart 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şamaxı rayonuna səfəri: Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin 

təməlinin qoyulması: Şamaxı rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə: Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyevin nitqi 

➢ “Star” məişət avadanlığı zavodu ilə tanışlıq 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şamaxı rayonuna səfəri 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(26 aprel 2005-ci il) 

 

Aprelin 26-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti binasının qarşısında ucaldılmış 

abidəsini ziyarət etmiş, gül dəstələri qoymuşlar. 

Buraya gələn rayon sakinləri dövlətimizin başçısını böyük səmimiyyətlə salamladılar, ürək sözlərini 

çatdırdılar və problemlərindən söz açdılar. 

Prezident İlham Əliyev hər bir məsələnin araşdırılacağını, ciddi tədbirlər görüləcəyini və 

vətəndaşların rahat yaşaması üçün bundan sonra da əlindən gələni edəcəyini söylədi. 

Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Çuxuryurd kəndi üzrə nümayəndəsi, Prezident 

təqaüdçüsü, “Şöhrət” ordeninə layiq görülmüş Mariya Kojevnikova ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi 

xidmətlərindən danışaraq dedi ki, insan həyatdan gedərkən özünə abidə qoyur. Heydər Əliyeviç özünün 

uzun illər ərzində titanik əməyi ilə, xalqın xoşbəxtliyi naminə, respublikamızın tərəqqisi naminə böyük 

hünəri ilə bizə fundamental dəyərlər, ilk növbədə, dünyada hörmət və nüfuz qoyub getmişdir. Təsadüfi 

deyil ki, mən Heydər Əliyeviçə vida şeiri yazmağa çalışdım. Bu zaman belə bir qəti fikirdə oldum ki, 

Heydər Əliyev bizimlə olmuşdur, bizimlədir və bizimlə olacaqdır. Cənab Prezident, Heydər Əliyeviç gözəl 

Şirvan torpağında, Şirvanın paytaxtında tez-tez olurdu. O, mənə “Şöhrət” ordenini təqdim edəndə Siz onun 

yanında dayanmışdınız. Mən buna da şeir həsr etmişəm. (M.Kojevnikova xalqımızın ümummilli liderinə 

həsr etdiyi şeirləri rus dilində oxudu). 

Dövlətimizin başçısı səmimi və xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirdi. 

Sonra Prezident İlham Əliyev ulu öndərin xatirə guşəsi ilə tanış oldu, burada toplanan dəyərli 

eksponatlara, fotoşəkillərə baxdı. 

 

Azərbaycan.- 2005.- 28 aprel.- № 95.- S. 2. 
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“Star Ltd” televizor zavodunun açılışı 

(26 aprel 2005-ci il) 

 

Aprelin 26-da Şamaxıda “Star Ltd” televizor zavodunun təntənəli açılışı olmuşdur. Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak etmək üçün zavoda gəldilər. 

Burada dövlətimizin başçısını və xanımını hərarətlə, gül-çiçəklə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev zavodun rəmzi açılışını bildirən qırmızı lenti kəsdi, foyedə ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevə həsr olunmuş guşəyə, ulu öndərin büstünə baxdı. 

Sonra Prezident müəssisənin kollektivi ilə səmimi görüşdü və xatirə şəkli çəkdirdi. 

Türkiyə, Cənubi Koreya və Çin birgə müəssisəsi olan zavodun direktoru Əli Evsan dövlətimizin 

başçısına məlumat verdi ki, hazırda burada 250 nəfər işləyir. Burada müasir standartlara cavab verən 

müxtəlif ölçülü televizorlar istehsal edilir, minimum əməkhaqqı 500 min manatdır. 

Məhsullar əsasən Ukraynaya, Orta Asiya ölkələrinə ixrac olunur. İstehsal üçün lazım olan hissələr 

Cənubi Koreyadan və Yaponiyadan gətirilir. Qiymətlər münasibdir və bazarda məhsula tələbat çoxdur. 

Prezident İlham Əliyev aynaya sexlərlə tanış oldu, istehsal prosesi ilə yaxından maraqlandı və 

zavodun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. 

Daha sonra müəssisənin istehsalı olan televizorlarda Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətindən bəhs 

edən videokadrlar nümayiş etdirildi. 

 

Azərbaycan.- 2005.- 28 aprel.- № 95.- S. 2. 
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Azərbaycan Prezidenti Şamaxının mərkəzi bazarında olmuş, sakinlərlə görüşmüşdür 

(26 aprel 2005-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şamaxıya səfəri çərçivəsində rayonun 

mərkəzi bazanna da baş çəkmiş, yerli sakinlərlə görüşüb söhbət etmiş, onların problemləri, qayğıları ilə 

maraqanmışdır. Sakinlərdən biri övladının ağır xəstə olduğunu bildirərək dedi ki, həkimlər onun xaricdə 

müalicə edilməsini məsləhət görürlər. Mənim isə buna imkanım yoxdur. Prezident İlham Əliyev bu işdə 

kömək edəcəyini bildirdi. 

Vətəndaşlar dövlətimizin başçısına müraciətlə dedilər ki, cənab Prezident, rayonumuza xoş 

gəlmisiniz. Biz Sizin fəaliyyətinizi yüksək qiymətləndiririk, Siz ulu öndərin siyasətini layiqincə yaşadır və 

davam etdirirsiniz. Amma təbii ki, çətinliklər də az deyildir. Camaata əsasən iş yerləri lazımdır. Bilirik ki, 

bu istiqamətdə xeyli işlər görmüsünüz. Ailə üzvlərimiz iş qabiliyyətlidir, amma işləməyə yer yoxdur. 

İlham Əliyev: Mən bunlan bilirəm. Ümumi inkişaf onu göstərir ki, irəliləyiş var. Amma işsiz olan 

adamlar əziyyət çəkirlər. Mən bunu başa düşürəm. Ona görə də rayonları gəzirəm, sahibkarlarla görüşürəm, 

büdcəmizi artırırıq, kreditlər veririk ki, yeni müəssisələr, fabriklər, zavodlar yaransın. Nə üçün bunu 

edirəm?! Yoxsa elə mən Bakıda oturardım. Elədir?! 

Sakin: Bəli, çalışırsınız. Gördüyünüz işləri hamı görür, hər şey göz qabağındadır. Ancaq Sizin 

ətrafınız da gərək bunu istəsinlər, bunu yerlərdə də istəsinlər. 

İlham Əliyev: Yerlərdə də dəyişmə gedir. Sizə yeni icra hakimiyyətinin başçısı təyin etmişəm. Mənə 

məlumat gəlir ki, yaxşı işləyir. 

Sakin: Bəli yaxşı işlər görür, yeniləşmə gedir. 

İlham Əliyev: Bilirsiniz, mən müasir dünyagörüşü olan, iş qabiliyyəti olan insanlan irəli çəkirəm və 

çəkəcəyəm də. Təkcə Bakıda deyil, yerlərdə də. Vəzifəyə təyin edəndə hamısına tapşınq vermişəm ki, ilk 

növbədə, gedin insanlann qayğılan ilə məşğul olun, görün camaatı nə narahat edir. Mən ona görə buraya 

gəldim, iş proqramımda bu yox idi. İstədim gəlim, soruşum ki, sizi nə narahat edir, hansı problem var. 

Bəlkə şikayətiniz var, bəlkə dərdiniz var. Mənim yerlərdəki nümayəndələrim də belə işləməlidirlər. Belə 

işləməsələr, mən onları işdən götürəcəyəm. Mən işə ona görə təyin etmirəm ki, burada kiməsə imtiyaz 

yaradılsın. Ona görə təyin edirəm ki, getsin, xalqın xidmətçisi olsun. 

Sakin: Cənab Prezident, mən xəstə adamam, 100 min manat pensiya alıram. Amma işıq, qaz pulunu 

ödəyə bilmirəm. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. 

İlham Əliyev: Sizə qaz verilir? 

Sakin: Verilir. Allah ömrünüzü həmişə uzun eləsin. Mən ayaq üstə əsirəm, dura bilmirəm. Mənim 

bu halımda gəlib başımın üstünü kəsdirirlər ki, 100 min manat pul verməlisən. Sənin dərdin alım, mən o 

pulu haradan alım? 100 min manat pensiya alıram. Onu da işığa, qaza verim, bəs nə ilə dolanım? 

İlham Əliyev: Mən dəfələrlə “Azəriqaz”a da, işıqla məşğul olanlara da demişəm ki, kasıb şəraitində 

yaşayanlardan pul alınmamalıdır. İmkanın olanda verərsən. 

Sakin: Mənim gözlərim üstə. İmkanım olsa, niyə verməməliyəm ki?! Amma imkanım yoxdur, axı. 

Bir adam göndərin mənim evimə baxsın. Görün ki, evim nə vəziyyətdədir. Vallah mümkünatım yoxdur. 

İlham Əliyev: Amma bəzi pulu olanlar vermirlər. Sən pul vermə. 

Sakin: Sənin qadan alım, verməmək də olmur. Deyirlər ki, gəlib qazı, işığı kəsəcəyik. 

İlham Əliyev: Rayon icra hakimiyyətinin başçısına tapşırıram ki, məşğul olsun. 

Sakin: Çox sağ olun, Allah Sizdən razı olsun. 
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Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva 

Şamaxıda internat məktəblərində olmuşdur 

(26 aprel 2005-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şamaxıya səfər proqramı çərçivəsində dövlət başçısının 

xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva 

şəhərdəki internat məktəblərində olmuşdur. 

Əvvəlcə Şamaxı şəhər orta internat məktəbinə gələn Mehriban xanım Əliyeva valideyn 

himayəsindən məhrum olan uşaqlarla görüşdü, tədris prosesi ilə maraqlandı. Direktor Vəlican Güləliyev 

2500 şagirdin təlim-tərbiyə aldığı məktəb haqqında məlumat verdi. Məktəbdə müəyyən təmir işlərinin 

görüldüyünü bildirən direktor bir çox problemlərin olduğunu da diqqətə çatdırdı. 

YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri internat məktəbində bütün problemlərin həllinə kömək 

göstəriləcəyini, şagirdlərə yeni dərs ləvazimatlarının veriləcəyini bildirdi. 

Şagirdlər məktəbdə təşkil olunan “Əlifba” bayramında şeirlər söylədilər, mahnılar oxudular. 

Mehriban xanım Əliyeva məktəbin idman salonunda da oldu, burada təmir işlərinin aparılmasının 

vacibliyini vurğulayaraq dedi ki, bunun üçün Heydər Əliyev Fondu tərəfindən lazımi kömək 

göstəriləcəkdir. 

Məktəbin müəllimləri uşaqlara və bu təhsil ocağına göstərdiyi diqqətə görə Heydər Əliyev Fondunun 

prezidentinə minnətdarlıq etdilər. 

Prezidentin xanımı məktəbin yaxınlığında məskunlaşmış məcburi köçkün ailələri ilə də görüşdü, 

onların problemləri ilə maraqlandı. 

Sonra Mehriban xanım Əliyeva 1 nömrəli ixtisaslaşdırılmış internata gəldi. Direktor Mübariz 

Məmmədov 1975-ci ildən fəaliyyət göstərən internatda ruhi-əsəb xəstəliyinə tutulmuş 100 nəfər uşağın 

müalicəsi, təlim-tərbiyəsi sahəsində görülən işlərdən danışdı, binada təmir aparıldığını bildirdi. 

İnternatın sinif otaqları, yeməkxanası ilə tanış olan Mehriban xanım bu müalicə-tədris müəssisəsinə 

lazımi kömək göstəriləcəyini vurğuladı. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şamaxı rayonuna səfəri 

Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

(26 aprel 2005-ci il) 

 

- Əziz şamaxılılar! 

Əziz bacılar və qardaşlar, mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və bu gün bu gözəl idman 

kompleksinin açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. 

Bu kompleksin tikintisinə 2003-cü ildə başlanmışdır. Mən xatırlayıram ki, 2003-cü ildə prezident 

seçkiləri ərəfəsində şamaxılılarla görüş məhz bu kompleksin, bu tikintinin önündə keçirilmişdi. O da 

xatirimdədir, söz vermişdim ki, kompleksin tikintisi başa çatacaq və bunun açılışını biz bir yerdə qeyd 

edəcəyik. Bu gün çox şadam ki, yenidən Şamaxıdayam, sizinlə görüşürəm, bu gözəl idman obyektinin 

açılışını biz bir yerdə qeyd edirik. Bu kompleks şamaxılılar üçün tikilib, gənclər, idmançılar üçün tikilibdir. 

Burada ən yüksək dünya standartları nəzərdə tutulubdur. Böyük oyun zalı, üzgüçülük hovuzu, digər oyun 

meydançaları var, başqa obyektlər, tikililər var. Bir sözlə, dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verən 

bu qurğu şamaxılılara xidmət edəcəkdir. Mən də çox şadam ki, biz buna nail olduq. Çox şadam ki, 

Azərbaycanın gözəl diyarında, qədim Şamaxı torpağında bu gözəl memarlıq abidəsi ucaldılıbdır. 

Bilirsiniz ki, Azərbaycanda idmana böyük diqqət verilir və bu diqqət həmişə hiss olunubdur. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev gənclərə, idmana, idmançılara daim diqqət göstərirdi. Bu gün 

də bu siyasət davam edir və idmanda son illər ərzində əldə edilmiş uğurlar bizim işimizin ən gözəl 

təzahürüdür. İdmançılarımız beynəlxalq yarışlarda uğurlar qazanır, dünya, olimpiya, Avropa çempionları, 

mükafatçıları adına layiq görülürlər. Eyni zamanda, ölkə daxilində idman geniş vüsət alır, Azərbaycanda 

yeni idman növləri çox sürətlə inkişaf edir, bizim üçün ənənəvi olan idman növləri də güclənir. Bu gün heç 

kim üçün sirr deyil ki, Azərbaycan dünya idman aləmində özünə layiq yerini tuta bilibdir, bizə böyük 

hörmət var, bizim qazandığımız uğurlar digər ölkələr üçün də bir nümunə, örnək olubdur. 

Bütün bunlara nail olmaq üçün əlbəttə ki, idman sahəsində hərtərəfli işlər aparılmalı idi. İdmana 

cavabdehlik daşıyan bütün qurumlar vahid komanda kimi fəaliyyət göstərməli idilər və biz buna nail ola 

bildik. Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi, bizim federasiyalarımız, idman 

cəmiyyətləri, əlbəttə ki, idmançılar, məşqçilər, idman mütəxəssisləri - biz hamımız vahid komanda kimi 

işləmişik və bu gün Azərbaycanın idmandakı uğurları məhz bu ardıcıl, məqsədyönlü işin nəticəsidir. 

Mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanda çox gözəl, yeni nəsil yetişir, yeni idmançılar yetişir. Bu, onu 

göstərir ki, yeniyetmə, uşaq idmanına da diqqət göstərilir. Bu, ən mühüm məsələlərdən biridir. Biz istəyirik 

ki, hər bir növdə Azərbaycanı təmsil edən milli idmançılarımız öz səviyyələrini daha da qaldıra bilsinlər. 

Bunu etmək üçün, əlbəttə ki, şərait olmalıdır. Təkcə Bakıda yox, Azərbaycanın hər bir yerində olmalıdır və 

Milli Olimpiya Komitəsi öz əməli, praktiki işləri ilə artıq bunu sübut edibdir. 2000-ci ildə bizim 

təşəbbüsümüzlə başlanmış bu quruculuq işləri indi çox gözəl nəticələrini verir. Azərbaycanın müxtəlif 

yerlərində gözəl, müasir idman kompleksləri istifadəyə verilir, insanlarımızın, gənclərimizin sərəncamına 

verilir ki, burada həm idmançılar yarışsın, eyni zamanda hər bir insan öz sağlamlığını möhkəmləndirə 

bilsin. Biz istəyirik ki, gənc nəsil fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam olsun. Bunu etmək üçün idmanla məşğul 

olmaq çox vacibdir. 

Azərbaycanda gözəl yeni nəsil - bizim gələcəyimiz - gənclər yetişir. Mən çox şadam ki, onlar 

vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alırlar. İdman vətənpərvərlik ruhunun daha da yüksəlməsində çox mühüm 

rol oynayır. Hər dəfə beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanın milli bayrağı qaldırılanda, dövlət himni 

səslənəndə hər birimizin qəlbi qürur hissi ilə dolur. Bu vətənpərvərlik bizə lazımdır. 

Azərbaycan gənc, müstəqil dövlətdir. Ölkəmizin qarşısında çoxlu problemlər, çoxlu məsələlər durur. 

Bütün bu problemləri həll etmək üçün xalqımızın birliyi, səfərbərliyi lazımdır və əlbəttə ki, vətənpərvərlik 

ruhu burada çox mühüm rol oynayır. Mən çox şadam ki, Azərbaycan gəncləri bu gün ölkəmizin inkişafı, 

Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi işində fəal iştirak edirlər. Çox istərdim ki, bu iştirak daha 

da fəal olsun. 

Biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, gənclərə göstərilən diqqət ildən-ilə artsın. Gənclərin problemləri öz 

həllini tezliklə tapsın. Gənclər işlə təmin olunsunlar. Onların məişət problemləri öz həllini tapsın. Bu 

istiqamətdə işlər görülür. Qəbul edilmiş qanunlar, qərarlar bu istiqamətdə böyük inkişafı təmin edəcəkdir. 

Çünki 10 ildən, 20 ildən, 30 ildən sonra indiki gənclər Azərbaycanın bütün istiqamətlərdə görülən işlərində 

fəal iştirak edəcəklər. Azərbaycanı idarə edəcəklər. Ölkəmizi inkişaf etdirəcəklər. Bunu etmək üçün, əlbəttə 
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ki, təhsil məsələlərinə böyük diqqət verilməlidir. Mən çox şadam ki, bu gün gənclər bunu çox gözəl dərk 

edirlər və gözəl savad almaq əzmindədirlər. Bu istiqamətdə də lazımi tədbirlər görüləcəkdir. 

Bütün orta məktəblərdə kompüter sinifləri yaranacaq və bu siniflər birbaşa internetə bağlanacaqdır. Bu 

üçillik proqrama artıq başlanmışdır. Mən hesab edirəm ki, əgər çox sürətlə həyata keçirsək, bu proqram üç 

ildə deyil, iki ildə başa çata bilər. Bir sözlə, yeni bilik, yeni dünyagörüşü hər bir ölkə üçün lazımdır. 

İnkişaf etmiş ölkələrin fəaliyyətinə nəzər salsaq görərik ki, orada ən mühüm amil elmdir, təhsildir, 

savaddır. Bu gün dünya bu istiqamətdə inkişaf edir, Azərbaycanın da bu sahədə böyük potensialı, imkanları 

var. Eyni zamanda, bizim gözəl təbiətimiz və təbii sərvətlərimiz var. Biz bütün bu amillərdən istifadə 

etməliyik. Ən başlıcası odur ki, dünyada gedən yeni proseslər, dünyada tətbiq olunan texnologiyalar 

Azərbaycana da gəlsin. Biz bunu etmək üçün gərək dünya birliyinə daha tez və sürətlə inteqrasiya olunaq, 

bütün müsbət prosesləri Azərbaycanda tətbiq edək. Ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirək, ölkəmizi 

müasirləşdirək ki, Azərbaycan həm regionda, həm dünyada öz mövqelərini möhkəmləndirə bilsin. 

Mövqelərimiz bu gün də kifayət qədər möhkəmdir. Ölkəmizdə gedən inkişaf, iqtisadi islahatlar, aparılan 

siyasət ölkəmizi regionda lider dövlətə çeviribdir. Mənim xarici ölkələrə etdiyim bütün səfərlər bir daha 

göstərir ki, dünyada Azərbaycana olan hörmət artıbdır. Azərbaycanda həm siyasi, həm iqtisadi, həm də 

bütün başqa sahələrdə görülən işlər təqdirlə qarşılanır. 

Bizim vəzifəmiz ondadır ki, ölkəmizi daha da güclü edək. Bunu etmək üçün hər bir vətəndaş, hər bir 

insan ümumi işimizə öz töhfəsini verməlidir. Regional inkişaf proqramının rolu bu baxımdan çox 

mühümdür. Təsadüfi deyil ki, prezident seçkilərindən demək olar ki, dərhal sonra mənim təşəbbüsümlə 

Azərbaycanda regional inkişaf proqramı qəbul edildi və indi uğurla icra olunur. Biz fevral ayında bu 

proqramın birillik yekunlarını müzakirə etdik və gördük ki, nəzərdə tutulmuş bütün planlar həyatda öz 

əksini tapır. İş yerlərinin açılması, regionda infrastrukturun, yeni müəssisələrin yaradılması öz əksini tapır. 

Əlbəttə, biz istərdik ki, bu proseslər daha da sürətlə getsin, nəzərdə tutduğumuz bütün proqramlar, vəzifələr 

daha da səmərəli və sürətlə həyata keçirilsin. Biz buna çalışırıq və bunun üçün lazımi addımlar atılır. 

Görülən işlər artıq deməyə əsas verir ki, bizim atdığımız addımlar uğurlu olubdur. Azərbaycan bu son 

ilyarım ərzində həm beynəlxalq müstəvidə, həm də regional çərçivədə, ölkə daxilində öz gücünü daha da 

möhkəmləndiribdir. Prezident kimi mənim də vəzifəm ondan ibarətdir ki, ölkəmiz daha zəngin olsun, 

insanlarımız daha yaxşı yaşasın, bölgələrimiz daha da inkişaf etsin. Bir sözlə, Azərbaycan çox qüdrətli və 

regionda aparıcı dövlətə çevrilsin. 

Biz bu istiqamətdə əlimizdən gələni edirik və edəcəyik. Amma yenə də deyirəm ki, bütün dövlət 

strukturları, bütün qurumlar çox fəal işləməlidir. Biz əldə edilmiş uğurlarla kifayətlənməməliyik və 

arxayınçılıq hissi də yaranmamalıdır. Biz hər gün, hər saat işləməliyik ki, ölkəmizdə gedən proseslər daha 

da sürətlənsin və Azərbaycan xalqı məhz bu görülən işlərin nəticəsində daha da yaxşı yaşasın. 

Sosial məsələlərə diqqət göstərilir. Bu yaxınlarda əmək haqları, pensiyalar artırılmışdır. Yenidən biz 

bu məsələyə baxacağıq, yenidən sosial ödəmələrin qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görüləcəkdir. Bunu 

etmək üçün, əlbəttə ki, iqtisadi inkişaf lazımdır, iqtisadi potensial lazımdır. Bu potensial Azərbaycanda var, 

lakin bizim bütün ehtiyaclarımızı, tələbatımızı ödəmir. Amma biz elə eləməliyik ki, həm iqtisadi inkişaf 

olsun, həm də insanlar bundan bəhrələnə bilsinlər. Bu istiqamətdə əmək haqqının qaldırılması ən vacib 

məsələlərdən biridir. Biz bunu bundan sonra da edəcəyik. Elə etməliyik ki, Azərbaycan xalqı ildən-ilə daha 

da yaxşı yaşasın. 

Sizə deyə bilərəm ki, 2005-ci ilin büdcəsi 2004-cü illə müqayisədə təxminən 30 faiz artıbdır. Yəni 

büdcəyə daxilolmalar 30 faiz artıbdır. Bu yaxınlarda yenidən büdcəyə dəyişiklik edilməlidir və əlavə artım 

nəzərdə tutulubdur. Eyni zamanda, bütün sosial ödəmələr də qaldırılmalıdır. Buna imkan var, Azərbaycanın 

potensialı güclənir və biz qarşıda duran bütün məsələlərin həllinə nail olacağıq. Amma bunu etmək üçün 

hərə öz yerində vicdanla işləməlidir, öz vəzifə borcunu yerinə yetirməlidir və əlbəttə ki, hamımız 

Azərbaycanın gələcək inkişafına öz töhfəmizi verməliyik. Qəbul edilmiş proqramlar bunu etmək üçün 

gözəl əsas yaradıbdır. İndi əsas məsələ odur ki, bunu icra edən qurumlar səmərəli işləsinlər və bütün nəzərdə 

tutulanlar həyatda öz əksini tapsın. Mən şübhə etmirəm ki, biz buna nail olacağıq. 

Bu gün artıq burada qeyd olundu ki, Şamaxıda televizor istehsalı zavodu açılır. Mən buna çox 

sevinirəm. Çox şadam ki, yüksək texnologiyaya malik müəssisə Bakıda yox, məhz Şamaxıda açılır. Bu, 

inkişafın göstəricisidir. Əgər Yaponiya texnologiyası ilə Şamaxıda televizor istehsalı mümkündürsə, bu, 

onu göstərir ki, bizim ölkə düzgün istiqamətdə inkişaf edir və ölkəmiz ildən-ilə güclənəcək, potensialımız 

ildən-ilə daha da böyük olacaq və nəticədə Azərbaycan hərtərəfli inkişaf edəcəkdir. Azərbaycanın hər bir 
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rayonu, hər bir şəhəri, hər bir kəndi, qəsəbəsi mənim üçün əzizdir və mənim Vətənimdir. Mən çalışmalıyam 

ki, Azərbaycanın bütün rayonları, bütün şəhərləri ölkədə gedən gözəl inkişaf prosesindən faydalansın. 

Əziz şamaxılılar, mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Mən doğrudan da çox şadam ki, bu gün 

sizinlə birlikdə bu gözəl idman kompleksinin açılışını qeyd edirik. Əlbəttə ki, bu kompleksdən ilk növbədə 

idmançılar istifadə edəcəklər, amma onu da bilməliyik ki, burada digər tədbirlər də keçiriləcəkdir. Çünki 

bu, Şamaxı rayonu üçün yeni bir obyektdir, yeni infrastrukturdur, gözəl binadır və burada müxtəlif tədbirlər 

təşkil olunacaqdır. Onu da deməliyəm ki, bu gün, bu açılışdan sonra, Şamaxıda məhz bu binada kredit 

yarmarkası keçiriləcəkdir. Bu da bir yenilikdir, bizim gördüyümüz işlərin əlamətidir. 

Onu da bildirmək istəyirəm ki, sahibkarlara 2005-ci ildə kredit şəklində güzəştli şərtlərlə 200 milyard 

manat vəsait veriləcəkdir. 2004-cü ildə bu məbləğ 100 milyard manat idi, 2003-cü ildə cüzi bir rəqəm, 

haradasa 30-40 milyon manat idi. Builki 200 milyard manat dövlət büdcəsindən və müvəkkil banklar 

vasitəsilə sahibkarlara kredit veriləcək ki, onlar iş görsünlər, yeni iş yerləri açsınlar, yeni müəssisələr 

yaratsınlar. Yenə deyirəm, bu gün burada, bu idman kompleksində kredit yarmarkası keçiriləcəkdir. Bir 

sözlə, bu kompleks şamaxılılara xidmət edəcək və mən şübhə etmirəm ki, şamaxılılar bundan çox səmərəli 

istifadə edəcəklər. 

Hamımız görürük ki, bu kompleks memarlıq baxımından da gözəldir və deyə bilərəm ki, son illər 

ərzində Şamaxıda tikilmiş bəlkə də ən yaraşıqlı binadır. Bu da çox vacibdir, çünki yeni infrastrukturun 

yaranması, yeni, yaraşıqlı binaların tikilməsi bizim şəhərlərimizi gözəlləşdirir. Bu binaları tikənlərə həmişə 

bir tövsiyəm var ki, onlar memarlıq baxımından da gözəl olmalıdır. Mən istəyirəm, hamımız istəyirik ki, 

Azərbaycanda tikilən bütün binalar gözəl olsun. Həm rahat, həm də memarlıq baxımından yaraşıqlı olsun. 

Hesab edirəm ki, bu binada bütün bu amillər öz əksini tapmışdır. 

İdman kompleksinin açılışı münasibətilə sizin hamınızı bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə uğurlar, 

cansağlığı arzulayıram. 

Sağ olun. 

 

AzərTAc 

Xalq qəzeti, 26 aprel 2005-ci il 
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Şamaxıda kredit yarmarkası keçirilmişdir 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

(26 aprel 2005-ci il) 

 

- Bu gün çox gözəl tədbirlər keçirilir. Gözəl idman sarayı istismara verilibdir. Bu, regional proqramın 

icrası baxımından çox mühüm bir addımdır. Burada yeni, gözəl infrastruktur yaradılır. Eyni zamanda, mən 

bu gün açılışda qeyd etdiyim kimi, bu idman kompleksi təkcə idmançılara yox, ümumiyyətlə, bütün 

ictimaiyyətə xidmət edəcəkdir. Çox şadam ki, açılışdan sonra kompleksdə ilk tədbir sahibkarların iştirakı 

ilə keçirilən kredit yarmarkasıdır. Bu da çox əlamətdar hadisədir, indiki zəmanənin əlamətidir. Çünki indiki 

şəraitdə Azərbaycanın hərtərəfli inkişafını təmin etmək üçün ilk növbədə, ölkədə güclü sahibkarlar sinfi, 

orta təbəqə yaranmalı, azad sahibkarlar formalaşmalıdır. Hər bir dövrün öz tələbi var, öz hökmü var. İndiki 

dövrün də tələbi budur. 

Azərbaycan artıq bir neçə ildir ki, öz iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurubdur. 

Bu gün ümumi daxili məhsulumuzda özəl sektorun faizi çox yüksəkdir, təxminən 75 faizdir. Əminəm ki, 

sahibkarlar sinfinin güclənməsi ilə bu göstərici daha da yüksək olacaqdır. Azərbaycanda sərbəst, azad 

iqtisadiyyat hökm sürür. Bu, bizim siyasətimizdir və o, dəfələrlə yüksək kürsülərdən bəyan edilmişdir. Mən 

əminəm ki, əgər Azərbaycanda güclü sahibkarlar sinfi formalaşarsa, ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün daha 

gözəl şərait yaranacaqdır. 

Dövlət öz üzərinə düşən vəzifəni icra edir. Hesab edirəm ki, ölkə basçısının sahibkarlara açıq dəstəyi 

onların fəaliyyətinə kömək olubdur. Eyni zamanda mənəvi, siyasi dəstəkdən əlavə, dövlət əməli-praktiki 

işlərlə də kömək göstərir. Bu gün qeyd olundu ki, sahibkarlara ayrılan kreditlərin həcmi ildən-ilə artır və 

bu il 200 milyard manata çatıbdır. Mən əminəm ki, gələn ilin büdcəsində bu rəqəm daha da artacaqdır və 

artmalıdır. Çünki bizneslə məşğul olmaq istəyənlər gərək ilkin kapital əldə etsinlər. Onu haradan əldə 

edəcək?! Əgər dövlət müvəkkil banklar vasitəsilə güzəştli kreditlər ayırmasa, bunu etmək mümkün 

olmayacaqdır. Bizim isə məqsədimiz ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirməkdir. Ölkəmizin qeyri-neft 

sektorunu inkişaf etdirməkdir ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı gələcəkdə neft amilindən asılı olmasın. 

Bu istiqamətdə regional inkişaf proqramları müstəsna rol oynayır. Təsadüfi deyildir ki, prezident 

seçkilərindən sonra, 2004-cü ilin əvvəlində bizim qəbul etdiyimiz ən mühüm proqramlardan biri də məhz 

regional inkişaf proqramıdır. Biz bu gün onun nəticələrini görürük. İndiyədək ayrılmış kreditlər işləyir, 

sahibkarlar bu kreditlərdən faydalanırlar. Hesab edirəm ki, bu yaxınlarda çox önəmli qərar qəbul edilmişdir. 

Bu qərar sahibkarların xahişi ilə, onların məsləhəti ilə qəbul edilib ki, verilən kreditlərin həcmini yüksək 

həddə qaldıraq. Bu vaxta qədər hardasa 500 milyon manat həcmində kredit verilirdisə, biz bunu artırdıq və 

indi bir sahibkara 5 milyard manat həcmində kredit verilə bilər. 

Biz bundan sonra da öz üzərimizə düşən vəzifələri yerinə yetirməyə çalışacağıq. Mən əminəm ki, biz 

bu templə getsək, sahibkarlara ayrılan kreditlərin həcmini ildən-ilə artırsaq, digər tədbirləri görsək, aqrar 

sektorda qəbul edilmiş çox vacib qərarların icrasına nail olsaq bir neçə ildən sonra Azərbaycanın qeyri-neft 

sektoru çox sürətlə inkişaf edəcəkdir. 

“Aqrolizinq” şirkətinin yaradılması bu istiqamətdə atılmış gözəl addımdır. “Aqrolizinq” dövlət 

şirkətidir və büdcədən vəsait alır və kəndlilərə, fermerlərə yeni texnika verəcəkdir. 

Mən hesab edirəm ki, bugünkü yarmarka indi kreditləri alan sahibkarların fəaliyyəti üçün çox mühüm 

bir tədbir olacaqdır. Arzu edirəm ki, bu kreditlərdən səmərəli istifadə olunsun, Azərbaycanda sahibkarlıq 

daha da inkişaf etsin, sahibkarlar sinfi daha güclənsin. Mən də həmişə olduğu kimi, bundan sonra da 

Azərbaycanın gələcəyi üçün böyük əhəmiyyət daşıyan sahibkarlığın inkişafı üçün əlimdən gələni 

edəcəyəm. 

Mən bu gün kredit alacaq sahibkarlara uğurlar arzulayıram. Mənə məruzə edildi ki, kreditlər bu gün 

veriləcək, pullar alınacaqdır. Ümid edirəm ki, alınan bu kreditlərin nəticələrini biz yaxın illərdə görəcəyik. 

Sizə uğurlar arzulayıram və hesab edirəm ki, Azərbaycan sahibkarları ölkəmizin gələcək inkişafı 

istiqamətində bundan sonra da fəal çalışmalıdırlar. 

Sağ olun. 

 

AzərTAc 

Xalq qəzeti, 26 aprel 2005-ci il 
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Şamaxıda Böyük Azərbaycan şairi Nəsiminin heykəlinin açılış mərasimi 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

(26 aprel 2005-ci il) 

 
Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 26-da Şamaxı şəhərinin mərkəzində, İmadəddin Nəsiminin adını 

daşıyan parkda şairin heykəlinin təntənəli açılışı olmuşdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı 

Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak etmişlər. 

Buraya toplaşan minlərlə sakin, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri Azərbaycan Prezidentini 

hərarətli alqışlarla qarşıladılar. Onların əllərində ümummilli lider Heydər Əliyevin, dövlətimizin başçısının 

portretləri, Azərbaycanın dövlət bayraqları, ulu öndərin müdrik kəlamları yazılmış transparantlar var idi. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev heykəlin üstündən ağ örtüyü götürdü və abidənin önünə əklil 

qoydu. Dövlətimizin başçısı abidənin müəllifləri - heykəltəraş Cavanşir Dadaşovla və Şamaxı rayonunun 

baş memarı Rüstəm Əliyevlə səmimi görüşdü, onlara təşəkkürünü bildirdi. 

Mərasimi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Şamaxı filialının direktoru Mayıl Alıcanov açdı. 

 

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Şamaxı filialının direktoru Mayıl Alıcanovun çıxışı 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

Hörmətli mərasim iştirakçıları! 

Əziz şamaxılılar! 

Tarixdə “Dar-əl-ədəb”, yəni ədəb, şeir və mədəniyyət evi kimi tanınan qədim Şamaxı bu gün sonsuz 

sevinc içərisindədir. Buna səbəb dahi Nəsiminin düz altı əsr sonra “laməkanlıqdan” xilas olub yenidən 

doğma torpağına tapınması, onun gözəl bir guşəsində heykəl kimi əbədiləşməsidir. 

Xalqımızın ümummilli lideri, müstəqil dövlətimizin banisi Heydər Əliyev həm də ədəbiyyatımızın 

və mədəniyyətimizin böyük qayğıkeşi olmuşdur. Məhz onun uzaqgörənliyi sayəsində ədəbiyyat və 

mədəniyyət tariximizin bir vaxtlar saxtalaşdırılmış mühüm məqamlarına aydınlıq gətirilmiş, bir çox 

görkəmli sənətkarlarımız yenidən xalqına qaytarılmışdır. Bu baxımdan dahi öndərimizin gərgin səyləri 

nəticəsində keçən əsrin 70-ci illərində Nəsiminin yubileyinin YUNESKO-nun qərarı ilə dünya miqyasında 

qeyd edilməsi əsil ədəbiyyat, ümumxalq bayramı idi. 

Xatırlayırsınızsa, 70-ci illərin əvvəllərində keçirilən həmin yubiley tədbirlərində qərara alınmışdı ki, 

görkəmli şairimizin heykəli həm Bakı şəhərində, həm də onun doğulduğu Şamaxı şəhərində qoyulsun. O 

vaxt bu iş Bakıda reallaşsa da, şamaxılılar uzun illər burada Nəsiminin heykəlinin qoyulmasını gözləmişlər. 

Nəhayət, düz otuz ildən sonra xalqımızın böyük və qüdrətli oğlu Heydər Əliyevin dəyərli tövsiyəsi, şa-

maxılıların isə böyük arzusu yerinə yetirildi. Şübhəsiz ki, bu, qədim Şamaxının tarixində əbədi yaşayacaq 

bir hadisə olacaqdır. 

Ümumiyyətlə, bildirmək istəyirəm ki, Şamaxının yetirmələri olan görkəmli şairlərin, elm 

adamlarının adlarının əbədiləşdirilməsi ilə əlaqədar geniş tədbirlər həyata keçirmək niyyətindəyik. Yaxın 

vaxtlarda hamımızın ürəyincə olacaq bu işlərin görülməsini təmin edəcəyik. 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə əbədi daxil olan İmadəddin Nəsimi həm qeyri-adi insan, həm də 

qeyri-adi istedad sahibi olmuşdur. O, XIV əsrdə Şərqdə yayılan hürufilik təriqətinin tərəfdarı kimi Nəiminin 

ideya daşıyıcısı olmuş və əqidəsi yolunda diri-diri soyulmuşdur. 

Nəsimi həm də filosof şair kimi Azərbaycan ədəbiyyatına silinməz möhürünü vurmuşdur. Onun 

yaradıcılığı ilə poeziyamız yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Xüsusilə vurğulamaq olduqca 

xoşdur ki, Nəsimi əsərlərinin böyük bir qismini Azərbaycan dilində yazıb-yaratmış, xələfləri, xüsusilə 

böyük Füzuli onun ənənələrini uğurla davam etdirmişdir. AMEA-nın Dilçilik İnstitutunun Nəsiminin adını 

daşıması da məhz bu amillə əlaqədardır. 

Dahi şairimiz Nəsiminin abidəsinin açılışında tarixi iştirakınıza görə bir daha Sizə şamaxılılar 

adından minnətdarlığımı bildirirəm. Əminəm ki, bu yer bütün şamaxılıların, bütün poeziyasevərlərin əsil 

ziyarətgahına çevriləcəkdir. 

Cənab Prezident, xatırlatmaq istəyirəm ki, bu yaxınlara kimi bu yer zibillik içində itib-batmışdı. Qısa 

müddətdə rayon icra hakimiyyəti başçısının və şamaxılıların yaxından köməyi ilə bura abadlaşdırılmışdır. 

Son vaxtlar Sizin təyin etdiyiniz bütün kadrlar şəhərlərimizdə, rayonlarımızda, qəsəbələrimizdə, 

kəndlərimizdə abadlıq işləri aparırlar. Biz bundan çox şadıq. Xüsusilə, şamaxılılar. Yeni Şamaxıda son 

aylar tikilmiş bir sıra obyektlərin, o cümlədən “Star LTD” televizor zavodunun, Şamaxı Olimpiya idman 
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Kompleksinin istifadəyə verilməsi, Heydər Əliyev adına parkın salınması, Nəsiminin abidəsinin 

ucaldılması Sizin böyüklüyünüzün, kadrların düzgün seçilməsi və yerləşdirilməsinin bariz nümunəsidir. 

Şamaxıya gəldiyinizə görə Sizə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk və çalışacağıq ki, bundan sonra 

da Sizin bütün tapşırıqlarınızı layiqincə yerinə yetirək. Sizin daxili və xarici siyasətinizi ürəkdən bəyənirik 

və müdafiə edirik. Diqqətinizə görə çox sağ olun! 

 

AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik Bəkir Nəbiyevin çıxışı 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

Hörmətli şamaxılılar! 

Əziz qonaqlar! 

Qədim Şirvan torpağı bu gün didərgin şair övladı Nəsiminin müəzzəm heykəlini öz doğma qoynunda 

ucaldır. Bu tədbir bir də ona görə xüsusilə əlamətdardır ki, heykəlin açılışı təntənələrində Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti möhtərəm cənab ilham Əliyev özü şəxsən iştirak edir. Bu, əslində, ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə əsasını qoyduğu nəcib bir ənənənin uğurlu 

davamıdır. Bizim nəsil çox gözəl xatırlayır və bu gün də böyük iftixar duyğusu ilə qeyd edir ki, imadəddin 

Nəsimi, Nəriman Nərimanov, Cəfər Cabbarlı və başqa klassiklərin Azərbaycan paytaxtında qoyulmuş 

heykəlləri məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi altında həyata keçirilən epoxal tədbirlər kimi artıq 

tarixə düşmüşdür. 

Hörmətli cənab Prezident! 

Sizin məlum sərəncamlarınız əsasında klassik ədəbi irsimizin latın qrafikası ilə kütləvi tirajla, çox 

nəfis şəkildə nəşr olunub bütün Azərbaycana yayılması, özü də pulsuz paylanması, habelə Azərbaycan Milli 

Ensiklopediyası üzərində uğurla işə başlanması ziyalılarımızda, bütün Azərbaycan xalqında böyük ruh 

yüksəkliyinə səbəb olmuşdur. Bu gün də məhz Sizin iradəniz və iştirakınızla Şamaxıda Nəsiminin heykəli 

üzərindən rübənd qaldırıldı. 

Xanımlar və cənablar! 

Həm tarixşünaslıq, həm də ədəbiyyatşünaslıq elmində belə bir ifadə var: orta əsrlər zülməti. Əslində 

bu, çox rəmzi anlayış olub, insanların şüurlarına çökmüş mistika, xürafat və cəhalət əks etdirir. Bu qaranlıq 

insanın özünü görməyinə, öz yüksək missiyasını, öz işığını, intellektin qiymətləndirməsinə mane olurdu. 

Bu zülmətdən sui-istifadə edən zalımlar isə yaranışın əşrəfi olan insanı hər cür təhqirə və təzyiqə məruz 

qoyur, onu alçaldırdılar. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk dəfə Xaqani, Nizami İçmi böyük humanist 

sənətkarla-insanın insan tərəfindən alçalmasına qarşı çıxmış, üsyan səslərini qaldırmışdılar. Onların 

mütərəqqi ənənəsini doğma dilə davam etdirən ən böyük mütəfəkkir şair isə Seyid İmadəddin Nəsimi oldu. 

Məğrur şəxsiyyət məğrur şair olan Nəsimi insan şəxsiyyətinin alçaldılması ilə barışa bilmir, bütün varlığı, 

istedadı ilə buna kəskin etiraz edirdi, insana bu dünyadakı mövqeyinə uyğun, layiqincə qiymət vermək üçün 

onu ən ali anlayışla - Yaradanla müqayisə etmək lazım ü və Nəsimi bu cəsarətli addım atdı. 

Yüz illər boyu haqq və ədalət axtarışlarında müəyyən qədər naümid qalmış sələflərindən fərqli olaraq 

Nəsimi haqqı tapmağını beləcə bəyan etdi: Haqq mənəm, haqq məndədir, haqq söytaı. Bulmuşam haqqı, 

ənəlhəqq söytaı! 

Ancaq Nəsimi kamil insanla cahil insanı fərqləndirirdi. Şairin fikrincə, yalnız kamil insan, yəni 

şərdən, xəbislikdən, pislikdən, heyvani instinktlərdən təmizlənmiş insan İlahi mərtəbəyə qalxa bilər, əsil 

şəxsiyyət sayıla bilər. Belə olmayan təqdirdə, şəkilcə insan olanın heyvandan, şər qüvvədən, Nəsiminin özü 

dediyi kimi, divdən heç bir fərqi yoxdur Həsənoğlu və Qazi Bürtıanəddin kimi şairlərimizin ardınca məhz 

Nəsimi Azərbaycan dilinin şeir-sənət, poeziya dilinə çevrilməsində, indiki şirinliyə gəlib çatmasında 

müstəsna xidmət göstərmişdir. Bu baxımdan onu Xətai və Füzuli kimi dahi söz ustalarının müəllimi, ustadı 

saymaq olar. Ana dilinin axar-baxarı, gözəlliyi, rəvanlığı baxımından Nəsiminin öz dövrünün klassik 

Azərbaycan ədəbiyyatında bəlkə də bənzəri yoxdur. 

Nəsimini bizə, bizim təfəkkür tərzimizə yaxınlaşdıran, onu orta yüzilliklərin zülmətindən sıyırıb bizə 

doğmalaşdıran cəhətlərindən biri də böyük Azərbaycan şairinin qlobal düşüncə tərzidir. 

Şairə görə, insan hər hansı formal tələblərə tabe olmaq, onlara əməl etməklə yox, daxilən özünü 

təmizləmək, mənan kamilləşmək yolu ilə haqqa yaxınlaşa, Tanrıya qovuşa bilər. İnsanı kamilliyə 

qovuşdurmaq yolu isə ancaq gözəllikdən, məhəbbətdən keçir. Buna görədir ki, Nəsimi şeirinin lirik 

qəhrəmanı həm zahirən, həm də daxilən gözəl, Tanrı mərtəbəsinə layiq bir insandır. 

Əziz dostlar! 
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Bilirsiniz ki, Azərbaycanın böyük şeir-sənət ocaqlarından biri olan qədim Şirvan torpağında 

doğulmuş Seyid İmadəddin Nəsimi mədəninə sığmayan bir xəzinə kimi bütün Yaxın Şərqi dolaşmış, Hələb 

şəhərində faciəli surətdə dünyasını dəyişmişdir. Cismani ölümü ilə əbədi həyatına qovuşan şair bu gün bir 

daha doğma yurduna qayıdır: öz heykəl ömrünü başlayıb davam etdirmək üçün... 

Diqqətiniz üçün sağ olun! 

 

Xalq şairi Qabilin çıxışı 

- Əziz şamaxılılar! 

Mən ölməz Prezidentimiz Heydər Əliyevin yüksək qiymətləndirdiyi, Azərbaycanın dövlət 

mükafatına layiq gördüyü “Nəsimi” dastanının müəllifiyəm. Mən bu əsəri on ilə yazmışam. Mənə 

Nəsiminin Bakıda heykəlinin açılışında ölməz Prezidentimizlə yanaşı dayanıb, o heykəlin önündə çıxış 

etmək qismət oldu. Bu gün də onun yolunu davam etdirən bizim cavan, əziz Prezidentimiz İlham Əliyevin 

hüzurunda yenə də bu heykəlin açılışında çıxış etmək mənə qismət oidu. 

 

Sınəm qalxıb enir ümmanlar kimi, 

Seyrinə daldıqca bu xoş səhərin.  

Günəş tək qalxırsan, babam Nəsimi,  

Yaqut qübbəsindən sonzus göylərin. 

İlimiz dörd fəsil: yaz, yay, payız, qış,  

Bahar Nəsimisən hər fəsildə sən.  

Çoxunun tarixdə adı qalmamış,  

Tərpənmək olmazdı dahi əlindəm 

Mənim şair babam, sənə qiyməti,  

Bir nəfər verməyib, bir millət verir. 

Zaman təsdiq edib bu həqiqəti,  

Səndən danışmağa zəmanət verir. 

 

Bu gözəl heykəlimiz mübarək olsun. Sağ olun. 

 

* * * 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 
- Əziz şamaxılılar! 

Əziz dostlar! 

Mən sizin hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram. Mən çox şadam ki, bu gün Şamaxıdayam, səhərdən 

burada müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirəm. Mənim üçün bu gün xüsusi əzizdir ona görə ki, bu gün 

Azərbaycan xalqının dahi şairi İmadəddin Nəsiminin heykəlinin açılışında iştirak edirəm. Hesab edirəm ki, 

bu, bizim həyatımızda çox əhəmiyyətli bir hadisədir. 

Otuz ildir ki, heykəlin ucaldılması haqqında qərar qəbul edilmişdir. Amma müəyyən səbəblərə görə biz 

buna nail ola bilməmişdik. Amma indi, bu gözəl gündə dahi Nəsiminin Vətənində, gözəl Şamaxıda 

Nəsiminin heykəli ucaldılır və biz bunu qeyd edirik. Bu, çox əlamətdar hadisədir, onu göstərir ki, biz öz 

tariximizə, öz mədəniyyətimizə, öz ədəbiyyatımıza böyük hörmətlə yanaşırıq. Başqa cür ola da bilməz. 

Düzdür, bu gün bütün inkişaf etmiş ölkələrdə bazar iqtisadiyyatı prinsipləri hökm sürür. Azərbaycan 

da istisna deyildir. Azərbaycan da bu yolu seçibdir. Çünki ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirmək üçün başqa 

yol yoxdur. Bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında yaşayan dövlətlərdə, əlbəttə ki, iqtisadi inkişafa, maddi 

dəyərlərə daha çox üstünlük verilir. Bu da təbiidir. Çünki zaman bunu tələb edir. Azərbaycan öz potensialını 

daha da sürətlə inkişaf etdirməlidir. Bu istiqamətdə önəmli addımlar atılır və bundan sonra da atılacaqdır. 

Amma mən bu gün çox şadam, ona görə ki, biz öz milli dəyərlərimizi də unutmuruq və bu, çox gözəldir. 

Bu onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyəti düz istiqamətdə inkişaf edir. 
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Azərbaycan, Azərbaycan xalqı uzun illər, onilliklər, əsrlər boyu müstəmləkə vəziyyətində yaşamışdır. 

Müstəqil respublika kimi də yaşamışdır. Azərbaycan xalqının, bizim hamımızın xüsusiyyətlərini qoruyub 

saxlamaq üçün, əlbəttə ki, ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin böyük rolu olmuşdur. Əgər bunlar 

olmasaydı, əgər Azərbaycan xalqı öz tarixi köklərinə bağlı olmasaydı, bizim bugünkü taleyimiz başqa cür 

ola bilərdi. Məhz Azərbaycanın zəngin tarixi, mədəniyyəti, Azərbaycan dili bizi - Azərbaycan xalqının 

nümayəndələrini bu gün də öz keçmişimizə hörmətlə yanaşmağımıza imkan verir. 

Bu gün, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi inkişaf etdikcə, biz heç vaxt öz milli köklərimizi 

unutmamalıyıq. Azərbaycan tarixində müstəsna xidmətləri olmuş şəxslərin xatirəsinə həmişə hörmətlə 

yanaşmalıyıq, onları həmişə ehtiramla yad etməliyik. 

Öz keçmişini bilməyən, dərk etməyən, düzgün başa düşməyən insanın gələcəyi də ola bilməz. Bizim 

xoşbəxtliyimiz bundadır ki, Azərbaycanda görülən bütün işlər məhz milli zəmində görülür. Azərbaycanın 

bundan sonrakı inkişafı da bunu tələb edir. Biz dünya birliyinə inteqrasiya edirik. Azərbaycan beynəlxalq 

aləmin çox dəyərli üzvünə çevrilibdir və əlbəttə ki, dünyada gedən proseslərdən kənarda qala bilməz. 

Amma eyni zamanda, biz heç vaxt öz milli xüsusiyyətlərimizi unutmamalıyıq, öz keçmişimizi 

unutmamalıyıq. Əksinə, bunu daim yadda saxlamalıyıq. Keçmişimizin və bu günümüzün gözəl 

nümunələrini təbliğ etməliyik, dünyada yaymalıyıq. Bütün bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. Ona görə 

mən çox şadam ki, bu gün Şamaxıda həm idmanın inkişafı üçün, infrastrukturun möhkəmlənməsi üçün 

gözəl Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilibdir. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün lazım olan 

televizor istehsalı zavodu istismara verilibdir. Həm də dahi şairimiz Nəsiminin heykəli ucaldılıbdır və biz 

bu gün bunu qeyd edirik. 

Mən çox şadam ki, Şamaxı inkişaf edir. Şamaxı Azərbaycanın inkişaf proqramında xüsusi yerə 

malikdir. Burada gedən inkişaf prosesləri onu göstərir ki, biz düz yoldayıq. Bundan bir qədər əvvəl burada 

bu zonanın sahibkarları ilə görüşdə də bunu hiss elədim. Canlanma var, fəallıq var, insanlarımızın gələcəyə 

ümidi var. Ən önəmlisi budur. Azərbaycan düz istiqamətdə inkişaf edir. Hamımız çalışmalıyıq ki, əldə 

edilmiş nailiyyətləri daha da möhkəmləndirək və ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirərək zəngin, həm iqtisadi, 

həm də mənəvi cəhətdən qüdrətli dövlətə çevirək. Əminəm ki, biz bunu edəcəyik. 

Mən dəfələrlə Şamaxıda olmuşam. Bu şəhər, bu diyar mənim üçün çox əzizdir. Burada çox gözəl təbiət 

var, gözəl insanlar var. Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsində şamaxılıların həmişə çox fəal 

iştirakı olubdur və bu gün də, Azərbaycanın gələcək inkişafında da şamaxılıların rolu çox böyükdür. 

Mən əminəm ki, bundan sonra da biz hamımız ölkəmizin inkişafı üçün əlimizdən gələni edəcəyik. 

Azərbaycanın bütün regionlarını inkişaf etdirəcək, qarşıda duran bütün vəzifələri uğurla həyata keçirəcək, 

yoxsulluğun azaldılması, işsizliyin aradan qaldırılması istiqamətində görülmüş tədbirləri davam etdirəcəyik 

və nəhayət, ölkəmizi müasir, zəngin dövlətə çevirəcəyik. Bu işdə sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Bu 

gözəl abidənin açılışı münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Bu işdə əməyi olan heykəltəraşa, memara 

dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. 

(Dövlətimizin başçısının nitqi qəzetin bugünkü nömrəsinin birinci səhifəsində dərc olunur). 

 

Prezident İlham Əliyev heykəlin önündə xatirə şəkli çəkdirdi. 

Sonra dövlətimizin başçısı parkın qarşısına toplaşan sakinlərə yaxınlaşaraq səmimi görüşdü, onların 

qayğı və problemləri ilə maraqlandı, şikayətlərini dinlədi, verilən ərizə və şikayətlərə diqqətlə baxılacağını, 

kömək göstəriləcəyini bildirdi. 

Şamaxılılar onları səbirlə dinlədiyinə, vətəndaşlara göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Prezidentə 

təşəkkür etdilər, ona Allahdan uzun ömür, cansağlığı arzuladılar. 

 

Azərbaycan.- 2005.- 26 aprel.- №95.- S. 1-2. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şamaxıda jurnalistlərə müsahibəsi 

(26 aprel 2005-ci il) 

 

Aprelin 26-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şamaxıya səfəri çərçivəsində jurnalistlərə müsahibə 

vermişdir. 

Sual: Cənab Prezident, ilk dəfədir elektoratla, sadə insanlarla birbaşa ünsiyyətdəsiniz və onların 

şikayətlərini dinləyirsiniz. Təəssüratınız necədir? 

Cavab: Mənə elə gəlmir ki, bu, ilk dəfədir. Bu, mütəmadi qaydada baş verir. Mən həmişə Bakıda, 

rayonlarda insanlarla görüşürəm. Çalışıram ki, yerlərdə vəziyyətlə tanış olum. Ona görə mən sizin belə 

şərhinizlə razı deyiləm ki, bu, ilk dəfədir. İlk dəfə deyil. Çünki bu lazımdır, mən hər şeyi bilməliyəm. 

Əlbəttə ki, mənim məlumat mənbələrim kifayət qədərdir, məlumat alıram. Bilirəm vəziyyət necədir. 

Amma mən gərək adi insanlarla görüşdə həyatı hiss edəm. Özü də bu görüş nəzərdə tutulmamışdı. Ona 

görə mən bilirdim ki, burada heç nə təşkil olunmayacaq, heç kim heç kimi öyrətməyəcək, yaxud da 

təlimatlandırmayacaqdır. Ona görə bu mənim üçün vacibdir, lazımdır. Elə də olmalıdır. 

Sual: Cənab Prezident, sakinlərin iki fikri var. Onları Sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Bura kənd 

təsərrüfatı rayonudur deyə, texnika əsas problemdir. Burada Qızmeydan kəndi var, 1200-ə yaxın adam 

yaşayır. Sovet vaxtından körpü yoxdur. 

İlham Əliyev: Bunu mənə dedilər. Mən onu bilirəm, bu məsələ ilə məşğul olacağıq. Kənd təsərrüfatının 

inkişafı üçün də addımlar atılır. “Aqrolizinq” şirkətinin yaradılması məhz bu məqsədi güdür. Çünki 

fermerin texnikası yoxdur, pulu yoxdur. Neyləsin?! Tutaq ki, pulu var, amma texnika yoxdur. Gedib 

haradan alsın? Ona görə “Aqrolizinq” şirkətinin kənd təsərrüfatının inkişafında böyük rolu olacaqdır. 

Siz yəqin bilirsiniz ki, təkcə bu il texnikanın alınmasına 100 milyard manat vəsait nəzərdə tutulubdur. 

Tapşırıq vermişəm ki, bu texnika tezliklə alınıb gətirilsin. Gələn il bu məqsədlə 150 milyard manat 

ayrılacaqdır. Amma əgər imkan olsa, 150 yox, 250 milyard manat da ola bilər. Yəni, biz gərək bunu alaq, 

kəndlilərə icarəyə verək. Pulunu lap 10 ildən sonra, 5 ildən sonra qaytarsın. Bu, məqsəd deyil ki, icarə 

haqqından dövlət qazansın. Əsas məqsəd bu imkanı yaratmaqdır. Bu olmasa, kənd təsərrüfatı inkişaf 

etməyəcəkdir. 

Bir tərəfdən bu, digər tərəfdən də dövlətin özəl sektora verilən kreditləri. Əgər biz ümumiləşdirsək, 

təkcə bu il sahibkarlara haradasa 350 milyard vəsait verilir. Əlbəttə, özəl sektorun özü də fəaliyyət 

göstərməlidir. Bilirsiniz ki, indi Azərbaycanda özəl sektora tam sərbəstlik verilibdir. İqtisadiyyatımız 

liberallaşıbdır. Problemlər var, biz də onları bilirik və aradan götürəcəyik ki, sahibkarlıqla məşğul olmaq 

istəyən hər bir şəxsin qarşısında heç bir süni maneə olmasın. Hamı eyni səviyyədə, eyni, bərabər hüquqa 

malik olsun. Amma özəl sektor da gərək bu məsələlərə daha böyük diqqət göstərsin. Çünki sirr deyil ki, 

əsas kapital paytaxtdadır. Təkcə Azərbaycanda deyil, bütün postsovet məkanında paytaxtla regionlar 

arasında fərq çox böyükdür. Əlbəttə, sahibkarlar daha çox çalışırlar ki, Bakıda nə isə əldə etsinlər. Çünki 

daha çox pul qazana bilərlər, daha böyük fayda götürə bilərlər. Amma mən bununla razı deyiləm. Mən 

bütün sahibkarlara, digər qurumlara yolu göstərirəm - rayonlar, bölgələr, qəsəbələr, kəndlər. 

İndi Şamaxıda televizor zavodu istifadəyə verilmişdir. Mənə deyirlər ki, 250 adam işləyir. Yeni xətlər 

də açılacaqdır. Artıq dünya bazarına çıxan televizorun üstündə “Şamaxı” yazılır. Bu nə deməkdir? Bu, 

məhz apardığımız siyasətin təzahürüdür. Əgər bu olmasa, onda Azərbaycanın inkişafı uğurlu ola bilməz. 

Paytaxtla regionlar arasında fərq azalmalı və aradan qaldırılmalıdır. 

Sual: Cənab Prezident, Siz müşavirə keçirmişdiniz, amma biz inflyasiya və qiymətlərlə bağlı ətraflı 

məlumat ala bilmədik. Yəqin ki, Siz təhlil etmisiniz, bunun qarşısını almaq mümkün olacaqmı? 

Cavab: Müşavirə mətbuat üçün yarımqapalı keçdi. Çünki mən istəyirdim, açıq söhbət aparılsın. 

Bilirsiniz ki, adətən, bütün müşavirələrdə mətbuat iştirak edir və söhbət efirə də gedir. Bu dəfə isə mən 

müzakirə hissəsini bir az qapalı şəkildə keçirdim. Məqsəd o idi ki, istəyirdim, açıq söhbət aparılsın. Çünki 

bəziləri mətbuat qarşısında bir şey deyirlər, amma sonra başqa şey deyirlər. Mən hesab edirəm ki, məqsədə 

nail ola bildim. Müşavirə çox işgüzar şəraitdə keçdi və bütün ölçülər götürüləcəkdir. Ciddi tapşırıq 

verilibdir ki, bu məsələyə dair müfəssəl sərəncam layihəsi hazırlansın. Biz bunu yaxınlarda qəbul edəcəyik. 

Eyni zamanda, mövcud olan qanun pozuntuları nəticəsində yaranan problemlər aradan götürülməlidir. 

Əminəm ki, bütün tədbirlər qısa müddət ərzində inflyasiyanın aşağı salınmasına imkan yaradacaq və 

qiymətlər aşağı düşəcəkdir. Əgər xatırlayırsınızsa, mən demişəm ki, inflyasiyanın qarşısını almaq bizim 

üçün məqsəd deyildir. Qiymətlər aşağı düşməlidir ki, əldə edilmiş inkişaf inflyasiya tərəfindən heçə 

endirilməsin. 
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Sual: Cənab Prezident, qiymət artımının arxasında inhisarçıların, onların da arxasında bəzi məmurların 

olduğu deyilir. Ümumiyyətlə, bununla bağlı Sizdə faktlar varmı? 

Cavab: Müxtəlif faktlar var. Mən bu barədə müşavirədə də öz fikirlərimi bildirdim. Əlbəttə, iqtisadi 

amillər var, süni amillər var, inhisarçılıq var, qeyri-sağlam rəqabət var. Bunların hamısı var. Biz gərək 

bunları aradan götürək. Mən ciddi tapşırıq vermişəm ki, qısa müddət ərzində bütün bu süni maneələr aradan 

götürülməlidir. Əminəm ki, tapşırıqlarım yerinə yetiriləcəkdir. 

Sual: Cənab Prezident, korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir çox ölkələrin praktikasında pullara nəzarət 

etmək üçün maliyyə amnistiyası verilməsindən istifadə olunur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu məsələyə 

baxıla bilərmi? 

Cavab: Başqa ölkələrin təcrübəsi onu göstərir ki bu, böyük səmərə verməyibdir. Qonşu dövlətlərdə, 

postsovet məkanında, digər ölkələrdə də belə addımlar atılıbdır. Biz bu təcrübəni dərindən olmasa da, 

öyrənmişik. Bəlkə də yenə öyrənməyə ehtiyac var. Amma ilkin məlumat belədir ki, bu rəmzi xarakter 

daşıyır. Əsas gizlədilmiş pullar üzə çıxmır. Pulları gizlədənlər də onları çıxartmağa risk etmirlər ki, 

amnistiya şəklində iqtisadiyyata yatırsınlar. 

Amma bununla yanaşı, şəxsən mən hesab edirəm ki, keçmişdə nə olubsa, olub. Gərək onun üstündən 

xətt çəkək. Amma Azərbaycanda iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün gərək bütün mənbələrdən istifadə 

edək. Xarici, daxili sərmayələr, kreditlər və bəzi o qədər də qanuni olmayan yolla qazanılmış vəsaitlər də 

gərək Azərbaycan iqtisadiyyatına işləsin. Əgər bu barədə tədbirlər görülərsə, biz buna nail ola bilərik. 

Digər tərəfdən, onu da deməliyik ki, bizdə o qədər də maliyyə qıtlığı da olmayacaqdır. Bu indi də o 

qədər hiss edilmir. Gələcəkdə, ümumiyyətlə, olmayacaqdır. Onu demək kifayətdir ki, təkcə Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəmərinin işləməsi nəticəsində 2006-cı ildə, dünyada neftin qiymətindən asılı olaraq, 

Azərbaycana yüz milyonlarla dollar vəsait gələcəkdir. Biz indi bu barədə fikirləşirik ki, onu hara yatıraq, 

necə edək ki, əlavə vəsait həmin o dediyiniz inflyasiyanın qalxmasına təkan verməsin. 

Biz maaşları qaldırmalıyıq, qaldırırıq və qaldıracağıq. Onu da bilirik ki, hər dəfə maaşlar qalxanda istər-

istəməz alıcılıq qabiliyyətinə müsbət təsir göstərir. Bazar da dərhal buna reaksiya verir və nəticədə əldə 

edilmiş əlavə vəsait malsatanın cibinə gedir. Ona görə biz indi bu barədə fikirləşirik ki, gələn illərdə gələcək 

böyük məbləğdə, milyardlarla dollarla ölçülən vəsaiti necə idarə edək. Maliyyə qurumları ilə 

məsləhətləşmələr aparılır. Əlbəttə, ilk növbədə, gərək bunu infrastruktur layihələrinə yönəldək. İmkanlar 

yaradaq ki, Azərbaycanda biznes daha da sürətlə inkişaf etsin. 

Sual: Cənab Prezident, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitorinq qrupu bildirir ki, Seçki 

Məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı Sizin təklifləriniz olacaqdır. Bu təkliflər nədən ibarətdir? 

İlham Əliyev: Kimin təklifi olacaqdır?! 

Jurnalist: Deyirlər ki, bizə Prezidentin İcra Aparatından bir həftə müddətində təkliflər göndəriləcəkdir. 

Ümumiyyətlə, Seçki Məcəlləsinə və Mərkəzi Seçki Komissiyasına dəyişikliklərlə bağlı beynəlxalq 

təşkilatlardan müraciətlər olunur. 

İlham Əliyev: İndi bu məsələyə baxılır. Bilirsiniz, mən bu komissiya ilə bağlı məsələyə toxunmaq 

istəməzdim. Çünki bu, parlamentin işidir və qərarı parlament verməlidir. Bizi yeganə narahat edən bir 

məsələdir, bunu həmməruzəçilər də bilir. Əgər 2003-cü ilin prezident seçkilərini yada salsaq, görərsiniz ki, 

o vaxt Mərkəzi Seçki Komissiyasında müxalifət nümayəndələrinin hamısı mənim namizədliyimi qeydə 

almamaq üçün səs verdilər. Mən o zaman həm Baş nazir, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin birnci 

müavini idim. AŞPA sədrinin müavini, 10 ilə yaxın Milli Məclisin deputatı idim. Yəni mənim tam hüququm 

var idi ki, prezidentliyə namizədliyim qeydə alınsın. Elədirmi?! Yəni mən siyasətdən gəlmişəm. Amma 

onların hamısı bunun əleyhinə səs verdilər. Bu, nəyi göstərir?! Onu göstərir ki, əgər onların əlində maneə 

törədən imkan olarsa, bundan istifadə edəcəklər. Onda böhran yarana bilər. 

Biz bunu aradan necə götürəcəyik? Mən həmməruzəçilərlə bu barədə də söhbət etdim. Onlar da bu 

məsələni başa düşürlər. Mənə deyirlər ki, müxalifət nümayəndələrinin belə addımı çox səhv idi. Kim 

təminat verir ki, bu səhv təkrarlanmayacaqdır. Ona görə gərək biz buna hərtərəfli yanaşaq. Elə etməliyik 

ki, Azərbaycanın inkişafını istəməyən, Azərbaycanda vəziyyətin pisləşməsini istəyən qüvvələrin əlində elə 

bir alət, mexanizm olmasın ki, seçkilər pozulsun, yaxud da baş tutmasın, ümumiyyətlə, burada böhran 

yaransın. Mən buna imkan verə bilmərəm. Mən Azərbaycan Respublikasının Prezidentiyəm. Azərbaycan 

xalqının təhlükəsiz şəraitdə yaşamasının təminatçısıyam və heç cür imkan vermərəm ki, kimsə burada 

vəziyyəti ya gərginləşdirsin və yaxud da süni şəkildə böhran yaratsın. 

Biz buna imkan verməyəcəyik. 

Sağ olun. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şamaxı rayonuna səfəri 
Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin təməlinin qoyulması 

Şamaxı rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə 

(1 mart 2007-ci il) 

 

AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 1-də Şamaxı 

rayonuna gəlmişdir. Rayonun minlərlə sakini dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı böyük 

hörmət və ehtiramla, gül-çiçəklə qarşıladılar. Onların əllərində Azərbaycanın dövlət bayraqları, ulu öndər 

Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin portretləri, xalqımızın ümummilli liderinin müdrik kəlamları 

yazılmış transparantlar var idi. 

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Şamaxı Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin təməlinin qoyulması 

mərasimində iştirak etdi. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin baş planı ilə tanış oldu. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq 

Abdullayev məlumat verdi ki, 3 mərtəbədən ibarət olacaq mərkəzdə poliklinika, cərrahiyyə şöbəsi, 

əməliyyat bloku yerləşəcəkdir. Ümumi ərazisi 1,5 hektardır, tikinti sahəsi isə 2200 kvadratmetrdir. Burada 

qazanxana, camaşırxana, su hovuzu, yanğınsöndürmə hovuzu, avtomobil dayanacağı da olacaqdır. Sifarişçi 

Dövlət Neft Şirkətidir. Tikinti işlərini “Sənayetikinti” Səhmdar Cəmiyyəti yerinə yetirəcək və 1 il ərzində 

obyekti tam təhvil verəcəkdir. Avadanlıqla birlikdə mərkəzin smeta dəyəri 5 milyon manatdır. Bu, 

ölkəmizdə tikilən 10-cu diaqnostika mərkəzi olacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev diaqnostika mərkəzinin təməlinə gilizi qoydu və beton qarışığı tökdü. 

Sonra Şamaxı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş keçirildi. 

Prezident İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 

-Əziz şamaxılılar! 

Əziz bacılar və qardaşlar! 

Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Şamaxı rayonunda yeni Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin 

təməlini qoyduq. Əminəm ki, qısa müddət ərzində burada çox gözəl bir tibb ocağı tikiləcək və şamaxılıların 

istifadəsinə veriləcəkdir. Burada ən yüksək dünya standartlarına uyğun müasir avadanlıqlar olacaq, 

diaqnostika, müalicə və müayinə üçün hər cür şərait yaradılacaqdır. Bu, bir də onu göstərir ki, 

Azərbaycanda çox güclü sosial siyasət aparılır. 

Bildiyiniz kimi, ölkəmizin müxtəlif rayonlarında yeni, müasir xəstəxanalar tikilir. Artıq 

Lənkəranda və Naxçıvanda bu xəstəxanalar fəaliyyətə başlamışdır və orada çox yüksək tibbi xidmət var. 

Başqa şəhər və rayonlarda da eyni tibb ocaqları tikilir. Bu gün Şamaxıda təməlini qoyduğumuz xəstəxana, 

əlbəttə ki, ən yüksək səviyyədə tikilib istifadəyə veriləcəkdir. Bütün bunları biz indi həyata keçiririk, 

imkanlarımız artır, ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmış Azərbaycanın neft strategiyası 

nəticəsində bütün bunlar mümkün olur. Çünki bütün bu yeni xəstəxanalar və diaqnostika-müalicə 

mərkəzləri Neft Şirkətinin hesabına tikilir. Əgər 1994-cü ildə biz xarici neft şirkətləri ilə əməkdaşlığa 

başlamasaydıq, bu gün bunları etmək qeyri-mümkün olacaqdı. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan nefti, 

Azərbaycanın təbii sərvətləri insanların rifah halının yaxşılaşmasında öz rolunu oynayır. Bizim güclü sosial 

siyasətimizin də əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı daha da yaxşı, daha da firavan yaşasın, 

bunun üçün lazım olan bütün infrastruktur obyektləri tikilib istifadəyə verilsin, özü də yüksək səviyyədə. 

Ona görə, bildiyiniz kimi, xəstəxana, məktəb tikintisi Azərbaycanda çox geniş vüsət alıbdır və biz bu 

siyasəti bundan sonra da davam etdirəcəyik. Bizim maddi imkanlarımız artır. Keçən il Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

neft kəmərinin işə düşməsi nəticəsində Azərbaycana çox böyük həcmdə valyuta axını başlamışdır. Bizim 

də düşünülmüş proqramlarımız var, bütün istiqamətlər üzrə fəaliyyət planımız var və bunları həyata 

keçiririk. 

Bir müddət bundan əvvəl Şamaxıda çox müasir Olimpiya İdman Kompleksi də tikilmişdir. Bu gün 

xəstəxananın təməli qoyuldu və Şamaxı rayonunun bütövlükdə inkişafına da böyük diqqət göstərilir. 

Şamaxı çox gözəl rayondur və Azərbaycanın qədim torpağıdır. Mən çox istəyirəm ki, burada quruculuq-

abadlıq işləri daha da sürətlə getsin. Artıq televizor istehsalı zavodu istifadəyə verilmişdir. Burada məişət 

malları istehsalı zavodu da tikilir. Digər iş yerləri üçün lazım olan infrastruktur və sənaye müəssisələri də 
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tikilməlidir. Çünki iş yerləri çox olan halda, əlbəttə ki, insanların həyat səviyyəsi də yaxşılaşır. Regionların 

sosial-iqtisadi inkişafı proqramı da bu məqsədi güdür. Bu ilin fevral ayında biz proqramın üçilliyini qeyd 

elədik, çox geniş müzakirələr, təhlillər aparıldı və gördük ki, bu son üç il ərzində proqramın icrası 

nəticəsində çox böyük işlər görülmüşdür. 

Demək olar ki, ölkəmizin hər bir yerində yenilik var. Yeni müəssisələr, fabriklər, yollar, 

infrastruktur obyektləri, elektrik stansiyaları, bütün bunlar ölkəmizi gücləndirir. Əgər hər bir rayon iqtisadi 

cəhətdən güclü olarsa, onda ölkəmiz də güclənər. Buna da bütün imkanlar var. 

Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan nefti, Azərbaycanın təbii sərvətləri Azərbaycan xalqının 

xidmətindədir və bu, əsas məqsəddir. Biz bu layihələri başlayanda da məhz bu məqsədi rəhbər tutmuşduq. 

Çünki əsas məqsəd bütün bu imkanları səfərbər edib insanların daha da yaxşı yaşamasını təmin etməkdir. 

Bu məqsədlə maaşlar da, pensiyalar da artırılır. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda minimum əmək haqqı da 

artırılmışdır. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda işləyən insanların əmək haqları artırılmışdır. Bu siyasət 

ardıcıl şəkildə aparılır. Neçə illərdir maaşlar, pensiyalar ildə ən azı iki dəfə artırılır və gələcəkdə də biz 

bunu edəcəyik. Gələcəkdə bizim imkanlarımız daha da geniş, daha da böyük olacaqdır. Ona görə sosial 

məsələlərin həllinə daha da böyük diqqət göstəriləcəkdir. 

Bütövlükdə səhiyyə sisteminin inkişafına böyük diqqət göstərilir, yeni xəstəxanalar tikilir. 

Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda təcili tibbi yardım maşınlarının alınması üçün Prezidentin ehtiyat fondundan 

vəsait ayrılıbdır. Ən müasir standartlara cavab verən avadanlıqlar gətiriləcəkdir. Belə olan halda, bütün bu 

sosial məsələlər daha da asanlıqla öz həllini tapacaqdır. 

Mən çox şadam ki, bu gün biz birlikdə bu mərkəzin təməlini qoyduq. Əminəm ki, qısa müddət 

ərzində, maksimum bir il ərzində biz yenə də burada görüşəcək və gözəl xəstəxananın - Müalicə-

Diaqnostika Mərkəzinin açılışını qeyd edəcəyik. Bundan sonra da belə açılışlar çox olacaqdır. Biz 

regionların sosial-iqtisadi inkişafına bundan sonra da böyük vəsait ayıracağıq. Bizim büdcə gəlirlərimiz 

ildən-ilə artır və bildiyiniz kimi, büdcə gəlirlərinin əsas hissəsi həm infrastruktur layihələrinə, həm də sosial 

məsələlərin həllinə yönəldilibdir. Belə olan halda, ölkəmiz hərtərəfli inkişaf edəcəkdir. 

Biz neft amilindən çox məharətlə istifadə edirik və Azərbaycan da böyük həcmdə neft hasil edən 

ölkəyə çevrilir. Azərbaycanın beynəlxalq önəmi artır və biz regional çərçivədə daha da fəal rol oynayırıq. 

Bizim təşəbbüsümüzlə həyata keçirilən transmilli layihələr həm ölkəmizin iqtisadiyyatını gücləndirir, həm 

də beynəlxalq imicini, önəmini artırır. Belə olan halda, bütün məsələlər daha da asanlıqla öz həllini 

tapacaqdır. Həm xarici siyasətdə, həm daxili siyasətdə, həm iqtisadi inkişafda, regionların sosial-iqtisadi 

inkişafında, müxtəlif sosial məsələlərin həllində - təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, ekologiyada, bütün sahələrdə 

proqramlar var və bunlar ardıcıllıqla icra olunur. Mən şübhə etmirəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycan çox 

zəngin ölkəyə çevriləcək, Azərbaycan vətəndaşları daha da yaxşı yaşayacaqlar. Mənim məqsədim budur! 

Mən istəyirəm ki, hər bir insan yaxşı yaşasın, hər bir insanın maddi imkanları artsın, uşaqlar yaxşı 

məktəblərdə oxusunlar, müəllimlər yaxşı məktəblərdə dərs desinlər. Həkimlər gözəl xəstəxanalarda 

işləsinlər və insanlarımız da sağlam olsunlar. Sağlam olmaq üçün, əlbəttə ki, hər bir insan vaxtaşırı tibbi 

müayinədən keçməlidir. Bunu da biz Azərbaycanda tətbiq edəcəyik. Mən sizə onu da deyə bilərəm ki, yeni 

xəstəxanaların tikintisi məhz Azərbaycanın rayonlarından başlanmışdır. 

Bizim istədiyimiz də odur ki, rayonlarda tibbi xidmət güclənsin. Çünki Bakıda və böyük şəhərlərdə 

bu, var, düzdür, bizi tam qane etmir, amma var. Lakin, ilk növbədə, rayonlarda yaşayan insanların 

sağlamlığı bizim üçün vacibdir, çünki rayonlarda səhiyyənin səviyyəsi çox aşağıdır. İndi hər bir bölgədə 

artıq bu işlər gedir və gələcəkdə isə biz hər bir rayonda da bunlara nail olacağıq. 

Əziz dostlar, mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Şamaxıda olmağımdan çox məmnunam. 

Mən Şamaxıda dəfələrlə olmuşam və həmişə şamaxılıların dəstəyini hiss etmişəm. Bu dəstək mənə güc 

verir və buna əsaslanaraq, öz işimi davam etdirirəm. Prezident kimi üzərimə götürdüyüm bütün öhdəlikləri 

yerinə yetirirəm və xalq qarşısında vaxtaşırı hesabat verirəm. Görülən işlər də göz qabağındadır. Düzdür, 

problemlər də, həll olunmamış məsələlər də var. Amma biz bunların həlli yollarını bilirik, bunları həll edirik 

və sizin dəstəyinizlə bundan sonra da edəcəyik. 

Mən sizin hamınıza ürəkdən cansağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, siz xəstələnməyəsiniz, amma 

işdi, əgər xəstələnsəniz, onu da bilin ki, bir ildən sonra burada ən yüksək tibbi xidmət almaq mümkün 

olacaqdır. Sağ olun, sizə uğurlar, cansağlığı arzulayıram. 

(Dövlətimizin başçısının nitqi diqqətlə dinlənildi və alqışlarla qarşılandı). 
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“Star” məişət avadanlığı zavodu ilə tanışlıq 

(1 mart 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 1-də Şamaxı 

şəhərindəki “Star” məişət avadanlığı zavodu ilə tanış olmuşdur. 

Zavodun kollektivi dövlətimizin başçısını və xanımını böyük hörmət və ehtiramla qarşıladı. 

“Evsen” şirkətlər qrupunun prezidenti Əli Evsen dövlətimizin başçısına məlumat verərək bildirdi 

ki, uzunluğu 210 metr, eni 72 metr olan sahədə istehsal xətti quraşdırılmışdır. Burada soyuducu, 

kondisioner və paltaryuyan maşın istehsal ediləcəkdir. Müəssisədə tam istehsal prosesi yaradılacaq, yəni, 

məhsul buraxılışı üçün lazım olan bütün hissələr burada hazırlanacaqdır. Zavodda quraşdırılan avadanlıq 

ABŞ, Yaponiya, Tayvan və İtaliyadan gətirilmişdir. Burada ildə müxtəlif modellərdə 300 min ədəd 

kondisioner, 200 min ədəd müxtəlif ölçülü soyuducu və 150 min ədəd paltaryuyan maşını istehsal etmək 

nəzərdə tutulur. Müəssisədə 1500 nəfər çalışacaq, onların 3 faizini xarici mütəxəssislər təşkil edəcəkdir. 

İşçilərin hamısı xaricdə xüsusi kurslar keçmişdir. Hazırda orta əmək haqqı 150-160 manatdır. Gələcəkdə 

istehsal sahələri genişləndikcə, əmək haqqı da artırılacaqdır. Bu ilin mayında Malayziyadan gələcək 

mütəxəssislərin iştirakı ilə müəssisə tam işə düşəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin ayrı-ayrı istehsal sahələrini gəzdi, quraşdırılmış avadanlıqla 

tanış oldu. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, zavod təkcə Azərbaycanda yox, bütün regionda bu 

tipli yeganə müəssisədir. Zavod zəngin təcrübəsi olan beynəlxalq səviyyəli müəssisələrlə də əməkdaşlıq 

edəcəkdir. 

Sonra Prezident İlham Əliyev Şamaxı avtomobil zavodunun istehsalı olan ehtiyat hissələrindən 

ibarət sərgiyə baxdı. Məlumat verildi ki, “AzSamand” markalı avtomobillər istehsal edən bu zavod 

indiyədək 1000 ədəd maşın buraxılmışdır. Gələcəkdə “Pejo-206” və “Pejo-405” markalı avtomobillərin 

isehsalı da nəzərdə tutulur. Hazırda zavodda bir növbədə 70 işçi çalışır, müəssisənin özünün sınaq poliqonu 

vardır. 

Dövlətimizin başçısı bu cür müəssisələrin ölkə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətini vurğuladı və 

ölkəmizdə belə yüksək səviyyəli istehsal sahələrinin yaradılmasının qürur doğurduğunu bildirdi. 

Burada rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılov Prezident İlham Əliyevə Şamaxıda 

görülən işlərlə bağlı məlumat verdi. Bildirdi ki, Heydər Əliyev Fondunun “Yeniləşən Azərbaycana yeni 

məktəb” proqramı çərçivəsində rayonda bir neçə məktəb tikilmişdir. Yeni yollar çəkilir, elektrik enerjisi 

təminatında heç bir problem yoxdur. Turizmin inkişafı üçün Fransa şirkətləri ilə yeni layihə hazırlanır. 

Şamaxıya göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlığını bildirən icra hakimiyyətinin başçısı dedi ki, 

ayrılan vəsaitlər hesabına bir çox problemlər öz həllini tapır. Sürüşmə zonasında yerləşən obyektlər, 

məktəblər Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınmışdır. 

Prezident İlham Əliyev rayonun daha da inkişafı, abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 

üçün gələcəkdə də tədbirlər görüləcəyini bildirdi, səhiyyə, təhsil, turizm sektorunun dirçəldilməsi, fermer 

təsərrüfatlarına xüsusi diqqətin yetirilməsi barədə müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 

Bununla da Prezidentin Şamaxıya səfəri başa çatdı. 
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