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 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfəri 

 Balakən rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

 

2008, 19 sentyabr 

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfəri: Balakən rayonu 

 Balakən şəhərinə yeni su xətti çəkilmişdir 
 Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

 Balakənlilər elektron kitabxanadan istifadə edəcəklər 

 Balakən idman kompleksi gələn il istifadəyə veriləcək 

 Yeni avtovağzalda sərnişinlərin rahatliği üçün lazimi şərait var 
 Balakən ticarət mərkəzi 450 nəfəri daimi iş yeri ilə təmin edəcəkdir 

 Yeni xəstəxana kompleksi bölgədə ən böyük müalicə ocağı olacaqdır 

 Balakən konserv zavodu yenidən qurulmuşdur 
 Balakən yem istehsali zavodu da kompyuterlər vasitəsilə idarə olunur 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfəri 

(12 aprel 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, respublikamızın Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfərə çıxan Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də səhər Balakən rayonuna gəlmişdir. Burada dövlətimizin başçısını və 

xanımını böyük hörmətlə, gül-çiçəklə qarşıladılar. 
Həmin gün Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasının təməlinin qoyulmasına həsr olunmuş mərasim 

keçirildi. Buraya toplaşan minlərlə sakin Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətlə 

salamladılar. Mərasim iştirakçılarının əllərində dövlətimizin başçısını salamlayan şüarlar, ulu öndərin və 
Prezident İlham Əliyevin portretləri və Azərbaycanın dövlət bayraqları var idi. 

Prezident İlham Əliyevə xəstəxana barədə ətraflı məlumat verildi. Bildirildi ki, 235 çarpayılıq 

xəstəxana kompleksi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti ilə tikiləcək və iki ilə tam istifadəyə 
veriləcəkdir. Burada poliklinika, terapiya, nevrologiya, cərrahiyyə, reanimasiya otaqları, doğum, uşaq 

xəstəlikləri şöbələri və s. fəaliyyət göstərəcəkdir. Əsas korpus dördmərtəbəli olacaqdır. Ayrılmış 13 milyon 

ABŞ dolları həcmində vəsaitin 10 milyon dolları tikinti-quraşdırma işlərinə, 3 milyon dolları isə avadanlığa 

sərf ediləcəkdir. Xəstəxananın daimi enerji və istilik təminatı olacaqdır. Tikinti işlərini “Rabitə-İnşaat” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yerinə yetirəcəkdir. Tikintidə 300 nəfər, əsasən, yerli inşaatçılar işləyəcəklər. 

Burada istirahət zonası da yaradılacaqdır. Ətrafda yerləşən köhnə xəstəxana binasının yerində isə 

Olimpiya İdman Kompleksi tikiləcəkdir. Yaxınlıqdakı avtovağzal binası da müasir standartlara uyğun tam 
yenidən qurulacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev xəstəxananın layihəsi ilə tanış oldu və sonra binanın təməlinə ilk beton 

qarışığını tökdü. 
 

AZƏRTAC 

2006, 12 aprel 

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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Balakən rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(12 aprel 2006-cı il) 
 

Aprelin 12-də Balakən şəhərində mərkəzi xəstəxananın təməlinin qoyulması mərasimindən sonra 
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş keçirilmişdir. Görüşü rayon ağsaqqalı Rəşid Musayev açdı. 

 

Rayon ağsaqqalı Rəşid Musayevin çıxışı 

- Möhtərəm Prezident, 
Bu gün bütün Balakən şadlıq və sevinc içərisindədir. Bu gün balakənlilər ürəklərə və hafizələrə həkk 

olunacaq tarixin önəmli bir gününü yaşayırlar. Balakən torpağında, Azərbaycanın bu dilbər guşəsində Sizi 

salamlamağımızla fəxr edirik. Bütün balakənlilər Sizin gəlişinizə ürəkdən sevinirlər. Onlar Sizin bu 
səfərinizi balakənlilərə olan diqqət, qayğı və hörmətin təzahürü kimi qiymətləndirirlər. 

Balakəndə 87 mindən artıq əhali yaşayır, etnik tərkibi də çox müxtəlifdir. Burada uzun əsrlər boyu 

azərbaycanlılar, avarlar, ingiloylar və digər xalqların nümayəndələri bir ailə kimi yaşamış, qurub-yaratmış, 
işləmiş, Azərbaycanın inkişafı üçün səylərini əsirgəməmişlər. Möhtərəm Prezident, balakənlilər onu da bilir 

və unutmurlar ki, rayonumuzun sosial- iqtisadi, mədəni inkişafı ulu öndərimiz, ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Onun Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə Balakən sosial-iqtisadi, mədəni 

cəhətdən daha da inkişaf etmiş bir rayona çevrilmişdir. Coşqun dağ çayları üzərində körpülərin salınması, 
Yevlax-Balakən dəmir yolunun istifadəyə verilməsi bilavasitə ulu öndərimizin xidmətidir, rayonumuza 

olan diqqət və qayğısının nəticəsidir. 

Möhtərəm Prezident, balakənlilər onu da yaxşı bilirlər ki, Siz ulu öndərimizin siyasi xəttini layiqincə 
davam etdirirsiniz. Azərbaycanın gələcəyi haqqında onun ülvi arzularını həyata keçirmək üçün bütün qüvvə 

və bacarığınızı sərf edirsiniz. Möhtərəm Prezident, o da bizə yaxşı məlumdur ki, Siz memarı ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev olan müstəqil Azərbaycan Respublikasının dünya ölkələri arasında nüfuzunun 

daha da möhkəmlənməsi üçün səy və bacarığınızı əsirgəmirsiniz, bütün qüvvənizlə buna çalışırsınız. 
Möhtərəm Prezident, əmin ola bilərsiniz ki, balakənlilər Sizi ürəkdən sevir, Sizin cəsarətli, qətiyyətli 

siyasətinizi bəyənir, dəstəkləyirlər. Bundan sonra da Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, ərazi 

bütövlüyünün bərpası, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir ölkəyə çevrilməsi naminə çalışacaqlar. 
 

X X X 

 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  

nitqi 

 
- Əziz balakənlilər!  
Əziz bacılar və qardaşlar!  

Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizə öz hörmət və məhəbbətimi bildirirəm. Mən çox şadam ki, 

bu gün Balakəndəyəm, sizinlə birlikdəyəm, bu gözəl mərasimdə birlikdə iştirak edirik. Son illər ərzində 

Azərbaycanda ən böyük xəstəxana Balakəndə tikilir. Bu gün binanın, xəstəxananın təməl daşını qoyduq və 
aldığım məlumata görə, iki il ərzində gözəl xəstəxana tikilib istifadəyə veriləcəkdir. Bu, çox önəmli bir 

əlamətdir. Bizim Azərbaycanın bugünkü həyatını əks etdirən bir əlamətdir. Azərbaycanın hər bir yerində 

quruculuq-abadlıq işləri aparılır, regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı icra edilir. Əlbəttə, bu 
proqram həm yeni iş yerlərinin açılmasına xidmət edir, eyni zamanda, bölgələrin sosial problemlərinin 

aradan qaldırılmasına kömək göstərir. Ölkəmiz məhz bu istiqamətdə inkişaf etməlidir. Güclü iqtisadiyyatla 

yanaşı, insanlara qayğı və diqqət də ən yüksək səviyyədə olmalıdır. Bizim iqtisadi potensialımız artdıqca, 
əlbəttə ki, ölkədə mövcud olan bütün problemlər öz həllini tapacaqdır.  

Yeni iş yerləri açılmalıdır və bu istiqamətdə tədbirlər görülür. Bilirəm ki, Balakən rayonunun 

problemlərinin biri də məhz bundan ibarətdir - yeni iş yerlərinin açılması, sahibkarlığın inkişafı və yeni 

infrastrukturun yaradılması məsələləri öz həllini tapmalıdır. Bütün bunlar, əlbəttə ki, iqtisadi potensiala 
bağlı olan məsələlərdir. Azərbaycanda son dövr ərzində, 1990-cı illərin ortalarından başlanmış iqtisadi 

islahatlar bu məqsədi güdür. Bu illər ərzində ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edib, çox böyük infrastruktur 

layihələri icra olunur. Ölkəmizin gələcək iqtisadi qüdrətini müəyyən edən, Heydər Əliyevin adını daşıyan 
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Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri inşa edilir və bu il istismara veriləcəkdir. Bütün başqa sahələrdə görülən 

işlər - iqtisadiyyatın liberallaşması, özəl sektorun inkişafı Azərbaycanı iqtisadi artım sürətinə görə dünyanın 
ən qabaqcıl ölkələri sırasına daxil edibdir. Bu gün iqtisadi artım sürətinə görə Azərbaycan dünyada birinci 

ölkədir. Bizim vəzifəmiz, niyyətimiz ondan ibarətdir ki, bu gözəl iqtisadi göstəricilərimiz, iqtisadi artım 

hər bir ailənin, hər bir vətəndaşın gündəlik həyatında özünü göstərsin. İnsanlar daha da yaxşı yaşamalıdırlar, 

daha da gözəl şərait olmalıdır, iş yerləri açılmalıdır, yüksək maaş, pensiyalar verilməlidir. Sosial 
infrastruktur yeniləşməlidir, xəstəxanalar, məktəblər, digər sosial obyektlər ən müasir standartlara cavab 

verməlidir. Bu gün təməl daşını qoyduğumuz xəstəxana da dünyanın ən yüksək standartlarına cavab 

verəcək və sizə deyə bilərəm ki, bu, son illər ərzində Azərbaycanda tikilən xəstəxanalardan ən böyüyü və 
ən müasiri olacaqdır.  

Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı bölgələrin inkişafından asılıdır. Məhz buna görə biz bölgələrə yeni 

infrastruktur gətirməyə çalışırıq. Bu gözəl xəstəxana, sonra burada yaradılacaq müəssisələr - fabriklər, 
zavodlar bu bölgənin inkişafına xidmət edəcəkdir. Əgər bütün bölgələr inkişaf edərsə, ölkəmiz də 

güclənəcəkdir.  

Azərbaycanın ən böyük sərvəti, - təbii sərvətlərdən söhbət gedir, - neft, qazdır. Bu sərvətlər 

Azərbaycan xalqına xidmət edir. Ancaq bununla yanaşı, qeyri-neft sektorunun inkişafı ölkəmizin 
uzunmüddətli inkişaf istiqamətini müəyyən edəcəkdir. Məhz buna görə qeyri-neft sektorunun inkişafına, 

özəl sektorun inkişafına böyük diqqət göstərilir ki, hərtərəfli tərəqqi olsun. İqtisadiyyatımız çoxşaxəli olsun 

və işsizlik tamamilə aradan qaldırılsın.  
Biz çalışırıq ki, kənd təsərrüfatına da kömək göstərək. Bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan 

fermerlərə kreditlər verilir və bu il büdcədə bu məqsədlər üçün təxminən 100 milyon dollar vəsait nəzərdə 

tutulubdur. Eyni zamanda, dövlət xətti ilə kənd təsərrüfatı texnikası da gətirilir və kəndlilərə icarəyə verilir. 
Bu da imkan verəcək ki, kənd təsərrüfatı daha da sürətlə inkişaf etsin, çünki Azərbaycan əhalisinin 50 faizi 

kəndlərdə yaşayır.  

Balakən çox gözəl bölgədir, gözəl rayondur. Azərbaycanın çox gözəl guşəsidir. Burada turizmin 

inkişafı da böyük əhəmiyyət daşıyır. Əlbəttə ki, turizmin inkişafı üçün ilk növbədə yeni infrastruktur 
olmalıdır. Bu məqsədlə yeni yolların tikintisi nəzərdə tutulubdur. Zaqatalada yeni aeroportun tikintisi 

nəzərdə tutulur, Şəkidə yeni elektrik stansiyasının tikintisi artıq başlanıbdır. Bütün bunlar bölgənin 

infrastrukturunun inkişafına xidmət göstərəcəkdir. Burada çox gözəl turizm kompleksləri tikmək 
mümkündür və mən ümid edirəm ki, Azərbaycan sahibkarları bu sahəyə diqqət göstərəcəklər. Beləliklə, bu 

bölgə daha da sürətlə inkişaf edəcək, insanlar daha yaxşı yaşayacaqlar və Azərbaycan möhkəmlənəcəkdir.  

Balakən rayonunda çoxsaylı, müxtəlif xalqlar yaşayır. Azərbaycanın gücü də məhz ondan ibarətdir 

ki, biz çoxmillətli ölkəyik. Azərbaycanda müxtəlif xalqlar bir ailə kimi yaşayırlar. Azərbaycanın tarixində 
bu məsələ ilə bağlı heç vaxt problem olmamışdır, bu gün də yoxdur və gələcəkdə də olmayacaqdır. Çünki 

milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər bir insan, hər bir vətəndaş bizim üçün əzizdir, doğmadır və 

eyni hüquqa malikdir. Bu baxımdan Azərbaycan dünyada bir nümunə ölkə ola bilər. Bu gün biz görürük 
ki, müxtəlif ölkələrdə milli, etnik zəmində, dini zəmində xoşagəlməz hadisələr baş verir, müəyyən 

parçalanmalar baş verir. Bu xoşagəlməz hadisələr dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində də müşahidə olunur 

və bu, bizi çox narahat edir. Çünki bu, çox təhlükəli meyildir. Sivilizasiyalar arasında dialoqdan söhbət 
gedir, amma praktikada, həyatda biz tam başqa mənzərəni görürük.  

Azərbaycanda isə vəziyyət tam başqadır. Burada yaşayan bütün xalqlar eyni hüquqa malikdir, onlara 

eyni münasibət göstərilir. Bizim siyasətimiz bundan ibarətdir. Bu, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasətidir, 

bu siyasət bu gün də bütün sahələrdə davam etdirilir. Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı, bizim qüdrətimiz 
məhz buna əsaslanır ki, ölkəmizdə bütün xalqlar bir ailə kimi, qardaş kimi yaşayırlar və bu, əbədi olacaqdır. 

Bu, bizim Vətənimizdir, doğma diyarımızdır. Mən demişəm ki, Azərbaycanın hər bir yeri, hər bir bölgəsi, 

şəhəri mənim üçün əzizdir, mənim Vətənimdir. Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsi inkişaf 
etsin.  

Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının məqsədi bundan ibarətdir. Bilirsiniz ki, iki ildən 

artıqdır bu proqram icra olunur və nailiyyətlər də göz qabağındadır: yüz minlərlə iş yerinin açılması, 
iqtisadiyyatımızın ən yükəsk sürətlə inkişaf etməsi və bütövlükdə regionlarda quruculuq-abadlıq işlərinin 

güclənməsi. Balakən rayonunda da gələcəkdə böyük işlər görüləcəkdir. Mən bu barədə müvafiq göstərişlər 

vermişəm, əlavə tədbirlər haqqında da qərar veriləcəkdir. Bilirsiniz ki, mən bölgələrə səfər edərkən 

vəziyyətlə tanış oluram, təhlil edirəm ki, harada nailiyyət var, harada problem var, harada çatışmazlıqlar 
var. Ondan sonra bütün mövcud olan problemlər, çatışmazlıqlar araşdırılır və yeni əlavə tədbirlər 
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hazırlanaraq icra olunmağa başlayır. Bu dəfə də belə olacaqdır. Burada insanları narahat edən problemlər 

təhlil ediləcək və təxirəsalınmaz tədbirlər görüləcəkdir.  
Əziz bacılar və qardaşlar, sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Mən ümid edirəm ki, gələcək illərdə 

Balakən daha da sürətlə inkişaf edəcək, burada yeni iş yerləri sürətlə açılacaq, yeni sosial infrastruktur 

obyektləri, məktəblər və sair tikilib istifadəyə veriləcəkdir. Balakən və balakənlilər həmişə olduğu kimi, 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsində fəal rol oynayacaqlar. Sizi bir daha salamlayır, 
sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun. 

 

AzərTAc 

12 Aprel, 2006  
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfəri 

Balakən rayonu 
(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-da Şəki-Zaqatala 

bölgəsinə səfərə getmişdir. 
Əvvəlcə Balakən rayonuna gələn dövlətimizin başçısı rayon mərkəzindəki Heydər Əliyev parkında 

ulu öndərin abidəsini ziyarət etdi. Postamentlə birlikdə hündürlüyü 14 metr olan tunc heykəlin müəllifləri 

Akif Əsgərov və Cəlil Hüseynovdur. 
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva abidənin önünə gül dəstələri qoydular, parkı 

seyr etdilər. 

Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkı şəhərin ən səfalı guşəsində - Balakən çayının 
sahilində yerləşir. 24 hektar sahəsi olan parkda geniş yaşıllıq işləri aparılmış, 4 mindən çox ağac, 5 minə 

yaxın dekorativ gül və kol əkilmişdir. Parkın ən hündür yerində ulu öndər Heydər Əliyevin əzəmətli abidəsi 

ucaldılmışdır. Parkın ərazisində Heydər Əliyev muzeyi, veteranlar evi, nikah evi, xidmət obyektləri 

tikilmiş, fəvvarə, yelləncəklər, karusellər quraşdırılmışdır. Ərazidə respublikada oxşarı olmayan 1200 
metrlik kanat yolu inşa edilmişdir. Altı kabinəli buraz yolundan saatda 216 nəfər istifadə edə bilər. Yolun 

texniki avadanlığı Avstriyadan alınıb, qurğuya xidmət tam kompyuterləşdirilmişdir. 

Parkda tikilmiş beşmərtəbəli mehmanxana binasında isə son tamamlanma işləri aparılır. 
Parkın qarşısındakı meydanda 72 metr hündürlükdə Azərbaycanın dövlət bayrağı dalğalanır. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva abidə kompleksinin yanından kanat yolu ilə 

parkın aşağı hissəsinə düşdülər. 
 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Balakən şəhərinə yeni su xətti çəkilmişdir 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-da Balakən rayon 

mərkəzinə çəkilmiş su xəttinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı su xəttinin açılışını bildirən düyməni basaraq xətti işə saldı. 
Tikintisinə 2006-cı ilin mayında başlanmış su xəttinin uzunluğu 13,6 kilometrdir. Siltik çayından 

319 millimetrlik polad borularla çəkilən su xəttinin üstündə təmizləyici qurğu, hər birinin tutumu 1000 

kubmetr olan 12 su anbarı, tikilmişdir. Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti ilə çəkilmiş su xətti yeni tikilməkdə 
olan xəstəxana kompleksini, şəhərin yeni yaşayış massivini içməli su ilə təchiz edəcəkdir. Tikintiyə 4 

milyon manat vəsait xərclənmişdir. 

Prezident İlham Əliyev burada rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü, xatirə şəkli 
çəkdirdi. 

Prezident İlham Əliyev bu əlamətdar hadisə münasibətilə balakənliləri təbrik etdi. 

Rayon ağsaqqalı XƏLİFƏ MİRƏLİYEV dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 

-Hörmətli cənab Prezident, 
Balakən rayonunun ağsaqqalları, ziyalıları, camaatı adından Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirik. 

Qədəmləriniz mübarək olsun, uğurlu, düşərli olsun. Cənab Prezident, Siz bu gəlişinizlə Balakən camaatına 

su verdiniz. Su aydınlıq rəmzidir. Yüzlərlə ailə, bütün camaatımız buna sevinir. 
Bu, Sizin rayonumuza ikinci gəlişinizdır. Hər gəlişiniz bizim üçün bayram olmuşdur. Birinci 

gəlişiniz zamanı Balakən rayonunun girişində çox möhtəşəm bir xəstəxananın təməlini qoydunuz və o, 

tezliklə istifadəyə veriləcəkdir. Camaatımız xəstələrini yüz kilometrlərlə uzaq məsafəyə - Şəkiyə, Bakıya 
aparmalı olurdu. Gözəl bir diaqnostika mərkəzi – xəstəxana istifadəyə veriləcəkdir. Bu, Sizin 

təşəbbüsünüzlə olmuşdur, buna görə bütün Balakən camaatı Sizə minnətdardır. 

O səfərinizdən az vaxt keçməsinə baxmayaraq, rayonumuz görkəmini dəyişmişdir. Hər yer gül-

çiçəyə bürünmüşdür. Kəndlərimiz də dəyişmiş, yenidənqurma işləri görülmüşdür. 
Bu gün burada ulu öndərimizin adını daşıyan parkdayıq. Gələcəkdə bura yeni ailə quran 

gənclərimizin andiçmə yerinə çevriləcəkdir. Bütün bunlara görə Sizə təşəkkür edirik, minnətdarıq. Demək 

istədiyim başqa sözlər də var. 
Əgər tarixə nəzər salsaq, ulu öndərimiz, - Allah onun qəbrini nurla doldursun, - Balakən rayonunu 

heç vaxt yaddan çıxarmamışdır. Yevlax-Balakən dəmir yolu xəttinin çəkilməsi ulu öndərin Balakən 

camaatına töhfəsi idi. Yevlax-Balakən şose yolunun çəkilməsi də ulu öndərin böyük diqqətinin nəticəsi idi. 

Eyni zamanda, Balakən şəhərinin girəcəyindəki böyük konserv zavodunun təməlinin də qoyulması ulu 
öndərimizin bizə göstərdiyi qayğının nəticəsi idi. Onun siyasətini Siz uğurla davam etdirirsiniz. Siz bu 

rayonun gözəl bir diyara çevrilməsini istəyirsiniz. 

Cənab Prezident, buna görə Sizi alqışlayırıq. Bütün Azərbaycan xalqı kimi, Balakən camaatı da 
Sizə xanımınızla birlikdə uzun ömür, cansağlığı arzulayırıq. Allah Sizi pis gözdən, bəd nəzərdən qorusun. 

Bir arzumuz da var – imkan olarsa, Balakənə tez-tez gəlin, bizim rayonumuz qonaqpərvərdir. 

 

Prezident İLHAM ƏLİYEV təşəkkür edərək dedi: 

-Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əlbəttə, bundan sonra da gələcəyəm. Mən çox şadam ki, Balakən 

belə qısa müddət ərzində gözəlləşdi, abadlaşdı. Burada çox böyük quruculuq, abadlıq işləri gedir. Siz bunu 

yaxşı bilirsiniz, siz burada yaşayırsınız. 
Siz qeyd etdiyiniz kimi, bütün dövrlərdə Balakənə çox böyük diqqət göstərilmişdir. Ulu öndər 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1970-ci illərdə böyük işlər görülmüşdür. Dəmir yolu, avtomobil yolu 

çəkilmişdir. Ondan sonrakı dövrlərdə də işlər görülmüşdür. Məsələn, iki il bundan əvvəl böyük 
xəstəxananın təməlini bərabər qoyduq. Amma indi mən gələndə gördüm ki, demək olar, hazırdır, 

tamamlanma işləri aparılır. O, nəinki bu zonada, bütövlükdə Azərbaycanda son illər ərzində tikilən ən 

böyük xəstəxanalardan biridir. Həm müalicə, həm diaqnostika, həm də müayinədən keçmək üçün bütün 
lazımi avadanlıq quraşdırılacaqdır. Balakənlilər artıq başqa yerlərə getməyəcəklər, başqa rayonlardan 

müalicə üçün Balakənə gələcəklər. Bu, insanların sağlamlığı üçündür. 

Bura su xətti çəkilibdir. İnsanlar təmiz içməli su ilə təmin olunur. Nə qədər məktəb tikilibdir. 16 

məktəb tikilibdir. Gözəl park, kanat yolu tikilib, idman kompleksi tikilir. İndi biz Bakı-Balakən avtomobil 
yolunu yenidən tikirik. Ən gözəl, müasir standartlara cavab verəcək və gediş-gəliş daha da rahat olacaqdır. 
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Görülən bütün bu işlərlə bərabər, iqtisadi və sənaye potensialının möhkəmlənməsi, yeni zavodlar, 

fabriklər, - bu gün mən onların bəzilərinə baş çəkəcəyəm, – həm iş yerləridir, həm də rayonun inkişafına 
böyük töhfədir. Rayon həm də turizm üçün çox yararlı bölgədir. Siz bunu yaxşı bilirsininz. Çox gözəl təbiəti 

var. Amma turizm nə vaxt inkişaf edir?! Yeni infrastruktur lazımdır, turist gəlib, necə deyərlər, imkan 

olmayan yerdə nə edəcəkdir?! Amma indi mehmanxana tikilir, Zaqatala aeroportu bu gün açılacaqdır, 

avtomobil yolu yeniləşir, abadlıq, gözəllik işləri görülür. Əlbəttə, mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanın bütün 
bölgələri inkişaf etsin və ən müasir səviyyəyə çatsın. O cümlədən, Balakən, xüsusilə paytaxtdan uzaqda 

yerləşən rayonlar. Demək olar ki, Balakən ən ucqar rayonlardan biridir, sərhəd rayonudur. Ona görə buraya 

xüsusi diqqət göstərilməlidir. Yəqin ki, siz bu xüsusi diqqəti görürsünüz. Çox qısa bir müddət ərzində bu 
qədər böyük işlər görülübdür. 

Çox sevinirəm və çox şadam ki, mənim tərəfimdən təyin olunmuş icra hakimiyyətinin başçısı da 

yaxşı işləyir. Onun da böyük əməyi var. Mən Dövlət Neft Şirkətinə göstəriş vermişdim ki, öz imkanları 
hesabına burada işlər görsün. Onlar da çox səmərəli işləyirlər. Balakənin inkişafı üçün, abadlıq-quruculuq 

işlərinin davam etdirilməsi üçün və insanların daha da yaxşı yaşaması üçün gələcəkdə başqa planlarımız da 

var. İnsanların yaxşı yaşaması üçün əsas bir neçə amil olmalıdır - təhlükəsizlik, sabitlik. Bu da bizdə var. 

Azərbaycan bu bölgədə bir sabitlik adasıdır, təhlükəsizlik adasıdır. Hara baxsaq görərik ki, orada çaxnaşma, 
münaqişə, gərginlik var, qan tökülür. Amma biz Azərbaycanda çox əmniyyətli şəraitdə yaşayırıq və insanlar 

bunu görürlər, qiymətləndirirlər. Bu, hər bir ölkənin inkişafı üçün əsasdır. 

İkincisi insanların yaşayış səviyyəsi, həyat səviyyəsidir. Bu nədən ibarətdir: səhiyyə sisteminin 
təkmilləşdirilməsi, müasir xəstəxanaların tikilməsi, insanlar vaxtlı-vaxtında müayinədən keçsinlər, xəstəlik 

aşkar olunarsa, yerindəcə əməliyyat keçirilsin, yaxud da başqa müalicə aparılsın. Təhsil məsələləri, 

məktəblər – bu, bizim gələcəyimizdir. Uşaqlarımız gözəl təhsil almalıdırlar. Onlar Azərbaycanı gələcəkdə 
idarə edəcəklər. Həm şərait yaxşı olmalıdır, həm də təhsilin keyfiyyəti. Yollar olmalıdır, infrastruktur 

layihələri, yeni müəssisələr, istehsal sahələri. Yəni bütün bunlar hər bir ölkənin inkişafını və insanların daha 

yaxşı yaşamasını təmin edən əsas amillərdir. Bunların hamısı Balakəndə var. 

Mən əminəm ki, növbəti illərdə atılacaq yeni addımlar hesabına daha da böyük işlər görüləcəkdir. 
Bu gün deyə bilərəm ki, Balakən Azərbaycanın ən inkişaf etmiş rayonlarından biridir. Əminəm ki, siz bu 

yüksək səviyyəni saxlayacaqsınız. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mən bundan sonra da 

rayonun inkişafı üçün lazımi tədbirləri görəcəyəm. 
Gələn ilin əvvəlində regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının ikinci hissəsi qəbul 

olunacaqdır. Proqramda da hər bir rayon, kənd üzrə bütün lazımi tədbirlər nəzərdə tutulur ki, mövcud olan 

bütün problemlər tezliklə həll olunsun. Balakən və bütün Azərbaycan çiçəklənsin, inkişaf etsin, insanlar 

daha da yaxşı yaşasınlar və biz irəliyə gedək. 
Sağ olun, mənim salamlarımı bütün balakənlilərə çatdırın. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Prezident İlham Əliyev sentybarın 19-da Balakən 

şəhərində Heydər Əliyev muzeyinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi və muzeylə tanış oldu. 
Muzeyin binası yaraşıqlı görünüşü, memarlıq üslubu ilə parka xüsusi gözəllik verir. Beş bölmədən 

ibarət muzeyin ümumi sahəsi 493, ekspozisiya salonunun sahəsi 330 kvadratmetrdir. Ekspozisiyada ulu 

öndərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillər, kitablar, müxtəlif sənədlər toplanmışdır. Muzeydə 
ümummilli liderin büstü də qoyulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev muzeylə tanışlıqdan sonra xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Balakənlilər elektron kitabxanadan istifadə edəcəklər 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, sentyabrın 19-da Balakəndə mərkəzi rayon elektron 

kitabxanasının açılışı olmuşdur. 

Mərasimə gələn Prezident İlham Əliyev kitabxana ilə yaxından tanış oldu. 
Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin yeni binası Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti hesabına 

tikilmişdir. 

Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkının yaxınlığında yerləşən ikimərtəbəli binanın 
ümumi sahəsi 520 kvadratmetr, kitabxananın fondu isə 30 min nüsxədir. Kitabxananın geniş foyesi, oxu 

salonu, hər mərtəbədə iki kitab saxlancı və digər xidməti otaqları vardır. 

Binada avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya sistemi və elektron kitabxana fəaliyyət göstərir. 
Oxu salonu quraşdırılmış 12 kompyuterin hamısı internet şəbəkəsinə qoşulmuşdur. Kitabxanada 21 nəfər 

işçi çalışır. 

Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə latın qrafikası ilə nəşr olunmuş kitablardan bu elektron 

kitabxanaya da hədiyyə edilmişdir. 
Bu cür kitabxanaların yaradılmasını yüksək qiymətləndirən dövlətimizin başçısı burada insanların 

biliklərini artırmaları üçün gözəl şəraitin olduğunu bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Balakən idman kompleksi gələn il istifadəyə veriləcək 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, sentyabrın 19-da Prezident İlham Əliyev Balakən 

idman kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı kompleksin layihəsinə və şəkillərdən ibarət guşəyə baxdı. 
Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov məlumat verdi ki, nazirliyin sifarişi ilə tikilən kompleksin 

layihəsini Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nəzdindəki “Azərkommunallayihə” institutu hazırlamışdır. 

İnşaat işlərinə bu il başlanmışdır. Kompleksdə 1500 tamaşaçı yeri olan futbol stadionu voleybol, 
mini futbol, basketbol meydançaları, bir sıra idman növləri ilə məşğul olmaq üçün salonlar, soyunub-

geyinmə otaqları, trenajor salonu ən müasir tələblərə cavab verən üzgüçülük hövuzu olacaqdır. 

İdman qurğusunun tikintisini 2009-cu ildə başa çatdırmaq nəzərdə tutulur. 
İnşaat işlərinin yüksək keyfiyyətlə aparılmasının zəruriliyini bildirən Prezident İlham Əliyev bu 

kompleksin rayonda idmanın inkişafına təkan verəcəyini vurğuladı. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Yeni avtovağzalda sərnişinlərin rahatliği üçün lazimi şərait var 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentybarın 19-da 

Balakəndə yeni avtovağzal binasının açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən rəmzi lenti kəsdi və avtovağzalla tanış oldu. 
Şəhərin Heydər Əliyev prospektində yerləşən yeni avtovağzal binasının tikintisinə 2007-ci ilin 

iyununda başlanmışdır. Tikinti işlərinə 200 min manat vəsait xərclənmiş binanın ümumi sahəsi 1100 

kvadratmetrdir. Gün ərzində 500 sərnişinə xidmət göstərəcək yeni avtovağzal binasında gözləmə salonu, 
kassa, ana və uşaq otaqları, yeməkxana və digər xidməti otaqlar vardır. Burada 25 nəfər işlə təmin 

ediləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev kassa otaqlarına baxdı, avtobusların hərəkət cədvəli ilə tanış oldu.  
 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Balakən ticarət mərkəzi 450 nəfəri daimi iş yeri ilə təmin edəcəkdir 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, sentyabrın 19-da Prezident İlham Əliyev Balakən 

ticarət mərkəzinin açılışında da iştirak etmişdir. 

Şəhər avtovağzalının yaxınlığında inşa edilmiş ticarət mərkəzi 1,82 hektar sahədə yerləşir. 2006-cı 
ilin noyabrında başlanmış, tikinti işlərinə 1,2 milyon manat vəsait xərclənmişdir. 

Ticarət mərkəzi bazar kompleksi, ümumi sahəsi 4800 kvadratmetr olan 250 mağaza və iaşə 

obyektlərindən ibarətdir. Həyətində hovuz da tikilmişdir. 
Ticarət mərkəzində 450 nəfər daimi iş yeri ilə təmin ediləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev mərkəzi gəzdi, yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi. 

İnsanların işlə təmin olunmasının zəruriliyini vurğulayan dövlətimizin başçısı bu cür obyektlərin 
əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşmasına, rahatlığına kömək etdiyini bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Yeni xəstəxana kompleksi bölgədə ən böyük müalicə ocağı olacaqdır 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, sentyabrın 19-da Prezident İlham Əliyev yeni tikilən 

Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasında inşaat işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Xəstəxananın təməli 2006-cı il aprelin 12-də dövlətimizin başçısının iştirakı ilə qoyulmuşdur. 
Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti hesabına tikilən və smeta dəyəri 20,9 milyon manat olan 235 çarpayılıq 

xəstəxana kompleksində 9 şöbə, o cümlədən cərrahiyyə, terapiya, nevrologiya, reanimasiya, doğum və uşaq 

xəstəlikləri şöbələri olacaqdır. Burada ən yüksək standartlara cavab verən müasir tibb aparatları və 
avadanlıq quraşdırılacaqdır. Podratçı “Rabitəinşaat” MMC-nin kollektivi indiyədək burada 15 milyon 

manatlıqdan çox iş görmüşdür. Kompleksin 2009-cu ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin gedişi ilə maraqlandı və tikintinin müasir standartlara 
uyğun, yüksək səviyyədə və keyfiyyətlə başa çatdırılması barədə tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Balakən konserv zavodu yenidən qurulmuşdur 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 19-da Balakən 

konserv zavodunda olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 12 hektar ərazidə yerləşən zavod ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyevin bilavasitə qayğısı ilə 1970-ci ildə fəaliyyətə başlamışdı. Keçən əsrin 80-ci illərinin 

sonunda burada yeni avadanlıq quraşdırılmış, 2002-ci ildə zavodun bazasında “Balakən-Konserv” ASC 

yaradılmışdır. 
2006-cı ilin ikinci yarısından etibarən Azərbaycan Beynəlxalq Bankı tərəfindən ayrılmış kredit 

hesabına zavodda yenidənqurma işlərinə, avadanlığın, binaların, qurğuların təmirinə başlanmışdır. 

Zavodun yenidən qurulmasına ümumi vəsait qoyuluşu 12 milyon manat təşkil etmişdir. 
Hazırda zavodda mürəbbə, tomat pastası, meyvə şirələri, cem istehsalı, fındıq emalı və konsentrat 

sexlərinin fəaliyyətinin bərpası istiqamətində iş gedir. Bu sexlərin işə düşməsi il ərzində 50 min ton müxtəlif 

çeşidli kənd təsərrüfatı məhsulunun tədarükü və emalına imkan yaradacaqdır. Şirə, konsentrat və fındıq 

emalı sexlərində yenidənqurma işləri tamamlanıb və onlar məhsul istehsalına hazırdır. Zavodda tonluq 
soyuducu da quraşdırılmışdır. Müəssisənin fəaliyyətə başlanması nəticəsində 180 nəfər işlə təmin 

olunacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev şirə sexinin işə düşməsini bildirən düyməni basdı. İstehsal prosesini izləyən 
dövlətimizin başçısına “Coca-Cola” brendi “Çappi”, habelə Azərbaycanın yüksək standartlara cavab verən 

“İnnabı” və “Vell” brendləri barədə məlumat verildi. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ayrı-ayrı sexlərlə, istehsal xətti ilə tanış 
oldular, hazır məhsullara baxdılar. Bildirildi ki, burada istehsal olunan konservlər İtaliya, Almaniya, 

Hollandiya, Rusiya və Qazaxıstana ixrac olunur. Gələcəkdə fındıq və şirə əsasən ABŞ-a və Kanadaya ixrac 

ediləcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirərək, Azərbaycanda qeyri-neft 
sektorunun inkişafının bariz göstəricisi olan bu cür müəssisələrin ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafına 

mühüm töhfə verdiyini bildirdi, insanların işlə təmin olunmasında, Azərbaycanın istehsal potensialının 

artırılmasında belə zavodların fəaliyyətinin əhəmiyyətini vurğuladı. 
 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Balakən yem istehsali zavodu da kompyuterlər vasitəsilə idarə olunur 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, sentyabrın 19-da Balakən yem istehsalı zavodu 

istifadəyə verilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 
“Azəryemsənaye” MMC-nin bu zavodun tikintisinə 2007-ci ilin mayında başlanmışdır. Türkiyənin 

“Azəryem” müəssisəsinin sərmayəsi hesabına həyata keçirilmiş tikinti işlərinə 2,3 milyon manat sərf 

olunmuşdur. 9 hektar sahədə yerləşən zavod qarğıdalı emalı və mal-qaraya yem istehsalı üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Türkiyədə istehsal olunmuş avadanlığın quraşdırıldığı zavodda istehsal və emal prosesi tam 

kompyuterləşdirilmişdir, müəssisədə 60 nəfər işlə təmin olunmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin ayrı-ayrı sexlərini gəzdi, müvafiq tapşırıqlarını verdi. 

 

X X X 
 

Bununla da Prezident İlham Əliyevin Balakən rayonuna səfəri başa çatdı. 
 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Qax 

 
2006, 12 aprel 

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfəri: Qax rayonu ictimaiyyətinin 
nümayəndələri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

 İlisu kəndindəki “Uludağ” turizm və istirahət mərkəzi ilə tanışlıq 

 Qax-İngiloy kəndinin sakinləri ilə görüş 

 Müqəddəs Georgi kilsəsi ilə tanışlıq 
 

2008, 19 sentyabr 

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfəri: Qax rayonu: Qax şəhər parkında 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin açılışı 

 Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

 Qax şəhərində idman kompleksinin təməli qoyulmuşdur 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfəri 

Qax rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 
(12 aprel 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də, günün ikinci yarısında Qax rayonuna gəlmişdir.  

Ulu öndərin və Azərbaycan Prezidentinin portretləri, transparantlarla küçələrə çıxan Qax sakinləri 
Prezident İlham Əliyevi, xanımı Mehriban Əliyevanı və qızı Leylanı böyük səmimiyyətlə və hərarətlə, gül-

çiçəklə qarşıladılar.  

Prezident İlham Əliyev və ailə üzvləri ulu öndər Heydər Əliyevin Qax şəhərinin mərkəzi 
meydanında ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstələri qoydular.  

Sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş keçirildi. Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq 

söylədi.  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 
 

- Əziz bacılar və qardaşlar!  

Sizi ürəkdən salamlayıram, sizə öz dərin hörmət və məhəbbətimi bildirirəm.  

Bu gün çox gözəl bir gündür. Bu gün mən bu bölgəyə səfər edirəm. Səhər Balakəndə, Zaqatalada 
olmuşam, indi isə Qaxdayam. Mənim bölgələrə səfərlərim artıq mütəmadi xarakter daşıyır. Ancaq bu 

bölgəyə ilk dəfədir ki, səfər edirəm. İstəyirdim özüm gəlim, vəziyyətlə tanış olum, mövcud olan 

problemlərin həlli barədə, bu istiqamətdə əlavə tədbirlər haqqında qərarlar qəbul edilməlidir.  
Bildiyiniz kimi, regionların inkişaf proqramı icra edilir. Ancaq hər bir regionun, hər bir bölgənin, 

rayonun özünəməxsus problemləri, xüsusiyyətləri var. Bu problemləri biz bilməliyik, onları təhlil etməliyik 

və müvafiq qərarlar qəbul etməliyik. Bütövlükdə, Azərbaycanda son illər ərzində regionların inkişafı sürətlə 

gedir. Bu proqram hərtərəflidir və bütün sahələri əhatə edir. Həm iqtisadi islahatlar davam etdirilir, eyni 
zamanda, sosial məsələlər həll olunur. Bu iki istiqamətdə əsas işlərin görülməsi gələcəkdə də nəzərdə 

tutulubdur. Çünki iqtisadi potensial olmasa, bizim maddi imkanlarımız olmasa heç bir məsələni, heç bir 

sosial proqramı həll etmək mümkün deyildir. Planlarımız isə çox böyükdür, çox genişdir. Biz istəyirik ki, 
Azərbaycanın hər bir bölgəsində yeni, müasir tələblərə cavab verən infrastruktur yaradılsın, elektrik xətləri, 

qaz kəmərləri, su kəmərləri çəkilsin, yollar salınsın, müasir nəqliyyat infrastrukturu möhkəmlənsin. Əlbəttə 

ki, insanları ən çox narahat edən sosial problemlər də uğurla həll olunsun.  

Bunu etmək üçün, əlbəttə ki, iqtisadi güc lazımdır, iqtisadi potensial lazımdır. Son illər ərzində 
Azərbaycanda davam etdirilən uğurlu iqtisadi islahatlar bu potensialın yaradılmasında bizə kömək göstərir. 

Bizim büdcəmiz hər il artır, minimum əmək haqqı, maaşlar hər il artırılır və bu, gələcəkdə də nəzərdə 

tutulur. Bu il də maaşlara yenidən baxılacaq, yenidən artım nəzərdə tutulacaq, gələn il də biz bunu davam 
etdirəcəyik. Bir sözlə, Azərbaycanın vətəndaşları ən yüksək səviyyədə yaşamalıdırlar. Həyat səviyyəsi, iş 

şəraiti yaxşılaşmalıdır, məktəblər, xəstəxanalar tikilməli, yollar salınmalıdır. Proqramlarda bunların hamısı 

var. Amma biri var, bunlar proqramda olsun, kağız üzərində olsun, biri də var ki, həyatda öz əksini tapsın. 
Buna nail olmaq üçün biz hamımız birlikdə çalışmalıyıq, səylərimizi birləşdirməliyik.  

Bakıda qəbul olunmuş qərarlar yerlərdə icra edilməlidir və bu qərarların düzgün icrasına nəzarət 

olmalıdır. Mənim bölgələrə səfərlərimin, demək olar ki, əsas mənası və məqsədi bundan ibarətdir. Yəni 

real vəziyyəti özüm gözümlə görüm, insanları narahat edən problemləri, əldə olunmuş nailiyyətləri bilim. 
Ancaq ilk növbədə, məni daha çox maraqlandıran problemlərdir. İnsanları hansı problemlər narahat edir, 

harada çatışmazlıqlar var, hansı sahəni gücləndirməliyik, səyləri hansı istiqamətə daha da çox 

yönəltməliyik. Ona görə bölgələrə səfərlərimin məqsədi bundan ibarətdir və hər dəfə rayonlarda olarkən 
sizinlə görüşlər mənim üçün çox faydalı, çox dəyərli olur.  

Azərbaycanın çox gözəl perspektivləri var. Azərbaycan bölgədə çox möhkəm mövqelərə malik 

olan bir ölkədir. Bizim nüfuzumuz artır, imkanlarımız artır, bölgədəki rolumuz möhkəmlənir. Azərbaycanın 
iştirakı olmadan bölgədə heç bir layihə - nə siyasi, nə iqtisadi layihələr, nə nəqliyyat layihəsi həyata keçirilə 

bilməz. Bütün bu layihələr Azərbaycanla bağlıdır. Azərbaycan bir çox beynəlxalq layihələrin təşəbbüskarı 

və onların icraçısıdır.  

Qonşu ölkələrlə münasibətlərimiz də çox müsbətdir. Bu gün mən Zaqatalada sərhəd dəstəsində 
oldum, oradakı vəziyyətlə tanış oldum. Balakən, Zaqatala və Qax - həm Rusiya, həm də Gürcüstanla 
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həmsərhəd bölgələrdir. Qonşularla yaxşı, səmərəli münasibətlərin möhkəmlənməsi, saxlanması bizim üçün 

vacibdir, qonşularımız üçün də vacibdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın bütün qonşuları ilə çox səmərəli, 
qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələri vardır. Biz bu istiqamətdə böyük işlər görürük və regional əməkdaşlıq 

çərçivəsində Azərbaycanın önəmi və rolu artmaqdadır. Mən əminəm ki, gələcəkdə bu bölgədə həyata 

keçiriləcək layihələr bizim mövqelərimizi daha da möhkəmləndirəcəkdir.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın çox böyük neft-qaz ehtiyatları var, artıq onlar işə salınır. Ulu öndər 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə o çətin, ağır illərdə - 1990-cı illərin əvvəllərində qəbul edilmiş qərarlar və 

tikilən neft-qaz kəmərləri, əlbəttə ki, ölkəmizin iqtisadi maraqlarına xidmət edir, iqtisadi gücümüzü, eyni 

zamanda, dünya üçün Azərbaycanın önəmini artırır. Artıq Azərbaycan bölgə siyasətində deyil, dünya 
siyasətində böyük rol oynamağa başlayıbdır. Çünki Azərbaycanın zəngin neft-qaz ehtiyatları var. Bunların 

dünya bazarlarına çıxarılması üçün mövcud olan neft-qaz kəmərləri Azərbaycanı ən önəmli ölkələr sırasına 

daxil edir. Biz bu gözəl imkanlardan çox məharətlə istifadə etməliyik və edirik. Əlavə etsək ki, 
Azərbaycanın coğrafi mövqeyi də çox əlverişlidir, bütün nəqliyyat dəhlizləri, - istər şimaldan cənuba, 

istərsə, qərbdən şərqə, - bizim ərazimizdən keçir, Azərbaycanın gələcək inkişafı, əlbəttə ki, çox müsbət 

olacaqdır.  

Gələcək inkişafın təməli indi qoyulur və bu gün görülən işlər, regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
proqramı da bu məqsədi güdür. Azərbaycanın təbii ki, böyük layihələri var. Ölkəmizin inkişafı üçün, 

zənginləşməsi, iqtisadi potensialın artması üçün, əlbəttə ki, neft-qaz amilləri böyük rol oynayır və bu, 

gələcəkdə də belə olacaqdır. Çünki bu, bizim iqtisadiyyatımızın əsas sahəsidir.  
Ancaq əgər qeyri-neft sektoru inkişaf etməsə, regionlar inkişaf etməsə biz heç vaxt uğur qazana 

bilmərik. Bizim gücümüz məhz bundadır ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsi, hər bir rayonu, kəndi inkişaf 

etsin, orada yaşayış səviyyəsi yüksək olsun, xidmət səviyyəsi yüksək olsun, ən qabaqcıl texnologiyalar 
tətbiq edilsin və insanlarımız daha yaxşı yaşasınlar. Bu məqsədlə indi geniş məktəb tikintisi proqramı 

həyata keçirilir və məktəblərin kompyuterləşdirilməsi proqramı icra olunur. Bölgələrdə yeni tibb ocaqları, 

aeroportlar istifadəyə verilir. Yəni qeyri-neft sektorunun inkişafı, kənd təsərrüfatının inkişafı bizim üçün 

prioritet istiqamət olmalıdır.  
Neft-qaz sektorunun inkişafında böyük uğurlar əldə edilib və bizim vəzifəmiz bunları daha da 

möhkəmləndirmək və bu siyasəti irəliyə aparmaqdır. Qeyri-neft sektorunda, kənd təsərrüfatında görüləsi 

işlər çoxdur. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın əhalisinin yarısı kəndlərdə yaşayır, aqrar sektorda fəaliyyət 
göstərir, bunun həm iqtisadi, həm sosial baxımdan nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığını görürük. Bu 

məqsədlə müəyyən addımlar atılıbdır. Bildiyiniz kimi, bu ildən kreditlərin verilməsi, yeni kənd təsərrüfatı 

texnikasının alınması və kəndlilərə paylanması prosesi də başlanır. Ayrılan vəsait ildən-ilə artacaq, çünki 

bizim büdcəmiz, imkanlarımız artır. Əlbəttə ki, neft-qaz sektorunun inkişafının hesabına Azərbaycana 
böyük həcmdə pul, xarici valyuta gələcəkdir. Bu vəsait ilbəil çoxalacaq, maaşlar, pensiyalar, sərmayələr 

artacaqdır. Əlbəttə ki, belə olan halda, Azərbaycanın bütün bölgələri sürətlə inkişaf etməlidir.  

Bütün bunlar bizim planlarımızdır. Amma o planların uğurlu icrası bizim hamımızdan asılıdır. 
Yerlərdəki rəhbərlərdən də asılıdır. Qəbul edilmiş ən gözəl qərar əgər yerlərdə icra olunmursa, onun heç 

bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə ictimai nəzarət güclü olmalıdır, yerli icra hakimiyyəti orqanları səmərəli 

işləməli, insanların qayğıları ilə yaşamalı, kömək etməli, yaratmalı, abadlıq-quruculuq işləri aparmalıdır. 
Bir sözlə, bizim müasir tələblərimizə uyğun şəkildə işləməlidir.  

Bizim tələblərimiz aydındır və bu barədə mən öz sözümü dəfələrlə demişəm, bəyan etmişəm: 

iqtisadi potensialın möhkəmlənməsi, sosial məsələlərin həlli, maliyyə nizam-intizamının möhkəmlənməsi, 

ayrılan vəsaitin düzgün istiqamətə yönəldilməsi və şəffaflığın təmin olunması, insanlara qayğı, diqqət, 
abadlıq-quruculuq işləri. Bunlar əsas prioritet istiqamətlərdir. Əgər hər bir istiqamətdə lazımi səviyyədə iş 

görülərsə, problemlər daha da tez həll ediləcəkdir. Mən əminəm ki, Azərbaycanın əsas sosial-iqtisadi 

problemləri həll olunacaqdır. Çünki bunu etmək üçün bizim iradəmiz və niyyətimiz var, düşünülmüş 
proqramımız, maddi imkanımız var. Əsas odur ki, yerlərdə işlər düzgün istiqamətdə qurulsun. Bütün 

aidiyyəti orqanlar bir vahid komanda şəklində işləsinlər və əhali də nəzarət etməlidir. Çünki biz xalq üçün 

yaşayırıq. Xalq üçün yaradırıq, xalq bizə etimad göstərib seçibdir. Şəxsən mənim borcum ondan ibarətdir 
ki, öz əməyimlə, zəhmətimlə, qəbul edilmiş qərarlarla doğma xalqıma xidmət edim.  

Biz Azərbaycanı inkişaf etdirməliyik. Bizim çox gözəl ölkəmiz, ən gözəl təbiətimiz var. Demək 

olar ki, bütün iqlim qurşaqları Azərbaycanda mövcuddur. Bu bölgənin çox gözəl təbiəti var və bu təbiətdən 

çox səmərəli istifadə etməliyik. Digər bölgələrin də özünəməxsus təbiəti var. Çox zəngin təbiətimiz var, 
çox məhsuldar torpağımız var.  
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Biz bundan istifadə etməliyik. Hesab edirəm ki, xüsusilə bu bölgəyə aid olan prioritet 

istiqamətlərdən biri də turizmin inkişafı olmalıdır. Belə gözəl yerlər dünyanın heç bir yerində yoxdur. 
Sadəcə olaraq, bunu biz gərək təqdim edək, müasir şərait - turizm kompleksləri, mehmanxanalar, 

aeroportlar yaradaq. Yollar salınmalıdır. Məhz bu məqsədlə, bölgənin inkişafı üçün bu gün mən Zaqatalada 

yeni tikiləcək aeroportun layihəsi ilə tanış oldum. Göstəriş verdim ki, Zaqatalada uzun müddət fəaliyyətini 

dayandırmış aeroport yenidən tikilsin. Böyük uçuş-enmə zolağı tikilsin və Bakıdan, Azərbaycanın başqa 
şəhərlərindən və xaricdən sərnişinlər buraya təyyarə ilə də gələ bilsinlər. Əgər bu olmasa, onda bölgədə 

turizmin inkişafı o qədər də böyük səmərə verməz. Yəni bizim vəzifəmiz ondadır ki, yollar salmalıyıq, 

aeroport, müasir mehmanxana kompleksləri, istirahət zonaları tikməliyik. Yerli sahibkarlar və başqa 
yerlərdən gələn sahibkarlar da bu fürsətdən istifadə etməlidirlər.  

Bu gün Azərbaycana qoyulan sərmayə heç vaxt batmayacaqdır. Xaricdən gəlib Azərbaycana pul 

qoyurlar. Təkcə sənaye sektoruna yox, turizm sektoruna, xidmət sektoruna, emal sektoruna da. Biz özümüz 
də vəsait qoymalıyıq, sahibkarlığı inkişaf etdirməliyik. Amma necə? Əgər ilkin kapital yoxdursa, 

sahibkarlıq inkişaf edə bilməz. Deyə bilərəm ki, məhz bu baxımdan Azərbaycanın təcrübəsi bölgədə çox 

nadir təcrübədir. Sahibkarlığın inkişafı üçün bu il dövlət büdcəsində 100 milyon dollar səviyyəsində 

kreditlər nəzərdə tutulubdur. O kreditlər hər bir iqtisadi zonaya, orada fəaliyyət göstərən sahibkarlara 
veriləcəkdir. 100 milyon dollar çox böyük məbləğdir. Bunu güzəştli şərtlərlə sahibkarlara veririk, təki, onlar 

bu puldan səmərəli istifadə etsinlər, gözəl müəssisələr, fabriklər, emal sexləri, turizm infrastrukturu 

yaratsınlar. Özləri də pul qazansınlar, ölkəmiz də inkişaf etsin, insanlar da daha rahat, yaxşı yaşasınlar. 
Məqsəd bundan ibarətdir, biz bu yolla gedirik və bu məqsədə çatacağıq. İldən-ilə güclənən Azərbaycan öz 

istədiyinə nail olacaqdır.  

Yenə də demək istəyirəm, bütün imkanlarımız var. Xalqla iqtidar arasında birlik var, ölkədə asayiş, 
əmin-amanlıq, sabitlik, təhlükəsizlik var, iqtisadi inkişaf var. Dünyanın heç bir ölkəsində iqtisadi artım 26 

faiz təşkil etməyib. Azərbaycanda iqtisadi artım keçən il 26 faizdən çox, bu ilin birinci rübündə 40 faiz 

olmuşdur. Yoxsulluğun səviyyəsi iki il ərzində 49 faizdən 29 faizə düşübdür. Ancaq 29 faiz də böyük 

rəqəmdir. Yenə də aşağı düşəcək, Azərbaycanda yoxsul olmayacaqdır. Biz bunun olmasına imkan 
verməyəcəyik. Bizə bir az, bir neçə il vaxt lazımdır. Azərbaycanda işsizlik tamamilə aradan qaldırılmalıdır. 

Yəni işləmək istəyən işlə təmin olunacaqdır. Eləsi var ki, işləmək istəmir, əlbəttə, onu biz zorla işlədə 

bilməyəcəyik. Amma işləmək istəyən işləməlidir. Heç kim yoxsulluq səviyyəsində yaşamamalıdır. 
Dünyada bütün ölkələr üçün tətbiq olunan bir meyar var. Gündə 2 dollardan az alan adamın yaşayışı normal 

sayıla bilməz. Əlbəttə, Azərbaycanda qiymətlər dünya qiymətlərindən aşağıdır. Ona görə Azərbaycanda 

yoxsulluq həddi, yaxud da ki, yaşayış minimumu fərqlənir. Amma inkişaf etmiş ölkələrdə, harada ki, 

qiymətlər də, yaşayış da bizdəkindən daha bahadır, onlarda həmin minimum gündə 2 dollardır. Biz buna 
çatmalıyıq və çatacağıq. Bu gün Azərbaycanda minimum əmək haqqı təxminən 30-35 manatdır. Bu 

yaxınlarda 40 manata, ondan sonra 50 manata qaldırılacaqdır. Beləliklə, minimum əmək haqqı ən azı 

insanın minimum tələbatını ödəyəcəkdir. O cümlədən pensiyalar da. Bu vəzifə də qoyulubdur. Pensiyanın, 
əmək haqqının minimum həddi insanın əsas tələbatını ödəməlidir. Bununla yanaşı, əlbəttə ki, sahibkarlığın 

inkişafı, iqtisadi artımın hesabına əmək haqları, pensiyalar ildən-ilə qaldırılacaqdır. Azərbaycanda bir nəfər 

də yoxsul adam olmamalıdır. Mən şübhə etmirəm ki, biz bu məqsədə nail olacağıq. Buna nail olmaq üçün 
hamımız fəal, gərgin və hər gün işləməliyik. Hər gün işləməliyik, hər gün yaratmalıyıq, doğma Vətənimizi 

gücləndirməliyik ki, Azərbaycan daha da möhkəm olsun, qüdrətli, zəngin dövlətə çevrilsin. Bu işdə sizə 

uğurlar arzulayıram, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. 

 Sağ olun.  
 

(Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və alqışlarla qarşılandı). 

 

X X X 

 

Sonra dövlətimizin başçısı sakinlərlə səmimi söhbət etdi, onların qayğı və problemləri ilə 
maraqlandı. Sakinlər Prezidentə təşəkkürlərini bildirdilər və qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün 

əllərindən gələn köməyi etməyə hazır olduqlarını bildirdilər. 

 

 

AZƏRTAC 
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İlisu kəndindəki “Uludağ” turizm və istirahət mərkəzi ilə tanışlıq 

(12 aprel 2006-cı il) 
 

Prezident İlham Əliyev aprelin 12-də, Qax rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdən 

sonra Azərbaycanın ən dilbər guşələrindən biri sayılan qədim İlisu kəndinə gedərək, burada yeni yaradılmış 

“Uludağ” turizm və istirahət mərkəzi ilə tanış olmuşdur. 
Dövlətimizin başçısını və ailə üzvlərini burada böyük ehtiramla qarşıladılar. 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Prezidentə məlumat verdi ki, turizmin inkişafı üçün 

bütün potensial imkanlara malik olan İlisu kəndinin yuxarı hissəsində, uca dağlarla əhatə olunmuş ərazidə 
yaradılan, 4 hektara yaxın sahəsi olan “Uludağ” turizm və istirahət mərkəzi ailəvi istirahət üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Kompleksə kotteclər, mehmanxana, 100 nəfərlik yeməkxana, idman və rəqs meydançaları, 

mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün salon və digər infrastruktur daxildir. Mərkəzin tikintisinin 
birinci mərhələsi artıq başa çatdırılmış və hazırda 50 nəfər turisti qəbul etmək imkanına malikdir. Ötən ilin 

yayında buraya ilk turistlər gəlmişdir. Hazırda ikinci mərhələdə nəzərdə tutulan işlər görülür. 

Bənzərsiz təbiəti olan bu kənddə Azərbaycan memarlığının qiymətli nümunələrindən sayılan 

memarlıq abidələri, o cümlədən məscid vardır. Hazırda onlarda təmir-bərpa işləri görülür. İlisuda dağ 
turizmi və alpinizm həvəskarları üçün hər cür təbii şərait vardır. 

Prezident İlham Əliyev “Uludağ” turizm və istirahət mərkəzinin ərazisini gəzdi və burada yaradılan 

şəraiti yüksək qiymətləndirdi və bu məkanda turizm sektorunun inkişafı üçün dövlət tərəfindən diqqət və 
qayğının bundan sonra da artırılacağını vurğuladı. 

 

AZƏRTAC 

2006, 13 aprel 
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Qax-İngiloy kəndinin sakinləri ilə görüş 

(12 aprel 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də Qax rayonunun əsasən gürcülər yaşayan Qax-

İngiloy kəndinə gəlmişdir. 

Kəndin sakinləri dövlətimizin başçısını və ailə üzvlərini böyük səmimiyyətlə qarşıladılar. Onlar 
Prezidentə müraciətlə dedilər ki, burada özlərini Azərbaycanın tamhüquqlu vətəndaşları kimi hiss edirlər, 

heç vaxt ayrı-seçkilik hiss etməmişlər, tarix boyu qonşularla qardaş kimi yaşamışlar, doğma Vətənimizin 

inkişafı, tərəqqisi üçün hər zaman öz köməklərini əsirgəmirlər. İngiloylar ümummilli lider Heydər Əliyevin 
xatirəsini həmişə əziz tutur, onların rahat yaşayışı üçün yaradılmış bu şəraiti dahi şəxsiyyətin məqsədyönlü 

fəaliyyətinin nəticəsi hesab edirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu siyasi xətti uğurla davam 

etdirməsini ürəkdən bəyənirlər və onu daim dəstəkləyəcəklər. 
Prezident İlham Əliyev ümummilli liderimizin siyasi xəttinin bundan sonra da ardıcıl davam 

etdiriləcəyini vurğuladı, ölkəmizdə yaşayan bütün milli azlıqların hüquqlarının qorunmasına, dini 

tolerantlığın saxlanmasına daim diqqət yetiriləcəyini bildirdi. Qonşu Gürcüstanla Azərbaycan arasında 

münasibətlərin son illər daha da inkişaf etdiyini, xalqlarımızın rifahı naminə birgə regional layihələrin 
həyata keçirildiyini, Prezident Saakaşvili ilə aralarında sıx dostluq münasibətlərinin olduğunu, qonşu 

ölkəyə səfər edərkən orada azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə gedib güzəranları ilə yaxından tanış olduğunu 

vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Gürcüstan Prezidentinin ölkəmizə növbəti səfəri zamanı onu buraya 
gətirəcəyini vəd etdi. 

 

AZƏRTAC 

2006, 13 aprel 
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Müqəddəs Georgi kilsəsi ilə tanışlıq 

(12 aprel 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və ailə üzvləri həmin gün Qax-İngiloy kəndindəki Müqəddəs 

Georgi kilsəsində oldular. 

Kilsənin keşişi dövlətimizin başçısını, xanımını və qızını səmimiyyətlə qarşıladı, bildirdi ki, XIX 
əsrdə tikilmiş bu ibadətgahda dini ayinlərin icrası üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Kilsə həm də tarixi 

abidə kimi dövlət tərəfindən qorunur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və ailə üzvləri kilsəyə daxil olub burada şam yandırdılar, 
Allaha dua etdilər. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Qax rayonunda 7 minə yaxın gürcü yaşayır. Onların 

adət-ənənələrinə həmişə hörmətlə yanaşılır, dini tolerantlıqdan razıdırlar və Azərbaycan dövlətinin, 
Prezidentin siyasətini bəyənirlər. 

Kilsənin keşişi görüşdən xatirə olaraq, Prezidentə İncil bağışladı. 

 

AZƏRTAC 

2006, 13 aprel 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfəri 

Qax rayonu 

Qax şəhər parkında Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin açılışı 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-da Qax rayonunda 
olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə 20 Yanvar və Azərbaycan küçələrinin 

kəsişməsində yerləşən şəhər parkına gəldilər. 
Əvvəllər Veteranlar parkı kimi tanınan bu ərazinin sahəsi 1 hektardır. Bu ilin əvvəlindən burada 

əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılmış, parkın mərkəzində ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi 

qoyulmuşdur. Abidənin müəllifi heykəltəraş Akif Əsgərovdur. Ətrafda hər biri üç hissədən ibarət olan iki 
fəvvarə quraşdırılmışdır. 

Parkda şəhər sakinlərinin və qonaqların istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmış, yeni oturacaqlar 

qoyulmuşdur. Səkkiz mindən çox dekorativ ağac, gül və kol əkilmiş, çəmənlik salınmışdır. Müasir səviyyəli 

yeni işıqlandırma sistemi gecələr buraya xüsusi yaraşıq verir. Parkın ərazisində milli memarlıq üslubunda 
Veteranlar evi də tikilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsinin üzərindən ağ örtüyü götürdü. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı abidənin önünə gül dəstələri qoydular. 
Parkda görülmüş işlərdən razılığını bildirən Prezident İlham Əliyev burada rayon ictimaiyyətinin 

nümayəndələri ilə görüşüb söhbət etdi. 

Rayon Veteranlar Şurasının sədri ƏLİ BABAYEV dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 
-Hörmətli cənab Prezident! 

Xoş gəlib, səfa gətirmisiniz! 

Mehriban xanım, xoş gəlib, səfa gətirmisiniz! 

Bütün qonaqlar xoş gəliblər! 
Hörmətli Prezident, biz üçüncü dəfədir görüşürük. Birinci dəfə Mehriban xanım dəvət etmişdi, 

Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 60 illiyi ilə əlaqədar Heydər Əliyev Fondunda keçirilən tədbirdə 

görüşmüşdük. O vaxt bizi çox təntənə ilə yola saldınız. Onu heç vaxt unutmuram. İkinci dəfə 2006-cı il 
aprelin 12-də ümummilli lider Heydər Əliyevin heykəlinin qarşısında görüşmüşük. Bu da üçüncü 

görüşümüzdür. Arzum budur ki, biz daim görüşək. 

Hörmətli İlham müəllim, bir veteran kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən çox sevinirəm ki, 

Sizin rəhbərliyinizlə və təşkilatçılığınızla respublikada, Bakıda, bütün rayonlarda böyük işlər görülür. O 
cümlədən respublikamızın ən kiçik rayonlarından olan Qaxda son vaxtlar geniş yenidənqurma işləri gedir, 

bunların hamısını görəcəksiniz. Veteranlar evi və Heydər Əliyev muzeyi yeni tikilmişdir. Veteranlar evi 

əvvəldən var idi, ancaq yaxşı deyildi, yenidən tikdilər. Çox sağ olsunlar. 
Siz həm camaatın qeydinə çox əla qalırsınız, həm də abadlıq işlərinə xüsusi diqqət yetirirsiniz. Biz 

veteranlara qayğını lap yüksəyə çatdırmısınız. Çox sağ olun, həmişə var olun. 

 

Prezident İLHAM ƏLİYEV təşəkkür edərək dedi: 

-Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də çox şadam ki, Qax rayonunda işlər yaxşı gedir. Siz qeyd etdiniz, 

mən iki il bundan əvvəl gəlmişdim. İndi yenidən gəlmişəm. Bilirəm ki, çoxlu dəyişikliklər var. Yəqin ki, 

siz də bunların hamısını görürsünüz. Son bir neçə ay ərzində böyük dəyişikliklər baş veribdir. Mən çox 
şadam ki, burada belə gözəl abadlıq, quruculuq işləri aparılır, insanların yaxşı yaşaması üçün bütün şərait 

yaradılır. Mən əminəm ki, gələcək illərdə də bu işlər bu sürətlə davam edəcəkdir və Qax Azərbaycanın ən 

qabaqcıl rayonlarından birinə çevriləcəkdir. Bunun üçün bütün imkanlar var. Gözəl təbiəti var, burada çox 
zəhmətkeş insanlar yaşayırlar. Həm kənd təsərrüfatının, həm də turizmin inkişafı üçün böyük potensial var. 

İndi Bakı-Balakən avtomobil yolunun tikintisinə başlamışıq. Bu da gözəl, çox müasir yol olacaqdır. 

Bu gün mən Zaqatalada beynəlxalq aeroportun açılışında iştirak etdim. Yəni bütün bunlar bu 
zonanın inkişafı üçün çox vacib amillərdir. Beynəlxalq aeroportun istismara verilməsi o deməkdir ki, həm 

Bakıdan, həm də Azərbaycanın başqa şəhərlərindən, başqa ölkələrdən turistlər gələcəkdir. Bunun üçün 

burada gözəl şərait olmalıdır. Təbii şərait var. Ancaq biz elə etməliyik ki, həm gözəllik, həm rahatlıq 

baxımından, həm də ən müasir standartlar baxımından həm Qax rayonunda, həm də bütün ətraf rayonlarda 
çox yaxşı imkanlar olsun. Bax, Qaxın timsalında biz görürük ki, qısa müddət ərzində çox iş görmək olar. 
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Əgər iradə varsa, düzgün qərarlar qəbul olunursa və əlbəttə ki, bütün fəallar bu işlərdə iştirak edirsə, 

istənilən məsələni həll etmək mümkündür. İndi Azərbaycanın inkişafı elədir ki, istənilən məsələ öz həllini 
tapır. Bütün ölkədə belə gözəl parklar, yollar, aeroportlar, xəstəxanalar, məktəblər, idman qurğuları tikilir. 

Bütün bunlar Qaxda da olmalıdır və olacaqdır. 

Mənim yadımdadır, keçən dəfə burada olanda “Uludağ” turizm mərkəzinə baş çəkmişdim. İndi 

belə yerlər çox olmalıdır və çox yaxşı olar ki, belə turizm yerləri yüksək səviyyədə olsun. Yuksək səviyyədə 
olsa, dünyanın istənilən yerindən buraya turistlər gələcəkdir. Çünki, belə təbiət az yerlərdə var. Mən 

dünyanı görmüşəm, çox ölkələrdə olmuşam. Çox nadir hallarda belə gözəl təbiət, təbii iqlim, hava - yəni 

turizmin inkişafı üçün lazım olan bütün şərait vardır. Siz Azərbaycanın belə, ən gözəl guşələrinin birində 
yaşayırsınız. Mən çox istəyirəm ki, burada insanların yaşaması üçün bütün şərait olsun. Azərbaycanın 

inkişafı hərtərəfli olsun, güclü olsun. Bu da var. 

Bilirsiniz ki, indi Azərbaycan iqtisadi artım sürətinə görə dünyada birinci ölkədir. Özü də bir il 
deyil, dörd il ardıcıllıqla. Buna nail olmaq elə də asan məsələ deyildir. Dünyada 200-dən çox ölkə var, 

inkişaf etmiş, inkişaf etməmiş, orta səviyyəli ölkələr var. Amma bütün bu ölkələr arasında birinci olmaq, 

özü də dörd il ardıcıllıqla - bu, çox böyük bir nailiyyətdir. Əlbəttə, bu, statistik rəqəmlərdir. Amma bu 

statistik rəqəmlər insanların gündəlik həyatında da öz əksini tapır. Baxın, artan maddi imkanlar nəyə gətirib 
çıxarıbdır?! Pensiyalar artır, maaşlar artır, minimum əmək haqqı artır. Düzdür, biz istəyirik ki, daha da 

böyük sürətlə artsın. Hələ ki, bu minimum təminat bizi qane edə bilməz. Bu da həqiqətdir. Əgər dinamikaya 

baxsaq görərik ki, son 5 il ərzində dövlət xərcləri təxminən 8-10 dəfə artıbdır. Azərbaycan xalqı dinc 
şəraitdə yaşayır. Azərbaycanda təhlükəsizlik var, sabitlik var, insanlar çox yaxşı yaşayırlar, bu da hər bir 

ölkənin inkişafını şərtləndirən əsas amillərdən biridir. Azərbaycanda bütün millətlər bir ailə kimi yaşayırlar. 

Azərbaycan çoxmillətli ölkədir, o cümlədən Qax rayonunda müxtəlif millətlərin nümayəndələri yaşayırlar. 
Bir ailə kimi yaşayırlar, heç bir ayrı-seçkilik, necə deyərlər, anlaşılmazlıq yoxdur. Həm dövlət siyasəti 

belədir, həm də Azərbaycan xalqının qəlbi təmizdir. Azərbaycan xalqı həmişə başqa xalqlarla mehribanlıq 

şəraitində yaşamışdır. Bütün Azərbaycan vətəndaşları bir ailə kimi yaşayır. Bu da çox vacibdir. Elə ölkələr 

var ki, orada başqa millətdən bir nəfər də yoxdur. Fakt - bizim qonşuluğumuzdakı Ermənistan 
monodövlətdir. Orada heç bir başqa millət yaşamır. Amma Azərbaycanda bütün millətlər yaxşı yaşayır. 

Bizim gördüyümüz işlər - bu inkişaf, abadlıq, quruculuq işləri Azərbaycanda yaşayan bütün millətlər 

üçündür. Bax, belədir bizim nəticələrimiz. Gələcəkdə də görüləsi çox işlər var və biz hamımız bu işlərdə 
çox fəal olmalıyıq. Həm dövlət, mənim bölgələrdəki nümayəndələrim, həm də rayonların fəalları. Mən 

burada gəncləri də görürəm, gənclər də fəal olmalıdırlar, digərləri də. 

ŞƏKƏR ABDULLAYEVA (şəhər 2 nömrəli məktəb-liseyin direktoru): 

-Cənab Prezident! 
Respublikamızın bu gözəl guşəsində Sizi görməyimizə çox şadıq. Qaxlılar Sizi çox böyük intizarla, 

səbirsizliklə gözləyirdilər. Sizin keçəndəfəki gəlişinizdən sonra, doğrudan da, Qaxımız əsl mənada 

dəyişibdir. Bizim mahnımızda deyilir ki, “Bir də dön Qaxa bax”. Doğrudan da, Qax indi elədir ki, Siz bir 
dəfə baxmaqla doymayacaqsınız. Gərək bir neçə dəfə Qaxa baxaq. Sizin dediyiniz kimi, gələcəkdə Qax 

bütün Azərbaycanda ən gözəl rayonlardan birinə çevriləcəkdir. 

Sizin və Mehriban xanımın Qax camaatına göstərdiyiniz qayğını biz çox yüksək qiymətləndiririk. 
Mən 45 ildən artıqdır, müəllimə işləyirəm, 40 ildir məktəb direktoruyam. İşlədiyim bu illər ərzində 

Azərbaycanda heç vaxt indiki qədər sürətli inkişaf görməmişəm. Heç vaxt təhsilə belə qayğı göstərildiyini 

görməmişəm. Siz təkcə yeni məktəblər tikməklə, məktəbləri təmir etməklə kifayətlənmirsiniz, təhsil 

işçilərinə mənəvi cəhətdən də dayaqsınız. Bu bizi ürəkdən sevindirir. Sizin müəllimlər və məktəblər üzrə 
keçirdiyiniz müsabiqədən sonra müəllimlərimiz daha böyük nailiyyətlər əldə etmək üçün yeni yollar axtarıb 

tapmağa çalışırlar. Rayonumuzun bir məktəbi, yəni mənim rəhbərlik etdiyim məktəb-lisey də 50 məktəb 

sırasına düşdü və balaca rayon olsaq da, altıncı yerdə qərarlaşdıq. Məktəbimizin ədəbiyyat müəllimi, 
rayonumuzun digər bir ibtidai sinif müəllimi də bu müsabiqədə yer tutdular. Bunların hamısı üçün Sizə 

minnətdarıq. Mən ulu öndərimizin dövründə “Şərəf nişanı” ordeni, Sizin dövrünüzdə isə “Əməkdar 

müəllim” adı almışam. İndən sonra bütün həyatımı dövlətimizin daha da möhkəmlənməsinə sərf edəcəyəm. 
Biz uşaqlari elə tərbiyə edəcəyik ki, onlarda yüksək vətənpərvərlik hissi formalaşsın, dövlətçiliyə, 

müstəqilliyimizə, azadlığımıza onlarda məhəbbət hissi formalaşdıra bilək. Qalan ömrümün hamısını buna 

həsr edəcəyəm. Mən çox şadam ki, Siz həmişə xalqlasınız. Sizin xalqla olmağınız, xalqın da Sizinlə 

olmağınıza gətirib çıxarır. Biz qarşılıqlı şəkildə bir-birimizi çox sevirik. Qaxlılar Sizi lap çox sevirlər, 
Mehriban xanımı da çox sevirlər. Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə Qaxda neçə-neçə məktəb inşa olunubdur. 
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Mən hər ikinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə bir ana kimi, bir ağbirçək kimi öz minnətdarlığımı, öz 

təşəkkürümü bildirirəm və ümidvarıq ki, Siz Qaxa olan qayğınızı indən sonra daha da artıracaqsınız. 
Camaatımızın belə bir fikrini də Sizə çatdırmaq istəyirəm ki, Prezidentimiz Qaxda daha çox olsun, Qaxa 

daha tez-tez gəlsin. Mehriban xanım da, Prezident də Qaxa tez-tez gəlsinlər. 

Qaxa gəldiyinizə, bizi yad etdiyinizə görə, bizimlə ünsiyyətdə olduğunuza görə Sizə təşəkkürümü 

bildirirəm. Ümidvarıq ki, Siz bizim rayonumuzun, respublikamızın çiçəklənməsi üçün, lider dövlət olan 
Azərbaycan Respublikasının dünyada daha da yüksək zirvələrə qaldırılması üçün bundan sonra da 

çalışacaqsınız. Biz Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Sağ olun. 

İLHAM ƏLİYEV: Mən beş il bundan əvvəl Azərbaycan xalqına söz vermişdim ki, əgər mənə 
etimad göstərilərsə, doğma xalqıma xidmət edəcəyəm. Beş il keçdi, düzdür çox tez keçdi, amma bu beş il 

ərzində çox işlər görülübdür. Daha da çox işlər görməliyik. 

MASİKO BABACANAŞVİLİ (İngiloy Kötüklü kənd orta məktəbinin direktoru): 
-Cənab Prezident, mən Sizi salamlayıram. Mən azsaylı xalqın nümayəndəsiyəm. Çox şadam Sizin 

gəlməyinizə. Heydər Əliyev Fondunun prezidentinə, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanıma gürcü 

xalqı adından təşəkkür edirəm. Gürcü dilində olan məktəblərə dərslik verdiyinizə görə çox sağ olun, var 

olun. Gürcü xalqı adından çox minnətdaram. 
Hörmətli Prezident, Sizin xarici səfərlərinizi çox izləyirəm. Yüz prezident olsa da, Sizi izləyirik. 

Ona görə ki, Azərbaycan və gürcü xalqlarının dostluğu əbədidir. Biz, Qax rayonunun kəndlərində yaşayan 

8 minə qədər gürcülər hamısı Sizinləyik. Sözlə yox, işlə! Eşq olsun müstəqil Azərbaycana! Sağ olun. 
İLHAM ƏLİYEV: Çox sağ olun. Azərbaycanda bütün xalqlar bir ailə kimi yaşayır və bu, bizim 

uğurumuzun əsas şərtidir. Azərbaycanda bütün millətlər arasında yaranmış bu gözəl mehriban münasibətlər 

ən yüksək zirvədədir. Bir də demək istəyirəm ki, bu, həm dövlət siyasətidir, həm də insanların ürəyində 
olan duyğulardır. Bizim gücümüz birliyimizdədir. Azərbaycan tarixində heç vaxt milli zəmində ayrı-

seçkilik olmamışdır, heç vaxt da olmayacaqdır. Burada yaşayan xalqların hamısı bütün gözəl imkanlardan 

bəhrələnirlər. Heç vaxt bizdə milli zəmində nəinki problem, kiçik bir anlaşılmazlıq da olmamışdır və 

olmamalıdır və əminəm ki, olmayacaqdır. Sağ olun. 
 

AZƏRTAC 

2008, 20 sentyabr 
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Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 19-da Qax şəhərinin mərkəzində Heydər Əliyev muzeyinin 

açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi. 
Qax şəhərinin Heydər Əliyev küçəsində yerləşən muzeyin tikintisinə 2007-ci ildə başlanmışdır. 

Binanın layihəsini “Azkommunallayihə” institutu hazırlamış, tərtibat işlərini Heydər Əliyev Fondunun 

rəhbərliyi ilə “Elit” dizayn şirkəti həyata keçirmişdir. Muzey ekspozisiya salonu, kitabxana, oxu zalı, 
inzibati və yardımçı otaqlardan ibarətdir. 

Ekspozisiya salonunun ümumi sahəsi 190 kvadratmetrdir. Burada ulu öndərin büstü qoyulmuşdur. 

8 bölmədən ibarət ekspozisiyada ümummilli liderimizin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks  
etdirən çoxsaylı fotoşəkillər, müxtəlif kitablar və digər nəşrlər toplanmışdır. Muzeydə 7 ədəd kompyuter 

qoyulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ekspozisiya ilə tanış oldular, oxu zalına, 

otaqlara baxdılar. 
Dövlətimizin başçısı muzeylə tanışlıqdan sonra xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

 

AZƏRTAC 

2008, 20 sentyabr 
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Qax şəhərində idman kompleksinin təməli qoyulmuşdur 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

Sentyabrın 19-da Qax şəhərində idman kompleksinin təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir. 

Mərasimə toplaşan inşaatçılar, şəhər sakinləri Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban 

Əliyevanı böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar. 
Dövlətimizin başçısı kompleksin əsas texniki iqtisadi göstəriciləri ilə tanış oldu. Gənclər və idman 

naziri Azad Rəhimov məlumat verdi ki, ümumi ərazisi 5 hektar olacaq kompleksin layihəsini 

“Azkommunallayihə” institutu hazırlamışdır. Tikintinin smeta dəyəri 6,5 milyon manatdır. 
Əsas binada universal idman salonu, məşq salonları, inzibati otaqlar, habelə 25 metrlik üzgüçülük 

hovuzu yerləşəcəkdir. Kompleksin həyətində 2 min yerlik tribunaları olan futbol stadionu, voleybol və 

basketbol meydançaları, tennis kortu, habelə idmançıların qalması üçün hər biri dörd nəfərlik 4 kottec 
tikiləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev gilizi təmələ qoydu və beton qarışığı tökdü. 

İnşaatçıları təbrik edən dövlətimizin başçısı tikinti işlərinin vaxtında və müasir standartlara uyğun, 

keyfiyyətlə başa çatdırılması ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 
Bununla da Prezident İlham Əliyevin Qax rayonuna səfəri başa çatdı. 

 

AZƏRTAC 

2008, 20 sentyabr 
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Qəbələ 

 
2005, 18-19 avqust 

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qəbələ rayonuna səfəri 
 Qəbələ şəhərindəki Heydər bağında rayon sakinləri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

  Yenidən bərpa edilmiş Cümə məscidi ilə tanışlıq 

 Rayon mədəniyyət evi və sərgi ilə tanışlıq 
 Qəbələ şəhərinə çəkilmiş yeni su xəttinin açılışı 

 Konserv zavodu ilə tanışlıq və inzibati binanın təməlinin qoyulması 

 “Gilan” tikinti materialları istehsalı müəssisələri kompleksi ilə tanışlıq 
 Qəbələ tarix-diyarşünaslıq muzeyi və tikilməkdə olan heydər əliyev muzeyi ilə tanışlıq 

 “Gilan” yeyinti məhsulları istehsalı müəssisəsinin açılışı 

 Nic qəsəbəsinin sakinləri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 
 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə ölkəmizin şimal-qərb bölgəsi rayonlarının sosial-

iqtisadi inkişafına və problemlərinə həsr olunmuş zona müşavirəsi: Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin giriş nitqi 

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yekun nitqi 
 

2007, 2 mart 

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qəbələ Rayonuna səfəri: Heydər Əliyev muzeyinin açılış 
mərasimi: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

 Qəbələ Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin tikintisi ilə tanışlıq 

 Prezident İlham Əliyev “Gilan Holding” şirkətlər qrupunun konserv zavodunda olmuşdur 
 Qəbələ ticarət kompleksində 700 nəfər iş yeri ilə təmin edilmişdir 

 Zərifə Əliyeva parkı qəbələlilərin ən sevimli istirahət guşəsidir 

 Nohurqışlaq kənd orta məktəbi ilə tanışlıq 

 Qəbələ kərpic zavodunun məhsuluna tələbat böyükdür 
 “Qəbələ” mehmanxanası Avropa standartlarına cavab verir 

 “Gilan Holding” turizm-istirahət kompleksi tikir 

 

2008, 20 sentyabr 

 Qəbələ rayonu: Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

 Qlükoza zavodu oğuzun yeni sənaye müəssisəsidir 

 Qəbələ Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi regional əhəmiyyət daşıyır: Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin nitqi 

 Qəbələdə süd emalı zavodu istifadəyə verilmişdir 

 Qəbələnin müəssisələrində istehsal olunan yeni məhsulların sərgisi ilə tanışlıq 
 Qəbələdə Olimpiya-İdman Kompleksi tikilir 

 Yengicə “İstisu” sağlamlıq və istirahət kompleksi ilə tanışlıq 

 “Qafqaz” turizm-istirahət kompleksi müasir tələblərə cavab verir 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qəbələ rayonuna səfəri 

(18 avqust 2005-ci il) 
 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 18-də səhər 

Qəbələ rayonuna gəlmişdir.  

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı rayon mərkəzində yol boyu on 
minlərlə insan böyük hörmət və ehtiramla qarşıladı. Onların əllərində ümummilli lider Heydər Əliyevin, 

Prezident İlham Əliyevin portretləri, ulu öndərin müdrik kəlamları yazılmış transparantlar və ölkəmizin 

rəhbərini salamlayan şüarlar var idi. 
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Qəbələnin mərkəzindəki Heydər bağına gəldi. Buraya toplaşmış 

minlərlə sakin dövlətimizin başçısını və xanımını alqışlarla, gül-çiçəklə qarşıladı. 

Azərbaycan Prezidenti və ailə üzvləri ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül 
dəstələri qoydular. Sonra Heydər bağında Qəbələ rayonunun sakinləri ilə görüş keçirildi. 

 

AZƏRTAC 

2005, 18 avqust 
 

 

  

https://azertag.az/
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Qəbələ şəhərindəki Heydər bağında rayon sakinləri ilə görüş 

(18 avqust 2005-ci il) 
 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 18-də səhər Qəbələ rayonuna gəlmişdir.  

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Qəbələnin mərkəzindəki Heydər bağına gəldi.  

Azərbaycan Prezidenti və ailə üzvləri ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül 
dəstələri qoydular. Sonra Heydər bağında Qəbələ rayonunun sakinləri ilə görüş keçirildi.  

 

Qəbələ rayon ağsaqqallar şurasının sədri Nazim Mustafayevin çıxışı 
- Möhtərəm cənab Prezident! Qəbələyə xoş gəlmisiniz! 

Hörmətli görüş iştirakçıları! 

Mən Qəbələ rayonunun ağsaqqalları, bütün ictimaiyyəti, gəncləri 
adından cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm və onu bağrıma basıram, 

öpürəm. 

Gündən-günə çiçəklənən doğma Azərbaycanımızın bütün rayonlarında olduğu kimi, bu gün Qəbələ 

rayonunda, qədim Qəbələ şəhərində də ən istəkli adamımızı qəbul edirik. Ona görə bütün camaatımız 
adından, Qəbələ əhalisi adından ona bir daha “Xoş gəlmiziniz!” deyirəm və onu bağrıma basıram. 

Əziz Prezidentimiz, ilk növbədə onu demək istəyirəm ki, gündən-günə çiçəklənən doğma 

Azərbaycanımızın dilbər guşəsi Qəbələ gözəl inkişafdadır. 
Cənab Prezident, ulu öndərimiz, əbədiyaşar Prezidentimiz hələ bir neçə il bundan öncə bu 

meydanda bizimlə mehribancasına söhbət etmişdir. Biz bu gün onun abidəsi önünə toplaşmışıq. Qəbələnin 

bu gözəl meydanı bütün qəbələlilər, gələn qonaqlar üçün ulu öndərimizi ziyarət yeri olacaqdır. 
Cənab Prezident! 

Bu gün Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Qəbələdə də inkişaf vardır. Ulu Peyğəmbərimiz 

buyurmuşdur ki, səhər işə gedib axşamlar evinə dönən insanlar xoşbəxtdir. Bu xoşbəxtliyi Siz xalqımıza 

vermisiniz. 600 min iş yerinin açılması o deməkdir ki, işləyərək özünü və ailəsini saxlayacaqdır. Yaxşı 
yadımdadır, on iki-on üç il öncə biz çörək növbəsinə durub aldığımız çörəyi sıxanda su çıxırdı. Bu gün isə 

bu gözəl yaşayışı bizə Siz vermisiniz və buna görə Sizə minnətdarıq. 

Qəbələdə, o cümlədən Azərbaycanımızın hər yerində inkişaf var, quruculuq işləri gedir. Ətrafa 
baxdıqca, biz ağsaqqalların qəlbi açılır. Azərbaycan xalqı Sizi çox sevir, ancaq qəbələlilər daha çox sevirlər. 

Ona görə ki, Sizin buraya hər gəlişinizdən sonra Qəbələdə inkişaf daha da sürətlənir. Hər tərəfdə quruculuq, 

abadlıq işləri gedir, daha gözəl binalar tikilir. Bu gün Qəbələdə çınqıl zavodu, konserv zavodu, asfalt 

zavodu, beton zavodu fəaliyyət göstərir. Bunların hamısı Sizin sayənizdə, Sizin göstərişinizlə başa gəlibdir. 
Bu, xalqın istəyidir. Xalq Sizi dəstəkləyir, Sizə həmişə arxa-dayaq olacağını bildirir. 

Cənab Prezident! 

Məlum edirəm ki, bu gün biz qəbələlilər Sizinləyik. Azərbaycan xalqı Sizə ilk seçkidə 70 faiz səs 
vermişdisə, bu gün təkcə qəbələlilər deyil, Azərbaycan xalqı Sizə 99 faiz səs verməyə hazırdır. 

Azərbaycanımızın bu gözəl guşəsində həmişə bizim yanımızda olmusunuz və daim xeyir-duanızı 

eşitmişik. Qəbələ camaatı, Qəbələ ağsaqqalları bütün illər boyu Sizi hakimiyyət başında, yəni Prezident 
kimi görmək istəyir. Sizi çox uzun illər, yəni on illər, daha çox Prezident görməyi arzulayırıq. 

Bu gün Qəbələdə gedən quruculuq işlərinə nəzər saldıqda görürük ki, bu, hər birimizin qəlbində 

fərəh hissi doğurur. Xalqımız Sizə minnətdardır. Bu gözəlliyi, bu yaraşığı, bu əmin-amanlığı Siz bizə bəxş 

etmisiniz. 
Cənab Prezident, mən Sizi bir daha salamlayıram, bağrıma basıram. Yenə deyirəm, qəbələlilər 

Sizinlədir, Sizə arxadır və Sizi dəstəkləyirlər. 

Cənab Prezident, mən bütün qəbələlilər adından, o cümlədən gənclər, ağsaqqallar adından Sizə 
uzun ömür, cansağlığı arzulayıram. Ulu Tanrı həmişə dayağınız olsun! Sağ olun. 

 

X X X 
 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  

nitqi 
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- Əziz qəbələlilər,  
Əziz bacılar və qardaşlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Mən Qəbələdə son dəfə təxminən iki il bundan əvvəl 

olmuşdum. Prezident seçkiləri ərəfəsində burada müxtəlif görüşlər keçirmişdim. Çox şadam ki, bu gün 

yenidən sizinlə birlikdəyəm, Qəbələdəyəm. Qəbələni belə inkişaf etmiş, belə abad şəhər kimi görməyimdən 
çox məmnunam.  

Qəbələ Azərbaycanın qədim torpağıdır, tarixi diyardır. Hələ eramızdan əvvəl müxtəlif yazılı 

mənbələrdə Qəbələnin adı çəkilir. Dünya tarixində Qəbələnin özünəməxsus yeri vardır. Bu, bizim böyük 
sərvətimizdir. Biz öz tarixi irsimizə həmişə böyük hörmətlə və diqqətlə yanaşmalıyıq. Bu baxımdan, 

Azərbaycanın tarixində, Azərbaycanın keçmişində və bugünündə Qəbələnin rolu çox mühüm və önəmlidir.  

Mən çox şadam ki, Azərbaycanın bu dilbər güşəsi Qəbələ çox sürətlə, yüksək templə inkişaf edir. 
İlyarım bundan əvvəl qəbul etdiyimiz Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı proqramı 

çərçivəsində burada çox böyük işlər görülmüşdür. Yeni müəssisələr tikilib istismara verilibdir. Şəhər 

abadlaşır, yeni yollar salınır, müxtəlif infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Su təchizatı məsələləri öz 

həllini tapır. Bir sözlə, həyatımızın hər bir sahəsində Azərbaycanın bütün başqa rayonlarında olduğu kimi, 
Qəbələdə də inkişaf göz qabağındadır. Bəlkə də, daha da geniş vüsət alıb, daha da sürətlə inkişaf edir.  

Bütün bunların təməlində Azərbaycan xalqının 1993-cü ildə etdiyi tarixi seçim dayanır. 1993-cü 

ilə qədər Azərbaycanda gedən proseslər ölkəmizi çox çətin vəziyyətə salmışdı. İqtisadi tənəzzül, ictimai 
asayişin pozulması, qeyri-sabit vəziyyət Azərbaycanı faktiki olaraq parçalanmaq ərəfəsinə gətirib 

çıxarmışdı. 1993-cü ildən başlayaraq ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində, xalqın 

fəaliyyəti nəticəsində ölkə çox şərəfli yol keçmişdir. Əgər bu gün biz Azərbaycanı keçmiş Sovet İttifaqının 
başqa müttəfiq respublikaları ilə müqayisə etsək görərik ki, Azərbaycan ən yüksək templə inkişaf edir. 

Statistikaya baxmaq kifayətdir. 2005-ci ilin ilk 6 ayında Azərbaycan iqtisadiyyatı təxminən 17 faiz 

artmışdır, sənaye potensialı 20 faiz artmışdır. Bütün bu uğurların, bütün bu nailiyyətlərin, - Azərbaycanı 

çətin vəziyyətdən çıxarmaq, ölkədə sabitlik yaratmaq, ictimai asayişi təmin etmək və iqtisadi inkişafa nail 
olmaq, - təməli məhz o illərdə qoyulmuşdur.  

Bu gün ölkəmiz çox sürətlə inkişaf edir. Büdcəmiz ildən-ilə artır, bu ilin büdcəsi 2 milyard 200 

milyon dollar təşkil edir. Azərbaycanın büdcəsi ilk dəfə bu səviyyəyə çatıbdır.  
Gələn ilin büdcəsinə dair bütün tapşırıqlar mənim tərəfimdən verilibdir və büdcəmiz ən azı 3 

milyard 200 milyon dollar təşkil edəcəkdir. Baxın, bir il ərzində Azərbaycanın büdcəsi bir milyard dollar 

artacaqdır. Bu vəsaitlər haraya xərclənəcəkdir? İlk növbədə, Azərbaycan xalqının maddi vəziyyətinin 

yaxşılaşmasına. Bu istiqamətdə iş görülür və son ilyarım ərzində minimum əmək haqqı, demək olar ki, 3 
dəfə artmışdır. Pensiyalar artmış, digər sosial müavinətlər artmışdır. Düzdür, bunların səviyyəsi bizi qane 

edə bilməz. Çünki mən istəyirəm ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı öz ehtiyacını, öz tələbatını ən yüksək 

səviyyədə ödəyə bilsin. Biz buna nail olacağıq. Amma bu dinamika, bu meyil onu göstərir ki, biz düz 
yoldayıq. Biz Azərbaycanın inkişafı üçün müxtəlif layihələr həyata keçirmək istəyirik. Azərbaycanda 

elektrik enerjisi ilə təminatla bağlı mövcud olan problemlər gələn ilin sonuna qədər aradan qaldırılmalıdır. 

Bu məqsədlə Azərbaycanın müxtəlif yerlərində kiçik həcmli elektrik stansiyaları quraşdırılacaqdır.  
Ölkəmizin digər problemləri həll olunmalıdır. Su təchizatı, istilik sisteminin bərpası, yolların 

salınması, qaz təchizatının yaxşılaşdırılması - bütün bunlar bizim proqramlarımızda vardır. Biz öz 

fəaliyyətimizi düşünülmüş proqramlar çərçivəsində həyata keçiririk. Bayaq qeyd etdiyim regionların sosial-

iqtisadi inkişafı proqramı məhz bu məqsədlə qəbul olunmuşdur. Yəni biz onu, sadəcə olaraq, şüar naminə, 
yaxud da populist bir sənəd kimi qəbul etməmişik. Proqramda nəzərdə tutulan bütün vəzifələr öz həllini 

tapır. O cümlədən, beş il ərzində 600 min yeni iş yeri yaradılması da uğurla icra olunur. Təxminən iki il 

ərzində, ondan da az bir vaxtda Azərbaycanda 260 min yeni iş yeri açılmışdır ki, onların da yarıdan çoxu 
daimi iş yeridir. Bu proses Qəbələdə də özünü büruzə verir. Qəbələdə yeni iş yerlərinin açılması prosesi 

sürətlə gedir və siz də bunun canlı şahidisiniz.  

Bu gün bu görüşdən sonra yeni tikilən müxtəlif müəssisələrə baş çəkəcək, vəziyyətlə tanış 
olacağam. Əgər Qəbələdə bu müddət ərzində bu qədər yeni iş yerləri, bu qədər yeni müəssisə yaranırsa, bu 

o deməkdir ki, gələcək illərdə bu proses daha da sürətlə gedəcəkdir. Çünki biz indi böyük iqtisadi 

inkişafımızın başlanğıcındayıq. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu neft 

strategiyamız gələn ildən etibarən Azərbaycana xüsusilə böyük fayda verməyə başlayacaqdır. Çünki 
Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri məhz gələn ilin əvvəlindən işə düşəcək və 
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onun fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın xəzinəsinə milyardlarla dollar vəsait daxil olacaqdır. Bütün bu 

vəsait Azərbaycanın inkişafına, Azərbaycan xalqının daha da yaxşı yaşamasına şərait yaradacaqdır. Biz 
qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, Azərbaycanı zəngin, qüdrətli dövlətə çevirək və buna nail olacağıq.  

Biz iqtisadi siyasətimizi bazar münasibətləri əsasında həyata keçiririk. Bu da zəmanənin tələbidir. 

Bazar iqtisadiyyatı prinsipləri Azərbaycanda bütün yerlərdə tətbiq olunur. Özəl sektorun inkişafı iqtisadi 

artımı təmin edir. Sahibkarlığa yardım məqsədi ilə büdcədən maliyyə vəsaiti ayrılır və gələn il sahibkarlara 
kredit şəklində veriləcək məbləğ 400 milyard manat təşkil edəcəkdir.  

Hər bir layihə, hər bir yeni yaradılan müəssisə Azərbaycanın iqtisadiyyatının möhkəmlənməsinə 

xidmət edir. Bu bölgədə turizmin inkişafı çox böyük perspektivə malikdir. Mən məlumat almışam ki, 
burada turizm infrastrukturunun yaranması sürətlə gedir və bu proses daha da genişlənməlidir. Bu gözəl, 

səfalı yerlər, bu gözəl təbiət, əlbəttə, təkcə Azərbaycandan gələn turistlər üçün yox, dünya turistləri üçün 

də çox cəlbedicidir. Eyni zamanda, nəzərə alsaq ki, Qəbələ çox tarixi bir yerdir, onda burada turizm 
infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunu etmək üçün ilk növbədə, yollar 

çəkilməlidir, elektrik enerjisi, qaz, su təchizatı məsələləri həll olunmalıdır və digər infrastruktur layihələri 

həyata keçirilməlidir. Əlbəttə ki, sahibkarlar onlara yaradılmış imkanlardan istifadə edib səmərəli 

işləməlidirlər.  
Kənd təsərrüfatının inkişafına böyük diqqət göstəririk. Azərbaycanın sənaye potensialı artır, neft 

siyasətimiz, strategiyamız uğurla icra edilir. İndi biz diqqəti qeyri-neft sektoruna, ilk növbədə, kənd 

təsərrüfatının inkişafına yönəltməliyik. Bu məqsədlə yenə də əməli addımlar atılıbdır. "Aqrolizinq" 
səhmdar cəmiyyətinin yaranması imkan verəcək ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan 

fermerlərin heç bir problemi olmasın. Yeni texnika alınacaq, kəndlilərə icarəyə veriləcək, gübrələr də alınıb 

veriləcək və biz kənd təsərrüfatının inkişafına nail olacağıq.  
Demək istəyirəm ki, bütün istiqamətlərdə atdığımız addımlar artıq öz bəhrəsini verir. Biz yeni 

sosial-iqtisadi inkişaf proqramımızı ilyarım bundan əvvəl bəyan etmişik. Bu ilyarım ərzində uğurlar var. 

Problemlər də var, biz bunları bilirik və bütün səylərimizi problemlərin həllinə yönəltmişik. İşsizliyin 

aradan qaldırılması, yoxsulluğun azaldılması və aradan qaldırılması bizim qarşımızda duran ən mühüm 
problemlərdir. Biz bunların həllinə nail olacağıq. Azərbaycan xalqı bizim siyasətimizi dəstəkləyir. Biz bu 

dəstəyə arxalanaraq, siyasi və iqtisadi islahatlarımızı daha da inamla və cəsarətlə aparacağıq.  

Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı üçün, əlbəttə ki, ölkədə gedən siyasi proseslər də çox böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Son müddət ərzində Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı istiqamətində mühüm 

addımlar atılmışdır və hüquqi dövlət qurulması prosesi uğurla davam etdirilir.  

Şübhəsiz ki, noyabr ayında keçiriləcək parlament seçkilərinin də böyük əhəmiyyəti vardır. Mən 

şübhə etmirəm ki, 2003-cü ildəki prezident seçkilərində olduğu kimi, bu dəfə də Azərbaycan xalqının 
iradəsi seçkilərin nəticələrində öz əksini tapacaqdır. Seçkilər ədalətli keçiriləcək, şəffaf keçiriləcək, bütün 

namizədlərə eyni şərait təmin olunacaq və Azərbaycan xalqı öz iradəsini ortaya qoyacaq, ən layiqli 

namizədlərə səs verəcəkdir. Bu seçkilərin Azərbaycanın gələcək inkişafında böyük əhəmiyyəti var. Biz bir 
tərəfdən güclü iqtisadi baza yaradırıq, digər tərəfdən, Azərbaycan daha müasir ölkəyə çevrilməli, dünya 

birliyinə daha sürətlə inteqrasiya etməlidir. Bunu etmək üçün Azərbaycanda hüquqi dövlət yaranmalıdır. 

Bu sahədə böyük işlər görülüb və bu, gələcəkdə də bizim siyasətimizdə mühüm yer tutacaqdır.  
Azərbaycanda parlament seçkiləri, sözün əsil mənasında, tam şəffaf və ədalətli keçiriləcəkdir.  

Əziz dostlar, əziz qəbələlilər!  

Mən bir daha demək istəyirəm ki, burada bu inkişafı, abadlıq-quruculuq işlərini görəndə çox 

sevinirəm. Burada yeni müəssisələr yaradılıb, yollar salınıbdır. Eyni zamanda görürəm ki, şəhər 
təsərrüfatına böyük diqqətlə yanaşılır, şəhər çox təmizdir, abaddır, binalar rənglənib, parklar salınıb, yol 

boyunca işıq dirəkləri qoyulubdur.  

Bilirsiniz ki, mən Qəbələdə çox olmuşam, keçmişdə də olmuşam və bu fərqi, bəlkə də, sizdən daha 
aydın görürəm. Siz burada yaşayırsınız, yəqin ki, bu dəyişikliklərə artıq öyrəşmisiniz. Buraya vaxtaşırı 

gələn insan kimi mən isə bu dəyişikliklləri çox aydın şəkildə görürəm. Yerli icra orqanlarının fəaliyyətini 

qiymətləndirmək istəyirəm. Eyni zamanda, onu da bilirsiniz ki, sizi Milli Məclisdə təmsil edən deputat da 
bu işdə çox fəal iştirak edir və öz töhfəsini verir.  

Mən istəyirəm ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində belə inkişaf, belə quruculuq işləri olsun. Əgər 

bu varsa, deməli, insanların əhval-ruhiyyəsi də yaxşıdır. Əgər bu varsa, deməli, vəzifəli şəxslərlə xalq 

arasında inam, qarşılıqlı etimad, qarşılıqlı hörmət daha da güclənir. Çünki biz xalq üçün yaşayırıq və 
fəaliyyət göstəririk. Prezident kimi mən öz vəzifəmi bunda görürəm. Xalq tərəfindən 5 il müddətinə 
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seçilmiş vəzifəli şəxs kimi mən bu müddət ərzində əlimdən gələni etməliyəm ki, xalqa ləyaqətlə xidmət 

edim, nəticələr olsun. Bu müddət ərzində görülmüş tədbirlər nəticəsində Azərbaycan daha da 
möhkəmlənsin, daha da inkişaf etsin, daha da güclənsin. Dünyadakı, bölgədəki mövqelərini 

möhkəmləndirsin və dünya birliyində daha da möhkəm yer tutsun. Azərbaycan xalqı buna layiqdir, buna 

qadirdir və ildən-ilə daha da yaxşı yaşamalıdır.  

Mən bütün bölgələri gəzirəm, vəziyyətlə mütəmadi qaydada tanış oluram. Əlbəttə, müxtəlif yerlərin 
öz xüsusiyyətləri var, hər yerdə inkişaf eyni səviyyədə getmir. Ona görə vəziyyətlə tanış olmaq, yerlərdə 

məsələlərlə məşğul olmaq çox vacibdir. Ölkədə gedən proseslər, inkişaf barədə mənə çoxlu məlumatlar 

gəlir. Əlbəttə, arayışlar da verilir, məktublar da verilir, məlumatlar da verilir. Mən bu məlumatları nəzərə 
alıram, amma öz gözümlə gördüyümə daha çox inanıram. Ona görə bölgələrə gəlirəm və gələcəyəm. 

Azərbaycanın hər bir yeri mənim üçün doğma Vətəndir, hər bir yeri mənim üçün əzizdir. Çox istəyirəm ki, 

Azərbaycan daha da sürətlə inkişaf etsin, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar və biz hamımız birlikdə zəngin, 
qüdrətli dövlət yaradaq. Bu işdə hamınıza uğurlar diləyir, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.  

 

AZƏRTAC 

2005, 18 avqust 
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Yenidən bərpa edilmiş Cümə məscidi ilə tanışlıq 

(18 avqust 2005-ci il) 
 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, avqustun 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 

Qəbələdə yenidən bərpa edilmiş Cümə məscidində olmuşdur.  

Qəbələdə məscid 1899–1906–cı ildə tikilmiş, 1920-ci ilədək dini ocaq kimi fəaliyyət göstərmişdir. 
Sonralar binadan savadsızlığın ləğvi klubu, anbar, kinoteatr, mədəniyyət evi, muzey kimi istifadə 

edilmişdir. 2005-ci ildən bərpa edilərək yenidən dindarların ixtiyarına verilmişdir. Burada eyni vaxtda 1000 

nəfər namaz qıla bilir. Rayon mərkəzində başqa bir məscid də vardır. 
Prezident İlham Əliyevi burada məscidin axundu ehtiramla qarşıladı, Qurani-Kərim hədiyyə etdi, 

dövlətimizin başçısına Allah-Təaladan cansağlığı, uzun ömür arzuladı. 

Axund məscidi ziyarət etdiyinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edərək dedi ki, 
Azərbaycanın inkişafı yolundakı fəaliyyətinizdə Allah sizə yar olsun. Xalqın ədalətli Prerzidentisiniz və 

biz hamımız Sizin uğurlu siyasətinizi dəstəkləyirik və daim Sizə arxa olacağıq. 

Prezident İlham Əliyev dindarlara uğurlar və xoşbəxtlik arzulayaraq dedi ki, çox şadam, rayonlarda 

böyük işlər görülür, yerlərdə vəzifəli şəxslər, icra hakimiyyəti başçıları yaxşı işləyirlər. Abadlıq, quruculuq 
işləri gedir, problemlərin aradan qaldırılması üçün mühüm tədbirlər görülür. Bütün dövrlərdə xalqın həqiqi 

lideri olan Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti indi də öz bəhrəsini verir. Eyni zamanda milli-mənəvi, dini 

dəyərlərimizin qorunmasında da ulu öndərin böyük xidmətləri vardır. 
Qəbələnin qədim Qafqaz Albaniyasının paytaxtı olduğunu xatırladan Prezident İlham Əliyev dedi 

ki, ulu öndərimiz 1970-ci illərdəki fəaliyyəti zamanı Azərbaycanın bugününü düşünürdü. Çünki ən böyük 

sərvət xalqın, dövlətin azadlığı və xoşbəxtliyidir. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, görülən işlər daha da 
sürətlənəcəkdir. İstəyirik ki, problemlər tez həll olunsun, lakin bunun zamana da ehtiyacı vardır. Ancaq biz 

siyasi, iqtisadi istiqaməti düz seçmişik. Əsas odur ki, bölgələr inkişaf etdirilir, onların problemləri həll 

olunur. Bölgələrin paytaxt Bakının səviyyəsinə çatdırılması üçün çox işlər görülməlidir. 

Dindarlar Prezidentə bir daha təşəkkürlərini bildirdilər, ölkəmizdə aparılan quruculuq işlərini 
yüksək qiymətləndirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2005, 18 avqust 
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Rayon mədəniyyət evi və sərgi ilə tanışlıq 

(18 avqust 2005-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 18-də, Heydər 

bağında sakinlərlə görüşdən sonra Qəbələ rayon mədəniyyət evinə gəlmişdir. Dövlətimizin başçısı 

mədəniyyət evinin ansamblının çıxışını dinlədi, burada təşkil edilmiş sərgi ilə tanış oldu.  
Rayon Mədəniyyət şöbəsinin müdiri Nargilə Qafarova Prezident İlham Əliyevə son aylar ərzində 

görülən işlər və sərgi barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, burada texniki yaradıcılıq mərkəzinin əl işləri 

nümayiş olunur. Texniki yaradıcılıq mərkəzində hazırlanmış əl işləri ötən il Bakıda keçirilən müsabiqədə 
birinci yer tutmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti Uşaq yaradıcılıq mərkəzində məşğul olanların əl işləri, qədim xalq sənəti 

nümunələri, “Mənsur 555” müəssisəsinin istehsal etdiyi mebellə, qapı və pəncərələrlə tanış oldu. 
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramına uyğun olaraq, bu müəssisə fəaliyyətini 

genişləndirmiş və əlavə 20 iş yeri açılmışdır. 

Ağac üzərində oyma sənəti ilə məşğul olan Şahin Rəhimov öz əl işləri barədə dövlətimizin 

başçısına məlumat verərək dedi ki, bu məhsullar xaricilər tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir və münasib 
qiymətə satılır. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev xalq sənətinin, onun dəyərli nümunələrinin qorunub 

saxlanmasının vacibliyini bildirdi. 

Sonra Azərbaycan Prezidenti incəsənət məktəbi uşaqlarının əl işlərinə, turizm istirahət 
mərkəzlərinin fotoşəkillərinə, “Azərxalça”nın yeni yaranmış və 80 nəfərlik işçisi olan Qəbələ filialında 

toxunan xalçalara baxdı, makaron məmulatları fabrikinin məhsullarının çeşidləri ilə maraqlandı. Bildirildi 

ki, bu fabrikdə 20 nəfər işlə təmin olunmuşdur. 
Dövlətimizin başçısı sərgidə nümayiş etdirilən məhsullara bazarda tələbat olduğunu, qədim xalq 

sənətinin yaşadılmasının zəruriliyini vurğuladı, sahibkarlara dövlət tərəfindən bundan sonra da qayğı 

göstəriləcəyini bildirdi. 

Prezident İlham Əliyevə xatirə olaraq xalça hədiyyə edildi. 
Azərbaycan Prezidenti daha sonra yeni bərpa olunmuş mədəniyyət evi, onun 300-dən çox tamaşaçı 

tutan açıq teatrı ilə tanış oldu və burada xatirə şəkli çəkdirdi. 

 

AZƏRTAC 

2005, 18 avqust 
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Qəbələ şəhərinə çəkilmiş yeni su xəttinin açılışı 

(18 avqust 2005-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, avqustun 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ 

şəhərinə çəkilmiş yeni içməli su xəttinin açılış mərasimində iştirak etmişdir.  

Buraya toplaşan minlərlə insan dövlətimizin başçısını böyük səmimiyyətlə və gül-çiçəklə qarşıladı. 
Prezidentə məlumat verildi ki, su xəttinin çəkilməsinə 1 milyard manat vəsait xərclənmişdir. Sutka 

ərzində şəhərə 3 min kubmetr su veriləcək ki, bu da Qəbələ əhalisinin 60 faizinin su təchizatını 

yaxşılaşdırmağa imkan yaradacaqdır. 
Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, kranı açdı. Şəffaf bulaq suyunun axması 

mərasim iştirakçıları tərəfindən böyük sevinclə qarşılandı. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev sərin sudan 

içdi, qəbələliləri bu əlamətdar hadisə münasibətilə təbrik etdi. 
Rayon sakinləri onlar üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlıq etdilər və dövlətimizin başçısına 

uzun ömür, cansağlığı arzuladılar. 

 

AZƏRTAC 

2005, 18 avqust 
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Konserv zavodu ilə tanışlıq və inzibati binanın təməlinin qoyulması 

(18 avqust 2005-ci il) 
 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, avqustun 18-də Prezident İlham Əliyev Qəbələdə tikilməkdə 

olan zavod ilə tanış olmuş və müəssisənin inzibati binasının təməlinin qoyulması mərasimində iştirak 

etmişdir.  
Böyük səmimiyyətlə qarşılanan Prezident İlham Əliyev xüsusi avtobusla müəssisənin ərazisini 

gəzdi. 

“Gilan Holdinq” şirkətinin vitse-prezidenti Yunis Arifoğlu məlumat verdi ki, zavodun 13 hektar 
ərazisi var. Meyvənin qəbulu üçün 8 məntəqə yaradılmışdır və əhali məhsulunu təhvil verdikdən sonra pulu 

dərhal ödəniləcəkdir. Dəyəri 5 milyon avro olan avadanlıq İtaliya istehsalıdır. Zavod Cənubu Qafqazda bu 

tipli ən böyük müəssisədir. Hazırda tikinti-quraşdırma işləri davam edir və buna 300 nəfər fəhlə və 
mütəxəssis cəlb olunmuşdur. Zavod ildə 75 milyon dollarlıq məhsul istehsal edəcək, burada 400 nəfər 

işləyəcəkdir. Müəssisə buraya öz məhsullarını təhvil verənlərlə birlikdə 20 mindən çox adamı işlə təmin 

edəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev dedi ki, Azərbaycanın bütün yerlərində belə, ən müasir səviyyəli 
müəssisələr tikilməli, iş yerləri açılmalıdır. Dünya bazarında rəqabətədavamlı məhsullar buraxılmalı, ixrac 

edilməlidir. Bizim kənd təsərrüfatımızın, sənayemizin böyük potensialı var. Belə istehsal müəssisələrinin 

yaranması ilə idxal azalacaqdır. Nə üçün belə məhsullar Azərbaycana idxal olunmalıdır? Bizim gözəl 
təbiətimiz, bərəkətli torpağımız, dadlı meyvələrimiz var. Sadəcə olaraq, belə müasir müəssisələr 

yaranmalıdır və ilk növbədə, daxili bazarımızı doldurmalıyıq, eyni zamanda ixrac etməliyik. 

Sonra zavodun inzibati binasının təməli qoyuldu. YUNİS ARİFOĞLU mərasim iştirakçılarına 
müraciətlə dedi: Bu gün “Gilan Holdinq” kollektivinin əlamətdar günlərindən biri və möhtəşəm bayramıdır. 

Ona görə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri İlham Heydər oğlu Əliyev Qafqazın və 

regionun ən böyük konserv zavodunun idarə binasının bünövrəsini qoyur. Bu, gələcək nəsillər üçün çox 

tarixi və əlamətdar bir gündür. Çünki bu gün respublikamızın Prezidentinin və kollektivimizin iştirakı ilə 
tikintimizin bünövrəsinə qoyulan gilizdəki yazı bu günü əbədi olaraq tarixə həkk edir. “Gilan Holdinq”in 

kollektivi adından möhtərəm Prezident İlham Heydər oğlu Əliyevə öz minnətdarlığımızı bildiririk. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ölməz rəhbər Heydər Əliyevin respublikada yaratmış olduğu sərbəst 
bazar iqtisadiyyatı sayəsində biz burada zavodlar tikir və quruculuq yollarında şərəflə addımlayırıq. 

Yaşasın müstəqil Azərbaycan Respublikası! Ruhun şad olsun, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev! 

Sonra dövlətimizin başçısı İlham Əliyev içərisində yazı olan gilizi binanın təməlinə atdı və 

bünövrəyə ilk beton qarışığı tökdü. 
 

AZƏRTAC 

2005, 18 avqust 
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“Gilan” tikinti materialları istehsalı müəssisələri kompleksi ilə tanışlıq 

(18 avqust 2005-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, avqustun 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Gilan” 

tikinti materialları istehsalı müəssisələri kompleksinə gəlmişdir. Dövlətimizin başçısı burada iki qum-çınqıl 

zavodu və asfalt zavodu, tikilməkdə olan kərpic zavodu və yeni yaradılmış “Aqrotexservis”lə tanış oldu, 
Belarusdan alınmış kənd təsərrüfatı texnikasına baxdı.  

Müəssisənin rəhbəri Tofiq Allahverdiyev bildirdi ki, “Gilan” tikinti materialları istehsalı müəssisəsi 

2004-cü ildə yaranıbdır. Kompleksə 4 zavod, 1 aqroservis xidməti daxildir. Qum-çınqıl zavodlarından 
birinin dəyəri 200 min ABŞ dolları, sutkalıq istehsal gücü 500 kubmetr, ikincisinin dəyəri 60 min ABŞ 

dolları, sutkalıq istehsal gücü 200 kubmetrdir. Zavodlar iki növbədə işləyir, hər növbədə 50 nəfər çalışır. 

2005-ci ilin aprel ayında fəaliyyətə başlayan asfalt zavodunun saatda 60 ton məhsul buraxmaq gücü 
var. Burada iki növbədə 30 nəfər işləyir. 

Kərpic zavodunda dəyəri 3 milyon ABŞ dolları olan avadanlıq quraşdırılır. Zavodun tikintisində 

150 nəfər çalışır və yaxın vaxtlarda işə başlaması nəzərdə tutulur. Zavod ildə 30 milyonadək kərpic 

buraxacaq və burada bir növbədə 70 nəfər çalışacaqdır. 
“Aqrotexservis”in 1 milyon ABŞ dolları həcmində avadanlığı və 30 ədəd kənd təsərrüfatı texnikası, 

habelə texniki yardım və təmir emalatxanası var. Yaxın vaxtlarda texnikanın sayı 60-a çatdırılacaqdır. 

Fermerlərə və torpaq sahiblərinə texniki xidmət göstərən “Aqrotexservis”də 60 nəfər çalışır. Mütəxəssislər 
hazırlayan kurslar da açılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev istehsal sahələri ilə tanış oldu, görülən işlərin genişləndirilməsinin 

vacibliyini bildirdi. Sonra bu müəssisəyə iki ədəd “Belarus” markalı traktor hədiyyə etdi.  
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev buraya toplaşan rayon sakinləri ilə səmimi görüşüb söhbət etdi, 

onların problemləri ilə maraqlandı, şikayətlərini dinlədi və məsələlərin həll olunacağını bildirdi. Sakinlər 

ümummilli lider Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərini xatırlayaraq, onun yolunu davam etdirdiyinə və 

rayonlarda, bölgələrdə əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına görə Prezidentə minnətdarlıq etdilər. 
 

AZƏRTAC 

2005, 18 avqust 
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Qəbələ tarix-diyarşünaslıq muzeyi və tikilməkdə olan heydər əliyev muzeyi ilə tanışlıq 

(18 avqust 2005-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, avqustun 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 

Qəbələdə Qəbələ tarix-diyarşünaslıq muzeyində olmuş və Heydər Əliyev muzeyinin binasının tikintisinə 

baxmışdır.  
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi və Mehriban xanımı burada gül-çiçəklə qarşıladılar. Direktor 

Xalis Məmmədov məlumat verdi ki, tarix-diyarşünaslıq muzeyi və tikilməkdə olan Heydər Əliyev muzeyi 

eyni ərazidə yerləşir. Tarix-diyarşünaslıq muzeyi 1980-ci ilin mayından fəaliyyət göstərir. 2004-cü ilin 
aprelindən yeni binaya köçmüşdür. Fondda 12 mindən çox eksponat vardır. Bunların xeylisi nadir 

eksponatlardır. Muzey Qəbələnin 2500 illik tarixini əks etdirir. Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin, 

Prezident İlham Əliyevin Qəbələyə səfərlərini əks etdirən fotoşəkillər də toplanmışdır. 
Prezident İlham Əliyev Qafqaz Albaniyası dövrünə aid eksponatlarla maraqla tanış oldu, bunların 

böyük əhəmiyyəti olduğunu, Azərbaycanın qədim tarixə malik olmasını sübut etdiyini vurğuladı. 

Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev muzeyinin binasının tikintisinə də baxdı. 

Prezident İlham Əliyev tarix-diyarşünaslıq muzeyi ilə tanışlıqdan sonra xatirə kitabına ürək 
sözlərini yazdı: 

“1980-ci illərin əvvəlində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış 

Qəbələ diyarşünaslıq muzeyi, şübhəsiz öz eksponatları ilə diyarın qədim tarixini əks etdirir. Qəbələ 
Azərbaycanın qədim torpağıdır, eramızdan əvvələ aid yazılı mənbələrdə Qəbələnin adını çəkirlər. Biz öz 

tarixi və mədəni irsimizə böyük diqqətlə yanaşırıq. Biz öz qədim tariximizi sevməliyik, onu dərindən 

öyrənməliyik və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etməliyik. Qəbələ diyarşünaslıq muzeyi bu vəzifələri 
uğurla yerinə yetirir. Qəbələlilərə öz dərin hörmət və məhəbbətimi bildirirəm. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti”. 
 

AZƏRTAC 

2005, 18 avqust 
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“Gilan” yeyinti məhsulları istehsalı müəssisəsinin açılışı 

(18 avqust 2005-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, avqustun 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 

Qəbələdə “Gilan” yeyinti məhsulları istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak etmişdir. Bu müəssisə fındıq 

emalı və çörək zavodlarından ibarətdir.  
Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən qırmızı lenti kəsdi. 

Müəssisənin rəhbəri Rauf Hacıyev Prezident İlham Əliyevə məlumat verərək bildirdi ki, fındıq 

emalı zavodunda son tamamlama işləri gedir. Hazırda burada avadanlığın quraşdırılması işlərində 120 nəfər 
çalışır. Müəssisə avqust ayında işə başlayacaqdır. Burada quraşdırılan avadanlıq yerli istehsaldır və dəyəri 

600 min ABŞ dollarıdır. Sutkada 50 ton fındıq emal ediləcəkdir. Zavodun işə düşməsi fındıqçılığın 

inkişafına təkan verəcək ki, bu da minlərlə ailəyə əlavə qazanc gətirəcəkdir. 
Prezident İlham Əliyev zavodun işə düşməsini bildirən düyməni basdı. 

“Gilan” yeyinti məhsulları müəssisəsinə daxil olan çörək zavodu bu ilin aprel ayından işləyir. 

Burada Türkiyədə istehsal edilən və 90 min ABŞ dolları dəyəri olan avadanlıq quraşdırılmışdır. Sutkada 

20 ton çörək və bulka məmulatı bişirilən zavodda bir növbədə 30 nəfər işləyir. 
Prezident İlham Əliyev müəssisənin istehsal sahələrinin genişləndirilməsinə və yeni iş yerlərinin 

açılmasına diqqət yetirilməsinin vacibliyini bildirdi. 

Dövlətimizin başçısı müəssisədə görülən işləri yüksək dəyərləndirdi və burada çalışan fəhlələrə 
uğurlar arzuladı. 

 

AZƏRTAC 

2005, 18 avqust 
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Nic qəsəbəsinin sakinləri ilə görüş 

(18 avqust 2005-ci il) 
 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 18-də Qəbələ rayonunun ən qədim yaşayış 

məntəqələrindən olan Nic qəsəbəsinə gəlmişdir.  

2300 illik tarixi olan bu qəsəbənin sakinləri Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı 
böyük səmimiyyət və ehtiramla, gül-çiçəklə qarşıladılar.  

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Nicin 6,5 min nəfər əhalisi var, bunun 4 mindən çoxu 

udilər, qalanı azərbaycanlılar və ləzgilərdir. Qəsəbədəki 5 orta məktəbin 3-də tədris rus dilində, 2-də isə 
Azərbaycan dilində aparılır. Nicdə qədim alban kilsəsi və digər abidələr vardır. Respublika hökumətinin 

köməyi ilə burada tarix muzeyi və açıq havada etnoqrafiya qoruğu yaradılacaqdır. Eçmiədzin (erməni) 

katolikosluğunun təkidi ilə Peterburq Müqəddəs Sinodu 1836-cı ildə alban katolikosluğunu ləğv etdikdən 
sonra udilərin dini fəaliyyətlə məşğul olmasına qadağan qoyulmuşdu. 2003-cü ildə Azərbaycan 

Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi udilərin dini fəaliyyətinin bərpa olunması barədə 

qərar vermişdir. 1993-cü ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Nic 

məktəblərinin I-IV siniflərində udi dili də tədris olunur. Udilər bunu ulu öndər Heydər Əliyevin xidməti 
kimi yüksək qiymətləndirirlər. 

Prezident İlham Əliyev qəsəbə sakinləri qarşısında nitq söylədi.  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  

nitqi 
 
- Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Mən bu gün Qəbələdə idim. İndi də Qəbələ 

rayonundayam. İctimaiyyətlə müxtəlif görüşlər keçirmişəm, müxtəlif yerlərdə olmuşam. Yeni 

müəssisələrin, obyektlərin təməlinin qoyulması mərasimində iştirak etmişəm.  

Qəbələ rayonu çox sürətlə inkişaf edir. Çox böyük abadlıq, quruculuq işləri gedir və günün birinci 
yarısında bu məsələlərlə məşğul idim. Günün ikinci yarısında mənim proqramımda Oğuz rayonuna səfər 

vardı, amma fikirləşdim ki, mütləq gərək gəlim sizin yanınıza. Nicə gəldim ki, sizinlə görüşüm, sizə öz 

hörmət və məhəbbətimi bildirim.  
Nic çox qədim məskəndir. Bura çox zəngin tarixə malik bir yerdir. Çox şadam ki, burada da işlər 

yaxşı gedir.  

Azərbaycanın gərək hər bir yerində, hər bir bölgəsində, hər bir rayonunda, hər bir kəndində 

quruculuq və abadlıq işləri getsin, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar və Azərbaycan dövləti daha da 
möhkəmlənsin. Buna nail olmaq üçün biz əlimizdən gələni edirik. İqtisadi islahatlar həyata keçirilir, yeni 

müəssisələr, iş yerləri açılır və beləliklə Azərbaycanın bütün bölgələri sürətlə inkişaf edir. İlyarım bundan 

əvvəl regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı qəbul edilmişdir və bu proqram uğurla icra olunur. Mən 
istəyirəm ki, müsbət dəyişikliklər hər bir kənddə hiss edilsin, hər bir kəndin həyatında irəliləyiş, tərəqqi 

olsun, bizi narahat edən əsas problemlər - işsizlik, yoxsulluq azalsın, aradan qaldırılsın. Bu, Azərbaycanın 

paytaxtında da, ən ucqar rayonunda da, bütün kəndlərində də olmalıdır.  
Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Azərbaycanın gələcəyi üçün indi ölkədə hökm sürən sabitlik, 

əmin-amanlıq, asayiş bundan sonra da qorunmalıdır. Ölkəmizdə vətəndaş həmrəyliyi var. Bu, çox böyük 

sərvətdir, çox böyük nemətdir. Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir. Azərbaycanda müxtəlif millətlərin 

nümayəndələri əsrlər boyu yaşamış, yaratmışlar. Biz hamımız bir ailəyik, hamımız qardaşıq və bu qardaşlıq 
hissləri daha da möhkəmlənir. Sovet İttifaqı zamanında Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi, bir böyük 

ölkənin bir hissəsi idi. Bu gün isə Azərbaycan müstəqil dövlət kimi öz siyasətini özü aparır. O cümlədən 

milli siyasətə böyük diqqət göstərilir. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar eyni hüquqa malikdir, eyni 
səviyyədə yaşayır və bundan sonra belə də olacaqdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mən 

bundan sonra da əlimdən gələni edəcəyəm ki, Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın nümayəndəsi özünü 

rahat hiss etsin, özünü yaxşı hiss etsin.  
Azərbaycanın ən böyük nailiyyətlərindən, sərvətlərindən biri də odur ki, bizim ölkəmizdə milli və 

dini baxımdan həmişə mehribanlıq olubdur. Bu zəmində heç vaxt ayrı-seçkilik, ziddiyyət olmayıbdır. Milli 

və dini dözümlülük bizim ölkəmizin inkişafına böyük töhfədir. Hamımız bilirik ki, heç də bütün ölkələrdə 

vəziyyət buna bənzər deyildir. Dünyada elə ölkələr var ki, orada yaşayan müxtəlif xalqlar bir-biri ilə yola 
getmir, müxtəlif dinlərin nümayəndələri ünsiyyətdə olmurlar. Onlar təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşayırlar. 
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Bu, həmin ölkələrin bəlası, faciəsidir. Böyük xoşbəxtlikdir ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar 

ölkəmizin bütün yerlərində özünü doğma evindəki kimi hiss edir. Bu, bizim böyük nailiyyətimizdir. Biz 
bəlkə də buna öyrəşmişik, gündəlik həyatda buna fikir vermirik və düz də edirik ki, fikir vermirik. Çünki 

bu amil, bu problem Azərbaycanda yoxdur. Çünki Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar mənim 

qardaşlarımdır və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mən Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların 

təminatçısı və dövlət başçısıyam.  
Mən ilk dəfədir ki, Nicdəyəm. Çox eşitmişəm, bilirəm ki, Nicin çox böyük tarixi var, çox böyük 

mədəniyyəti var, nailiyyətləri var, tarixi irsi çox zəngindir. Ona görə bu gün çox xoşbəxtəm ki, özüm 

gəlmişəm sizin yanınıza, sizinlə birlikdəyəm. Görürəm ki, burada əhval-ruhiyyə də yaxşıdır, ab-hava da 
yaxşıdır. Bütövlükdə rayonda görülən işlər məni çox sevindirir. Rayon rəhbərliyi yaxşı işləyir, çalışır ki, 

bütün problemləri həll etsin. O cümlədən, sizin də problemlərinizin həllində çox böyük işlər görür. Mən də 

çalışacağam ki, sizin problemlərinizi bundan sonra daha da sürətlə həll edək. Sizi narahat edən, sizə çətinlik 
yaradan, maneçilik törədən hansı məsələ varsa, indi mənə deyin ki, Bakıya qayıdanda bunların hamısını 

həll edim.  

 

Əgər bir sözünüz yoxdursa, onda sizin hamınıza uğurlar, cansağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, 
həmişə olduğu kimi xoşbəxt yaşayaq, Azərbaycan inkişaf etsin.  

 

X X X 
 

Sonra Udi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Georgi Kuçari çıxış etdi. 

 

Udi mədəniyyət mərkəzinin rəhbəri Georgi Kuçarinin çıxışı 

- Hörmətli Prezident, 

Hörmətli İlham müəllim! 

Bütün udi icması adından Sizə bizim Nic torpağına bir daha “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Ulu 
Qəbələnin ulu guşələrindən biri olan Nic Sizin kimi ali qonağı qəbul etməyə həmişə hazırdır. Udilərin gözəl 

bir ənənəsi var. Kim buraya bir dəfə gəlirsə, o, bizim adam olur. O, istədiyi vaxt udi torpağına gələ bilər, 

udi süfrəsi başında otura bilər. Arzu edirik ki, növbəti dəfə bizim udi süfrəsi ətrafında da oturasınız, bizim 
doğmamız olasınız. Biz azsaylı xalq kimi, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyevin qayğısını hiss etmişik və 

onun layiqli davamçısı olan Sizin qayğınızı daha da çox hiss edirik. Adətən, çaxnaşma məqamlarında 

azsaylı xalqlar daha çox əzab çəkirlər. O cümlədən bizim camaat da 1988-1992-cı illərdə adımızın 

hallandırılması nəticəsində əzablar çəkmişdi. Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması və respublikada 
səksəkəsiz yaşayış mühiti, siyasi sabitlik yaratması udilər üçün böyük xoşbəxtlik oldu. Biz o vaxt da onu 

tam müdafiə edirdik, siyasətini bəyənirdik, indi də ruhu qarşısında baş əyərək deyirik: “Allah ona qəni-qəni 

rəhmət eləsin!” Sizin də, başqa sahələrdə olduğu kimi, milli məsələdə də yeritdiyiniz siyasəti tam müdafiə 
edirik, bəyənirik və Sizə “Sağ olun!” deyirik, cansağlığı diləyirik. Respublikamızın gələcəyi naminə Sizə 

uzun illər uğurlu fəaliyyət arzulayırıq. 

Heyi qurtarmış millətin hayına Heydər gəldi, 
Azərinin ulu xalqı udilərə sanki, peyğəmbər gəldi, 

Allaha şükür deyin, Azərbaycan 

Əyilmədi, dirçəldi! 

Sağ olun. 
 

X X X 

 
İLHAM ƏLİYEV: Əziz dostlar, bir daha sizi ürəkdən salamlayıram, udi xalqına xoşbəxtlik, 

firavanlıq arzulayıram. Həmişə bir yerdə olaq, həmişə doğma vətənimizi birlikdə inkişaf etdirək. Sizə 

cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 
 

AzərTAc 

Xalq qəzeti, 18 avqust 2005-ci il 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə ölkəmizin şimal-qərb bölgəsi rayonlarının sosial-

iqtisadi inkişafına və problemlərinə həsr olunmuş zona müşavirəsi 
(19 avqust 2005-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 19-da Qəbələdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi 

ilə ölkəmizin şimal-qərb bölgəsi rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafına və problemlərinə həsr olunmuş zona 
müşavirəsi keçirilmişdir.  

Müşavirəni Prezident İlham Əliyev giriş nitqi ilə açdı. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  

giriş nitqi 

 
- Mən dünən və bu gün bölgədə səfərdəyəm. Dünən Qəbələ, Oğuz, bu gün isə İsmayıllı rayonunda 

işlərin gedişi ilə tanış oldum. Bildiyiniz kimi, ilyarım bundan əvvəl regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

proqramı qəbul olunub və uğurla icra edilir. Əlbəttə ki, bu proqramda əsas məsələlər öz əksini tapıbdır. 

Bizim əsas istiqamətlərimiz göstərilib və rayonlar üzrə də vəzifələr bölünübdür. Ancaq eyni zamanda, həyat 
yerində durmur, yeni məsələlər meydana çıxır ki, bunlar da operativ qaydada öz həllini tapmalıdır. Ona 

görə bu zona müşavirəsində biz bu məsələləri müzakirə etməliyik.  

Mən bir müddət əvvəl Şamaxı rayonunda da səfərdə idim, orada vəziyyətlə tanış olmuşam. Bu dörd 
rayonun dördündə də son ilyarım ərzində rəhbər işçilər dəyişildi və icra hakimiyyətinin yeni başçıları təyin 

edildi. Mənim yerlərdəki bütün nümayəndələrimdən tələbim odur ki, səmərəli işləsinlər, qarşıda duran 

vəzifələri icra etsinlər, rayonların inkişafında fəal iştirak etsinlər və insanların problemlərinin həllində fəal 
olsunlar. 

Tanış olduğum bölgələrdə inkişaf görünür. Mən bunu xüsusən Qəbələ rayonu haqqında demək 

istəyirəm. Burada abadlıq–quruculuq işləri geniş vüsət alıbdır. Çünki mən bundan əvvəlki illərdə də 

Qəbələdə olmuşam və bu fərqi görürəm. Eyni zamanda, Qəbələdə tikilən emal müəssisələri, zavodlar, 
fabriklər regionun, rayonun inkişafında və Azərbaycanın iqtisadi potensialının inkişafında mühüm rol 

oynayacaqdır. 

Şamaxıda da işlər yaxşı gedir, yeni müəssisələr işə salınır. Xatırlayıram, televizor istehsalı 
zavodunun açılışında iştirak etdim. İndi çox böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Şamaxıda istehsal olunan 

televizorlar dünyanın müxtəlif ölkələrinə ixrac edilir. 

Oğuz və İsmayıllı rayonlarında inkişafın ilk əlamətləri görünməkdədir. Bu rayonlarda icra 

hakimiyyətlərinin başçıları may ayında təyin olunublar və cəmi üç aydır işləyirlər. Əlbəttə, üç ayda çox iş 
görmək olmaz. Amma artıq planlar nəzərdə tutulub və insanlarla ünsiyyətdə olarkən görürəm ki, müsbət 

dəyişiklikləri onlar da hiss edirlər. Bu, çox vacibdir. Yeni rəhbərlər yeni yanaşmalarla yaşamalı və 

işləməlidirlər. Belə olan halda, Azərbaycanın bütün regionları sürətlə inkişaf edəcəkdir. Çünki inkişaf üçün 
çox gözəl şərait var. Azərbaycanda gedən proseslər müsbət istiqamətdə inkişaf edir. İqtisadi inkişaf 

baxımından biz bu gün dünyada lider ölkəyik. Bu, təkcə makroiqtisadi göstəricilərdə deyil, insanların 

gündəlik həyatında da öz əksini tapır. Büdcəmiz artır, maliyyə vəziyyətimiz yaxşılaşır. Bu il və gələcək 
illərdə regionların inkişafına daha da çox vəsaitlər nəzərdə tutulacaqdır. 

Ona görə mən istəyirdim ki, bu bölgəyə səfərimə yekun vuraraq, burada işgüzar şəraitdə fikir 

mübadiləsi aparaq. İcra hakimiyyətlərinin başçıları çıxış etsinlər, qarşıda duran problemlər haqqında 

məruzə etsinlər. Eyni zamanda, bu müşavirədə kənd təsərrüfatı, gənclər, idman və turizm nazirləri də iştirak 
edirlər. Bu bölgə üçün hər iki istiqamət çox vacibdir. Turizmin, kənd təsərrüfatının inkişafı bölgəyə yeni 

imkanlar gətirəcəkdir. İndi kənd təsərrüfatının inkişafına çox böyük diqqət göstəririk, lazımi texnika, 

avadanlıq alınır. Eyni zamanda, turizm obyektləri də yaranır və bu iş gələcəkdə daha sürətlə getməlidir. 
İndi isə sözü Qəbələ Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı Tofiq İbrahimova verirəm. 

 

Qəbələ rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Tofiq İbrahimovun çıxışı 
- Möhtərəm cənab Prezident! 

Azərbaycanın qədim və gözəl güşəsi olan Qəbələ torpağında Sizi bir daha ürəkdən salamlayıram.  

Cənab Prezident, Siz rayonumuza gəlişinizlə bizə şərəf verdiniz və bunu qəbələlilərə olan 

məhəbbətiniz və qayğınız kimi qiymətləndiririk. 
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Bütün Azərbaycanda olduğu kimi, Qəbələ rayonunda da əsil tərəqqi və inkişaf ulu öndərimiz, 

həmişə qəlbimizdə yaşayacaq ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Əldə edilən bütün 
nailiyyətlər dahi şəxsiyyətin vaxtilə Azərbaycana, o cümlədən Qəbələyə göstərdiyi diqqətin və qayğının 

nəticəsində mümkün olmuşdur. 

Heydər Əliyev Azərbaycanın bu günlərini hələ o zaman görürdü və Azərbaycanı bu günlər üçün 

qururdu. 1969-1982-ci illərdə, tarix baxımından qısa bir vaxt ərzində bütövlükdə respublikada, o cümlədən 
Qəbələdə bir sıra obyektlər, zavodlar, fabriklər yaradıldı. Həmin illərdə Qəbələ qabaqcıl kənd təsərrüfatı 

rayonuna çevrildi. Rayonda taxıl, tütün, meyvəçilik, heyvandarlıq məhsulları istehsalı 4-5 dəfə artdı. 

Həmin dövrdə Qəbələ rayonunda iki konserv zavodu, istehsal gücü 10 min ton olan tütün 
fermentləmə zavodu, üzümün ilkin emalı zavodu, broyler fabriki, 3 min başlıq düyəyetişdirmə birliyi, 800 

başlıq südçülük kompleksi, 3 min başlıq kökəltmə birliyi, 11 mexanikləşdirilmiş ferma, məktəblər, uşaq 

bağçaları, yaşayış evləri, 108 yerlik mehmanxana, inzibati binalar, 450 yerlik turist kompleksi, istirahət 
zonası, 500 yerlik mədəniyyət evi, stadion, ticarət və məişət obyektləri, radio-elektron zavodu və s. 

obyektlər tikilib istifadəyə verilmiş, 5 min hektar üzüm plantasiyası salınmışdı. 

Bütün bunlarla yanaşı, ümummilli liderimizin Qəbələnin tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunub 

saxlanılmasında da böyük xidmətləri olmuşdur. 1977-ci ildə SSRİ Silahlı Qüvvələri rayonda baza tikərkən 
qədim Qəbələ şəhərinin qalıqlarını dağıtmağa başladılar. Ümummilli liderimiz bu hadisənin qarşısını aldı. 

1978-ci il yanvarın 17-də Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin bürosunda Qəbələ 

rayonunda tarix və mədəniyyət abidələrinə səhlənkar münasibət haqqında məsələ müzakirə edildi. Qədim 
Qəbələ şəhərinin qalıqlarını dağıtmaq istəyənlər cəzalandırıldı. Məhz Heydər Əliyevin göstərişi ilə 1978-

ci il martın 17-də Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti “Qəbələ Tarix və Mədəniyyət Qoruğunun yaradılması 

haqqında” qərar qəbul etdi. Bu qərar Qəbələnin tarixi abidələrinin qorunmasında çox böyük əhəmiyyəti 
olan tarixi sənəddir. Hazırda istifadə etdiyimiz Bakı- İsmayıllı-Qəbələ avtomobil yolu da məhz Heydər 

Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi altında çəkilmişdir. 

Cənab Prezident, çox şükürlər olsun ki, əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulan bu siyasi və iqtisadi xətti Siz layiqincə və uğurla davam etdirirsiniz. Siz ulu öndər Heydər Əliyevin 
başladığı və xeyli hissəsini həyata keçirdiyi dövlət quruculuğu məsələlərini bu gün ardıcıllıqla reallığa 

çevirirsiniz. 

Möhtərəm Prezidentimiz! 
Siz Heydər Əliyev yoluna sadiqliyinizi nümayiş etdirərək, təkcə mərkəzin yox, regionların da 

inkişafının qayğısına qalırsınız. 2004-cü il fevralın 11-də “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət proqramını (2004-2008-ci illər)” təsdiq etdiniz və bu, bütün bölgələrin sürətli 

inkişafına səbəb oldu. 
Heydər Əliyevin başladığı və cənab Prezident, Sizin müvəffəqiyyətlə davam etdirdiyiniz quruculuq 

siyasəti Qəbələdə də uğurla həyata keçirilir. Sosial-iqtisadi inkişaf proqramının qəbul olunduğu vaxtdan 

keçən müddət ərzində Qəbələdə xeyli tikinti-abadlıq işləri görülmüş, yollar asfaltlaşdırılmış, məktəblər, 
uşaq bağçaları, xəstəxanalar, sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulları emalı müəssisələri və digər obyektlər 

tikilmiş, əsaslı təmir edilmiş, yeni iş yerləri açılmışdır. 

O bildirdi ki, 2004-2008-ci illərdə görüləcək tədbirlər çərçivəsində Qəbələdə 7 min yeni iş yerinin 
açılması nəzərdə tutulur. İndiyədək görülmüş işlər nəticəsində 2074 yeni iş yeri açılmış, 3335 nəfər isə 

mövsümi işlə təmin olunmuşdur. Keçən müddət ərzində rayonda makaron fabriki, 3 qum-çınqıl zavodu, 

fındıq emalı, asfalt, beton, çörək zavodları tikilmiş, şəhərə içməli su kəməri çəkilmiş, hər birinin uzunluğu 

12-13 kilometr olan 2 suvarma kanalı çəkilmiş, quşçuluq fabriki, ferma kompleksi inşa olunmuş, körpülər 
salınmış, “Aqrotexservis” yaradılmış, 100-dən artıq artezian quyusu qazılmış, kəndlərimizə yeni qaz xətləri 

çəkilmişdir. Xalça sexi yaradılmış, kəndlərdə yeni ATS və poçt binaları tikilmiş, Tarix-diyarşünaslıq 

muzeyi təmir edilmiş, yeni binaya köçürülmüşdür. Tarixi Cümə məscidi bərpa olunmuş, səhiyyə, təhsil 
obyektləri təmir edilmiş, yeni avadanlıq və inventarla təmin olunmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin 

abidəsi qoyulmuş, Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuş həmyerlilərimizin şərəfinə ucaldılmış abidə, 

İsmayıl bəy Qutqaşınlının abidəsi bərpa edilmiş, Heydər Əliyev adına park salınmış, yollar asfaltlanmış və 
işıqlandırılmış, ticarət-ictimai iaşə obyektləri, inzibati binalar tikilmişdir. Kənd təsərrüfatının bütün 

sahələrində artım müşahidə olunur. Hazırda konserv zavodunun, spirtsiz içkilər zavodunun, körpülərin, sel 

sularından qorunmaq üçün sahilbərkitmə bəndlərinin, 480 yerlik Nohurqışlaq məktəbinin, Heydər Əliyev 

muzeyinin, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 2 məktəbin, kərpic zavodunun tikintisi davam edir, yeni 
istirahət parkı salınır, kəndlərimizə qaz kəmərləri çəkilir. 
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Cənab Prezident! 

Məlumat üçün deyim ki, vaxtilə Heydər Əliyevin təşəbbüs qaldırdığı Oğuz-Qəbələ-Bakı su 
kəmərinin çəkilişi işinə də başlanması üçün kəşfiyyat işləri aparılır. Yaxın vaxtlarda Qəmərvan istisu 

sanatoriyasının, Nohurgöl turizm kompleksinin, ət-süd emalı müəssisəsinin, mebel fabrikinin, əlil və şəhid 

ailələri üçün evlərin, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 2 məktəbin və s. obyektlərin tikintisinə 

başlanılacaqdır. 
Görülən bütün işlər ancaq ulu öndərimiz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu möhkəm dövlətçilik 

siyasəti və möhtərəm cənab Prezidentimiz, bu siyasətin Sizin tərəfinizdən uğurla davam etdirilməsi 

nəticəsində mümkün olmuşdur. 
Tofiq İbrahimov Qəbələ haqqında dediyi xoş sözlərə görə dövlətimizin başçısına bütün qəbələlilər 

adından bir daha təşəkkür etdi, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin qətiyyətli davamçısı 

olan Prezidentin ətrafında daha sıx birləşəcəklərini və onun qarşıya qoyduğu tarixi vəzifələrin həyata 
keçirilməsində səylərini əsirgəməyəcəklərini söylədi. 

İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun. 

Mən dünən burada, Qəbələdə müəssisələrlə tanış olurdum. Gördüm ki, aqroservis yaradılıb və bu, 

özəl bir qurumdur. İndi bu məsələ çox vacibdir. Biz “Aqrolizinq”in xətti ilə də texnikanın alınmasını təmin 
edirik, amma eyni zamanda, özəl qurumlar da aqroservis yaradırlarsa, deməli, buna tələbat böyükdür. Siz 

bu bölgədə “Aqrolizinq”in bazasının yaradılması üçün nə kimi işlər görürsünüz? 

İSMƏT ABASOV (kənd təsərrüfatı naziri): Cənab Prezident, regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
proqramında bütün bölgələrdə özəl aqrotexservislərin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. O cümlədən də bu 

günlər səfərdə olduğunuz rayonlarda. Bu region üçün isə “Aqrolizinq” Səhmdar Cəmiyyətinin Şəki 

rayonunda mərkəzi bazasının təşkili nəzərdə tutulubdur. Ancaq ətraf rayonlar üçün Şəkidən başqa, Şamaxı 
rayonunda da mütləq “Aqrolizinq”in bazası olmalıdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Bu, təxminən nə vaxt yaradılacaqdır? 

İSMƏT ABASOV: Cənab Prezident, müsabiqədə qalib gələn şirkətlər tərəfindən vəsaitlər artıq 

ödənilmişdir. Yaxın bir-iki ay müddətində texnika gətiriləcəkdir. Bir-iki ay ona görə deyirəm ki, texnikanın 
gətiriləcəyi əsas ölkə Çin Xalq Respublikasıdır. Mənə belə bir məlumat verdilər ki, Belarus–Azərbaycan 

birgə müəssisəsi guya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, o cümlədən “Aqrolizinq”in keçirdiyi müsabiqədə 

iştirak edibdir. Guya onların təklif etdiyi qiymət aşağı olubdur. Ancaq həqiqətdə belə olmamışdır. Əgər 
icazə versəniz, necə olduğunu deyərdim. 

İLHAM ƏLİYEV: Deyin. 

İSMƏT ABASOV: Belarus-Azərbaycan birgə müəssisəsi müsabiqədə 3 lot üzrə iştirak edirdi. 

“Aqrolizinq” Səhmdar Cəmiyyəti 4 lot üzrə müsabiqə keçirmişdir. Birinci lot kombayınların, ikinci lot 
traktorların, üçüncü lot kənd təsərrüfatı texnikasının, dördüncü lot mini texnikanın alınması barədə idi. Bu 

“Aqrotexservis” üç lotda, yəni ikinci, üçüncü, dördüncü lotlarda iştirak etmişdir. Müsabiqədə qalib gəlmiş 

şirkətin təklif etdiyi qiymət “Aqrotexservis”lə müqayisədə 860 min ABŞ dolları aşağı olmuşdur və bunun 
hesabına qalib gəlmişdir. Yəni “Aqrotexservis”in, Belarus-Azərbaycan birgə müəssisəsinin gətirdiyi 

texnikanın, traktorların qiyməti qalib gələn şirkətin təklif etdiyindən təxminən 8,6 faiz bahadır. 

İLHAM ƏLİYEV: Yaxşı, əyləşin. 
Bu işlər gərək tezliklə öz həllini tapsın. Çünki kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların ən böyük 

problemi texnikanın olmaması, yaxud nasaz vəziyyətdə olması, bir də gübrənin olmamasıdır. Biz bu 

məsələlərlə məşğuluq. Mən göstərişlər verdim ki, gübrənin alınmasına da vəsait ayrılsın. 

Mən qeyd etdim ki, indi Qəbələ rayonunda inkişaf gedir, müəssisələr yaranır və yeni iş yerləri 
açılır. 

Prezident rayonda narahatlıq doğuran məsələlərin olub-olmaması ilə də maraqlandı. 

TOFİQ İBRAHİMOV gübrələrin çatışmadığı və toxumçuluq təsərrüfatlarının az olması barədə 
məlumat verdi, Qəmərvan və Dizarxlı kəndləri camaatının torpaq problemlərindən də söhbət açdı. 

Prezident İlham Əliyev bu məsələlərə baxılacağını bildirdi. 

İsmayıllı rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Rövşən Sadıxov çıxışında qədim İsmayıllı diyarının 
məhz Heydər Əliyevin buraya səfərlərindən sonra yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğunu söylədi, 

ümummilli liderimizin vaxtilə dediyi “İsmayıllı respublikamızın ərazisində təbiətinə, iqliminə, torpağına 

görə gözəl guşələrdən biridir və böyük tarixə, böyük ənənələrə malik bir rayondur. İsmayıllı sakinləri 

həmişə zəhmətsevər olub” sözlərini xatırlatdı. O dedi ki, bu gün İsmayıllıda gördüyümüz binaların, yolların, 
körpülərin böyük əksəriyyəti Heydər Əliyevin yadigarıdır, onların bəzilərinin açılışında isə şəxsən özü 
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iştirak etmişdir. Təkcə bir faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, özünəməxsusluğunu min illər boyu qoruyub 

saxlamış gözəl Lahıca məhz onun göstərişi ilə çətin şəraitdə cəmi bir il ərzində yol çəkilmişdir. İndi Lahıc 
dünyanın hər yerindən gələn qonaqları valeh edir. 

Möhtərəm Prezident! 

Respublikamızın hər bir bölgəsi kimi, İsmayıllı rayonu da Sizin Fərmanınızla qəbul olunmuş 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsinə 
qoşulmuşdur. Bu il rayonda 71,5 min ton taxıl istehsal edilmişdir. Bu da daxili tələbatın tam ödənilməsi 

deməkdir. Müqayisə üçün bildirim ki, 1995-ci ildə rayonda cəmi 30,5 min ton taxıl yığılmışdı. 

Heyvandarlıqda da artım özünü göstərir. Hazırda rayonda 51627 baş qaramal, 176893 baş davar 
var. Son 10 ildə qaramalın sayı 10862 baş, davarın sayı 54557 baş artmışdır. Cari ilin 7 ayında keçən ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə ət istehsalı 5 ton, süd istehsalı 80 ton, yun istehsalı 3 ton, yumurta istehsalı 

107 min ədəd çoxalmışdır. Yeddi ayda ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 103 ton çox kartof, 423 ton 
tərəvəz istehsal olunmuşdur. Hazırda həmin məhsulların yığımı davam edir. 

Torpaqların istifadəsinin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə üzümçülüyün inkişafına da diqqət 

yetiririk. Son vaxtlar 290 hektarda yeni üzüm bağları salınmışdır. Daha 141 hektarda hazırlıq işləri gedir. 

Məqsədimiz İsmayıllı üçün ənənəvi olan üzümçülüyün geniş inkişafına nail olmaqdır. 
Fəaliyyəti dayanmış müəssisələrin bərpasına başlanmışdır. İsmayıllı quşçuluq fabriki, 1 nömrəli 

şərab müəssisəsi, qədim sənətkarlıq növlərinin bərpasına yönəldilmiş İsmayıllı və Qalaçıq xalça sexləri 

fəaliyyətdədir. Qısa müddətdə kərpic və asfalt zavodlarının, ət-süd səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyəti bərpa 
olunmuşdur. 

İcra hakimiyyətinin başçısı Dövlət proqramına uyğun olaraq, turizm sahəsində də müəyyən işlər 

görüldüyünü, gələcəkdə bu sahəyə diqqətin daha da artırılacağını bildirdi, respublikamızda olduğu kimi, 
İsmayıllıda da Milli Olimpiya Komitəsinin qayğısı nəticəsində əldə olunmuş uğurlardan həvəslənərək, 

gənclərin idmana meylinin gücləndiyini vurğuladı. 

Rövşən Sadıxov daha sonra dedi ki, Dövlət proqramına uyğun olaraq, son zamanlar İsmayıllı 

rayonunda 5 yeni məktəb tikilmişdir. Hazırda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Tircan, Bizlan və Əhən 
kəndlərində məktəb binaları inşa olunur. 

Rayonun elektrik enerjisi və qazla təchizatında əsaslı irəliləyiş var. Ciddi problemlərdən olan su 

təminatını həll etmək üçün layihə hazırlanır və bu məsələ dövlət tərəfindən gələn ilin proqramına 
salınmışdır. 

Cənab Prezident, bütün bu göstərilən diqqət və qayğıya, respublikanın hər bir bölgəsində gedən 

abadlıq işlərinə, minlərlə açılan yeni iş yerlərinə, gündən-günə artan rifaha, respublikamızda hökm sürən 

sabitlik və əmin-amanlığa, xalqa olan dərin məhəbbətinizə görə İsmayıllı əhalisi Sizə dərin minnətdarlığını 
bildirir. 

 

X X X 
 

İLHAM ƏLİYEV: Mən bu gün gördüm, yeni küçələr, parklar salınır, parkın maketi də mənə 

göstərildi. Əgər orada göstərilən bütün tikililər öz həllini taparsa, doğurdan da bu, bizim ölkəmizdə ən gözəl 
parklardan biri olacaqdır. Əlbəttə, turizm infrastrukturundan gərək səmərəli istifadə edəsiniz. Bu gün tanış 

olduğum turizm obyekti də çox müasir infrastrukturdur və bu gözəl təbiətin imkanlarından gərək daha da 

səmərəli istifadə olunsun. Ümumiyyətlə, keçmişdə bu sahə Azərbaycanda o qədər də inkişaf etməmişdir. 

Baxmayaraq ki, bizim çox gözəl, səfalı yerlərimiz var, hətta Sovet İttifaqı zamanında da Azərbaycana o 
qədər də çox turist gəlmirdi. Sovet İttifaqı dağılandan sonra isə Azərbaycanın üzləşdiyi problemlər imkan 

vermirdi ki, bu məsələyə ciddi diqqət göstərilsin. O cümlədən, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin təsiri də oldu. Çünki bir ölkədə ki, müharibə gedir, əlbəttə, orada böyük turist axını gözləmək 
çətindir. Amma indi Azərbaycanda sabitlik, əmin-amanlıq hökm sürür, ictimai asayiş qorunub saxlanılır, 

iqtisadi inkişaf var. Yeni infrastruktur yaradılır, yollar çəkilir, elektrik stansiyaları tikilir, qaz təchizatı, su 

təchizatı qaydaya salınır və belə olan halda, əlbəttə, turizmin inkişafı daha da sürətlə gedə bilər. Çünki 
turizmi, sadəcə olaraq, turizm obyektləri yaratmaqla inkişaf etdirmək düzgün deyildir. Əgər yol yoxdursa, 

elektrik enerjisi yoxdursa, su yoxdursa, başqa lazım olan infrastruktur yoxdursa, lap hər bir rayonda 

beşulduzlu hotel tik, onun səmərəsi olmayacaqdır. Amma bir halda ki, bütün bu ilkin hazırlıq işləri 

görülübdür, indi turizmin inkişafına böyük təkan verilməlidir. Həm bizim ölkəmizi daha da çox 
tanıyacaqlar, həm də yeni infrastruktur layihələri həyata keçiriləcək, insanlar xidmət sektorunda işləyəcək, 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

50 
 

yaxşı maaş alacaqlar və hər bir bölgənin inkişafına bunun gözəl təsiri olacaqdır. Mən bilirəm sizin bu 

istiqamətdə planlarınız var. Bu bölgə, ümumiyyətlə, turizm üçün çox əlverişlidir və bu, gərək planlı şəkildə 
inkişaf etsin. 

 

X X X 

 
Oğuz Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı KAMİL RƏHİMOV rayonun sosial-iqtisadi inkişafının 

yaxşılaşdırılması sahəsində görülən işlərdən ətraflı danışaraq dedi ki, möhtərəm cənab Prezident, dünən 

Oğuz rayonunun tarixində böyük əlamətdar hadisə baş vermişdir. İlk dəfə olaraq respublikanın rəhbəri 
rayonumuza gəlmiş, oğuzlularla görüşmüş, həyata keçirilən tədbirlərlə, görülən işlərlə tanış olmuş, rayonun 

gələcək inkişafı üçün tövsiyələrini vermişdir. Bu səfər rayon əhalisində böyük sevinc, bayram əhval-

ruhiyyəsi yaratmışdır. 
Zəngin, bənzərsiz təbiəti, əməksevər insanları ilə bu qədim diyara qədəm qoyan hər bir qonağın 

diqqətini cəlb edən Oğuz rayonu Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşir. 1930-cu ildə yaradılmış Oğuz 

rayonunun ərazisi 121613 hektardır. 

Müxtəlif millətlərin yaşadığı rayonun əhalisi 39096 nəfərdir. Bunların 31786 nəfərini 
azərbaycanlılar, 5587 nəfərini ləzgilər, 1072 nəfərini türklər, 179 nəfərini yəhudilər, 120 nəfərini udilər və 

başqa millətlərin nümayəndələri təşkil edir. Doğma torpaqlarından zorla qovulmuş 2771 məcburi köçkün 

Oğuzda məskunlaşmışdır. 
Rayonda aparılan aqrar islahat nəticəsində torpaqların 20779 hektarı xüsusi mülkiyyətə, 19756 

hektarı bələdiyyə mülkiyyətinə verilmişdir. 9435 ailə torpaq payı almışdır. 

Oğuz rayonunda 1 şəhər, 14 kənd icra nümayəndəliyi, 31 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. 33 
ümumtəhsil məktəbində 1093 müəllim 9130 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olur. Rayonda 4 mədəniyyət 

evi, 25 klub, 31 kitabxana, 6 xəstəxana, poliklinika və başqa xidmət təşkilatları var. 

Rayon iqtisadiyyatının əsasını taxılçılıq, heyvandarlıq, meyvəçilik və başqa sahələr təşkil edir. 

Taxıl biçini müvəffəqiyyətlə başa çatmışdır. Bu mövsümdə 15035 hektar payızlıq taxıl sahəsində biçin 
aparılmış, 29379 ton məhsul əldə edilmişdir. Kartof, tərəvəz, meyvə istehsalı, mal-qaranın sayı xeyli 

artmışdır. Rayonda yüzlərlə iş yeri açılmış, Oğuz şəhərinin 4 küçəsi abadlaşdırılmış, kredit yarmarkası 

keçirilərək, sahibkarlara güzəştli kreditlər verilmiş, yeni emal müəssisələrinin yaradılması üçün tədbirlər 
görülmüşdür. 2003-cü ildə Heydər Əliyev adına park istifadəyə verilmişdir. Park 3500 kvadratmetr sahəni 

əhatə edir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının oğuzlular tərəfindən böyük rəğbətlə 

qarşılandığını bildirən natiq ötən il Bakı fındıq emalı müəssisəsi tərəfindən rayonda illik istehsal gücü 2 
min ton olan fındıq zavodunun tikilib istifadəyə verildiyini, burada 50 nəfərin işlə təmin olunduğunu 

söylədi. O dedi ki, əvvəllər şirə zavodu kimi fəaliyyət göstərmiş müəssisə bu ilin yanvar ayında 

özəlləşdirilmiş, 20 nəfər işlə təmin olunmuşdur, gələcəkdə burada daha 30 iş yeri açılacaqdır. Zavod bu il 
80-100 min şərti banka zoğal, göyəm, nar, alma, çaytikanı şirəsi istehsal edəcəkdir. 

Rayonda 2005-ci il iyun ayından Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti hesabına 4 məktəb binasının 

tikintisinə başlanmışdır. Məktəblərin tikintisində 100 nəfərə yaxın adam işləyir. Malıx yaşayış 
məntəqəsində 60 şagirdlik məktəb tikilib istifadəyə verilmişdir. Yaqublu kənd orta məktəbinin yeni 

binasının tikintisində işlər davam etdirilir. 

Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün tikilmiş 12 mənzilli yaşayış binası istifadəyə 

verilmiş, sakinlərə möhtərəm Prezidentimizin iştirakı ilə təntənəli şəkildə mənzillərin orderləri təqdim 
edilmişdir. Bu, Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün unudulmaz bir gün idi.  

Asfalt zavodu təmir edilərək yenidən işə salınmışdır. Rayonun Xaçmaz kəndinə su kəməri 

çəkilişində son tamamlama işləri aparılır. Padar, Bucaq və Bayan kəndlərinə qaz xətti çəkilişi ilə əlaqədar 
ilkin sənədləşdirmə işləri başa çatdırılmışdır. Rayonun qaz təminatının yaxşılaşdırılması üçün profilaktik 

işlər görülmüş, daxili imkanlar hesabına 500 metr yeni xətt çəkilmişdir. 

Dövlət proqramından irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar tədbirlər planı hazırlanmış və onun 
həyata keçirilməsinə başlanmışdır. 2004-2008-ci illərdə rayonda 2400 yeni iş yerinin açılması nəzərdə 

tutulmuşdur. İndiyədək 1374 yeni iş yeri açılmışdır. Bütün bu görülən işlərin əsasını ulu öndərimiz Heydər 

Əliyevin həmişəyaşar ideyaları təşkil edir. 

Sonra Kamil Rəhimov rayon üçün böyük əhəmiyyəti olan bir sıra məsələlərin həllində respublika 
təşkilatlarının köməyinə ehtiyac olduğunu vurğuladı. O dedi ki, Yevlax-Oğuz avtomobil yolunun 12 
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kilometrinin investisiya hesabına müasir tələblər səviyyəsində təmir edilməsinin rayon iqtisadiyyatının, 

eyni zamanda turizmin inkişafına böyük köməyi olardı. 
Rayonumuzun gənclərinin idmana böyük həvəsi, marağı var. “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş idman kompleksinin tikintisinin 2006-cı ilin dövlət büdcəsinə daxil 

edilməsi gənclərimizin böyük arzusudur. 

800 nəfər əhalisi olan Filfili kəndinin körpüsü 1998-ci ildə təbii fəlakət nəticəsində dağılmışdır. 
Nəticədə kəndin digər yaşayış məntəqələri ilə əlaqəsində ciddi problemlər yaranmışdır. Bu məsələlərin 

həllinə kömək göstərməyinizi Sizdən xahiş edirik. 

Cənab Prezident, bütün oğuzlular inanır ki, Heydər Əliyevin siyasi xəttini uğurla davam 
etdirməyiniz ölkəmizin möhkəmlənməsinə və iqtisadi qüdrətinin artmasına, xalqımızın rifah halının daha 

da yaxşılaşmasına, gənc nəslin dövlətimizə, xalqımıza məhəbbət ruhunda tərbiyə olunmasına xidmət 

edəcəkdir. Bütün bu işlərdə oğuzlular Sizi daim dəstəkləyəcəklər. 
İLHAM ƏLİYEV: Oğuzda həm kənd təsərrüfatının, həm də turizmin inkişafı üçün də gözəl şərait 

var. Əlbəttə, mövcud olan problemlər də öz həllini tapmalıdır. Mən bayaq qeyd etdim ki, bizim maddi 

imkanlarımız artır. Gələn ilin büdcəsi həm sosialyönümlü olacaq, eyni zamanda investisiyayönümlü büdcə 

olacaqdır. Demək olar ki, tariximizdə ilk dəfə böyük həcmdə daxili investisiya qoyuluşu nəzərdə tutulur. 
İlk növbədə infrastruktur layihələrinə, yolların salınmasına və Azərbaycanın əsas ehtiyaclarının 

ödənilməsinə vəsait ayrılacaqdır. Ona görə, indi mən hökumət qarşısında vəzifə qoymuşam ki, büdcənin 

ilkin parametrləri təqdim olunsun. Siz də öz təkliflərinizi Nazirlər Kabinetinə verin. İmkan daxilində bu 
məsələlər büdcəyə salınmalıdır. 

Azərbaycanda uzun illərdir ki, yol təsərrüfatına investisiya qoyulmurdu. Səbəb də o idi ki, imkan 

yox idi. Bizim büdcəmiz buna imkan vermirdi. Büdcənin əsas hissəsi, demək olar ki, 80-90 faizi ancaq 
sosial məsələlərə - maaşlara, pensiyalara, digər sosial ödəmələrə yönəlmişdi. İnvestisiya qoyuluşu isə çox 

az idi. Biz bu il bunu artırdıq. Amma gələn il daha da böyük həcmdə artıracağıq. Çünki gələn ilin büdcəsi 

bu ilin büdcəsindən ən azı 1 milyard dollar çox olacaqdır. Bu, çox böyük göstəricidir, çox böyük 

nailiyyətdir, çox böyük artımdır və Azərbaycanda son illər ərzində aparılmış iqtisadi islahatların nəticəsidir. 
Bu islahatlar 1990-cı illərin ortalarından həyata keçirilməyə başladı və biz onların nəticəsini bu gün 

görürük. 

Əlbəttə, hər bir rayonun, kəndin problemi də öz həllini tapmalıdır. Ona görə siz bu məsələlərlə 
bağlı təklifləri Nazirlər Kabinetinə təqdim edin və büdcə formalaşanda biz çalışarıq ki, bunları nəzərə alaq. 

 

X X X 

 
Şamaxı Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı NATİQ MƏMMƏDOV da öz çıxışında Prezidentin 

rəhbərliyi altında respublikamızın müxtəlif bölgələrində keçirilən müşavirələrin regionların sosial-iqtisadi 

inkişafına, xüsusilə mövcud problemlərin uğurlu həllinə hərtərəfli yol açdığını, indiki tədbirin də bölgənin 
inkişafına bir daha əsaslı təsir göstərəcəyini böyük razılıq hissi ilə vurğuladı. O dedi ki, yeni inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoyan Şamaxı rayonunun tərəqqisi xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin adı ilə 

bağlıdır. 
Cənab Prezidentin böyük diqqət və qayğısı sayəsində artıq Şamaxı rayonu dinamik inkişaf yoluna 

çıxmışdır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramında Şamaxı rayonu üzrə nəzərdə tutulmuş 

bütün tədbirlərin uğurla həyata keçirilməsi əsasən təmin edilmişdir. Belə ki, 2004-cü ilin yekunlarına görə, 

rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının həcmi 5 faiz artmışdır. Son vaxtlar heyvandarlıq və 
taxılçılıqla yanaşı, Şamaxı üçün ənənəvi və gəlirli sahə hesab olunan üzümçülüyə və şərabçılğa münasibətin 

də dəyişməsi açıq-aydın hiss edilir. Yeni üzümlüklər salınır, təzə mini şərab zavodları quraşdırılır. Rayonun 

iqtisadiyyatında sənayenin xüsusi çəkisinin artması, müasir müəssisələrin yaradılması regionlara göstərilən 
qayğının bəhrəsi kimi qiymətləndirilməlidir. 2004-cü ildə rayon üzrə sənaye məhsulu istehsalı 16,6 faiz, 

ümumi məhsul buraxılışı 31 faiz artmışdır. Daha sevindirici fakt isə budur ki, 2004-cü ildə rayonda 

investisiya qoyuluşu 52,5 milyard manat təşkil etmişdir ki, bu da əvvəlki ildən 11 dəfə çoxdur. Bu artım 
tempi cari ilin ötən ayları ərzində də saxlanılmışdır. Ümumiyyətlə, son dövrlərdə Şamaxı rayonunda 33 

min 465 iş yeri açılmışdır ki, bunun da yarıdan çoxu daimi iş yerləridir. 2005-ci ilin birinci yarısında 1952 

yeni iş yeri yaradılmışdır. Dövlət proqramının icrasına başlanandan sonra fiziki və hüquqi şəxs qismində 

aqrar sahədə 819, sənaye sahəsində 29, xidmət sahəsində 615 özəl qurum yaradılmışdır. Cari ilin ötən ayları 
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ərzində rayon mərkəzində “Azəriqazbank”ın və “Rabitəbank”ın filialları, habelə Şamaxı İnformasiya 

Turizm Mərkəzi üçün ayrılmış binalar əsaslı təmir edilmişdir. 
İcra hakimiyyətinin başçısı rayonda sahibkarların daha səmərəli fəaliyyət göstərmələri üçün də hər 

cür şərait yaradıldığını söyləyərək, sahibkarlığın inkişafına kömək məqsədi ilə keçən il 548 milyon manatlıq 

kredit verildiyini, bu ilin aprelində Şamaxıda keçirilən kredit yarmarkasında bir nəfər sahibkara 480 milyon 

manat kredit ayrıldığını xatırlatdı. 
O daha sonra dedi: 

- Hörmətli cənab Prezident, Şamaxı şəhərinin abadlaşdırılması, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət 

sahələrinin maddi-texniki bazasının daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində də xeyli işlər görülmüşdür 
və bu, rayon sakinləri tərəfindən razılıq hissi ilə qarşılanmışdır. Ötən ilyarım ərzində Şamaxıda xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin əzəmətli abidəsi ucaldılmış, ulu öndərimizin, dahi Azərbaycan şairləri 

İmadəddin Nəsiminin, Seyid Əzim Şirvaninin adlarını daşıyan müasir parklar salınmışdır. Şəhərin yuxarı 
hissəsində Xaqaninin heykəli ucaldılacaqdır. Cari ilin birinci yarısında bir çox küçələrə asfalt döşənmişdir. 

Şəhriyar qəsəbəsinə gedən yol və qəsəbənin mərkəzi küçəsi də asfaltlanmışdır. 

Prezidentin tapşırığına əsasən kənddaxili yollarda da təmir işlərinin aparıldığını söyləyən natiq 

bildirdi ki, ötən il Şamaxı rayonunun Həmyəli kənd məktəbi üçün yeni bina inşa edilmiş, Şəhriyar qəsəbə 
və Nüydü kənd məktəblərinin binaları əsaslı təmir olunmuşdur. Yeni dərs ilinə hazırlıqla əlaqədar rayonda 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 4 yeni məktəb binası tikilir. Fondun prezidenti, YUNESKO-nun 

xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın köməyi ilə Şamaxı şəhərindəki internat məktəbinin binası 
əsaslı təmir edilmiş, sinif otaqları lazımi avadanlıqla təmin olunmuşdur. Məktəbin hazırda məcburi 

köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanası da əsaslı təmir edilmiş və gənc məcburi köçkün ailələri üçün 

nəzərdə tutulmuş 16 mənzilli binanın tikintisinə başlanmışdır və yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcəkdir. 
Cənab Prezident, fürsətdən istifadə edərək, bu qayğıya görə Sizə və Heydər Əliyev Fondunun rəhbərliyinə 

Şamaxı rayonunun sakinləri adından öz minnətdarlığımı bildirirəm. 

Hörmətli Prezident, Sizin Şamaxı rayonuna tarixi səfərinizdən təxminən 4 ay ötür. Ancaq biz hələ 

də Sizinlə keçirdiyimiz səmimi və səmərəli görüşlərin təsiri altında yaşayır və işləyirik. Səfər zamanı 
verdiyiniz tapşırıq və tövsiyələrin layiqincə yerinə yetirilməsi üçün əlimizdən gələni edir, bütün 

imkanlardan maksimum bəhrələnirik. Məlumat üçün bildirim ki, Sizin göstərişinizə əsasən, tikintisinə 

başlanan Pirsaat körpüsünün inşası başa çatmaqdadır. Bununla da həmin körpüdən istifadə edəcək 
kəndlərin 3500 nəfərdən çox əhalisinin arzusu reallığa çevriləcəkdir. Biz eyni zamanda Sizin xeyir-

duanızla, Şamaxıda televizor istehsalı zavodundan sonra maşınqayırma və məişət texnikası zavodlarının da 

təməlini qoymuşuq və hazırda tikinti gedir. Şamaxıda yeni xalça-trikotaj fabriki tikilib və bu yaxınlarda 

istifadəyə veriləcəkdir. Müəssisə yüz nəfəri işlə təmin edəcəkdir. Həmin müəssisələrin açılış mərasimində 
bir daha Sizinlə görüşmək şərəfini yaşamaq istərdik. 

Dövlət proqramının qəbulundan sonra respublikamızın hər yerində olduğu kimi, Şamaxıda da xeyli 

nəzərəçarpacaq işlərin görülməsini Prezidentin regionlara göstərdiyi gündəlik qayğının və diqqətin nəticəsi 
kimi dəyərləndirən Natiq Məmmədov bəzi problemlərdən də söhbət açdı. O, Şamaxı-Pirqulu yolunun əsaslı 

təmirinə ehtiyac olduğunu xüsusi vurğulayaraq dedi ki, təxminən 25-30 il bundan əvvəl çəkilmiş bu yol 

tamamilə dağılmaqdadır. Hazırda Pirqulu zonası Azərbaycanın turizm-istirahət mərkəzinə çevrilməkdədir. 
Milli Elmlər Akademiyasının buradakı Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası da nadir elm mərkəzi hesab olunur. 

Ona görə Şamaxı-Pirqulu yolunun əsaslı təmirinin sürətləndirilməsi məqsədəuyğun olardı. 

Şamaxının qazlaşdırılmasından 30-35 il vaxt keçir. Bu müddət ərzində yeraltı qaz xətləri 

korroziyaya uğramış və yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Neçə illərdir ki, Şamaxı şəhər sakinlərinin təbii 
qazla təmin olunması problemə çevrilmişdir. Ona görə də istifadəyə yararsız olan 34 kilometrlik qaz 

xəttinin yenidən çəkilməsinə ciddi ehtiyac vardır. Qarşıdan qış gəldiyi üçün bu işə tezliklə başlanmalıdır. 

Müvafiq layihə-smeta sənədləri də hazırlanmışdır. 
Digər problem Şamaxı rayonunu respublikanın aran hissəsi ilə birləşdirən Şamaxı-Padarçöl 

yolunun əsaslı təmir olunmasıdır. Bu yol və Şamaxıya dəmir yolu xalqımızın ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin göstərişi ilə keçən əsrin 70-80-ci illərində çəkilmişdir. Həmin yol çox istismar olunduğundan 
sıradan çıxmaq üzrədir. Sizdən xahiş edirik ki, həmin yolun da əsaslı təmir olunmasına göstəriş verəsiniz. 

Hörmətli cənab Prezident! 

Bütün Azərbaycan xalqı kimi, biz şamaxılılar da Sizi ürəkdən sevir və Sizinlə fəxr edirik. 

Azərbaycanın dünəni ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə, bu günü və gələcəyi isə Sizin adınızla bağlıdır. 
Rayonumuzun bütün əhalisi adından Sizi əmin edirəm ki, bütün şamaxılılar ölkəmizin tərəqqisi və inkişafı 
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naminə Sizin qarşıya qoyduğunuz vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün bütün qüvvə və imkanlarını 

əsirgəməyəcəklər. 
 

X X X 

 

İLHAM ƏLİYEV: Əlbəttə, bu yolun təmiri çox vacibdir. Bir də demək istəyirəm ki, bu sahəyə 
lazımi səviyyədə vəsaitin ayrılmaması yolların sıradan çıxmasına səbəb olmuşdur. Bu iş əlbəttə, çoxlu 

vəsait tələb edir və həmin vəsait dərhal qayıtmır. Yəni uzunmüddətli bir layihədir. Ancaq hamımız yaxşı 

bilirik ki, əgər yol olmasa, inkişaf da olmayacaqdır. Ona görə də yolların salınmasına böyük diqqət 
göstərilir. Siz bu təklifləri Nazirlər Kabinetinə göndərin, yenə də büdcə formalaşanda buna baxarıq. 

İndi şəhərlərarası yollar salınır. Bir müddət bundan əvvəl mənə müraciət olunmuşdu ki, Lənkəran-

Lerik yolu çox bərbad vəziyyətdədir və dərhal göstəriş verildi. İndi çox yüksək səviyyədə yol salınır. Ondan 
sonra öyrəndik ki, Yardımlı rayonuna gedən yol da yarasız vəziyyətdədir. Dərhal göstəriş verildi, ilkin işlər 

aparılır. Getdiyim bütün bölgələrdə yolların olmaması, yaxud da yarasız vəziyyətdə olması ən vacib 

problemdir. Bu məsələyə - həm şəhərlərarası yollar, həm də rayonlararası yollara 2006-cı ilin büdcəsində 

çox böyük diqqət göstəriləcəkdir. Rayonlararası yollar rayonların balansındadır və sadəcə olaraq, bu 
məqsədlərə vəsait ayrılmalıdır ki, siz bu yolları özünüz təmir etdirəsiniz. 

Mən Bakıya qayıdandan sonra göstəriş verəcəyəm ki, Qəbələ, İsmayıllı, Oğuz və Şamaxı 

rayonlarına əlavə vəsait ayrılsın və onu həm rayon mərkəzlərinin abadlaşmasına, həm də kənd yollarının 
salınmasına sərf edəsiniz. Qusarda keçirilmiş müşavirədən sonra buna bənzər göstəriş verilibdir, 5 rayona 

vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Bu bölgə üçün də bu vəsaiti ayıracağıq. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bütün rayonlarında bu problem var. Uzun illər, onilliklər ərzində yol 
təsərrüfatına vəsait qoyulmurdu. Çünki vəsait yox idi, vəsait olsaydı, əlbəttə ki, qoyulardı. Azərbaycanın 

çox böyük problemləri, böyük ehtiyacları vardı. Ən böyük problem məcburi köçkünlərin və qaçqınların 

sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq idi. Büdcəmiz imkan vermirdi ki, hər bir sahəyə lazımi diqqət yetirilsin. 

İndi büdcəmiz artır, gələn il daha da artacaqdır. 2007-2008-ci illərdə ümumiyyətlə Azərbaycanın qarşısında 
maliyyə problemi olmayacaqdır. Ona görə keçən il regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının 

qəbul edilib və onun icrasına başlanıb, indi davam etdirilir və növbəti illərdə də davam etdiriləcəkdir. 

Siz də rayonların problemlərini dərindən bilən insanlar kimi öz proqramlarınızı tutun. Ümumi 
proqramda hər bir rayon üçün məqsədlər nəzərdə tutulubdur. Elə məsələlər var ki, proqrama düşməyib, 

amma həll olunmalıdır. Ona görə də 2006-cı ilin büdcəsində, 2007-ci ilin büdcəsində bütün bu məsələlər 

öz həllini tapmalıdır. İnsanları narahat edən əsas məsələlər su təchizatı, yolların, qaz, elektrik xətlərinin 

çəkilməsi, körpülər salınması və başqa infrastruktur layihələridir. 
Kənd təsərrüfatı naziri İSMƏT ABASOV əsasını ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qoyduğu 

aqrar islahatların artıq öz nəticəsini verdiyini, ulu öndərin layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyev 

tərəfindən bu sahəyə diqqət və qayğının günbəgün hiss edildiyini vurğulayaraq dedi: 
- 2004-cü ilin sonunda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcmində artım 4,8 faiz idisə, bu il 

avqustun 1-nə artım 7,4 faiz olmuşdur. Hesab edirəm, bu son hədd deyildir. Çünki cənab Prezident, Siz 

qeyd etdiyiniz kimi, texnika və gübrələr alındıqdan sonra kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emal 
sahəsi də inkişaf etdiriləcəkdir. Regionlarda keçirdiyiniz və artıq ənənə halını almış görüşlər, təməlqoyma 

mərasimləri, o cümlədən emal müəssisələrinin açılışları, aqrar sahənin inkişafına dair imzaladığınız 

sərəncamlar bütün Azərbaycan xalqı kimi, sadə iş adamları, fermerlər, sahibkarlar və aqrar sahə işçiləri 

tərəfindən də çox yüksək qiymətləndirilir. Göstərilən bu qayğıya və köməyə görə Sizə dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk. 

İndi isə ölkəmizdə, o cümlədən Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz rayonlarında kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı barəsində qısa məlumat vermək istərdim. Avqustun 1-nə ölkədə payızlıq və yazlıq, 
dənli və dənli-paxlalı bitkilər əkinlərinin 97,1 faizi, yaxud da 747,8 min hektarı biçilib və 1 milyon 912,8 

min ton məhsul götürülmüşdür. Orta hesabla hər hektardan 25,6 sentner məhsul yığılmışdır. Məhsulu 

toplanmış 671 hektar qarğıdalı sahəsindən 2,3 min ton məhsul götürülmüşdür. Yığım başlanandan 
tarlalardan 624,4 min ton və ya keçən ilin müvafiq dövründəkindən 170,4 min ton çox kartof, 604,9 min 

ton (77,2 min ton çox) tərəvəz, 139,9 min ton (51,8 min ton çox) meyvə və giləmeyvə, 232,5 min ton (63,7 

min ton çox) bostan məhsulları, 1567,7 ton (572,2 ton çox) tütün toplanmışdır. Bu dövrdə 149,1 min ton, 

yaxud 2004-cü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən 3,5 faiz çox diri çəkidə ət, 749,3 min ton (2,7 faiz çox) 
süd, 541,2 milyon ədəd (3,2 faiz çox) yumurta, 11,7 ton (4,8 faiz çox) yun istehsal olunmuşdur. 
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Beləliklə, keçən illə müqayisədə ümumilikdə bitkiçilik məhsulları istehsalı 10,5 faiz, heyvandarlıq 

məhsulları isə 3,1 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu isə 7,4 faiz artmışdır. 
Nazir son altı ayda Şamaxı, Oğuz, Qəbələ və İsmayıllıda kartof, tərəvəz, meyvə və tütün 

istehsalının artdığını, yeni meyvə və üzüm bağları salındığını, mal-qaranın sayının xeyli artdığını da 

bildirdi. Bu rayonlarda qaramalın sayı 1,8-2 faiz, davarın sayı 2-2,5 faiz artmışdır. Altı ayda süni yolla 

mayalanmış heyvanların sayı İsmayıllıda 900 başdan, Qəbələdə isə 200 başdan çox olmuşdur. Regionların 
sosial-iqtisadi inkişafı proqramına uyğun olaraq, bu rayonlarda özəl toxumçuluq və damazlıq təsərrüfatları 

yaradılır, torpaqdan və suvarma suyundan istifadə və meliorativ vəziyyət qənaətbəxşdir. 

Şamaxı rayonunda Elmi Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun Təcrübə stansiyası, 
Qəbələdə Elmi Tədqiqat Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutunun dayaq məntəqəsi yerləşir. Burada 

meyvə və üzüm sortlarının yetişdirilməsi üçün elmi təcrübələr aparılır, fermerlərə əməli kömək göstərilir, 

epizootiya əleyhinə baytarlıq profilaktika tədbirləri görülür. Əkin sahələrində ziyanvericilərlə bağlı 
müşahidələr aparılmış, xəstəlik baş vermiş sahələrdə kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmiş, 

rayonlara müvafiq preparatlar verilmişdir. 

Dünya Bankının kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsi çərçivəsində Şəki regional 

mərkəzinin Oğuzda iki məsləhət mərkəzi yaradılmış, fermerlərə məsləhətlər verilmişdir. Elmin yenilikləri 
və qabaqcıl təcrübə barədə rayonun 19 min mülkiyyətçisinə informasiyalar çatdırılmışdır. 

Dünya Bankının həmin layihəsi çərçivəsində Oğuz rayonunda 27 birgə borcalanlar qrupu 

yaradılmış, onun 457 üzvünə 847 milyon manat, bir kredit ittifaqının 118 üzvünə 622,8 milyon manat kredit 
verilmişdir. Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Fondu (İFAD) tərəfindən “Dağ və yüksək dağlıq ərazilərin 

inkişafı” layihəsi çərçivəsində Qəbələ rayonunda 5 kənd orta məktəbi, 3 kənd uşaq bağçası, 2 həkim 

laboratoriyası, 1 klub əsaslı təmir edilmiş, bir kənddə içməli su problemi həll olunmuş, iki heyvandarlığa 
xidmət məntəqəsi tikilmişdir. Bu işlərə 133 min ABŞ dolları xərclənmişdir. Rayonda layihə çərçivəsində 

yemçiliyin, suni mayalanmanın, taxılçılıq və meyvəçilyin inkişafına 131 min ABŞ dolları xərclənmişdir. 

Məlumat üçün bildirim ki, respublikamızın texnikaya olan tələbatını ödəmək üçün “Aqrolizinq” 

tərəfindən müqavilə imzalanmış, şirkətlərə vəsait köçürülmüşdür. Yaxın bir-iki ay ərzində texnika ölkəmizə 
gətiriləcəkdir. 

Möhtərəm cənab Prezident, Siz qeyd etdiniz ki, gələn ilin büdcəsi sosialyönümlü büdcə olacaqdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Sosialyönümlü və investisiyayönümlü. 
İSMƏT ABASOV: Bəli, sosialyönümlü və investisiyayönümlü. Ona görə də fürsətdən istifadə 

edərək, bir neçə problemi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Gənc kadrların hazırlanmasına böyük 

ehtiyacımız vardır. Bizim nazirlik sisteminə aid olan 16 elmi tədqiqat institutu var, onların maddi-texniki 

bazası, demək olar ki, aşağı səviyyədədir. Hesab edirəm ki, növbəti il üçün büdcədən müəyyən qədər 
vəsaitin ayrılmasına ehtiyac duyulur ki, bu institutların maddi-texniki bazasını yüksəldə bilək. 

İLHAM ƏLİYEV: Biz bunu edə bilərik. Amma bu 16 İnstitutun məhsulu nədir, yəni onlar hansı 

işləri görürlər? 
İSMƏT ABASOV: Cənab Prezident, bu institutlar fəaliyyət göstərirlər, ancaq həqiqətən də 

islahatlara ehtiyac vardır. Dünya Bankı da bizim bu fikirlərimizi dəstəkləmişdir ki, bu institutların bəziləri 

birləşməlidir. O cümlədən Üzümçülük-Şərabçılıq, Tərəvəzçilik və Bağçılıq İnstitutları birləşməlidir. 
Heyvandarlıq İnstitutu ilə Yemçilik və Çəmənçilik İnstitutu birləşməlidir. Bu birləşmələri etdikdən sonra 

institutların maddi-texniki bazasını mütləq möhkəmləndirməliyik. Çünki dünyanın inkişaf etmiş 

ölkələrində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı elmə sıx bağlı olur və onların artırılması mütləq elmi 

surətdə həyata keçirilir. 
İLHAM ƏLİYEV: Bu düzdür. Amma eyni zamanda, inkişaf etmiş ölkələrdə bütün bu elmi tədqiqat 

institutları konkret sifarişçilərə işləyir və bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında işləyirlər. İndi mən demək 

istəmirəm ki, bizdə də belə olmalıdır. Mən Azərbaycan elminə həmişə böyük diqqətlə yanaşıram və hesab 
edirəm ki, ölkəmizin inkişafında Azərbaycan elminin çox böyük əhəmiyyəti var. Gələcəkdə bu məsələlərə 

diqqət göstərilməlidir. Müxtəlif vaxtlarda təkliflər olubdur ki, o institut bağlansın, bu institut bağlansın, 

yaxud Elmlər Akademiyasında struktur islahatı aparılsın. Mən buna imkan vermirəm. Çünki hesab edirəm 
ki, gərək bizim elmi potensialımız yüklənsin. Hətta bəzi institutlar indiki zəmanədə o qədər də səmərə ilə 

işləmir, amma gələcəkdə işləyəcəkdir. Çünki gərək inkişaf olsun, maddi vəziyyət yaxşılaşsın ki, sifarişlər 

də artsın. Ona görə siz bu məsələyə əməli nöqteyi-nəzərdən yanaşın və harada lazımdırsa, struktur 

dəyişiklikləri edin. Amma elə edin ki, elmi işçilər, bizim tanınmış ziyalılar əziyyət çəkməsinlər. Yəni heç 
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bir ixtisara yol vermək lazım deyil, sadəcə olaraq, işi daha da təkmilləşdirmək və müasir tələblərə uyğun 

şəkildə formalaşdırmaq lazımdır. 
İSMƏT ABASOV: Cənab Prezident, kadr məsələsi ilə əlaqədar deyim. Gəncədə Kənd Təsərrüfatı 

Akademiyası adlanan yeganə ali məktəb fəaliyyət göstərir ki, orada da tələbələrin sayı çox azdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Azdır?! Nə təklif edirsiniz? 

İSMƏT ABASOV: Cənab Prezident, mən bir dəfə də təklif etmişdim ki, oraya güzəştli qəbul 
olmalıdır. Ancaq bu, təhsil qanununa zidd olduğuna görə problem var. 

İLHAM ƏLİYEV: Mənim yadımdadır, Nazirlər Kabinetinin toplantısında məsələ qaldırmışdınız, 

mən də təhsil nazirinə tapşırıq verdim. Siz onlarla birlikdə işləyin, təklif verin ki, qanunauyğun olsun, bizim 
qanunvericiliyi pozmasın və məqsədəuyğun olsun. 

İndi “Aqrolizinq” səhmdar cəmiyyətinin formalaşması prosesi gedir. Texnika alınır və 

paylanılacaqdır. Bazalar da yaranmalıdır. Keçən dəfə Qusarda müşavirədən sonra Nazirlər Kabinetinə, 
digər müvafiq qurumlara bütün göstərişlər verildi və mənim mövqeyim bir daha bildirildi ki, bu məsələlərlə 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məşğul olmalıdır. Yeni texnikanın alınması gələn ilin büdcəsində nəzərdə 

tutulubdur. Eyni zamanda, siz təklif vermişdiniz ki, bu il gübrənin alınmasına da vəsait ayrılsın. Mən bu 

barədə də göstəriş verdim. Ona görə, siz işləyin və gübrənin alınıb gətirilməsini təmin edin. 
 

X X X 

 
Sonra çıxış edən gənclər, idman və turizm naziri ƏBÜLFƏZ QARAYEV turizm sahəsinə 

göstərdiyi yüksək diqqətə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkürünü bildirərək dedi ki, vaxtilə, Sovet 

İttifaqı dövründə ümummilli liderimiz tərəfindən irəli sürülmüş “Azərbaycanın böyük turizm zonasına 
çevrilməsi” ideyası artıq gerçəkləşməyə başlamışdır. Sizin son bir ayda bir neçə dəfə bilavasitə turizmlə 

bağlı tədbirlərdə şəxsən iştirakınız onun bariz nümunəsidir. Xaçmaz rayonunda turizm-informasiya 

mərkəzinin, Bakı şəhərində “Excelsior” hotelinin, bu gün isə İsmayıllıda “Green House” istirahət-turizm 

mərkəzinin açılışlarında iştirakınız, sözsüz ki, Azərbaycan turizm sənayesinə böyük bir təkandır. 
Cənab Prezident, Sizin dediyiniz kimi, turizm bu gün təkcə hotelin tikintisindən ibarət deyil, bu, 

böyük bir sənayedir. Dünya statistikasına görə, hər bir turistə xidmət göstərilməsində 9 nəfər iştirak 

etməlidir. Yəni bir turistə xidmət göstərilməsi üçün doqquz yeni iş yeri açılmalıdır. Bu gün “Green 
House”nin açılışında Sizə məlumat verildi ki, onun nəzdində xüsusi təsərrüfat yaradılıb və bütün qida 

məhsulları oradan alınacaqdır. Bu, həm də kənd təsərrüfatı sahəsində müəyyən iş yerlərinin açılmasına 

təkan verir. 

Bu zonanın turizm inkişafı əhəmiyyətli bir proqram çərçivəsində həll olunur və Azərbaycanda ən 
əsas 7 turizm zonasının inkişafına dair layihələrimiz hazırlanır. Bu dörd rayonu əhatə edən zona, eləcə də 

Balakən, Qax və Şəki rayonları dünyada tanınmış və bu gün Dünya Turizm Təşkilatı tərəfindən həyata 

keçirilən “İpək yolu” proqramına daxildir. 
  

Sizə məlumat vermək istəyirəm ki, dörd rayonda bu gün cəmi 24 müəssisə fəaliyyət göstərir. 

İLHAM ƏLİYEV: Bu, çox azdır. 
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Son üç ildə 8 müəssisə istifadəyə verilmişdir. Dörd rayonda 1090 turist 

yerləşə bilər. Amma keyfiyyət haqqında danışmaq bu gün çətindir. Çünki bütün dörd rayondan yalnız 

Qəbələdə bir müəssisə 3 + ulduzlu sertifikatı alıb, qalanlarının heç birinin sertifikatı yoxdur. 

İLHAM ƏLİYEV: Səviyyə aşağıdır. 
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Bəli. Son iki il müddətində tikilən hoteldə və yaxın günlərdə istifadəyə 

veriləcək hoteldə keyfiyyət rayon rəhbərliyi ilə birlikdə ciddi nəzarətimiz altındadır. Səhv etmirəmsə, artıq 

9 müəssisə tikilməkdədir. İcra hakimiyyətlərinin rəhbərlərindən xahiş edirəm ki, o obyektlərin bütün qanuni 
sənədlərinin tərtib olunmasına və hotellərin yəni keyfiyyət nəzarətinə daxil olmasında bizə kömək etsinlər. 

Cənab Prezident, İsmayıllı rayonunda turizmin inkişafına çox böyük maraq var. Hətta Dünya Bankı 

tərəfindən Lahıc qəsəbəsində turizm-informasiya mərkəzinin yaradılmasına dair təklif, razılıq var, vəsait 
də ayrılır. Bu işə başlanılıb və həmin mərkəzi ilin axırınadək təhvil verəcəyik. 

İLHAM ƏLİYEV: Lahıc qəsəbəsində yaradılacaq? 

ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Bəli, üç otaqdan ibarət olacaq və ancaq Lahıca həsr ediləcəkdir. 

İLHAM ƏLİYEV: Lahıcda yerləşməlidir? 
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Bəli. 
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İLHAM ƏLİYEV: Lahıca əgər kimsə gəlirsə, deməli, artıq əvvəlcədən tanış olur. 

ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Belə bir fikir var ki, yerli adamlar da bu işə cəlb edilsinlər. 
İLHAM ƏLİYEV: Daha yaxşı olardı ki, o, başqa yerdə yaradılsın, potensial turistlər gəlib orada 

Lahıcın tarixi ilə, imkanları ilə tanış olsunlar. Yoxsa, əgər turist çətin yolları keçib, Lahıca gəlibsə, gedib 

turizm mərkəzində nə edəcəkdir?! 

ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Cənab Prezident, tamamilə haqlısınız. Ona görə, biz bu gün müzakirə 
etdik. 1980-ci illərdə İsmayıllıda tikilən Ziyalılar evi yarımçıq qalmışdır. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 

bizim nazirliyin balansına verilsin ki, orada Gənclər mərkəzinə, asudə vaxtın təşkilinə və hətta həmin 

binada turizm-informasiya mərkəzinin yaradılmasına imkan olsun. 
İLHAM ƏLİYEV: Bəli, orada da kompüter vasitəsilə təkcə İsmayıllı rayonunun yox, bütün 

bölgənin turizm yerləri haqqında, - onların yolları, yəni neçə kilometrdir, hansı imkanlar var, - məlumat 

toplansın. Biz turistləri bu cür cəlb edə bilərik. 
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Xahişimiz ondan ibarətdir ki, biz müraciət etmişik, həmin binanın 

bərpasına gələn il başlanılsın. Bu, çoxtərəfli bir mərkəz olacaqdır. Həm turizm, həm də asudə vaxtın təşkili 

ilə bağlı digər sahələri əhatə edəcəkdir. 

İLHAM ƏLİYEV: Büdcədə nəzərdə tutarsınız. 
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Qəbələ rayonunda son vaxtlar özəl turizm obyektlərinə olduqca böyük 

maraq göstərilir. Hətta Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən iki müəssisə maliyyələşdirilmişdir. Bu 

iş davam etdirilir. Üç əlavə müəssisə tikilməkdədir. İnanırıq ki, Qəbələ və İsmayıllının turizm potensialı 
daha da genişlənəcəkdir. 

Sözsüz ki, Oğuz rayonunun da turizm potensialı böyükdür. Lakin orada müəssisələr çox azdır. 

Cəmi bir mehmanxana var. O da köhnədir, sovet dövründən qalıb, adı mehmanxanadır. 
İLHAM ƏLİYEV: Qeydiyyatda var, amma əslində yoxdur? 

KAMİL RƏHİMOV: Cənab Prezident, o mehmanxana 1955-ci ildə tikilibdir. Onun sökülməsinə 

100 milyon manat pul lazımdır, çox bərbad haldadır. 

ƏBÜLFƏZ QARAYEV: “Rövşən Oğuz” şirkəti tərəfindən Oğuzda yeni mehmanxana tikintisi ilə 
əlaqədar layihə hazırlanmışdır. Amma biz hesab edirik ki, sahibkarların Oğuzda bu cür yerlər salması üçün 

onlara kredit və ya yardım formasında kömək yaxşı olardı. 

Burada iki məsələyə toxunuldu. Həqiqətən, Dövlət proqramı ilə əlaqədar həm İsmayıllıda, həm də 
Oğuzda idman komplekslərinin tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. İndi bu iş o qədər geniş vüsət alıb ki, hər il 

4-5 rayonda böyük maliyyə tələb edən idman kompleksinin tikintisinə başlanılır. Biz inanırıq ki, gələn il 

heç olmasa başlanğıc mərhələ kimi, bu rayonlarda da olimpiya komplekslərinin tikilməsi nəzərdə tutulsun. 

İLHAM ƏLİYEV: Gərək nəzərdə tutaq. Amma başlansın və qısa müddət ərzində, bir ildən sonra 
da tikintisi bitsin. 

ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Çalışacağıq. 

Dünən Sizin tapşırığınıza əsasən Şamaxı turizm-informasiya mərkəzinin vəziyyəti ilə tanış olduq. 
Açılışı bu ayın axırına nəzərdə tutulur. Amma Sizə deməliyəm ki, Bakıdan Şamaxıya maşınla bir sat on 

dəqiqəyə çatdıq. Şamaxıdan Pirquluya isə 45 dəqiqəyə getmişik. 

İLHAM ƏLİYEV: Yəni yol belə bərbaddır? 
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Bəli. Şamaxıda bütün turizm mərkəzləri məhz Pirqulu zonasında yerləşir. 

Yolun bu vəziyyəti turistlərin haqlı narazılığına səbəb olur, onlar əziyyət çəkirlər. Yol bərpa olunsa, demək 

olar ki, böyük turizm zonası yeni bir həyat alacaqdır. 

Nəhayət, Sizin tapşırığınıza əsasən Şamaxıda yeni bir lift sistemi alınacaqdır. 
İLHAM ƏLİYEV: Dağ xizəkçiliyi üçün? 

ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Bəli. Sizin tərəfinizdən bunun alınmasına tapşırıq verilib, vəsait 

müəyyənləşib, danışıqlar gedir. Biz çalışacağıq ki, bu qışda Şamaxıda qarlı günlərdə ilk dəfə olaraq 
xizəksürmə idman növünü tətbiq edək. 

Söz veririk ki, Sizin diqqətiniz nəticəsində Azərbaycana gələn turistlərin sayının ildən-ilə artması 

üçün var qüvvəmizlə çalışacağıq. Sizin diqqətinizi bir problemə cəlb etmək istəyirəm. “Green House”nin 
idarə olunmasına Türkiyədən mütəxəssislər dəvət etmək istəyirlər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan 

gənclərinin, mütəxəssislərinin potensialı heç də onlardan aşağı deyil. Azərbaycanda mövcud İdman və 

Turizm Kollecinin əsasında Turizm İnstitutunun yaradılması yaxşı olardı və biz orada yerli sahibkarlar üçün 

lazımi kadrlar hazırlayardıq. 
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İLHAM ƏLİYEV: Bu, çox vacib məsələdir. Çünki bu günlərdə mən “Excelsior” hotelinin 

açılışında da maraqlandım. Mənə dedilər ki, oradakı işçilərin hamısı təcrübə toplamaq üçün Türkiyəyə, 
başqa ölkələrə göndərilmişdir. Ona görə, nəzərə alsaq ki, turizmin böyük inkişafı olacaq, əlbəttə, gərək 

Azərbaycanda kadrların hazırlanması təşkil edilsin. Siz təklif verin, baxarıq. 

Bir də tikilən turizm obyektlərinin o qədər də yüksək səviyyədə olmaması məsələsinə toxundunuz. 

Gərək siz - həm yerli icra oqranları, həm də Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi obyektlər tikilən zaman 
bu məsələyə diqqət yetirəsiniz ki, onlar bəsit şəkildə tikilməsin. Bir çox hallarda onlar çox yararsız, bəsit, 

eybəcər görkəmdə tikilir və əlbəttə, ümumi mənzərəni də pozur. Bu, imkan vermir ki, insanlar gəlib orada 

rahat dincələ bilsinlər. 
İndi tələbat çoxdur. Xüsusilə Bakının bu isti günlərində insanlar çalışırlar ki, daha sərin yerlərə 

getsinlər. Ancaq şərait o qədər də ürəkaçan deyildir. Onsuz da gəlirlər, amma gələndə heç olmasa, gərək 

onlar normal yaşasınlar. Yeni obyektlər tikiləndə mütləq fikir verin ki, sonra bu problem yaranmasın.  
Turizm infrastrukturu obyektləri də gərək qanuna müvafiq yollarla tikilsin. Mən bilirəm ki, indi 

bəzi problemlər var. Vaxtilə tikilmiş bəzi obyektlərin heç sənədi də yoxdur. Hansı yolla tikilibdir, Allah 

bilir. Ona görə, indi obyektlərin hamısı gərək qanuna müvafiq, bütün sənədləri olmaqla tikilsin. Buna həm 

yerli orqanlar nəzarət etməlidir, həm də nazirlik. 
 

X X X 

 
Qəbələ rayonu icra hakimiyyətinin başçısı TOFİQ İBRAHİMOV bildirdi ki, turizm obyektlərinin 

əksəriyyəti mənzərəli və gözəl yerlərdə tikildiyindən, vətəndaşların həmin əraziləri icarəyə götürərək 

qanunsuz, pərakəndə, zövqsüz inşaat işləri aparmasına yol vermək olmaz. O, bunun qarşısının alınmasının 
vacibliyini vurğulayaraq dedi ki, bu sahə üzrə layihələrin Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyində 

qeydiyyatdan keçməsi yaxşı olardı. 

İLHAM ƏLİYEV: Bəli, buna ciddi fikir verin və əlbəttə ki, icazəsiz tikililərə yol vermək olmaz. 

Çünki birincisi, bəsit şəkildə tikilən obyektlər bizim indiki inkişafımıza uyğun deyildir. Ölkə inkişaf edir 
və hər şey dünya standartlarına uyğun şəkildə olmalıdır. Digər tərəfdən, o bəsit obyektləri o qədər də 

məqbul olmayan yerdə tikmirlər, ən yaxşı yeri seçirlər. Beləliklə, imkan vermirlər ki, orada daha müasir 

obyekt tikilsin. Əlbəttə, nazirlik gərək ciddi nəzarət etsin. Tikiləcək bütün turizm infrastrukturunun 
sənədləşdirilməsi gərək qanunauyğun şəkildə olsun. Layihəsi, xarici görünüşü, tikintidə istifadə ediləcək 

materiallar da orada göstərilməlidir. Smeta dəyəri, tikilmə müddəti göstərilməlidir və onu tikən şirkət öz 

üzərinə öhdəlik götürməlidir. Belə çıxmasın ki, yeri götürdü, sonra deyir hərdənbir çadır qururam, özüm 

gəlib dincəlirəm, heç kimi də qoymuram. Götürülən öhdəlik də yerinə yetirilməlidir və gərək hər il, – deyə 
bilmərəm, indi sizdə necədir, neçə ildən birdir, - təftiş edəsiniz, baxasınız. Lisenziyanı ya uzadarsınız, 

yaxud da əgər o normalara riayət etmirsə, ləğv edərsiniz. 

ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Biz lisenziyanı beşillik veririk, ancaq hər il yoxlamağa səlahiyyətimiz 
var. 

İLHAM ƏLİYEV: Bəli, yoxlayın. 

Yaxşı, işimizi yekunlaşdıraq. 
 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  

yekun nitqi 

 
— Mən hesab edirəm ki, çox səmərəli müzakirə aparıldı və qarşıda duran məsələlər bir daha 

nəzərdən keçirildi. Azərbaycanda yeni iş yerlərinin açılması prosesi o qədər sürətlə gedir ki, iqtisadiyyat-

mızın bütün sahələrinə öz təsirini göstərir. Kənd təsərrüfatının inkişafı, turizmin inkişafı, xüsusilə ra-
yonlarda bu iki istiqamətdə aparılan işlər çox sürətlə getməlidir. Bunu təmin etmək üçün, bayaq dediyim 

kimi, bütün infrastruktur məsələləri öz həllini tap-malıdır. 

Bu ilin və gələn ilin sonuna qədər Azərbaycanın müxtəlif yerlərində tikiləcək kiçik həcmli elektrik 
stansiyaları bölgələrdə enerji qıtlığını tamamilə aradan qaldırmalıdır. Mənə verilən məlumata görə, şimal 

bölgəsində olduğu kimi, burada da elektrik enerjisi problemi yoxdur. Amma əsas odur ki, qışda problem 

olmasın. Bizim əsas problemimiz qışdadır və bunu aradan qaldırmaq üçün dediyim kimi, 2006-cı ilin 

sonuna qədər kiçik elektrik stansiyaları tikiləcəkdir. Eyni zamanda, Bakının istilik sistemi tamamilə 
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yenidən qurulacaqdır. Biz buna nail olsaq, həm əhalini istiliklə təmin etmiş oluruq, həm də tə-bii ki, elektrik 

enerjisinə tələbat azalacaqdır. 
Dediyim kimi, gələn il büdcəmiz həm də investisiyayönümlü olacaqdır. Büdcədə infrastruktur 

layihələrinin həyata keçirilməsi üçün və sosial obyektlərin - məktəblərin, xəstəxanaların tikintisi, yolların 

salınması və başqa infrastruktur obyektlərinin tikintisi üçün böyük həcmdə vəsait nəzərdə tutulacaqdır. 

Azərbaycanda idman komplekslərinin tikintisi də geniş vüsət alıbdır. Milli Olimpiya Komitəsi 2000-ci ildə 
bu təşəbbüslə çıxış edib və ötən müddət ərzində, artıq saymı da itirdik, səhv etmirəmsə, 12 idman kompleksi 

yüksək səviyyədə tikilibdir. Sonuncu dəfə Şamaxıda açılışda iştirak etdik. Buraya gələrkən yoldan gördüm 

ki, bəli, yaxşı fəaliyyət göstərir. Qusarda da təməlqoyma mərasimini keçirdik. Ona görə bu işlər gələn il də 
nəzərə alınmalıdır. Mən bilirəm, hər bir rayonun əhalisi istəyir ki, o rayonda tikilsin və biz də bunu təmin 

etməliyik, çalışırıq. Sizin də təklifləriniz nəzərə alı-nacaq, nazirlik və Milli Olimpiya Komitəsi birgə 

baxacaqlar, ardıcıllığı da təmin edəcəklər ki, hara-da, nə vaxt tikilsin. Hər halda, ildə bir neçə idman 
kompleksi tikiləcəkdir. Biz bu məsələyə böyük diqqət göstəririk. 

Vaxtilə, 1970-ci illərdə belə bir layihə var idi - Oğuz, Qəbələ zonasından Bakıya yeni su kəmərinin 

çəkilməsini təmin etmək. O vaxt alimlər, mütəxəssislər bu layihə üzərində çox işlədilər və faktiki olaraq, 

layihə icraya hazır idi. Amma Azərbaycanda 1980-ci illərin ortalarından gedən proseslər və ondan sonrakı 
dövrdəki xoşagəlməz proseslər, əlbəttə, imkan vermədi ki, layihə gerçəkləşsin. Ondan son-rakı illərdə də 

bu məsələ vaxtaşırı qaldırılırdı, amma bunu həyata keçirməyə imkanımız yox idi. Xarici maliyyə 

qurumlarının kreditlərinə ümid bəsləyirdik. Onlar da o qədər də böyük meyl göstərmirdi. 
İndiki şəraitdə artıq bizim xarici kreditlərə çox ehtiyacımız yoxdur. Çünki bizim pulumuz var. Neft 

Fondunda da pul var. Valyuta ehtiyatımız da var və büdcəmiz də ildənilə artır. Ona görə hələ bir il bundan 

əvvəl hökumətin qarşısında vəzifə qoyuldu ki, bu məsələ yenidən öyrənilsin, araşdırılsın və təklif-lər 
verilsin. Artıq 2005-ci ilin büdcəsində müəyyən işlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. Müəyyən yerlərdə 

quyular qazılmalıdır ki, suyun həcmi daha dəqiq bilinsin. Bu yaxınlarda "Azərsu" Səhmdar Cəmiyyəti 

qarşısında vəzifə qoyulub ki, tezliklə təkliflərini versin. Əgər biz bu su kəmərini tiksək, demək olar ki, 

Bakının su problemi tamamilə aradan qaldırıla bilər. 
Bu, böyük layihədir. Tikiləcək kəmərin məsafəsi təxminən 300 kilometrdən çoxdur. Əlbəttə, böyük 

vəsait tələb edir, amma biz bunu etməliyik. Biz insanları narahat edən bütün məsələləri həll etməli-yik, 

böyük diqqətlə yanaşmalıyıq. Mən fikirləşirəm ki, planlaşdırım, bəlkə bu ilin sonunda artıq əməli işlərə 
başlaya bilərik. 2006 - 2007-ci illərdə bunu başa çatdıraq. Əminəm ki, tikinti başlayacaqdır. 

Əlbəttə, bu, həm də bölgədə yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxaracaq, kəmərin tikintisi ilə 

məşğul olan çoxsaylı insanlar işlə təmin olunacaqdır. 

Bütövlükdə, bu rayonlarda gedən quruculuq-abadlıq işləri məni qane edir. Mən çox məmnunam, 
amma istəyirəm ki, işlər daha da sürətlə getsin. Həm inkişaf, həm də insanlara qayğı daha da artsın. Bu 

günlərdə təmasda olduğum insanlar çox xoş sözlərlə mənə təşəkkür edirlər ki, rayonlarda rəhbərliyin 

dəyişməsi nəticəsində işlər çox sürətlə getməyə başladı. Bu, çox sevindirici haldır. Çünki yerli icra 
hakimiyyətlərinin başçıları mənim yerlərdəki nümayəndələrimdir. Siz mənim siyasətimi burada hə-yata 

keçirirsiniz və sizin fəaliyyətinizdən çox şey asılıdır. Mən də sizə kömək edəcəyəm, sizi dəstəkləyirəm. Bu, 

çox vacibdir, həm də mənəvi dəstəkdir. Eyni zamanda, maliyyə dəstəyi də göstərəcəyəm və elə edəcəyəm 
ki, sizin işləriniz daha da sürətlə getsin. 

Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir və icra hakimiyyətlərinin başçılarından tələbim odur ki, siz bu 

məsələlərə müdaxilə etməyin. Seçkilər tam şəffaf, ədalətli keçməlidir. Bütün namizədlərə eyni şərait 

yaradılmalıdır. Seçki kampaniyası artıq başlanıbdır. İndi namizədlər öz seçiciləri ilə görüşə gələcəklər. Min 
nəfərdən çox namizəd qeydiyyata düşmək istəyir. Bu da özlüyündə çox böyük göstəricidir. Deməli, 

insanlarda inam var ki, seçkilər ədalətli keçəcəkdir. Əgər inam yox idisə, heç kim özünə bu əziyyəti 

verməzdi. 
Sizdən tələbim budur ki, bu proseslərə müdaxilə etməyin və yerlərdə olan nümayəndələrə də deyin. 

Bəzi hallarda yaxşılıq etmək üçün, yaxud hansısa xidmət göstərmək üçün müdaxilələr olur, amma bunlar 

bizə lazım deyildir. Bu "ayı xidməti" bizə lazım deyildir. Seçkilər tam ədalətli, şəffaf keçirilə-cəkdir. Mən 
şübhə etmirəm ki, bizim gördüyümüz işlər nəticəsində, Azərbaycanda gedən quruculuq-abadlıq işləri 

nəticəsində, görünən tərəqqi nəticəsində Azərbaycan seçiciləri bizim namizədlərə öz səsini verəcəkdir. 

Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrinə, müstəqil nümayəndələrə, o insanlara ki, onlar öz əməli 

işləri ilə artıq nüfuz qazanıblar, həm də o insanlara ki, onların nəsə edəcəklərinə ümid vardır. 
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Bilirsiniz, boşboğazlıq dövrü Azərbaycanda artıq çoxdan keçmişdir. Sadəcə olaraq, bəzi üzdəniraq 

siyasətçilər bunun fərqində deyillər. Bəziləri hələ 1980-ci illərin sonlarında, 1990-cı illərin əvvəllərində baş 
vermiş hadisələrlə, ab-hava ilə yaşayırlar. Artıq bu, tarixdir. Özü də o qədər də xoşagəlməyən tarixdir. Bu 

gün Azərbaycanın qarşısında tam başqa məsələlər, məqsədlər durur. İnkişaf, dünya birliyinə inteqrasiya 

məsələləri, regionların inkişafı, Azərbaycanda iqtisadi potensialın güclənməsi, ordu potensialının 

güclənməsi, milli həmrəylik məsələləri — bizim bugünkü Azərbaycanın həyatını səciyyələndirən amillər 
budur. Ona görə, naftalin qoxusu gələn siyasətçilərə heç kim səs verməyəcəkdir. Mən bunu da nəzərə alıb 

sizdən tələb edirəm ki, heç bir namizədə heç bir çətinlik, heç bir maneçilik törə-dilməsin. Müxalifətdə olan 

adamlar nə qədər çox danışsalar, özlərini o qədər çox biabır edəcəklər. Ona görə heç bir müdaxilə 
olmamalıdır, seçkilər şəffaf keçirilməlidir və Azərbaycan xalqının iradəsi öz əksini tapmalıdır. 

Sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Mən bir daha demək istəyirəm ki, bu dörd ra-

yonda icra hakimiyyətlərinin başçıları, demək olar yeni təyin ediliblər. Yaxşı başlamısınız, mən razıyam. 
Əgər belə, mənim tələblərimə uyğun şəkildə davam etsəniz, sizi həmişə dəstəkləyəcəyəm və sizə kömək 

edəcəyəm. Sağ olun. 

 

AZƏRTAC 

2005, 20 avqust 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qəbələ Rayonuna səfəri 

Heydər Əliyev muzeyinin açılış mərasimi 
(2 mart 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 2-də Qəbələ 

rayonuna gəlmişdir. 
Dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı rayon sakinləri böyük hörmət və ehtiramla, 

gül-çiçəklə, hərarətli alqışlarla 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 əvvəlcə Qəbələdə Heydər Əliyev muzeyinin təntənəli açılış mərasimində iştirak etdi. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, ulu öndərin muzeydə qoyulmuş büstü önünə 
gül dəstəsi qoydu. 

200-dən artıq fotoşəkil, arxiv sənədləri və müxtəlif kitablar toplanmış muzey həm də Heydər Əliyev 

Fondunun Qəbələ filialı kimi də fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada kitabxana, sənədli filmin nümayişi üçün 

salon var. Ekspozisiya ulu öndərin uşaqlıq və gənclik illərindən, ailə həyatından, Dövlət Təhlükəsizlik 
Komitəsində işlədiyi illərdən, Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki dövründən, Moskvada SSRİ-nin ali 

rəhbərliyində işlədiyi, habelə sonralar Naxçıvanda yaşadığı illərdən bəhs edir. Eyni zamanda, muzeydə 

ümummilli liderin 1978-ci və 2002-ci illərdə Qəbələ rayonuna səfərləri və burada keçirdiyi görüşləri əks 
etdirən fotoşəkillər də toplanmışdır. 

Bildirildi ki, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 2004-cü il mayın 10-da “Heydər Əliyev İrsi 

Beynəlxalq Elektron Kitabxana” yaradılmışdır. Bu layihənin müəllifi “Azərbaycan Nyumedia” şirkətidir. 
Burada ulu öndərin zəngin irsini əks etdirən materiallar toplanmışdır. 25 dildə hazırlanmış və 100 mindən 

çox sənədin yerləşdiyi sayt daim zənginləşdirilir, ekspertlər tarixi araşdırmalar aparır. Azərbaycanın xarici 

dövlətlərlə münasibətlərinə dair qısa oçerklər, məlumat, sorğu materialları toplanmışdır. Saytın 

fotoqalereyasında ulu öndərə aid nadir fotolar da vardır. Hər ay 100-dən çox ölkədən 10 min oxucu sayta 
daxil olur. Amerika, Fransa, İngiltərə, Almaniya və digər ölkələrin vətəndaşları bu sayta mütəmadi 

müraciət edir və sənədlərlə tanış olurlar. Muzeydə tədbirlərin, təlimlərin və veb-konfransların keçirilməsi, 

videomaterialların nümayiş etdirilməsi üçün brifinq zalı da vardır. Məktəblilər də muzeyə daim gələcək və 
ulu öndərin zəngin irsi ilə tanış ola biləcəklər. 

Dövlətimizin başçısı muzeyin ayrı-ayrı guşələri ilə tanış oldu, xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

Sonra Qəbələ rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş keçirildi. 

Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi. 
 

Qəbələ rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  

nitqi 

 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox gözəl bir gündür, ulu öndər Heydər Əliyevin 
muzeyi açılır. Muzeyin çox gözəl ekspozisiyası var. Ulu öndərin həyat və fəaliyyətini çox dolğun şəkildə 

əks etdirir. Eyni zamanda, bu, memarlıq baxımından da çox gözəl binadır və Qəbələ şəhərinə əlavə yaraşıq 

verəcəkdir.  

Bu gün muzeydə nümayiş etdirilən fotoşəkillər və sənədlərlə tanış olarkən bir daha görürük ki, ulu 
öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının inkişafında, Azərbaycan Respublikasının möhkəmlənməsində 

çox böyük rolu olmuşdur. 1970-ci illərdə Azərbaycanı çox yüksək inkişaf səviyyəsinə gətirib çıxarmışdır. 

1969-cu ildə rəhbərliyə gəldiyi zaman Azərbaycan Sovet İttifaqında ən geridə qalmış respublika idi. 1982-
ci ildən isə ən qabaqcıl respublikaya çevrilmişdir.  

Müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycanın üzləşdiyi o ağır vəziyyət, o böhranlı günlər, faktik 

olaraq, ölkəmizi həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən çox çətin vəziyyətə salmışdır. Bizim müstəqilliyimiz, 
faktik olaraq, şübhə altında idi. Yalnız Azərbaycan xalqının tələbi və xahişi ilə 1993-cü ildə Heydər 

Əliyevin rəhbərliyə gəlişindən sonra bütün xoşagəlməz meyillərin qarşısı alındı və ölkəmiz inkişaf yoluna 

qədəm qoydu. Əgər o vaxt bütün yenicə müstəqilliyini əldə etmiş respublikalar arasında yenə də 

Azərbaycan ən ağır vəziyyətdə idisə, bu gün Azərbaycan ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. Budur, tarixdə 
liderlərin rolu və onların fəaliyyəti! 

https://azertag.az/
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Bu gün biz inamla inkişaf edirik. Bunu biz Qəbələ rayonunun timsalında da görürük. Deyə bilərəm 

ki, Qəbələ rayonunun sürətli inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin 2002-ci ildə Qəbələyə gəlişindən sonra 
başlanmışdır. O, burada vəziyyətlə tanış olmuş, öz göstərişlərini vermiş və inkişaf proqramlarını müəyyən 

etmişdi. Bu gün də bu proqramlar uğurla icra edilir. Siz də bunu yaxşı bilirsiniz ki, qısa müddət ərzində 

Qəbələnin, demək olar, siması dəyişdi. Yollar, xiyabanlar, parklar salındı, yeni binalar, sənaye müəssisələri 

tikilir. Bu gün böyük konserv zavodunun açılışında olacağam, ondan sonra digər sənaye obyektlərinin 
tikintisi ilə tanış olacağam.  

Qəbələnin iqtisadi potensialı artır, yeni iş yerləri açılır, sənaye müəssisələri ilə yanaşı, sosial 

infrastruktura da böyük diqqət göstərilir. Bildiyiniz kimi, Qəbələdə yeni müasir müalicə və diaqnostika 
mərkəzinin tikintisinə də başlamışıq və ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda bu gözəl xəstəxana istifadəyə 

veriləcəkdir.  

Qəbələdə mehmanxanalar tikilir, buranın çox gözəl təbiəti var. Turizm üçün çox gözəl yerlər var. 
Turizmin inkişafı, infrastrukturun inkişafı, sosial məsələlərin həlli, məktəb tikintisi - bütün bunlar Qəbələ 

rayonunun inkişafında çox mühüm rol oynayan amillərdir. Rayonun potensialı ildən-ilə möhkəmlənir və 

mən bu gün deyə bilərəm ki, Qəbələ rayonu Azərbaycanın ən sürətlə inkişaf edən rayonları sırasındadır. Bu 

uğurlar münasibətilə mən sizin hamınızı təbrik edirəm. 
Bütövlükdə, bu bölgənin inkişafı çox sürətlə gedir. Bildiyiniz kimi, mən bölgələrə tez-tez gedir, 

vəziyyətlə tanış oluram. O cümlədən bu bölgədə də dəfələrlə olmuşam. Son zamanlar bölgənin iqtisadi 

potensialının möhkəmləndirilməsi üçün böyük işlər görülübdür. Enerji təchizatı sistemi müasirləşir. Şəkidə 
istifadəyə verilmiş yeni elektrik stansiyası bütün bu bölgəni elektrik enerjisi ilə təmin edəcəkdir. Artıq biz 

çoxlu elektrik stansiyalarının tikintisi ilə enerji potensialını gücləndiririk. Çünki buna böyük tələbat var, 

böyük ehtiyac var.  
Ölkəmizin əhalisi artır. Bu da çox müsbət haldır və çox gözəl göstəricidir. Biz bilirik ki, inkişaf 

etmiş ölkələrdə, onların tam əksəriyyətində əhali artımı müşahidə olunmur. Bəzi ölkələrdə əksinə, ildən-ilə 

əhali azalır. Azərbaycanda isə bu artım çox sürətlə gedir və bu bizi çox sevindirir. Bizim əhalimiz indi 8 

milyon 500 min nəfərə çatıbdır və getdikcə artır. Eyni zamanda, bu onu göstərir ki, ölkədə sosial və iqtisadi 
vəziyyət yaxşılaşır. Belə olan halda təbii ki, insanların yaşaması üçün daha da yaxşı şərait yaradılacaqdır.  

Digər tərəfdən, Azərbaycanda həyata keçirilən geniş quruculuq-abadlıq, yenidənqurma işləri, 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının icrası, əlbəttə ki, yeni müəssisələrin yaranmasına 
gətirib çıxarır. Bütün yeni yaranan müəssisələr, təbii ki, enerji ilə qidalanır. Ona görə əminəm ki, elektrik 

stansiyalarının tikintisi qısa müddət ərzində Azərbaycanı elektrik enerjisi ilə tam şəkildə təmin edəcəkdir. 

Bununla bərabər, elektrik xətlərinin yeniləşməsinə də böyük fikir veririk və əlbəttə ki, bu sahəni də biz 

diqqətdə saxlayacağıq. 
Bölgədə sənaye müəssisələrinin yaranması da çox sürətlə gedir. Dünən mən Şamaxı və Oğuz 

rayonlarında idim. Hər iki rayonda çoxlu tədbirlər görülür, çoxlu yeniliklər var. Şamaxıda yeni 

xəstəxananın tikintisinə başlamışıq, orada böyük sənaye kompleksi tikilibdir. Şamaxıda istehsal olunan 
sənaye malları artıq başqa ölkələrə, o cümlədən Avropa ölkələrinə ixrac edilir. Oğuzda yeni mehmanxana, 

yeni xəstəxana tikilir, digər gözəl obyektlər tikilir, rayon mərkəzi abadlaşır. Yəni bütün bunlar göstərir ki, 

ölkəmizin hər bir yerində gözəl dinamika var. Bölgələrə tez-tez səfər etdiyimə görə, deyə bilərəm ki, hər 
bir yerdə biz bunu görürük. Çünki indi bizim imkanlarımız artır. Bu imkanların artımı da, ilk növbədə, 

Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu iqtisadi islahatların nəticəsidir və Azərbaycanda hökm sürən əmin-

amanlıq, sabitlik və ictimai-siyasi asayişin hesabına mümkün olmuşdur. Əgər biz başqa ölkələrin tarixinə 

nəzər salsaq görərik ki, ancaq və ancaq siyasi sabitlik olan yerlərdə inkişafa da imkan yaranır. 
Azərbaycanda bu iki mühüm amil var. Eyni zamanda, iqtidarın güclü iradəsi var, xalqın iqtidara dəstəyi 

var. Əlbəttə ki, bütün bu amillər qısa müddət ərzində ölkəmizi çox sürətlə inkişaf etdirir.  

Haraya baxsaq görərik ki, o sahədə inkişaf var. Neft kəmərləri tikilibdir və oradan əldə olunan 
gəlirlərlə biz dünən Oğuzda böyük su kəmərinin tikintisinə başlamışıq. Bu, çox böyük sosial məsələdir. 

Ölkə əhalisini içməli su ilə, elektrik enerjisi, qazla, tibbi xidmətlə, müasir şəraitlə təmin etmək - budur, 

bizim əsas məqsədlərimiz. Bunu etmək üçün mütləq maddi imkanlar lazımdır. Onlar olmasa heç bir məsələ 
öz həllini tapa bilməz. Biz yaxşı xatırlayırıq ki, müstəqilliyimizin ilk illərində nə qədər çətinliklər var idi. 

Deyə bilərəm ki, o vaxt biz təkbaşına qalmışdıq, heç kim bizə kömək etmirdi. Biz gördük ki, gərək ölkəmizi 

ancaq və ancaq özümüz gücləndirək, özümüz işləməliyik ki, xalqımızı yaxşı səviyyəyə gətirib çıxaraq və 

ölkəmizi gücləndirək. Bu gün biz çox böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, buna nail ola bilmişik! 
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Sonra Prezident İlham Əliyev sakinlərlə səmimiyyətlə görüşüb hal-əhval tutdu. Qəbələlilər 

dövlətimizin başçısına təşəkkürlərini bildirərək, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində görülən işlərdən 

razılıqlarını ifadə etdilər, ulu öndərin tarixi xidmətlərini xatırladaraq, onun arzularının həyata keçirilməsi 

istiqamətində dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə daha böyük uğurlar qazanılacağına əminliklərini 
söylədilər. 
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Qəbələ Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin tikintisi ilə tanışlıq 

(2 mart 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 2-də Qəbələ 

rayonunda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin tikintisi isə tanış olmuşdur. 

İnşaatçılar dövlətimizin başçısını və xanımını hərarətlə qarşıladılar. 
Prezidentə məlumat verildi ki, mərkəzin tikintisinə 2005-ci ildə başlanılıb, bu ilin avqust ayında 

inşaat işləri tamamlanacaqdır. ARDNŞ-in sifarişi ilə tikilən bu mərkəzə 4 milyon manat, o cümlədən 

avadanlığın, cihazların və digər inventarların alınması üçün 3,5 milyon manat vəsait xərclənəcəkdir. 
Mərkəzin layihəsi ilə tanış olan dövlətimizin başçısı, artıq ölkəmizin 10 rayonunda bu cür səhiyyə 

ocaqlarının yaradıldığını xatırladaraq dedi ki, Qəbələdə də belə bir mərkəzin istifadəyə verilməsi əhaliyə 

göstərilən səhiyyə xidmətinin səviyyəsini yüksəldəcəkdir. Prezident İlham Əliyev Lənkəran Müalicə-
Diaqnostika Mərkəzində açıq ürək üzərində əməliyyat aparıldığını vurğuladı və bildirdi ki, gələcəkdə 

Qəbələdən də xəstələrin Bakıya getməsinə ehtiyac qalmayacaq, burada da mürəkkəb cərrahiyyə 

əməliyyatlarının keçirilməsi mümkün olacaqdır. Dövlətimizin başçısı müalicə-diaqnostika mərkəzinin 

xarici görünüşünün də müasir standartlara uyğun olması üçün tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 
Prezident İlham Əliyev inşaatçılarla da görüşüb söhbət etdi. Qəbələ rayonunda bundan sonra da 

tikinti işlərinin hələ çox olacağını bildirdi və onlara uğurlar arzuladı. 
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Prezident İlham Əliyev “Gilan Holding” şirkətlər qrupunun konserv zavodunda olmuşdur 

(2 mart 2007-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin gün “Gilan 

Holding” Şirkətlər Qrupunun Qəbələ konserv zavodunda olmuşdur. 

Müəssisənin kollektivi dövlətimizin başçısını böyük ehtiramla qarşıladı. 
Zavodun direktoru Rövşən Fərhadov Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi ki, 2005-ci ilin avqust 

ayında dövlət başçısının xeyir-duası ilə təməli qoyulmuş və hazırda istifadəyə verilən zavod regionların 

sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramının həyata keçirilməsinin bəhrəsidir. Respublika 
iqtisadiyyatında əhəmiyyətli yer tutacaq müəssisənin istehsal gücü və texniki avadanlıq cəhətdən Qafqazda 

analoqu yoxdur. Ən müasir dünya standartlarına cavab verən avadanlıq İtaliyanın “Podovan” şirkəti 

tərəfindən quraşdırılaraq istifadəyə verilmişdir. İllik istehsal gücü 70 min ton olan zavodda 150 nəfər 
işləyir, orta aylıq əmək haqqı 200 manatdır. Meyvə tədarükü mövsümündə işçilərin sayı 300-350 nəfərə 

çatır. Məhsul istehsalında istifadə olunan meyvə və giləmeyvənin tədarükü kənd əhalisinin məşğulluğuna 

kömək edir, pul gəlirlərinin artmasına əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərir. 

Gələcəkdə zavodun xammala olan tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə 100 hektardan artıq sahədə 
meyvə bağları salınmışdır. Zavodda müxtəlif növ meyvə püreləri, konsentratlar, şirələr, turşular, 

mürəbbələr, cemlər istehsal edilir. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin istehsal sahələrini gəzdi, məhsulun qəbulu, təmizlənməsi, 
emalı və bankalara doldurulması prosesini izlədi, hazır məhsuldan daddı. 

Dövlətimizin başçısı istehsal olunan məhsulların sərgisinə də baxdı. Sərgidə 40 çeşiddə şirə, cem, 

mürəbbə, turşular və marmelad nümayiş etdirilirdi və bildirildi ki, gələcəkdə yüz adda məhsul 
buraxılacaqdır. Bu məhsullar yerli və xarici bazarın tələblərinə cavab verir, HACCP və İSO standartlar 

sertifikatına layiq görülmüşdür. İstehsal olunan məhsul nümunələri bir çox xarici ölkə nümayəndələri 

tərəfindən laborator analizindən keçirilərək, yüksək qiymət almış və böyük maraq doğurmuşdur. Bu da 

deməyə əsas verir ki, müəssisə məhsullarını bir çox xarici ölkələrdə də sata biləcək, Azərbaycanın yüksək 
keyfiyyətli məhsullarını dünyaya tanıdacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev “Gilan Holding” Şirkətlər Qrupuna məxsus “Aqro-Azərinvest” Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyətin fəaliyyəti barədə lövhə ilə də tanış oldu, Şirkətlər Qrupunun fəaliyyətindən bəhs 
edən filmə baxdı. Bildirildi ki, “Aqro-Azərinvest” MMC 2004-cü ildə yaradılmışdır. Perspektiv plana 

müvafiq olaraq, yeni üzümlüklər salınır. Cəmiyyətin respublikanın müxtəlif rayonlarında 1200 hektardan 

artıq torpaq sahəsi var. Bunun 310 hektarı öz mülkiyyətidir, qalanı isə uzunmüddətli - 99 illiyə icarəyə 

götürülmüşdür. Xanlar, Qəbələ, Yevlax, Samux rayonlarında üzüm bağları salınmışdır. 
2006-cı ildə Qəbələ rayonunda istifadəyə verilmiş və istehsal gücü saatda 1,5 min qab olan sexdə 

müxtəlif ölçülü butulkalarda ağ və qırmızı şərab istehsal olunur. Burada 3 litrlik plastik qablara 

doldurulmuş şərablar da buraxılır. 2007-ci ildən isə üzüm şirəsinin istehsalı da nəzərdə tutulur. 2008-ci ilin 
yığım mövsümündə isə eyni vaxtda 1000 ton süfrə üzümünün saxlanması üçün soyuducu anbarın və kişmiş 

istehsal etmək üçün illik gücü 1000 ton olan sexin tikintisinə də başlanacaqdır. 
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Qəbələ ticarət kompleksində 700 nəfər iş yeri ilə təmin edilmişdir 

(2 mart 2007-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 2-də “Gilan Holding” Şirkətlər Qrupunun inşa etdiyi 

Qəbələ Ticarət Kompleksi ilə tanış olmuşdur. 

İş adamları, ticarətçilər, dövlətimizin başçısını və xanımını səmimiyyətlə qarşıladılar, balaca 
uşaqlar şeir söylədilər. 

Prezidentə məlumat verildi ki, 4,6 hektar ərazidə yerləşən kompleksin tikintisi 2005-ci ilin iyun 

ayında başlanmış, keçən ilin sonunda tamamlanmışdır. Ümumilikdə 2 milyon 625 min manat vəsait 
xərclənmişdir. Əhaliyə nümunəvi xidmət göstərilən kompleksdə ən müxtəlif mallar, habelə kənd təsərrüfatı 

məhsulları satılır. Burada 700 nəfər özünə iş yeri tapmışdır. 

Prezident İlham Əliyev geyim dəstləri, kompleksin süd, meyvə-tərəvəz, ət və ət məhsulları satılan 
bölmələrini gəzdi, malların çeşidləri, qiyməti, keyfiyyəti ilə maraqlandı. 

Satıcılar, fermerlər onlara yaradılan müasir şəraitə, regionların sosial-iqtisadi inkişafına, kəndli 

fermer təsərrüfatlarına göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına dərin minnətdarlıqlarını 

ifadə edərək dedilər ki, Allah Sizdən razı olsun. Siz bizim sevimli Prezidentimizsiniz, Sevimli Mehriban 
xanım da xoş gəlibdir. Dolanışığımız gündən-günə yaxşılaşır. Satışa çıxarılan bütün məhsulların xeylisini 

özümüz istehsal edirik, qiymətlər də nisbətən ucuzdur. 

Prezident İlham Əliyev əhaliyə satılan kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətindən və bu cür 
müasir ticarət obyektlərinin fəaliyyətindən razılığını bildirdi. 
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Zərifə Əliyeva parkı qəbələlilərin ən sevimli istirahət guşəsidir 

(2 mart 2007-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 2-də Qəbələ şəhərində görkəmli oftalmoloq alim, 

akademik Zərifə xanım Əliyevanın adını daşıyan parkın açılışında iştirak etmişdir. Burada dövlətimizin 

başçısını və xanımını musiqi ilə qarşıladılar. 
Prezident İlham Əliyev parkın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, 6,5 hektar ərazini əhatə edən parkda milliliklə müasirlik çox uyarlı şəkildə 

uzlaşdırılmışdır. Burada kafe, şirniyyat evi, idman kompleksi, ağsaqqallar üçün çay evi, restoran, diskoteka, 
konsert və əyləncəli proqramlar üçün gözəl səhnə yaradılmışdır. Gözoxşayan parkda 7 süni göl, fəvvarəli 

hovuzlar, yaraşıqlı bulaqlar vardır. Parkda 10 mindən çox gül kolu və ağac əkilmişdir. Xüsusilə gecə 

vaxtları əsrarəngiz görünən park zəngin təəssürat bağışlayır. Sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait 
yaradılmış bu mədəniyyət və istirahət obyekti müasir standartlara cavab verir. Gənclərin asudə vaxtının 

səmərəli keçməsi üçün maraqlı proqramlar təşkil olunur, kiçik yaşlı uşaqlar üçün də karusellər, yelləncəklər 

quraşdırılmışdır. Kompleksdə futbol, voleybol, basketbol meydançaları, idman salonları var. Burada 

gələcəkdə rayon əhəmiyyətli yarışlar keçiriləcəkdir. 
Prezident İlham Əliyev incəsənət ustalarının ifasını dinlədi, idman kompleksində balaca 

karateçilərin nümunəvi çıxışlarına, futbolçuların məşqlərinə tamaşa etdi. 

Dövlətimizin başçısı parkı gəzdi, rayonun gənc rəssamlarının işlərinə baxdı, parka gəzintiyə çıxmış 
sakinlərlə görüşdü. Prezident İlham Əliyevə gənc rəssamların adından rəsm əsəri hədiyyə olundu. 

Sakinlər ali qonağı və xanımını salamladılar, istirahət üçün yaradılan şəraitə görə təşəkkür etdilər, 

göstərilən diqqət və qayğıdan razılıqlarını bildirdilər. Balaca uşaqlar ulu öndər Heydər Əliyevə və 
dövlətimizin başçısına həsr olunmuş şeirlər söylədilər. 

Prezident İlham Əliyev onlara təşəkkür edərək dedi ki, park çox gözəldir. İstirahət üçün hər bir 

şərait var, çox gözəl abadlıq işləri görülmüşdür. İnsanlar buradan səmərəli istifadə edəcəklər. 

Sakinlər və balaca uşaqlarla xatirə şəkli çəkdirən dövlətimizin başçısı gənclərin asudə vaxtlarının 
səmərəli keçməsi üçün yaradılan diskoteka ilə də tanış oldu. 

Sonra Prezident İlham Əliyev parkda istirahət edən ağsaqqallarla görüşüb söhbət etdi. 

Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri NAZİM MUSTAFAYEV dövlətimizin başçısına müraciətlə 
dedi ki, cənab Prezident, bu gün bizim üçün çox xoş bir gündür. Sizin və xanımınızla birlikdə buraya 

gəlməyiniz bizim üçün toy-bayramdır. Ulu öndərimizi biz heç vaxt yaddan çıxarmırıq. Allah ona qəni-qəni 

rəhmət eləsin. Sizə isə ailənizlə birlikdə xoşbəxtlik arzulayırıq. Siz nəinki Azərbaycanda, xarici ölkələrdə 

də ən yüksək hörmətlə qarşılanırsınız. Bu da bizi fərəhləndirir. 
YAVƏR MƏMMƏDOV (rayon ağsaqqalı): Cənab Prezident, bu istirahət parkı rəhmətlik Zərifə 

xanım Əliyevanın adını daşıyır. Zərifə xanım yeganə akademik olub ki, göz xəstəliklərinin müalicəsi ilə 

əlaqədar zavodlarda, fabriklərdə, müəssisələrdə xüsusi laboratoriyaları var idi. Fəhlələri müalicə edib, çox 
insanlara şəfa veribdir. Mənim böyük qızım onun tələbəsi olub, müəyyən vaxtlarda o proseslərdə iştirak 

edibdir. Allah-taaladan ona rəhmət diləyirik. Ağsaqqal kimi mən fəxr edirəm ki, Zərifə xanımın adına belə 

gözəl park salınıbdır. Biz Mehriban xanıma da minnətdarıq. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü, köməyi 
ilə Qəbələdə neçə-neçə məktəb tikilibdir. O, dağılan məktəbləri yenidən tikir. Bu xeyirxah işlərə görə hamı 

təşəkkür edir. Hamınıza xoşbəxtlik, ailə səadəti arzulayırıq. Qəbələ camaatının Sizə xüsusi hörməti var. 

Prezident İLHAM ƏLİYEV təşəkkür edərək dedi ki, bu park çox yüksək səviyyədə salınmışdır. 

Əslində, bu parkda ölkəmizdə gedən bütün proseslər öz əksini tapır. İdmançılar, gənclər, uşaqlar üçün 
məşq, istirahət, oyun yerləri, ağsaqqalların istirahəti üçün şərait yaradılmışdır. Buranın havası da, təbiəti də 

çox gözəldir. Adam bu dağlara baxanda özünü daha da gümrah hiss edir. Ona görə hər cür şərait var. İndi 

məndən də yaxşı bilirsiniz ki, Qəbələ necə gözəlləşir, inkişaf edir. Qəbələ buna layiqdir. Çünki 
Azərbaycanın qədim paytaxtı olubdur, qədim, tarixi şəhəridir. Ona görə gərək inkişafı hərtərəfli olsun. 

Ulu öndər Qəbələyə 2002-ci ildə gəlmişdi. O vaxtdan beş il keçib, amma nə qədər böyük 

dəyişikliklər baş veribdir. Qəbələni tanımaq mümkün deyildir. Bundan sonra daha da yaxşı olacaqdır. 
Parklar, müəssisələr, xəstəxanalar, müxtəlif sənaye obyektləri tikilir, iş yerləri açılır. Bunların hamısı 

vacibdir. 

YAVƏR MƏMMƏDOV: Rayonun inkişafında Milli Məclisin deputatı Fəttah Heydərovun da 

xidmətləri var. İndi rayonda sovet dövründə görülən işlərdən qat-qat artıq işlər görülür. Qəbələdə altı 
mindən çox iş yeri yaradılıbdır. İnsanlar bu inkişafı, bu gözəlliyi görəndə yaşamaq həvəsi daha da artır. 
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İLHAM ƏLİYEV: Mən də görəndə ki, insanların əhval-ruhiyyəsi yaxşıdır, üzü gülür, mənə daha 

çox güc gəlir. 
FƏTTAH HEYDƏROV (Milli Məclisin deputatı): Həqiqətən də, ulu öndərimizin ayağı haraya 

dəyibsə, ora dirçəlib, yeni həyat qazanıbdır. Qəbələ tamamilə dəyişibdir, inkişaf edir. Ağsaqqalların hamısı 

sanki cavanlaşıbdır. 

NAZİM MUSTAFAYEV: Cənab Prezident, ağsaqqallar Sizdən çox razıdırlar. Sağ olun ki, 
pensiyaları vaxtaşırı artırırsınız. 

İLHAM ƏLİYEV: Pensiyalar, minimum əmək haqqı artırılıbdır. Bu hələ başlanğıcdır. 

İmkanlarımız genişlənir, daha da çox artıracağıq. 
NURU CABBAROV (ağsaqqal): Hörmətli Prezidentimiz, bu gün bizə ən yüksək, əvəzolunmaz 

mükafat verirsiniz. Allah Sizə cansağlığı versin, atanıza da rəhmət diləyirik. Görülən bu işlərə görə, bu 

gözəlliyi, imkanları bizlərə verdiyinizə görə olduqca minnətdarıq. 
İLHAM ƏLİYEV: Çox sağ olun. Həm iqtisadi, həm də sosial sahədə inkişaf var, sosial məsələləri 

həll edirik. İndi böyük xəstəxana tikirik. 

NAZİM MUSTAFAYEV: İstəyirik, Siz uzun illər, on, iyirmi, otuz il Azərbaycana rəhbərlik 

edəsiniz. Siz hamımızın Prezidentisiniz. 
SÜLEYMAN MEHDİYEV (ağsaqqal): Apardığınız siyasəti biz çox böyük ruh yüksəkliyi ilə 

dəstəkləyirik. Həmişə Sizin yanınızdayıq. Yaratdığınız şəraitə görə də minnətdarıq. İndi Qəbələ rayonu 

qələbə rayonuna çevrilibdir. 
İLHAM ƏLİYEV: Görəndə ki, həyat yaxşılaşır, sevinirəm. Yeni binalar tikilir, insanlar daha da 

yaxşı yaşayır, əhval-ruhiyyə yaxşıdır. Qəbələ indi ən sürətlə inkişaf edən rayonlardan biridir. 

NURU CABBAROV: Rayonumuzdan seçilən deputatımız da, icra hakimiyyətinin başçısı da 
yorulmaq bilmədən çalışırlar. 

İLHAM ƏLİYEV: Deputatlar öz seçiciləri üçün işləməlidir. Deputat belə olmalıdır. 

NAZİM MUSTAFAYEV: Səhər işə gedib, axşam evinə dönən adam xoşbəxtdir. Siz bu xoşbəxtliyi 

insanlara bəxş etmisiniz. Dediyiniz 600 min iş yeri açılır, insanlar işlə məşğul olur, axşam ailəsi üçün çörək 
aparır - bunların hamısı çox gözəldir. Hazırda 520 min iş yeri yaradılıbdır. 

İLHAM ƏLİYEV: Sosial məsələlərə diqqət yetirilir. Məsələn, məktəb tikilir. Nə üçün? Çünki 

uşaqlar yaxşı məktəbdə oxusunlar, internet olsun, bilsinlər dünyada nə baş verir. Yəni bilikli olsunlar. İndi 
bizim iqtisadi potensialımız möhkəmlənir. Əsas istəyimiz odur ki, gənc nəsil savadlı olsun. Xəstəxanalar 

da tikilir. Qəbələdə müalicə-diaqnostika mərkəzi tikilir. Sizdən xahiş edirəm ki, hazır olanda vaxtaşırı oraya 

gedin, müayinədən keçin. Düzdür görürəm, siz sağlamsınız, gümrahsınız. Amma yenə də tibbi nəzarət 

olmalıdır. Əvvəllər, Sovet İttifaqı zamanı belə təşəbbüs irəli sürmüşdülər ki, insanlar ümumi dispanser 
müayinəsindən keçməlidirlər. Amma onu təmin edə bilmədilər, çünki imkan yox idi. Biz indi bölgələrdə 

müalicə-diaqnostika kompleksləri yaradırıq. Əsas məqsəd odur ki, bütün insanlar ildə bir dəfə orada 

müayinədən keçsinlər. Orada həm rentgen müayinəsi, həm qan, həm də digər analizlər aparılır və s. İnsanlar 
bilir ki, xəstəliyi nədir və necə müalicə olunmalıdır. Ondan sonra müalicə alır, rahat yaşayır. Mən istəyirəm 

bölgələrdə bu yeniliklər kök salsın ki, yaşından asılı olmayaraq, bütün insanlar öz sağlamlığını qorusunlar, 

çox yaşasınlar. Ağsaqqallar həmişə qabaqcıl mövqelərdə olsunlar. Siz həmişə fəal olmusunuz. 
FƏTTAH HEYDƏROV: Burada müdrik insanlar var. Ağsaqqallar Sizin dayağınızdır, bütün 

məsələlərdə öndədirlər, çevikdirlər, gənclərə düz yol göstərir, məsləhətlər verirlər, görülən işlərə sevinirlər. 

Problemlərin həllində səbir nümayiş etdirirlər. 

İLHAM ƏLİYEV: Bu, gənclər üçün lazımdır. Biz gəncləri vətənpərvər, peşəkar böyütməliyik. 
Onlar sizə baxıb nümunə götürürlər. Çox şadam ki, sizinlə görüşdüm. Sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. 

Dövlətimizin başçısı ağsaqqallarla nərd oynadı, çay süfrəsi arxasında söhbət etdi. 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev “Zopzopu” özfəaliyyət folklor ansamblının nümunəvi çıxışına maraqla 
tamaşa etdi. Bildirildi ki, ansambl Fransada, Rusiyada və digər ölkələrdə keçirilən folklor musiqisi 

festivallarında uğurla çıxış edir. 
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Nohurqışlaq kənd orta məktəbi ilə tanışlıq 

(2 mart 2007-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 2-də İlham Abdulkərimov adına Nohurqışlaq kənd orta 

məktəbi ilə tanış olmuşdur. 

Direktor Səfər Səfərov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, məktəbin əvvəlki binası 1936-cı 
ildə inşa olunmuşdu. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı çərçivəsində yeni binanın 

tikintisinə 2004-cü ilin ikinci yarısında başlanmış, 2006-cı il sentyabrın 1-də istifadəyə verilmişdir. 

Üçmərtəbəli, 24 sinif otağından ibarət məktəbdə tədrisi yüksək səviyyədə aparmaq üçün hərtərəfli şərait 
yaradılmışdır. Kompyuterlərlə təchiz edilən, laboratoriyaları olan məktəbdə 500-dən çox şagird təhsil alır, 

72 müəllim çalışır. 

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı sinif otaqlarına, fənn kabinetlərinə baxdı, ingilis dili dərsində 
iştirak etdi. Məktəbin ingilis və fransız dili müəllimi Fazil Atakişiyev dövlətimizin başçısına müraciətlə 

dedi ki, cənab Prezident, şagirdlərimizin belə gözəl, müasir məktəbdə təhsil almasına görə Sizə və 

Azərbaycanın birinci xanımına səmimi təşəkkürümüzü bildiririk. Sizin gərgin əməyinizin, apardığınız 

siyasətin, regionların sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində görülən işlərin nəticəsini bu məktəbdə hiss edirik. 
Çox sevindiricidir ki, bu işlər ölkəmizin bütün regionlarında görülür. O, bu məktəbdə xarici dil fənninin 

tədrisi sahəsində kifayət qədər uğurlar olduğunu vurğuladı. Bildirdi ki, məzunların bəziləri Avropanın bir 

sıra qabaqcıl təhsil ocaqlarında oxuyurlar. 30-dan çox fransız dili mütəxəssisi hazırlanmışdır və onlar 
müxtəlif yerli və xarici təşkilatlarda işləyirlər. Ulu öndərimizin maddi köməyi sayəsində məktəbimizin 

yetirməsi Ağasəlim Rəsulov Fransada təhsilini başa vurmuş, dilçilik üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə 

etmişdir. Keçən il məzunlardan biri yüksək - 659 bal toplayaraq, Dövlət İdarəçilik Akademiyasına qəbul 
olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı uşaqların belə gözəl məktəbdə yaxşı təhsil almalarını, ingilis dilini mükəmməl 

öyrənmələrini tövsiyə etdi, informasiya və kompyuter sinfi ilə tanış oldu. 

Məktəbin pedaqoji kollektivini təbrik edən Prezident İlham Əliyev dedi ki, burada uşaqların yaxşı 
təhsil alması üçün bütün şərait var, avadanlıq, ləvazimat, kompyuter sinfi də var. Əsas odur ki, uşaqlar 

yaxşı oxusunlar və dəyərli insanlar olsunlar. Gələcəkdə Azərbaycanın inkişafı üçün fəaliyyət göstərsinlər. 

Prezidentlə görüşə gələn Tüntül kənd orta məktəbinin direktoru Telman Abdulkərimov 
dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: Möhtərəm Prezident, biz də uzun illər yaxşı məktəbin arzusunda 

idik. 2006-cı ildə Sizin, çox hörmətli Mehriban xanımın qayğısı nəticəsində gözəl məktəb binası tikilib, 

müəllimlərin, şagirdlərin istifadəsinə verilibdir. Buna görə camaatımızın adından çox-çox minnətdarlıq 

edirəm. Gözəl şərait, zəngin kabinetlər, yaraşıqlı sinif otaqları yaradılıbdır. Müəllim kimi üzərimizə düşən 
vəzifəmiz, ulu öndərimizin dediyi kimi, azərbaycanlı olmağı ilə fəxr edən vətəndaşlar yetişdirməkdir. Siz 

də, Mehriban xanım da dağlar qədər əzəmətli, qüdrətlisiniz. O dağlar torpağa söykənib, onlara heç kim heç 

nə edə bilməz. Siz isə xalqa söykənmisiniz. Ona görə Sizə heç kim heç nə edə bilməz. Azərbaycan var, Siz 
varsınız, Siz varsınız, Azərbaycan da var. Bizim düşüncəmiz belədir. Biz bu iqtisadi inkişafı İlham Əliyevin 

iqtisadi möcüzəsi kimi qəbul edirik. 

Prezident İLHAM ƏLİYEV təşəkkür edərək dedi ki, gənclər hər bir ölkənin gələcəyi deməkdir. 
Yəni, indi burada oxuyan uşaqlar gələcəkdə Azərbaycanda müxtəlif vəzifələrdə işləyəcəklər, Azərbaycanı 

idarə edəcəklər. Ona görə gənc nəsil vətənpərvər, xalqa bağlı olmalıdır. Vətəni sevməlidir, bilikli və peşəkar 

olmalıdır ki, həyatda öz yerini tutsun. İndi biz məktəblərin maddi-texniki bazasını möhkəmləndiririk, yeni 

məktəblər tikilir və tikiləcəkdir. Ən əsası isə, təhsilin səviyyəsi yüksəlməlidir. Bu işdə müəllimlərdən çox 
şey asılıdır. Mən də müəllimlərin fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm. Siz böyük iş görürsünüz, 

uşaqları tərbiyə edirsiniz, təhsil verirsiniz. Arzu edirəm ki, uşaqlar yaxşı oxusunlar, müəllimlər də razı 

olsunlar. Mən bu yaxınlarda müəllimlərin maaşını artırdım, gələcəkdə də artıracağam ki, heç kəs maddi 
cəhətdən əziyyət çəkməsin. Sağ olun. 
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Qəbələ kərpic zavodunun məhsuluna tələbat böyükdür 

(2 mart 2007-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 2-də “Gilan Holding” Şirkətlər Qrupuna məxsus 

Qəbələ kərpic zavodunda olmuşdur. Müəssisənin kollektivi dövlət başçısını və ölkəmizin birinci 

xanımını səmimiyyətlə qarşıladı. 
Prezidentə məlumat verildi ki, müəssisənin tikintisinə 2004-cü ilin avqustunda başlanmış, keçən il 

istifadəyə verilmişdir. Lakin rəsmi açılışı olmamışdır. İndi Prezidentin rayona gəlişi ilə əlaqədar artıq bu 

zavod tam gücü ilə işə salınır. İstehsal gücü ildə 25-30 milyon ədəd olan müəssisədə 120 nəfər çalışır, orta 
aylıq əmək haqqı 150-180 manatdır. Avadanlıq Ukrayna və Rusiyadan gətirilmişdir. Burada Qafqazda 

analoqu olmayan texnologiya əsasında məhsul buraxılır. Yerli bazarda tələbat artır və məhsulu ixrac etmək 

də nəzərdə tutulur. Sifarişlər gündən-günə artır. 
Prezident İlham Əliyev düyməni basaraq, zavodu yeni istehsal sahələri ilə birlikdə işə saldı, ayrı-

ayrı sexləri gəzdi, texnoloji prosesi izlədi. Dövlətimizin başçısı müəssisələrin işçiləri ilə də görüşdü, tikinti 

sektorunda bu cür məhsula tələbatın çox olduğunu vurğuladı. 
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“Qəbələ” mehmanxanası Avropa standartlarına cavab verir 

(2 mart 2007-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 2-də “Gilan Holding” Şirkətlər Qrupuna məxsus 

“Qəbələ” mehmanxanası ilə tanış olmuşdur. 

Qəbələ şəhərinin mərkəzində yerləşən bu hotel dövlətimizin başçısının bölgələrdə turizmin 
inkişafına göstərdiyi qayğının bariz nümunəsidir. Dördmərtəbəli mehmanxanada lüks, yarımlüks, standart 

səviyyəli 58 nömrə var. Avropa mehmanxana standartları və Şərq qonaqpərvərliyi buranın müştərilərinə 

hər cür şəraiti təmin edir. Xidmət heyəti ingilis, rus, alman, türk dillərini bilir. Mehmanxananın trenajoru, 
konfrans salonu, mühafizə edilən 20 yerlik avtomobil dayanacağı, sauna, masaj, bilyard salonları da 

qonaqların xidmətindədir. Mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi, stasionar generator quraşdırılmışdır. 100 

nəfərlik restoranda müxtəlif ziyafətlər də təşkil etmək mümkündür. 
Qonaqların istirahətinin daha maraqlı olması üçün Qəbələ rayonunun və ətraf rayonların gəzməli-

görməli yerlərinə səyahətlər də təşkil edilir. 
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“Gilan Holding” turizm-istirahət kompleksi tikir 

(2 mart 2007-ci il) 

 

Azərbaycan Prezident İlham Əliyev Qəbələ rayonuna səfəri çərçivəsində “Gilan Holding” Şirkətlər 

Qrupunun Turizm-istirahət kompleksinin tikintisi ilə də tanış olmuşdur. İnşaasına keçən il başlanılmış 

kompleksdə hazırda beşmərtəbəli iki mehmanxana tikilir. Beşulduzlu nəzərdə tutulan 6 mərtəbəli 
mehmanxanada isə son tamamlama işləri görülür. Kompleksdə 21 kottec artıq hazırdır. Gələcəkdə restoran, 

üzgüçülük hovuzu, idman, konfrans salonları da olacaqdır. Tikintidə hazırda 200 nəfər çalışır. Kompleks 

tam hazır olandan sonra 100 nəfər daimi işlə təmin ediləcəkdir. Təqribən 11 milyon manat sərmayə 
qoyulacaq kompleksin tikinti işlərini yerli “Şinkar İnşaat” şirkəti yerinə yetirir. 

Prezident İlham Əliyev tikinti işləri ilə tanış oldu, kottecləri gəzdi. Dövlətimizin başçısı 

inşaatçılarla görüşdü, xarici turistlərin cəlb edilməsi üçün görülən işlərin, o cümlədən binaların xarici 
görünüşünün yüksək səviyyədə olmasının zəruriliyini söylədi. 
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Qəbələ rayonu 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 
(20 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 20-də Qəbələ rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin rayon 
mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək, gül dəstələri qoydular. 

 

AZƏRTAC 

2008, 20 sentyabr 
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Qlükoza zavodu oğuzun yeni sənaye müəssisəsidir 

(20 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 20-də Oğuzda qlükoza 

zavodunun tikintisində olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı zavodun maketi və baş planı ilə tanış oldu. Məlumat verildi ki, Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankının maliyyələşdirdiyi tikintinin smeta dəyəri 12 milyon ABŞ dollarıdır. Bunun 4 milyon 

dolları tikinti işlərinə, qalanı isə avadanlığın alınıb quraşdırılmasına xərclənəcəkdir. 

Zavod tam gücü ilə işlədikdə burada gündə 80 ton qarğıdalı emal ediləcək, bundan qida sənayesində 
istifadə olunan 50 tona yaxın qlükoza istehsal ediləcəkdir. Müəssisədə Türkiyədən və Avropa ölkələrindən 

gətirilmiş və müasir tələblərə cavab verən ən qabaqcıl texnoloji avadanlıq quraşdırılır. Qlükoza istehsalı 

xəttinin 2008-ci ilin noyabrında, qarğıdalıdan nişasta istehsalı xəttinin isə 2009-cu ilin sentyabrında 
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Müəssisədə 53 nəfər işçi çalışacaqdır. İstehsalın həcmi çoxaldıqca, işçilərin sayı 200 nəfərə qədər 

artırılacaqdır. 

İlkin mərhələdə texnoloji proseslərə türkiyəli, sonra isə yerli mütəxəssislər nəzarət edəcəklər. 
Zavodun işə salınması rayonda qarğıdalı əkininə marağı daha da artıracaq, maldarlıq və quşçuluğun 

inkişafına ciddi təkan verəcəkdir. 

Bu cür müəssisələrin yaradılmasının əhəmiyyətini vurğulayan Prezident İlham Əliyev tikinti 
işlərinin vaxtında, yüksək səviyyədə və keyfiyyətlə başa çatdırılması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 20 sentyabr 
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Qəbələ Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi regional əhəmiyyət daşıyır 

(20 sentyabr 2008-ci il) 
 

AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, sentyabrın 20-də Qəbələ şəhərində Müalicə-Diaqnostika 

Mərkəzinin təntənəli açılışı oldu.  

Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə iştirak etmək üçün gələn Prezident İlham Əliyevi və xanımı 
Mehriban Əliyevanı rayon sakinləri böyük səmimiyyətlə qarşıladılar.  

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi.  

Yüksək standartlara uyğun tikilmiş 6 mərtəbəli mərkəzdə ən müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. 
Burada poliklinika şöbəsi, təcili yardım stansiyası, 20 çarpayılıq cərrahiyyə, 10 çarpayılıq dializ, 5 

çarpayılıq reanimasiya şöbələri, aptek, qəbul otağı, lor, stomatoloji, exokardioloji, rentgen kabinetləri 

vardır. Tikintiyə 40 milyon manat, inventar və avadanlığın alınmasına 6 milyon vəsait sərf olunmuşdur.  
Tibb ocağında 200 nəfər işləyəcəkdir. Mərkəzin qarşısında 3 hektar ərazidə park da salınmışdır. 

Burada musiqili fəvvarə quraşdırılmış, müasir işıqlandırma sistemi yaradılmışdır.  

Sonra mərkəzlə tanış olan Prezident İlham Əliyev reanimasiya, qəbul şöbələrinə, lor, göz, 

stomatoloji, rentgen kabinetlərinə baxdı.  
Sonra mərkəzin açılışı münasibətilə mərasim keçirildi.  

Dövlətimizin başçısı mərasimdə çıxış etdi.  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

çıxışı 

 
-Əziz qəbələlilər,  

Əziz dostlar.  

Bu gün Qəbələ rayonunun həyatında çox əlamətdar bir gündür, gözəl bir gündür. Bu gün Qəbələdə 

yeni, gözəl Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi açılır. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizin hamınızı ürəkdən təbrik 
edirəm. Qəbələ Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin tikintisi Azərbaycanda aparılan sosial siyasətin 

nəticəsidir. Bu kompleksdə ən qabaqcıl texnologiyalar tətbiq olunur. Ən müasir avadanlıqlar və 

müayinədən keçmək, müalicə almaq üçün bütün şərait var. Mən çox şadam ki, Azərbaycanda belə gözəl 
komplekslərin, mərkəzlərin sayı getdikcə artır. Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində ən müasir tibb ocaqları 

yaradılır. Bunlar həm Səhiyyə Nazirliyinin xətti ilə, həm də Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti hesabına tikilir. 

Beləliklə, qısa müddət ərzində Azərbaycanda səhiyyə problemlərinin həlli üçün yeni müasir infrastruktur 

yaradılır. Deyə bilərəm ki, belə mərkəzlərin işə düşməsi təsadüfi deyildir. Çünki Azərbaycanda son illər 
ərzində sosial siyasət, insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, sağlamlığının möhkəmləndirilməsi 

işində məqsədyönlü tədbirlər görülür, dövlət proqramları icra olunur. Bu məqsədlərə dövlət xərcləri ildən-

ilə artır.  
Əlbəttə, sosial siyasətin güclü olması hər bir ölkənin iqtisadi imkanlarından asılıdır. Bizim bu gün 

imkanlarımız var. Azərbaycan zəngin dövlətə çevrilir. Azərbaycanda büdcə xərcləri artır, son 5 il ərzində 

bizim büdcəmiz 10 dəfədən çox artıbdır. Bunun hesabına gözəl binalar, tibb mərkəzləri, olimpiya 
kompleksləri, müəssisələr tikilir, yollar abadlaşır. Azərbaycanın bütün bölgələrində bunu görürük.  

Bir daha demək istəyirəm ki, bu kompleksdə, bu mərkəzdə gözəl tibbi xidmət almaq üçün bütün 

imkanlar var, həkimlər də artıq hazırlanır. Əlbəttə, müasir avadanlıqlarla işləmək böyük peşəkarlıq tələb 

edir. Yəni biz bu məsələyə kompleks şəkildə yanaşırıq. Həm gözəl avadanlıq alınır, şərait yaradılır, həm də 
ki, həkimlərin səviyyəsinin qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görülür. Bir müddət bundan əvvəl başlanan 

bu ənənə bu gün də davam edir. Azərbaycanın bütün bölgələrində belə mərkəzlər tikilir, gələcək illərdə isə 

əminəm ki, hər bir rayonda müasir tibb müəssisələri yaradılmalıdır. Köhnə xəstəxanalar təmir olunur, 
yeniləri tikilir. Beləliklə, Azərbaycanda səhiyyə sahəsində yaranmış problemlər tezliklə həll olunacaqdır. 

Bütün başqa sahələrdə də.  

Siz Qəbələ rayonunun sakinləri çox yaxşı görürsünüz ki, Qəbələ son illər ərzində necə inkişaf edir. 
Burada sənaye potensialı, yeni müəssisələr yaradılır. Bunlar həm daxili tələbatı ödəyür, həm də ki, onların 

ixrac qabiliyyəti çox yüksəkdir.  

Xüsusilə Azərbaycanın müxtəlif yerlərində kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələri 

yaradılır. Bunları sahibkarlar edirlər, bir hissəsi isə Azərbaycan dövlətinin sahibkarlara etdiyi yardımlar 
hesabına yaradılır. Azərbaycan dövləti hər il yerli sahibkarlara 100 milyon dollar səviyyəsində güzəştli 
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kreditlər verir. Bu kreditlər hesabına çox böyük işlər görülür, o cümlədən Qəbələ rayonunda və bütün başqa 

yerlərdə. Nəzərə alsaq ki, artıq bu proqram 4-5 ildir icra olunur və hər il böyük məbləğdə kreditlər ayrılır, 
əlbəttə ki, biz bunun nəticələrini görürük və gələcək illərdə də görəcəyik. Yəni həm sənaye müəssisələrinin 

tikilməsi, həm də səhiyyə ocaqlarının, idman qurğularının, məktəblərin tikilməsi – bütün bu vacib məsələlər 

hər bir rayonun inkişafını müəyyən edir. Azərbaycan iqtisadiyyatı çox sürətlə artır, bizim iqtisadi 

imkanlarımız genişlənir. Maliyyə imkanlarımız da genişlənir və ilk növbədə, biz səylərimizi, insanları 
narahat edən problemlərə yönəldirik. Əsas infrastruktur layihələrimiz, demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. 

Azərbaycanda çox güclü infrastruktur layihələri icra olunur və insanların normal həyatını, yaxşı həyatını 

təmin etmək üçün bütün proqramlar yerinə yetirilir: kənd təsərrüfatı, sənaye, sosial məsələlərin həlli. Mən 
əminəm ki, 2009-cu ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin həcmi daha da böyük olacaqdır. İndi artıq biz 

investisiya məsələlərinə ildə 5 milyard dollar xərcləyirik və bu vəsait bütün ölkədə gedən proseslərə müsbət 

təsir göstərir. Həm dövlət xərcləri, həm gözəl investisiya mühiti, sahibkarların dəstəklənməsi – bütün bu 
amillər bir-birini tamamlayır. Azərbaycanda çox gözəl ictimai-siyasi vəziyyətin olması, sabitliyin möhkəm 

olması həm yerli sahibkarlara əlavə ruh verir, həm də xarici iş adamlarını Azərbaycana cəlb edir. Ölkəmizin 

bütün bölgələrində gedən inkişaf bizim uğurumuzun ən başlıca təzahürüdür. Əgər belə olmasaydı, ölkə 

hərtərəfli inkişaf edə bilməzdi.  
Bildiyiniz kimi, 2004-cü ilin əvvəlində qəbul edilmiş regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

proqramının uğurlu icrası nəticəsində biz bu inkişafa nail ola bilmişik. Onu da demək istəyirəm ki, 2004-ci 

ildə qəbul edilmiş proqrama, sonrakı illərdə, 2005-ci ildə, 2006-cı ildə, 2007-ci ildə əlavələr olunmuşdur. 
O proqramın xaricində çoxlu işlər görülübdür. Hesab edirəm ki, növbəti 5 illik proqram bütün qalan, həll 

olunmamış məsələləri əhatə etməlidir. Hər bir rayonun xüsusi proqramları var və növbəti 5 il üçün 

hazırlanır. O proqramlarda hər bir rayonun, rayondakı hər bir kəndin problemləri öz həllini tapacaqdır.  
Biz gələcəyə çox nikbinliklə baxırıq. Azərbaycan həm siyasi baxımdan çox möhkəm ölkədir və bu 

bölgədə sabitləşdirici funksiyanı icra edir, həm də iqtisadi inkişaf baxımından ölkəmiz son dörd il ərzində 

nəinki bölgədə, dünyada birinci yerdədir. Sosial məsələlər öz həllini tapır. Çünki bazar iqtisadiyyatı 

şəratində yaşayan ölkələrdə bəzi hallarda sosial ədalətsizlik də artır.  
Biz bazar iqtisadiyyatının mənfi cəhətlərinin qarşısının alınması üçün çox güclü sosial siyasət 

aparırıq. Bunu biz bax bu Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin timsalında görürük. Biz bunu insanların əmək 

haqlarının, pensiyaların artırılmasında görürük. Çünki insanlar sosial cəhətdən müdafiə olunmalıdır. 
Azərbaycanda 500 mindən çox insan, ən kasıb şəraitdə yaşayan insanlar hər ay dövlətdən sosial müavinət 

alır. Azərbaycanda kasıblığın, yəni yoxsulluğun səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı düşübdür. Əminəm ki, 2008-

ci ilin yekunlarına görə yoxsulluğun səviyyəsi daha da aşağı düşəcəkdir. Qarşıya məqsəd qoyulmuşdur ki, 

Azərbaycanda bir nəfər də yoxsul adam olmamalıdır. Azərbaycanda işləmək istəyən hər bir insan işlə təmin 
olunmalıdır. Bu məsələlər həll olunduqda, demək olar ki, bizim əsas sosial problemlər həll edilmiş olur və 

növbəti illərdə, sadəcə, biz daha sürətlə inkişaf edəcəyik.  

Bizim inkişafımız üçün bütün imkanlar var. İlk növbədə, hər bir sahə üzrə çox ciddi dövlət 
proqramları var. Digər tərəfdən, xalqla iqtidar arasında vəhdət var və bizim bütün təşəbbüslərimiz xalq 

tərəfindən dəstəklənir. Azərbaycan təbii ehtiyatlarla çox zəngin olan ölkədir və biz bu ehtiyatlardan çox 

səmərəli şəkildə istifadə edirik. Bunu həm Azərbaycan əhalisi bilir, həm də dünyada olan ən qabaqcıl 
beynəlxalq maliyyə qurumları, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın bu istiqamətdəki fəaliyyətini böyük 

təqdirlə qarşılayırlar. Azərbaycanda çox istedadlı insanlar yaşayır. Azərbaycanın çox gözəl coğrafi 

mövqeyi vardır və biz bundan uğurla istifadə edirik. Bölgədəki bütün qonşularımızla çox yaxşı, qarşılıqlı 

hörmət əsasında yaranmış münasibətlərimiz vardır. Azərbaycanın dünya miqyasında önəmi də, hörməti də 
artır. Hamı bilir ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur. Bunu Azərbaycan xalqı da 

bilir, bütün dünya ictimaiyyəti də bilir. Azərbaycan dünya miqyasında özünə layiq olan yerini tutub və bu 

yeri möhkəmləndirir.  
O ki, qaldı bölgə məsələlərinə, bizim iştirakımız olmadan heç bir təşəbbüs həll edilə bilməz, heç 

bir iqtisadi, yaxud da ki, siyasi layihə icra oluna bilməz. Biz nəinki bölgədə icra olunan bütün layihələrin 

iştirakçısıyıq, onların bəzilərinin, bir çoxunun təşəbbüskarıyıq. Bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən, bizimlə 
daha yaxşı münasibətlər qurmaq istəyən ölkələrin sayı artmaqdadır.  

Beləliklə, çox güclü sosial siyasət, daxili vəziyyətin sabit olması, güclü iqtisadiyyat, liberal 

islahatlar, - istər siyasi, istərsə də iqtisadi islahatlar, - çevik xarici siyasət və bölgələrin inkişafı hesabına 

biz ölkəmizi inkişaf etdiririk və növbəti illərdə bu inkişaf davam edəcəkdir.  
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Qəbələ rayonunun timsalında biz son illər ərzində bütün Azərbaycanda əldə edilmiş müsbət 

nəticələri görürük. Burada həm quruculuq işləri gedir, abadlıq işləri, yeni müəssisələr tikilir, şəhər  
gözəlləşir, həm də Qəbələnin çox gözəl təbiəti var. Bu təbiətdən çox səmərəli istifadə olunur. Mən bu gün 

yeni yaradılmış mehmanxana-turizm kompleksinə də baş çəkəcəyəm. Bilirəm ki, bunlar da yüksək 

səviyyədə yaradılır. Xəbərim var ki, Bakıdan, ölkəmizin digər bölgələrindən istirahət etmək üçün Qəbələyə 

gələn insanların sayı artır. Əminəm ki, qarşıdakı illərdə xaricdən də gələcəklər. Bütün infrastruktur var. 
Bakı-Qəbələ avtomobil yolu yeniləşib, genişləndirilibdir. Zaqatala aeroportu artıq hazırdır. Digər 

vasitələrdən də istifadə edib, Qəbələ Azərbaycanın ən gözəl turizm mərkəzlərindən birinə çevriləcəkdir.  

Mən bu gözəl gündə bütün qəbələlilərə öz hörmət-məhəbbətimi ifadə etmək istəyirəm. Arzu edirəm 
ki, rayonda gedən proseslər bundan sonra da belə templərlə davam etsin və burada insanlar yaxşı yaşasınlar, 

rahat yaşasınlar. Qəbələ rayonu Azərbaycanın bütün digər rayonları ilə bərabər inkişafa doğru getsin. Bu 

gözəl mərkəzin açılışı münasibətilə bir daha sizi təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram.  
Sağ olun!  

 

AZƏRTAC 

2008, 20 sentyabr 

  

https://azertag.az/
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Qəbələdə süd emalı zavodu istifadəyə verilmişdir 

(20 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 20-də Qəbələdə süd emalı zavodu istifadəyə 

verilmişdir. 

Bu münasibətlə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev zavoda gəldi. 
Dövlətimizin başçısı zavodu işə saldı və müəssisə ilə yaxından tanış oldu. Bildirildi ki, 2007-ci ilin 

martında tikintisinə başlanılmış müəssisəyə avadanlıqla birlikdə 3,5 milyon manat xərclənmişdir. Sutkada 

10 ton süd emal etmək gücündə olan müəssisədə pendir, kəsmik, yağ, ayran və s. süd məhsulları istehsal 
edilir. 

“Gilan Holdinq” şirkətlər qrupuna daxil olan zavodda Türkiyə və Almaniyadan gətirilmiş 

avadanlıqlar quraşdırılmış, 35 nəfər işlə təmin olunmuşdur. Alınmış 14 süddaşıyan maşından 3-ü bu 
müəssisəyə, qalanları isə digər rayonlarda fəaliyyət göstərən süd emalı müəssisələrinə veriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı sexləri gəzdi, məhsulların qablaşdırılması prosesini izlədi. 

Dövlətimizin başçısı ölkəmizin kənd təsərrüfatı sektorunda nailiyyətlərin əldə olunduğunu bildirdi, 

yeni zavodun məhsullarının xarici bazara da çıxarılmasını tövsiyə etdi. 
 

AZƏRTAC 

2008, 20 sentyabr 
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Qəbələnin müəssisələrində istehsal olunan yeni məhsulların sərgisi ilə tanışlıq 

(20 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 20-də Prezident İlham Əliyev Qəbələ rayonundakı 

müəssisələrin istehsal etdiyi yeni məhsulların sərgisinə baxmışdır. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə “Gilan Holdinq” şirkətlər qrupuna daxil olan Qəbələ lift zavodunun 
məhsulunun nümunələri ilə tanış oldu. Bildirildi ki, müxtəlif yükgötürmə və sərnişinqaldırma qabiliyyətli 

liftlər müasir dizayna malikdir. Zavodda hazırlanan liftlərə ölkəmizdə ehtiyac olduğundan onun 

perspektivli müəssisə olduğu diqqətə çatdırıldı. 
Prezident İlham Əliyev şirə və şərab məhsullarına da baxdı. Bildirildi ki, Qəbələ rayonunda istehsal 

olunan bu məhsullara xarici bazarda da tələbat var. 

Sərgidə ölkəmizdə ərzaq proqramı ilə əlaqədar kənd təsərrüfatı sahəsində görülən işlər ekranda 
nümayiş etdirilirdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 20 sentyabr 
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Qəbələdə Olimpiya-İdman Kompleksi tikilir 

(20 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 20-də Prezident İlham Əliyev Qəbələ Olimpiya-İdman 

Kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev kompleksin baş planı ilə tanış oldu. Obyektin əsas iqtisadi göstəriciləri 
barədə məlumat verilərək bildirildi ki, 4,3 hektar sahədə yerləşəcək kompleksdə böyük idman salonu, 

üzgüçülük hovuzu, futbol, basketbol, voleybol meydançaları, tennis kortu, habelə mehmanxana, avtomobil 

dayanacağı inşa olunacaqdır. Ərazidə istirahət meydançasının, fəvvarələrin, qonaqlar və yarış iştirakçıları 
üçün kotteclərin inşası da nəzərdə tutulmuşdur. 

2009-cu ilin sonunadək hazır olacaq kompleksdə respublika əhəmiyyətli və beynəlxalq yarışların 

keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılacaqdır. 
Prezident İlham Əliyev Qəbələnin idman və turizm obyektlərinin perspektiv layihələri ilə də tanış 

oldu. Bildirildi ki, rayonda turizmin inkişafı üçün nəzərdə tutulan bu layihələr icra olunduqdan sonra buraya 

gələn xarici turistlərin sayının artması gözlənilir. 

Dövlətimizin başçısı turizmin iqtisadiyyatın mühüm sahələrindən biri olduğunu xatırladaraq, 
layihələrin uğurla icrası, ümumən turizm sektorunun inkişafı ilə bağlı fikirlərini söylədi, müvafiq tövsiyə 

və tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 20 sentyabr 
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Yengicə “İstisu” sağlamlıq və istirahət kompleksi ilə tanışlıq 

(20 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 20-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı 

Mehriban Əliyeva Qəbələ rayonunun Yengicə kəndində yerləşən “İstisu” sağlamlıq və istirahət 

kompleksində olmuşlar. 
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, tikintisinə 2006-cı ildə başlanmış 50 yerlik kompleksdə 

21 vanna, müayinə otaqları, yeməkxana, istirahət otaqları vardır. 

Avadanlıqla birlikdə dəyəri 2 milyon 200 min manat olan kompleksin ərazisində 80 yerlik 
beşmərtəbəli yeni korpus da tikilmişdir. Kompleksdə 50 nəfər çalışır. 

Buradakı müalicəvi sudan götürülmüş nümunələr 1964-68-ci, 1973-77-ci illərdə keçmiş Leninqrad, 

indiki Sankt-Peterburq şəhərində yoxlanılmış və suyun minerallarla zəngin olduğu təsdiqlənmişdir. 
Qızdırılmış çay daşları ilə qızdırılan sudan revmatizmin, oynaq və dəri xəstəliklərinin, sümük ağrılarının, 

osteoxondrozun və sair xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə olunur. Suyun tərkibində natrium, kalium, 

ammonium, maqnezium, kalsium, xlor, sulfid vardır. 

Prezident İlham Əliyevə yeni tikilən 56 yerlik müalicəvi mərkəz barədə də məlumat verildi. Dövlət 
başçısının ölkəmizdə turizmin inkişafı ilə bağlı Fərmanından sonra tikintisinə başlanmış mərkəzdə vanna 

otaqları, buxar hamamı, əlillər üçün müalicəvi su hovuzu, masaj otaqları, palçıq vannaları, laboratoriya, 

müayinə otaqları və sair olacaqdır. 
Dövlətimizin başçısı mərkəzin layihəsi ilə tanış oldu, “İstisu”da görülən işləri yüksək 

qiymətləndirdi və bu kompleksin insanlara şəfa verəcəyini bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 20 sentyabr 
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“Qafqaz” turizm-istirahət kompleksi müasir tələblərə cavab verir 

(20 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 20-də Prezident İlham Əliyev “Qafqaz” turizm-istirahət 

kompleksi ilə tanış olmuşdur. 

Tikintisinə 2005-ci ildə başlanan 250 yerlik kompleksdə 2 beşmərtəbəli mehmanxana binası, 20 
kottec, restoran, bar, konfrans salonu vardır. Tikintinin başa çatmış birinci mərhələsinə və avadanlıq 

alınmasına 24 milyon manat xərclənmişdir. 

İkinci hissədə işlər davam edir. Burada açıq və qapalı hovuzlar, kotteclər, fitnes və digər əyləncə 
mərkəzlərinin tikintisi nəzərdə tutulur. Kompleksdə 180 nəfər daimi işlə təmin olunacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı ərazini gəzdi, mehmanxana və kotteclərlə yaxından tanış oldu. Azərbaycan 

Prezidenti burada yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi. Turizm sahəsinin həm regionun inkişafı, həm də 
ölkəmizin iqtisadi potensialının möhkəmləndirilməsi üçün mühüm vasitə olduğunu vurğuladı. 

 

X X X 
 
Bununla da Prezident İlham Əliyevin Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfəri başa çatdı. 

 

AZƏRTAC 

2008, 20 sentyabr 
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Oğuz 

 
2005, 18 avqust 

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qəbələ Və Oğuz rayonlarına səfəri: Oğuz şəhərindəki Heydər 
parkında rayon sakinləri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

 Oğuz konserv zavodu ilə tanışlıq 

 Prezident İlham Əliyev əlillərə və şəhid ailələrinə yeni mənzillərin orderlərini təqdim etmişdir 

 Oğuz şəhərinin “Gənclik” qəsəbəsində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa olunan məktəb binasında 
tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq 

 

2007, 1 mart 
 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Oğuz rayonuna səfəri: Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin təməli 

qoyulmuşdur: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

 Oğuz mərkəzi rayon xəstəxanasının tikintisi ilə tanışlıq 
 Oğuz yaxın vaxtlarda turistlərin sevimli istirahət yerinə çevriləcək 

 Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

 Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

 Olimpiya Kompleksi Oğuz gənclərinə gözəl hədiyyə olacaqdır 
 

2008, 20 sentyabr 

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfəri: Oğuz Olimpiya-İdman 
Kompleksi istifadəyə verilmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı 

 Oğuz şəhərində mərkəzi park salınır 

 “Afra-otel” kurort və biznes mərkəzinin açılışı 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qəbələ Və Oğuz rayonlarına səfəri 

Oğuz şəhərindəki Heydər parkında rayon sakinləri ilə görüş 
(18 avqust 2005-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 18-də Qəbələ rayonuna 

səfərini başa çatdırdıqdan sonra Oğuz rayonuna gəlmişdir. 
Dövlətimizin başçısını rayon mərkəzində on minlərlə sakin böyük səmimiyyətlə, hərarətli alqışlarla 

qarşıladı. Prezidentə və xanımına gül dəstələri təqdim olundu. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əvvəlcə şəhərdəki Heydər parkına gəldi. Burada rayon 
sakinləri ilə görüş keçirildi. 

Görüşü rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Əhməd Əhmədov açdı. 

 

Oğuz rayonu ağsaqqallar şurasının sədri Əhməd Əhmədovun çıxışı 

- Hörmətli Prezidentimiz! 

Sizi respublikamızın dilbər guşələrindən biri olan Oğuzda rayonumuzun bütün zəhmətkeşləri 

adından, əmək və müharibə veteranları, ziyalıları adından salamlayır, Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. 
Hörmətli Prezident! 

Sizin bu gəlişiniz oğuzlular üçün tarixi bir hadisə kimi daim yadda qalacaqdır. Ona görə ki, 

Azərbaycanın rəhbəri, Prezident kimi birinci dəfədir bu rayona Siz gəlibsiniz. Sizin qədəmləriniz mübarək 
olsun. İnanırıq ki, Sizin bu gəlişiniz uğurlu olacaq, bütün sahələrdə inkişafa güclü təkan verəcəkdir. Bir də 

ona görə ki, hər halda, Sizin bu səfəriniz respublikamızın ayrı-ayrı nazirlərinin, komitə sədrlərinin də 

buraya gəlməsinə təsir edəcəkdir. 
Hörmətli Prezidentimiz! 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasında gördüyü işlərin hamısı göz 

qabağındadır. Onun siyasətini həmişə müdafiə etmişik, yenə də müdafiə edirik. Çünki onun gördüyü işləri 

danmaq, inkar etmək, həqiqətən insafsızlıq olardı. Onun bütün həyatı respublikamızın inkişafına 
yönəlmişdi. Demək istərdim ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xalqımıza ən böyük xidməti, ən 

yüksək hədiyyəsi o olub ki, Sizin kimi bir övlad yetişdirib Azərbaycan xalqına bəxş etmişdir. 

İki aydan sonra Sizin Prezidentlik fəaliyyətinizin iki ili tamam olacaqdır. Həqiqi mənada Sizin 
rəhbərliyiniz dövründə respublikamızın bütün rayonlarında, bölgələrində, o cümlədən Oğuzda gördüyünüz 

işlər öz müsbət nəticələrini vermişdir. 

Rayon mərkəzində, bütün kəndlərdə təmir, abadlıq işləri gedir. Sizin Prezidentlik fəaliyyətiniz 

dövründə əmək haqlarını, pensiyaları artırmısınız və yenə artırılacağı gözlənilir. Bütün bunlar biz oğuzluları 
sevindirir, sizə öz minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Apardığınız bu siyasət Oğuz sakinləri, 

ziyalıları tərəfindən müdafiə edilir. 

May ayında Oğuz rayonuna yeni icra hakimiyyəti başçısı təyin edilmişdir. Onun fəaliyyəti 
nəticəsində hazırda rayonumuzda böyük quruculuq işləri gedir. Açıq demək lazımdır və bu, faktdır, onun 

təyin olunmasından sonra böyük işlər başlanılmışdır və hazırda davam etdirilir. Rayonda tikilən 6 məktəb 

binasından biri artıq hazırdır. Bu gün toplaşdığımız və ulu rəhbərimizin adını daşıyan park, eləcə də yeni 
istifadəyə verilən fındıq emalı zavodu son bir ilin obyektlərindəndir. Qarabağ əlilləri, şəhid ailələri üçün 12 

mənzilli bina hazırdır, istifadəyə veriləcək, orderləri sahiblərinə çatdırılacaqdır. 

Hörmətli Prezidentimiz! Sizin başqa dövlətlərə səfərləriniz, orada etdiyiniz məzmunlu çıxışlarınız, 

eləcə də respublikamızın regionlarına səfərləriniz, camaatla, xalqla səmimi görüşləriniz, söhbətləriniz biz 
oğuzluları sevindirir, bununla fəxr edirik. 

İndi respublikamızda parlament seçkilərinə hazırlıq gedir. Onu da Sizə deyim ki, hörmətli 

Prezidentimiz, Oğuz rayonu ötən parlament, prezident seçkilərində olduğu kimi, bu seçkilərə də mütəşəkkil 
surətdə hazırlaşıbdır. Biz ən layiqli, ən çalışqan oğul və qızlarımıza səs verəcəyik. Buna əmin ola bilərsiniz. 

Nəhayət, sözümü yekunlaşdırıb demək istəyirəm ki, Oğuz zəhmətkeşləri, Oğuz camaatı Sizin daxili 

və xarici siyasətinizi bəyənir, müdafiə edir, bundan sonra da müdafiə edəcəkdir. Biz bir daha Sizə və Sizinlə 
gələn bütün qonaqlarımıza “Xoş gəlmisiniz!” deyirik. Sizə möhkəm cansağlığı, ailə səadəti, şərəfli, məsul 

vəzifənizdə böyük-böyük müvəffəqiyyətlər arzu edirik. 

 

X X X 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  

nitqi 
 

- Əziz oğuzlular!  
Əziz dostlar, bacılar və qardaşlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və çox şadam ki, bu gün sizinlə birlikdəyəm. Ağsaqqal 

öz çıxışında qeyd elədi ki, ilk dəfədir Azərbaycanın rəhbəri Oğuza gəlir. Hesab edirəm ki, bu, mənim 
həyatımda da çox əlamətdar bir gündür. Çünki Azərbaycanın hər bir yeri, hər bir rayonu mənim üçün 

əzizdir, mənim Vətənimdir, məqsədim də odur ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsi, hər bir rayonu, hər bir 

kəndi inkişaf etsin. İndi Azərbaycanda gedən quruculuq, abadlıq işləri nəticəsində daha da inkişaf etsin.  
Rayonları mən heç vaxt böyük, kiçik rayonlara bölməmişəm. Rayonun əhalisi çox ola bilər, az ola 

bilər. Amma bunun heç bir mənası yoxdur, heç bir fərqi yoxdur. Mən Azərbaycanın bütün rayonlarına eyni 

gözlə baxıram. Görəndə ki, bizim bölgələrimizdə inkişaf var, abadlıq, quruculuq işləri gedir, çox sevinirəm.  

Bilirsiniz ki, ilyarım bundan əvvəl qəbul etdiyimiz regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı icra 
olunur. Mən mütəmadi qaydada bütün bölgələrə səfər edərək, bu proqramın icrası ilə tanış oluram, özüm 

şəxsən maraqlanıram ki, bu proqram necə yerinə yetirilir. Çünki Azərbaycan hərtəfərli inkişaf etməlidir. 

Azərbaycanın bütün bölgələri inkişaf etməlidir və bunu etmək üçün bütün imkanlar var. Bizim 
iqtisadiyyatımız möhkəmlənir, dünyada demək olar ki, ən yüksək templə artır. Bu bizə imkan verir ki, əlavə 

maliyyə resurslarından istifadə edib fəaliyyətimizi daha da genişləndirək və ölkədə gedən quruculuq işlərini 

daha da sürətləndirək.  
İlyarım ərzində çox işlər görülübdür. Bu barədə artıq məlumatlar verilibdir. Əgər ölkənin əhalisinin 

sayını nəzərə alsaq, 260 min yeni iş yerinin açılması dünyada analoqu olmayan bir göstəricidir. Ancaq 

bununla yanaşı, problemlər də var və mən öz fəaliyyətimi, ilk növbədə, bu problemlərin həlli istiqamətində 

qururam. Həm ölkəmizin ümumi problemləri var, həm də hər bir rayonun, kəndin problemləri var. Biz 
gərək bütün problemlərlə məşğul olaq. Problemlərin aradan qaldırılması ən əsas məsələdir. Yoxsulluq, 

işsizlik bizi narahat edən problemlərdir. Son illər ərzində görülən işlər nəticəsində bu problemlər də həll 

olunmaqdadır. Qəbul edilmiş proqramlar, onların uğurlu icrası, görülən işlər deməyə əsas verir ki, 
qarşımızda duran hər bir vəzifə öz həllini tapacaqdır. Bu günə qədər elə bir vəzifə olmayıbdır ki, biz onun 

həllində çətinlik çəkək. Qarşıya qoyulmuş bütün məsələlər proqram şəklində, vahid konsepsiya şəklində, 

məqsədyönlü siyasət şəklində öz həllini tapır. Həm xarici siyasətdə, həm də daxili siyasətdə, iqtisadi inkişaf 

strategiyamızda, neft strategiyasının həyata keçirilməsində - bütün sahələrdə nəyi vəzifə kimi qarşıya 
qoymuşuqsa, onu da həll etmişik. Belə olan halda, əlbəttə, insanlarda da inam artır. Xalq da bütün bu müsbət 

dəyişiklikləri görür və problemlərin həllində fəal iştirak edir. Biz bu problemləri yalnız bu yolla həll edə 

bilərik. İqtidarla xalqın vəhdəti, birliyi ən başlıca amildir.  
Azərbaycanın normal inkişafı, ölkədə sabitliyin, əmin-amanlığın qorunması və möhkəmlənməsi, 

Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiya siyasəti, iqtisadi inkişaf strategiyamız - bütün bu amillər ancaq 

birlikdə imkan verə bilər ki, Azərbaycan zəngin, qüdrətli ölkəyə çevrilsin. Buna nail olmaq üçün bütün 
imkanlarımız var. Siyasi iradə var, bizim siyasətimiz xalq tərəfindən dəstəklənir. Azərbaycanın coğrafi 

vəziyyəti və bölgədəki artan nüfuzu bizə imkan verir ki, öz milli maraqlarımızı daha da inamla müdafiə 

edək.  

Azərbaycanın zəngin neft potensialı və Heydər Əliyevin neft strategiyasının uğurla icra olunması 
imkan verir ki, biz gələcəkdə maliyyə cəhətdən də çətinlik çəkməyək. Azərbaycanın çox güclü kadr 

potensialı, insan potensialı, gözəl təbiəti, təbii sərvətləri var. Belə olan halda, biz mütləq ölkəmizi ən yüksək 

zirvələrə qaldırmalıyıq, iqtisadi cəhətdən daha da gücləndirməliyik. Baxın, bizim son müddət ərzindəki 
iqtisadi artım sürətimiz heç bir başqa ölkədə yoxdur. İqtisadiyyat bu ilin ilk 6 ayında təxminən 17 faiz 

artmışdır. Keçən ilə nisbətən büdcə 46 faiz artıbdır, gələn il isə yenidən 50 faiz artacaqdır. Gələn il bizim 

büdcəmiz, yəni ki, ölkə xəzinəsinə daxil olan vəsait 3 milyard 200 milyon dollar təşkil edəcəkdir. Bütün bu 
vəsait Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına xidmət edəcəkdir. Yollar çəkiləcək, elektrik 

stansiyaları tikiləcək, su təchizatı, qaz təchizatı həll olunacaq, məktəblər, xəstəxanalar tikiləcək, maaşlar 

yenidən qaldırılacaq, pensiyalar, tələbələrin təqaüdləri artırılacaqdır. Bu, ancaq ilkin mərhələdir. Son illər 

ərzində bizim ən böyük iqtisadi uğurumuz olan, Heydər Əliyevin neft strategiyasının nəticəsi olan Bakı-
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Tbilisi-Ceyhan neft kəməri hələ gələn ilin əvvəlindən fəaliyyətə başlayacaqdır. Onun fəaliyyətindən 

ölkəmizə milyardlarla dollar vəsait gələcəkdir.  
Yəni bizim gələcəyimiz çox parlaq olacaqdır. Mən gələcəyə çox böyük nikbinliklə baxıram. Çünki 

bilirəm və görürəm ki, Azərbaycanı nələr gözləyir. Azərbaycan daxildə öz potensialını gücləndirəcəkdir. 

Bölgədə gücümüz artacaqdır. Əlbəttə ki, təsir gücümüz də artacaqdır. Bu isə imkan verəcək ki, bizim milli 

maraqlarımız daha da güclü qorunsun. Bütün başqa məsələlər də öz həllini tapacaqdır.  
Qarşıdan gələn parlament seçkiləri də bu baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki parlament 

seçkilərinin şəffaf, ədalətli keçməsi bizim dünya birliyinə inteqrasiya siyasətimizə kömək göstərəcəkdir. 

Azərbaycan dünya birliyində özünə layiq yerini tuta bilmişdir. Biz istəyirik bu yeri daha da 
möhkəmləndirək ki, bizim milli maraqlarımız daha da möhkəm şəkildə təmin olunsun.  

Kənd təsərrüfatında, turizm sahəsində böyük perspektivlər var və gələcəkdə Oğuz rayonunda da bu 

istiqamətdə işlər görülməlidir. Bu yaxınlarda "Aqrolizinq"in fəaliyyətə başlaması imkan verəcək ki, 
kəndlilər lazımi səviyyədə texnika və gübrə ilə təmin edilsinlər və kənd təsərrüfatı ilə daha da səmərəli 

məşğul olsunlar.  

Mən çalışıram ki, öz fəaliyyətimdə bütün sahələrə diqqət yetirim, bütün sahələrlə məşğul olum. 

Ordu quruculuğu, xarici siyasət, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, iqtisadi 
inkişaf, yeni iş yerlərinin açılması, sosial məsələlərin həlli, qaçqınların və köçkünlərin sosial vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması, Qarabağ əlillərinin sosial məsələlərinin həlli, maaşların, pensiyaların qaldırılması, sosial 

infrastrukturun yaradılması, elektrik stansiyalarının tikintisi, yolların salınması - bütün bunlar artıq proqram 
şəklində gündəlik həyatda öz əksini tapır. Bir neçə ildən sonra, qəbul edilmiş proqramlar uğurla icra 

olunandan sonra Azərbaycanda ciddi problem qalmayacaqdır. Mən çox istəyirəm ki, ölkəmiz daha da 

möhkəmlənsin, zənginləşsin. Hər bir vətəndaş rahat yaşasın, işlə təmin olunsun, yaxşı maaş alsın və gələcək 
üçün gözəl gənc nəsil yetişdirsin, gəncləri vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etsin. Belə olan halda bizim 

ölkəmiz qarşıda duran bütün vəzifələri həll edəcəkdir. Bu işdə hamımıza uğurlar arzulayıram.  

Əziz oğuzlular, sizə öz dərin hörmət və məhəbbətimi ifadə edirəm. Mən ilk dəfədir ki, Oğuz 

rayonundayam. Düzdür, əvvəllər buradan, bu yollardan keçmişəm. Amma ilk dəfədir ki, burada, Oğuz 
rayonunda oğuzlularla birbaşa təmasdayam. Bir daha sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar 

arzulayıram. Sağ olun.  

 

AZƏRTAC 

2005, 19 avqust 
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Oğuz konserv zavodu ilə tanışlıq 

(18 avqust 2005-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 18-də Oğuz 

konserv zavodunda olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, müəssisə 1987-ci ildə Nic konserv zavodunun bir 
sexinin bazasında yaradılmışdı və konservlər, müxtəlif növ şirələr, tomat istehsal edirdi. 1994-cü ildən 

fəaliyyətini tam dayandırmışdı. 2004-cü ildə zavod tam özəlləşdirildikdən sonra burada istehsalın bərpasına 

başlanmışdır. Yenidənqurma işləri ilkin mərhələdə zavodda 35-40 daimi iş yeri açmağa imkan vermişdir. 
Sentyabr ayından əhalidən meyvə-tərəvəz qəbuluna başlanması, Oğuz meşələrində yetişən zoğal, əzgil, 

yemişan, çaytikanı və digər meyvələrin tədarükünə əhalinin marağının artırılması məşğulluq probleminin 

həllinə öz töhfəsini verəcəkdir. 
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramında konservləşdirilmiş meyvə-tərəvəz 

məhsulları istehsalının dəstəklənməsi zavodun dirçəldilməsinə marağı artırmışdır. Mütəxəssis rəyinə 

əsasən, müəssisənin köhnə avadanlığının modernləşdirilməsi nəticəsində quraşdırılmış yeni xətt burada hər 

cür konservlər, geniş çeşiddə mürəbbə və şirələr istehsalına imkan verir. 
Müəssisədə ekoloji cəhətdən təmiz təbii şirələrin, təbii otların konsentratlarının istehsalı nəzərdə 

tutulur. Bunun sayəsində zavod istər respublikamızda, istərsə də xaricdə yaxşı imic qazana biləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev zavodda istehsal prosesi, məhsulların keyfiyyəti və çeşidləri ilə maraqlandı, 
yerli mütəxəssislər tərəfindən quraşdırılmış avadanlıqla tanış oldu və görülən işləri yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2005, 19 avqust 

 

  

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev əlillərə və şəhid ailələrinə yeni mənzillərin orderlərini təqdim etmişdir 

(18 avqust 2005-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 18-də Oğuz 

rayonunda əlillər və şəhid ailələri üçün tikilmiş yaşayış binasının sakinlərinə yeni mənzillərin orderlərini 

təqdim etmişdir. 
Əlillər və şəhid ailələrinin üzvləri Prezident İlham Əliyevi böyük sevinclə qarşıladılar. 

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı 

çərçivəsində əsasən büdcə vəsaiti hesabına tikilmiş binada sahəsi 61 kvadratmetr olan altı üçotaqlı və sahəsi 
52 kvadratmetr olan altı ikiotaqlı mənzil var. Tikinti işləri “Oğuz tikintimexanizasiya” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti tərəfindən görülmüşdür. 

 

Dövlətimizin başçısı İLHAM ƏLİYEV yeni mənzillərin orderlərini təqdim etdikdən sonra 

sakinlər qarşısında çıxış edərək dedi: 

- Ötən müddət ərzində qəbul edilmiş qərarlar, müharibədə iştirak etmiş insanların sosial 

məsələlərinin həlli bizim siyasətimizdə çox böyük yer tutur. Bu, bizim hamımızın borcudur, Azərbaycan 
dövlətinin borcudur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi, Ali baş komandan kimi mən bu 

məsələlərə daim diqqət göstərirəm. 

Bu gün ordu quruculuğuna böyük diqqət göstərilir. Bilirsiniz ki, biz hərbi xərclərə böyük diqqətlə 
yanaşırıq və hərbi büdcəmiz ildən-ilə artır. Hərbi büdcəmiz bu il 76 faiz artıb və 300 milyon dollar təşkil 

edir. Gələn il də gərək ən azı eyni templə artsın. Çünki biz müharibə şəraitində yaşayırıq, torpaqlarımız 

işğal altındadır. Çalışırıq ki, münaqişəni danışıqlar yolu ilə həll edək. Amma görürsünüz ki, heç bir nəticə 
yoxdur. Ona görə biz hər şeyə hazır olmalıyıq. Gərək bizim hərbi potensialımız güclənsin və Ermənistanın 

hərbi potensialından bir neçə dəfə üstün olsun. Biz buna nail olacağıq. 

Eyni zamanda, müharibədə iştirak etmiş, öz sağlamlığını itirmiş insanlara, şəhid olmuş insanların 

ailələrinə daim diqqət göstərilməlidir. Bizim maddi imkanımız yaxşılaşdıqca, büdcəmiz artdıqca bu 
məsələlərə daha böyük həcmdə vəsait ayrılacaqdır. Belə evlər çox tikiləcəkdir. Müharibədə iştirak etmiş 

hər bir insan böyük diqqət və qayğıya layiqdir. Əlimizdən gələni edirik ki, onların cəmiyyətdə yaşamasına 

onların işlə təmin olunmasına kömək göstərək. Ona görə mən çox şadam ki, bu gün evin, mənzilərin 
orderlərini sizə şəxsən təqdim edirəm. Ümidvaram ki, siz bu mənzilərdə yaxşı yaşayacaqsınız, xoşbəxt 

yaşayacaqsınız və gələcək nəsillərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında rolunuzu oynayacaqsınız. 

Sonra dövlətimizin başçısı yeni mənzillərlə tanış oldu. Mənzil almış hər bir ailəyə Prezident İlham 

Əliyevin adından rəngli televizor hədiyyə edildi. 
Yeni mənzillərin sakinləri ümummilli lider Heydər Əliyevin xəttinin layiqli davamçısı Prezident 

İlham Əliyevə təşəkkür etdilər, fəaliyyətini hər sahədə dəstəklədiklərini bildirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2005, 19 avqust 

 

  

https://azertag.az/
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Oğuz şəhərinin “Gənclik” qəsəbəsində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa olunan məktəb 

binasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq 
(18 avqust 2005-ci il) 

 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti hesabına tikilən 

məktəb yeni dərs ilində şagirdləri qəbul edəcəkdir. Binanı “Dayaq” kiçik müəssisəsi tikir, yerli inşaatçılara 
kömək üçün Bakıdan da mütəxəssislər gəlmişdir. 

Prezident İlham Əliyev məktəbin layihəsi ilə tanış oldu, tikinti işləri ilə yaxından maraqlandı, sinif 

otaqlarının genişləndirilməsi, işlərin kefiyyətlə görülməsi barədə müvafiq tapşırıqlar verdi. 
Sonra dövlətimizin başçısı məktəbin yaxınlığında qəsəbə sakinləri ilə görüşüb söhbət etdi. 

İLHAM ƏLİYEV: Gözəl rayondur, gözəl təbiəti var. 

SAKİNLƏR: Cənab Prezident, Sizin sayənizdə bundan sonra daha da gözəl olacaqdır. 
İLHAM ƏLİYEV: Beş-altı məktəb tikilir. Bunun hamısı inkişafdır. Demək, ölkə irəliyə gedir, 

imkanlar artır. Belə olan halda, ilk növbədə, insanların daha da yaxşı yaşamasını təmin etməliyik, uşaqlar 

yaxşı oxumalı, yaxşı savad almalıdırlar. Bütün məktəblərə kompüter qoyulmalıdır. Üç il ərzində 

Azərbaycanın bütün məktəblərində kompüter olacaqdır. Müasir dünyada gərək uşaqlar kompüteri 
öyrənsinlər. Biz məktəbdə oxuyanda heç kompüter yox idi. Amma görün uşaqlar indi necə bilirlər, 

öyrənirlər. 

SAKİNLƏR: Bu il birinci mərhələdə 110 nəfər ali məktəblərə daxil oldu. Sənəd verənlər isə 434 
nəfər idi. 

İLHAM ƏLİYEV: Demək, burada uşaqlar yaxşı oxuyurlar. 

SAKİNLƏR: Bəli, cənab Prezident, uşaqlarımızın çoxu savadlıdır. Müəllimlərimiz də 
savadlıdırlar. Cənab Prezident, icra hakimiyyətinin başçısı rayona da yaxşı rəhbərlik edir. Qaçqınlara 

kömək edir, ondan çox razıyıq. 

İLHAM ƏLİYEV: Mən onu üç ay bundan əvvəl təyin etdim. Hiss edirəm ki, yaxşı işləyir. İlk 

növbədə gərək insanlara diqqət olsun. Birinci növbədə sosial məsələr həll edilməli, maaş olmalıdır, 
müəssisələr yaranmalı, iş yerləri açılmalıdır, çatışmazlıqlar aradan qaldırılmalıdır, Bunların hamısı 

olacaqdır. 

SAKİNLƏR: Cənab Prezident, rayonumuza tez-tez gəlin. 
İLHAM ƏLİYEV: Gələcəyəm. Bu gün parkda keçirdiyim görüşdə ağsaqqal dedi ki, Azərbaycanın 

rəhbəri ilk dəfə Oğuza gəlir. 

SAKİNLƏR: Cənab Prezident, biz çoxdan arzulayırdıq ki, Siz gələsiniz. 

İLHAM ƏLİYEV: Mən də çoxdan arzulayırdım, yaxşı ki, bu arzumu həyata keçirdim. Burada 
tikilən məktəb böyük, müasir standartlara cavab verən məktəb olacaqdır. Uşaqlar gərək yaxşı şəraitdə 

oxusunlar. Bakıda məktəblər necə tikilirsə, burada da elə olacaqdır. 

SAKİNLƏR: Cənab Prezident, Allah Sizin canınızı sağ eləsin. Sizə uzun ömür, cansağlığı arzu 
edirik. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevə Allahdan rəhmət diləyirik. Ruhu şad olsun, gözəl rəhbər və gözəl 

insan idi. 

İLHAM ƏLİYEV: İndi onun siyasəti Azərbaycanda davam etməlidir. Başqa yol yoxdur. Bu yol 
inkişaf yoludur, tərəqqi yoludur. 

SAKİNLƏR: Cənab Prezident, biz Axıska türkləriyik. 90 nəfərik burada. 

İLHAM ƏLİYEV: Çoxdan yaşayırsınız burada? 

SAKİNLƏR: Cənab Prezident, 1989-cü ildə Özbəkistandan gəlmişik. İndi biz bilmirik qaçqınıq, 
ya yerliyik. 

İLHAM ƏLİYEV: Siz qaçqın deyilsiniz, bizim yerlimizsiniz. Axıska türkləri bizim 

qardaşlarımızdır. 
SAKİNLƏR: Cənab Prezident, Axıska türkləri burada az olsa da, bilin ki, biz hamımız Sizi çox 

istəyirik. Və çox arzu edirdik ki, Siz bizim rayonumuza gələsiniz. 

İLHAM ƏLİYEV: Mən də Sizi çox istəyirəm. Azərbaycan bizim hamımızın vətənidir. 
Özbəkistanda o hadisələr baş verdi, siz buraya gəldiniz. Siz hiss edirdiniz ki, bura vətəndir. 

SAKİNLƏR: Cənab Prezident, burada Ermənistan qaçqınları da var. Təxminən 2500 nəfərik. 

Bizim iş problemimiz var, işləmək istəyirik. 

İLHAM ƏLİYEV: Bilirəm, çalışıram bu problemi həll edim. İlk növbədə emal müəssisələri 
tikilməlidir, kənd təsərrüfatı texnikası çatmır. Çünki kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün texnika 
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olmalıdır. Bu məqsədlə “Aqrolizinq” səhmdar cəmiyyəti yaratdıq və bütün bölgələrdə texnika icarəyə 

veriləcəkdir. Xüsusilə kənd yerlərində iş yerlərinin açılması əsas vəzifəmizdir. 
SAKİNLƏR: Mehriban xanım da çox sağ olsun, Allah ondan da, Sizdən də razı olsun. 

İLHAM ƏLİYEV: Mehriban da Xalxal kəndinə gedibdir. Orada da məktəb tikilir. 

SAKİN: Cənab Prezident, mənim kredit məsələsində problemim var. 

İLHAM ƏLİYEV: Kredit üçün müraciət eləmisən? 
SAKİN: Cənab Prezident, deyirlər, gərək girov qoyasan. Girov qoymağa da heç nəyim yoxdur. Bəs 

mən nə edim, krediti necə götürüm? 

İLHAM ƏLİYEV: Əvvəllər ümumiyyətlə heç bir kredit verilmirdi. Kreditlərin verilməsinə son üç 
ildə başlanıbdır. Birinci il verilmişdir 40 milyard manat, ondan sonrakı il 100 milyard manat verilmişdi. Bu 

il 200 milyard manat, gələn il 400 milyard manat olacaqdır. Amma hələlik hamıya kredit çatmır. Siz gərək 

Sahibkarllığa Kömək Milli Fonduna müraciət edəsiniz. 
 

X X X 

 

Dövlətimizin başçısı sakinlərin problemlərinin müsbət həll olunması üçün lazımi kömək 
göstəriləcəyini bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2005, 19 avqust 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Oğuz rayonuna səfəri 

Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin təməli qoyulmuşdur 
(1 mart 2007-ci il) 

 

AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 1-də, günün ikinci 

yarısında Şamaxı rayonundan Oğuz rayonuna gəlmişdir.  
Dövlətimizin başçısı Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin təməlinin qoyulması mərasimində iştirak 

etmişdir.  

Buraya toplaşan və əllərində Azərbaycanın dövlət bayraqları, ulu öndər Heydər Əliyevin və 
Prezident İlham Əliyevin portretləri, xalqımızın ümummilli liderinin müdrik kəlamları yazılmış 

transparantlar olan minlərlə sakin dövlətimizin başçısını böyük hörmət və ehtiramla qarşıladı.  

Prezident əvvəlcə Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin layihəsi ilə tanış oldu.  
“Azərsu” Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rzayev, Türkiyənin “Tekser İnşaat, 

Sənaye və Ticarət” Anonim Şirkətinin prezidenti Mete Yalçın, “Gəncə Körpü-Tikinti-2” Açıq Tipli 

Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Aqibət Məmmədov Prezident İlham Əliyevə məlumat verərək bildirdilər ki, 

Almaniyanın “CES Consulting Engineers” şirkəti texniki-iqtisadi əsaslandırmanı və layihə sənədlərini 
hazırlamışdır. Podratçı şirkət isə Türkiyənin “Hazinadaroğlu”, “Tekser” və Gəncə “Körpü Hüquqi Şəxslər 

Birliyi”dir. Tikinti 420 günə başa çatdırılacaqdır. Təkcə layihənin özünə ayrılan xərclər təqribən 142,1 

milyon ABŞ dolları olacaqdır. Layihənin ümumi dəyəri isə 3 müqavilə ilə birlikdə, bütün vergilər daxil 
olmaqla, 480 milyon manatdır. Kəmərin çəkilməsində Sumqayıtdakı “Azkompozit” zavodunda istehsal 

olunan borulardan istifadə ediləcəkdir. 500 nəfərdən çox adamın çalışacağı tikintidə işçilərin 90-95 faizi 

Azərbaycan vətəndaşları olacaqdır. Su kəmərinin ümumi uzunluğu 267 kilometr, diametri 2 metr, 
məhsuldarlığı isə saniyədə 5 kubmetr olacaqdır.  

Dövlətimizin başçısı suötürücü qovşağın və su kəmərinin qurğuları layihəsi, qazılacaq istismar 

quyularının konstruksiyası, su kəmərinin şərti sxemi, təzyiqnizamlayıcı qurğular, Oğuz suqəbuledici 

qurğular kompleksinin baş planı, eləcə də Abşeron qurğular kompleksinin baş planı və su kəmərinin 
marşrutunun profili ilə tanış oldu. Bildirildi ki, Bakı şəhərinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsi üçün 

çəkiləcək bu kəmərin təşəbbüskarı ulu öndər Heydər Əliyev olmuşdur. Suyun mənbəyində, yəni başlanğıc 

nöqtəsində hündürlük dəniz səviyyəsindən 410 metr, Bakıda son nöqtədə - Yeni Yasamal ərazisində isə 
110 metrdir. Ona görə də su öz təzyiqi ilə nəql olunacaqdır. Yolboyu təzyiqnizamlayıcı qurğular 

quraşdırılacaq, tutumu 10 min kubmetr olan iki su anbarı tikiləcəkdir. Hansısa fövqəladə hal baş verərsə, 

Müşfiqabad qəsəbəsində yerləşəcək yolüstü su anbarından suyu subölüşdürücü qurğular vasitəsilə 

Ceyranbatan su anbarına yönəltmək mümkün olacaqdır. Bu məqsədlə əlavə boru xətti çəkiləcəkdir. Su 
kəmərinin marşrutu 12 çaydan keçir, 8 yerdə avtomobil və 2 dəmir yolu ilə kəsişir. Kəmərdə SCADA tipli 

nəzarət sistemi yaradılacaq, suyun nəqlində elektrik enerjisindən istifadə olunmayacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev layihə ilə tanışlıqdan sonra gilizi təmələ qoydu və beton qarışığını tökdü.  
Sonra bu münasibətlə təntənəli mərasim keçirildi.  

Mərasimi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Kamil Rəhimov açdı.  

 

Oğuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Kamil Rəhimovun çıxışı 

        -Möhtərəm cənab Prezident! 

        Hörmətli mərasim iştirakçıları! 

        Bu gün qədim Oğuz torpağına gəlişiniz rayonun həyatında çox əlamətdar, mühüm tarixi hadisədir. 
İkinci dəfədir ki, dövlət başçısı rayonumuza, oğuzluların görüşünə gəlmişdir. 

        Cənab Prezident, icazə verin, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin layiqli 

davamçısını Oğuz rayonunun bütün əhalisi adından salamlayım. Biz əminik ki, Sizin bu səfəriniz 
yaddaşlarda silinməz izlər buraxacaq, bütövlükdə bölgənin ictimai-siyasi həyatına, iqtisadiyyatın inkişafına 

güclü təkan verəcəkdir. Sizin bölgələrə vaxtaşırı səfərləriniz, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

proqramının icrasına şəxsən nəzarət etməyiniz sahibkarlığın inkişafı, işsizliyin aradan qaldırılması, 
yoxsulluğun azaldılması, iqtisadi və sosial layihələrin reallaşdırılması kimi qlobal vəzifələri həll etməyə 

imkan verir. Dövlət proqramının uğurla yerinə yetirilməsi Oğuz rayonunun da sürətli inkişafına təkan 

vermişdir. Bu gün hər bir Oğuz sakini bu inkişafı öz gündəlik həyatında hiss edir və buna görə də Sizə 

minnətdardır. 
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        2005-ci ildə ilk dəfə Oğuz rayonunda olarkən 12 mənzilli yaşayış binasının şəhid ailələri və 

Qarabağ əlillərinin istifadəsinə verilməsi Sizin qayğıya daha çox ehtiyacı olan insanlara dəyərli hədiyyəniz 
olmuşdur. Eyni zamanda, Siz rayonun köklü problemləri ilə maraqlanmış, onların həllinə kömək 

göstərəcəyinizi bildirmişdiniz. Məhz bunun nəticəsidir ki, indi rayonda möhtəşəm Olimpiya İdman 

Kompleksinin, 100 çarpayılıq xəstəxananın, Qalaçay üzərində uzunluğu 330 metr olan körpünün inşası 

uğurla davam etdirilir. Bu da Sizin oğuzlulara olan böyük qayğınızın təzahürüdür. 
        Ölkədə sahibkarlığın inkişafı üçün Sizin tərəfinizdən yaradılmış əlverişli şərait rayonumuzda da 

bir çox sahənin inkişafında öz əksini tapmışdır. Bu gün Oğuzda yerli sahibkarlar tərəfindən istirahət 

mərkəzləri tikilib istifadəyə verilmiş, konserv, fındıq emalı zavodları, qum-çınqıl istehsalı və süd emalı 
sexləri və s. fəaliyyətə başlamış, rayonda 5177 yeni iş yeri açılmışdır ki, ondan da 1431-i daimi iş yeridir. 

Hazırda turizm və idman-sağlamlıq mərkəzi inşa olunur və 2007-ci ilin yayında onun istifadəyə verilməsi 

planlaşdırılır. 
         Möhtərəm cənab Prezident! 

Sizin tapşırığınızla rayonda abadlıq və quruculuq işlərinin aparılması üçün ötən dövrlər ərzində 1,3 

milyon manat vəsait ayrılması nəticəsində küçə və yollara 25 min kvadratmetr asfalt, səkilərə 8 min 

kvadratmetr üzlük plitə döşənmişdir. Hazırda şəhərin doqquz küçəsində işıqlandırma sistemi quraşdırılır. 
Mədəniyyət mərkəzinin əsaslı təmiri, şəhər parkında və küçələrdə abadlıq işlərinin aparılması üçün hazırlıq 

işləri görülür. Sizin qayğınızın nəticəsidir ki, son iki ildə rayonda 300 yerlik iki məktəb binası inşa edilmiş, 

üç məktəb əsaslı təmir olunmuş, 360 yerlik bir məktəb binasının inşası isə davam etdirilir. 
Eyni zamanda, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli 

Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” 

proqramı çərçivəsində rayonda 640 yerlik dörd məktəb istifadəyə verilmişdir. Bu nəcib təşəbbüsə görə biz 
oğuzlular hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Məlumat üçün bildirim 

ki, son 25 ildə Oğuzda cəmi 2 məktəb tikilmişdi.  

Möhtərəm cənab Prezident! 

Bildiyiniz kimi, təməlqoyma mərasiminə toplaşdığımız Oğuz-Qəbələ-Bakı su xəttinin çəkilməsinin 
təşəbbüskarı ulu öndərimiz Heydər Əliyev olmuşdur. Bu böyük əhəmiyyətə malik işi Siz reallaşdırırsınız. 

Bu nəhəng layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində 300 nəfərədək oğuzlu işlə təmin olunacaqdır. Bu da 

Sizin bizə olan diqqət və qayğınızın təzahürüdür. 
Möhtərəm cənab Prezident! 

Sizin rayonumuza tarixi səfəriniz qüvvəmizi qat-qat artırır, bizi yeni-yeni uğurlara ruhlandırır. Oğuz 

rayonunun bütün əhalisi adından Sizi bir daha əmin edirəm ki, qarşımıza qoyduğunuz vəzifələrin 

öhdəsindən layiqincə gələcək, bütün tapşırıqlarınızı məsuliyyətlə yerinə yetirəcək, Sizin diqqət və qayğınız 
sayəsində rayonumuzu daim inkişaf etdirib, uğurdan-uğura aparacağıq. 

Bu iftixar dolu anları biz oğuzlulara bəxş etdiyinizə görə hədsiz minnətdarlığımızı bildirir, Sizə 

cansağlığı, respublikamızın tərəqqisi, daha da zəngin ölkəyə çevrilməsi naminə fəaliyyətinizdə yeni-yeni 
uğurlar arzulayırıq. 

 

“Azərsu” Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rzayevin çıxışı 
        -Möhtərəm cənab Prezident! 

        Xanımlar və cənablar! 

        Möhtərəm cənab Prezident, ölkənin ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş 

sosial-iqtisadi inkişafı siyasəti, bu gün Sizin tərəfinizdən ardıcıl şəkildə və uğurla davam etdirilir. Ölkə 
iqtisadiyyatı artıq neçə ildir ki, dinamik sürətlə inkişaf edir. Sizin böyük qayğı və diqqətiniz sayəsində bu 

inkişaf infrastrukturun bütün sahələrində, o cümlədən su təchizatı sektorunda da öz əksini tapır. 

Məlum olduğu kimi, Bakı şəhərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 2002-ci ilin dekabr ayında 
ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən Oğuz və Qəbələ rayonları ərazisindən su kəməri çəkilməsi barədə 

müvafiq tapşırıq verilmişdir. 

Möhtərəm Prezident! 
2005-ci ilin sentyabrında keçirilmiş müşavirədə respublikamızda su təchizatının yaxşılaşdırılması 

üçün görüləcək işlər və perspektiv layihələrlə bağlı verdiyiniz tapşırıqlardan sonra Bakı şəhərinin fasiləsiz 

və keyfiyyətli su ilə təmin olunması məqsədi ilə çəkiləcək bu kəmərin reallaşdırılması istiqamətində işlər 

davam etdirilmişdir. 
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Almaniyanın məsləhətçi şirkəti tərəfindən layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırılması və ilkin 

layihələndirilməsi işləri aparılmış, beynəlxalq müsabiqə keçirilmişdir. Onun nəticələrinə müvafiq olaraq, 
layihənin idarə edilməsi və texniki nəzarət Almaniyanın “GES Consulting Engineers” şirkəti tərəfindən, su 

kəmərinin layihələndirilməsi və tikintisi isə Türkiyə və Azərbaycan şirkətləri tərəfindən həyata 

keçiriləcəkdir. 

Möhtərəm cənab Prezident! 
Təməlinin qoyulmasında iştirak etdiyimiz bu kəmər haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. İlk 

növbədə, onu demək istəyirəm ki, bu, əhalinin sosial problemlərinin həlli üçün nəzərdə tutulmuş böyük 

əhəmiyyətli iri infrastruktur layihəsidir. Yerinə yetiriləcək işlərin həcminə, veriləcək suyun miqdarına və 
keyfiyyətinə görə nəinki Azərbaycanda, eləcə də dünyada su təchizatı üzrə ən böyük layihələrdəndir. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Belə əhəmiyyətli layihənin Azərbaycanda həyata keçirilməsi Sizin dəstəyiniz sayəsində, əhalinin 
sosial problemlərinin həllinə yönəldilmiş yüksək diqqət və qayğınız nəticəsində mümkün olmuşdur. Bu 

layihəni şərti olaraq iki hissəyə bölmək olar. Sugötürücü qovşaq və Oğuz-Qəbələ-Bakı magistral su kəməri. 

Sugötürücü qovşaq, əsasən, Oğuz rayonunda yerləşir. Burada 120 ədəd quyunun qazılması nəzərdə tutulur. 

Quyular təxminən 150 metr dərinlikdə 350 millimetr diametrdə qazılacaqdır. Quyuların hər birindən 
saniyədə 50 litr su götürülməsi nəzərdə tutulur. 

Sugötürücü quyuların iş rejiminə avtomatik nəzarət etmək üçün SCADA tipli nəzarət sistemi 

yaradılacaqdır.  
Sugötürücü qovşaq üçün sanitar zona nəzərdə tutulmuşdur. Bu zona təxminən 30 kilometr 

uzunluğunda 1,5 kilometr enində ərazini əhatə edəcəkdir. Bu sahədən başlayaraq, su ümumi uzunluğu 267 

kilometr olan, diametri 2 metrlik şüşə-polietilen borulardan quraşdırılacaq kəmərlə Bakı şəhərinə hövzə 
axını ilə nəql olunacaqdır. Su kəmərinin çəkilişində şüşə-polietilen boruların seçilməsindən əsas məqsəd 

polad borulara nisbətən iqtisadi cəhətdən sərfəli olması, korroziyaya qarşı yüksək davamlılığı, qaynaqdan 

istifadə edilmədən asan quraşdırılması, çəkisinin azlığı və dəyərinin xeyli aşağı olmasıdır. Kəmər boyunca 

hər tərəfə 25 metr olmaqla, 50 metrlik sanitar-mühafizəsi zonası nəzərdə tutulmuşdur. Su kəməri yolboyu 
12 çay məcrasının altından keçəcəkdir. Eyni zamanda, kəmər 8 yerdə avtomobil, 2 yerdə dəmir yolu xətti 

ilə kəsişir. Bu kəmər respublikanın 8 rayonunun ərazisindən keçəcəkdir. 

Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri ilə veriləcək suyun keyfiyyətinə gəlincə, bu saf, təmiz bulaq suyu olub, 
içməli tərkibli əsas minerallarla zəngindir və bu minerallar norma daxilindədir. Bu suda norma həcmində 

insan orqanizmi üçün vacib əhəmiyyəti olan xlor elementi də var. Suyun codluq və minerallıq dərəcəsi 

ümumilikdə Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartından bir neçə dəfə yaxşıdır. 

Kəmər 2008-ci ildə istifadəyə veriləcəkdir. Layihənin həyata keçirilməsində 2000-nə qədər yeni iş 
yeri açılacaqdır. Kəmər vasitəsilə Bakı şəhərinə saniyədə 5 kubmetr həcmində bulaq suyu veriləcəkdir. 

Kəmərin çəkilməsi ilə yanaşı, Bakı şəhərinin su təchizatı sistemində yenidənqurma işlərinin aparılması 

nəticəsində şəhər fasiləsiz olaraq su ilə təmin olunacaqdır. 
Möhtərəm cənab Prezident! 

Bu imkandan istifadə edərək, icazə verin, iqtisadiyyatımızın inkişaf etdirilməsi, əhalinin sosial 

şəraitinin, o cümlədən su təchizatının yaxşılaşdırılmasına göstərdiyiniz böyük qayğı və diqqətə görə Sizə 
öz dərin minnətdarlığımı bildirim. Sizi əmin edirəm ki, paytaxtımızın su təchizatı üçün çox önəmli olan bu 

kəmərin tikintisi ilə bağlı Sizin tapşırıqlarınızın həyata keçirilməsində üzərimizə düşən şərəfli vəzifələrin 

yerinə yetirilməsinə nail olacağıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

 

X  X X 

 

        Prezident İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 
 

-Əziz oğuzlular! 

 Əziz bacılar və qardaşlar! 

 Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox gözəl, çox tarixi bir gündür. Çox böyük, 
Azərbaycan üçün çox önəmli layihə bu gün həyata keçirilməyə başlayır. Bu gün biz Oğuz-Qəbələ-Bakı su 
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kəmərinin təməlini qoyduq və əminəm ki, qısa müddət ərzində bu kəmər inşa olunacaq və Bakı şəhərini 

içməli su ilə təmin edəcəkdir.  
 Bildiyiniz kimi, bu kəmərin tikintisi üçün əvvəllər çox böyük səylər göstərilmişdir, tədqiqat işləri 

aparılmışdır. Ancaq maliyyə vəziyyəti bunu həyata keçirməyə imkan vermirdi. İndi isə Azərbaycanın 

iqtisadi inkişafı o qədər sürətlə gedir ki, biz istənilən layihəni həyata keçirməyə qadirik. İlk növbədə, biz 

insanları daha çox narahat edən məsələlərə diqqət göstəririk, əsas vəsaiti oraya yönəldirik. Sosial 
məsələlərin həlli, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi bizim üçün prioritet məsələdir. O cümlədən 

su təchizatı. Su, sağlamlıq deməkdir, həyat deməkdir. Bu bölgədə mövcud olan su ən yüksək keyfiyyətə 

malikdir. Deyə bilərəm ki, dünyanın ən yüksək standartlarına uyğundur və bəlkə də, bu standartlardan da 
yüksəkdir. Əlbəttə ki, bu kəmərin tikintisi nəticəsində Azərbaycanda xeyli böyük işlər görüləcək, yeni iş 

yerləri açılacaqdır. Nəticədə Bakı şəhəri içməli su ilə tam şəkildə təmin olunacaqdır. Bakının su təminatı 

bizi qane edə bilməz. Bu vaxta qədər 4 kəmər tikilibdir. Birinci kəmər 1917-ci ildə Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev tərəfindən çəkilmişdir. 1950-ci illərdə bir kəmər tikilibdir. Bundan sonra iki kəmər ulu öndər 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilibdir. Əminəm ki, bu beşinci kəmər Bakının bütün su problemlərinin 

həllinə imkan yaradacaqdır.  

Bunu etmək üçün, əlbəttə ki, hər bir böyük layihəni həyata keçirmək üçün ilk növbədə, maliyyə 
imkanları lazımdır və biz də bunları yaradırıq. Son illər ərzində Azərbaycanın uğurlu iqtisadi siyasəti, 

aparılan iqtisadi islahatlar imkan yaradır ki, bu gün biz infrastruktur layihələrinə böyük həcmdə vəsait 

qoyuruq. Elektrik stansiyaları, məktəblər, xəstəxanalar tikilir, yollar salınır, su kəmərləri çəkilir. Bu da çox 
böyük əhəmiyyətə malikdir ki, biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş 

gəlirləri su kəmərinin tikintisinə yönəltmişik. Azərbaycanın uğurlu neft strategiyası öz konkret nəticələrini 

verməkdədir. Biz bunu bugünkü tədbirdə də görürük. Biz bunu Azərbaycanda tikilən məktəblərin simasında 
görürük, maaşların, pensiyaların artırılmasında görürük, yeni yolların salınmasında görürük.  

Bütün bu işlərin təməli 1994-cü ildə qoyulmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 

Azərbaycanda başlanmış uğurlu neft strategiyamız bu imkanları bizə yaradır. İndi Azərbaycanın 

iqtisadiyyatı ən yüksək sürətlə inkişaf edir. Ardıcıl iki ildir bizim iqtisadiyyatımız dünyada ən sürətlə 
inkişaf edən iqtisadiyyatdır. 2005-ci ildə artım 26 faiz, 2006-cı ildə isə 34 faiz olmuşdur. Yəni bunlar 

dünyada analoqu olmayan bir göstəricilərdir. Bununla bərabər, yoxsulluğun səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı 

düşür, işsizlik aradan qaldırılır. 
Bilirsiniz ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı bizim üçün ən prioritet məsələlərdən biridir. 

Təsadüfi deyil ki, böyük layihələr, infrastruktur layihələri, ilk növbədə, bölgələrdə reallaşdırılır. 

Bu yaxınlarda beş yeni elektrik stansiyası tikilmişdir. Onların dördü bölgələrdədir. Bakını bölgələrlə 

birləşdirən yollar salınır. Xəstəxanalar, ilk növbədə, bölgələrdə tikilir. İdman qurğuları da rayonlarda 
yaradılır. Yeni turizm obyektləri, mehmanxanalar - bütün bunlar imkan yaradır ki, işsizlik aradan 

qaldırılsın, insanlar işlə təmin olunsunlar, daha da yaxşı yaşasınlar və bölgələr dirçəlsin, inkişaf getsin.  

Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı məhz bunun hesabına davam edəcəkdir. 
Bizim artıq çox güclü iqtisadi potensialımız mövcuddur. Neft-qaz layihələri Azərbaycanı inkişaf 

edən ölkəyə çeviribdir. Növbəti illərdə bizə çoxlu gəlirlər gələcəkdir və ilk növbədə, ölkəmizin müxtəlif 

sahələrini inkişaf etdirməliyik. İnfrastruktur, sosial obyektlərin yaradılması, yeni iş yerlərinin açılması, 
sahibkarlara dəstək, turizmin inkişafı və beləliklə, qeyri-neft sektorunun ümumi inkişafı mümkün 

olacaqdır. Biz bunu artıq görürük. Bu yaxınlarda regional inkişaf proqramının üçilliyinə həsr edilmiş 

müşavirədə biz bunu bir daha gördük. Bütün bölgələrdə sürətli inkişaf gedir, böyük işlər görülür. Əminəm 

ki, bundan sonra da nəzərdə tutulmuş bütün proqramlar həyatda öz əksini tapacaqdır.  
Azərbaycan öz siyasətini müstəqil şəkildə aparır, bizim iqtisadi imkanlarımız artır, Azərbaycan 

iqtisadi müstəqilliyini, enerji təhlükəsizliyini təmin edibdir və başqa ölkələrin enerji təhlükəsizliyini də 

təmin edəcəkdir. 
Biz indi çox sürətlə inkişaf edən ölkəyik və qarşımızda duran əsas vəzifələr ondan ibarətdir ki, 

insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdıraq. Bunu müxtəlif yollarla, müxtəlif proqramlarla edirik. İlk 

növbədə, maaşları və pensiyaları ildən-ilə və hətta ildə iki dəfə artırmaqla edirik. Büdcə təşkilatlarında 
çalışanların maaşları və pensiyaları artırılıbdır. Digər tərəfdən, minimum əmək haqqının qaldırılması o 

deməkdir ki, artıq özəl sektorda da minimum əmək haqqından aşağı maaş verilə bilməz. Qısa müddət 

ərzində biz minimum əmək haqqını 50 manata çatdırdıq.  

Kreditlərin verilməsi, xüsusilə bölgələrdə, yerli sahibkarlığın inkişafı, onlara dəstək verilməsi. 
Təkcə bu il sahibkarlara kredit şəklində 100 milyon dollar vəsait veriləcəkdir. Bu kreditlər güzəştli şərtlərlə 
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verilir. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün “Aqrolizinq” Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır və onun xətti ilə 

rayonlara böyük miqdarda texnika gətirilir və alınan texnikanın həcmi ildən-ilə artmaqdadır.  
Kənd təsərrüfatına dəstək vermək üçün bu yaxınlarda 80 milyon manat vəsait nəzərdə tutulubdur. 

Bu vəsaitlə gübrələr alınacaq və eyni zamanda, fermerlərə vəsait veriləcək ki, onlar enerji daşıyıcılarını ala 

bilsinlər. Yəni dövlət bu yolla öz üzərinə düşən vəzifələri icra edir.  

Digər tərəfdən, sahibkarlığın inkişafı. Çünki müasir dünyada bu, ən başlıca amildir. Hər bir inkişaf 
etmiş ölkənin iqtisadiyyatında özəl sektor tam əksəriyyət təşkil edir. Azərbaycanda da bu göstərici yüksək 

səviyyədədir. Nəzərə alsaq ki, biz müstəqilliyimizi əldə edəndə özəl sektor faktik olaraq, yox dərəcəsində 

idi, bu gün iqtisadiyyatımızda özəl sektorun payı 81 faizdir. Bu, çox böyük göstəricidir və qısa müddət 
ərzində, 15 il ərzində biz buna nail ola bilmişik. Nəyin hesabına? Çox uğurlu iqtisadi islahatların hesabına, 

eyni zamanda, yerli sahibkarlığın dəstəklənməsi sayəsində.  

Beynəlxalq qurumlarla bizim münasibətlərimiz güclənir. Bütövlükdə, Azərbaycanda aparılan 
xarici siyasət bizim ölkəmizi daha da möhkəmləndirir və ölkədə gedən proseslərin müsbət istiqamətdə 

davamını təmin edir. Azərbaycanda daxili sabitlik tam şəkildə bərqərar olunubdur. Bayaq qeyd etdiyim 

kimi, iqtisadi göstəricilər ən yüksək səviyyədədir. Sadəcə olaraq, bundan sonra qəbul edilmiş bütün 

proqramlar vaxtlı-vaxtında icra olunmalıdır və müəyyən edilmiş bütün məsələlər öz həllini tapmalıdır.  
Təxminən il yarım bundan əvvəl bu su kəmərinin tikintisinə dair məhz Bakıda geniş müşavirə 

keçirildi. Orada məruzələr dinlənildi və göstərişlər verildi. Konkret göstəriş verilmişdi ki, bütün çətin işlər 

görülsün, texniki-iqtisadi əsaslandırma hazırlansın və biz tezliklə kəmərin tikintisinə başlayaq. Belə də 
oldu. Bütün bu məsələlər qısa müddət ərzində öz həllini tapdı və bu gün biz kəmərin təməlini qoyduq.  

Bu kəmərin inşası, eyni zamanda, Azərbaycanda yeni sənaye sahəsinin başlanmasına gətirib 

çıxarır. Keçən ilin sonunda mən Sumqayıtda kompozit borular zavodunun açılışında iştirak etmişdim. O 
borular məhz bu kəmərin tikintisi üçün yaradılır. Əgər biz kəmərin tikintisinə başlamasaydıq, heç kim, heç 

bir investor bu boruların istehsalına vəsait qoymazdı. Ona da külli miqdarda vəsait qoyulubdur və bu 

borular Azərbaycanda istehsal olunur. Biz bunu da təmin edirik. Pulu olan ölkələr müxtəlif yerlərdən 

avadanlıq ala bilərlər, müxtəlif yerlərdən bu boruları ala bilərlər. Amma biz başqa yolu seçmişik. Biz 
istəyirik ki, əldə edilmiş gəlirlər, ilk növbədə, Azərbaycanda yerli istehsalın möhkəmlənməsinə yönəldilsin. 

Özəl sektor da bunu bilir. Bilir ki, əgər biz görsək ki, Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal 

olunursa, onda dövlət xətti ilə icra olunan bütün layihələrdə məhz bu məhsuldan istifadə ediləcəkdir. Belə 
də oldu. Bu gözəl borular artıq Azərbaycanda istehsal olunur. Bu kəmərin tikintisində onlardan istifadə 

edəcəyik. Ondan sonrakı işlərdə də istifadə edəcəyik. Sonra bunlar xaricə satılacaqdır. Beləliklə, 

Azərbaycanda yeni bir istehsal sahəsi yaranır. Bu da öz növbəsində yeni iş yerlərinin açılmasına, 

yaradılmasına gətirib çıxarır. Yəni bunlar bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir. Sadəcə olaraq, güclü təkan 
veriləndə bütün başqa sektorlara da təsir güclü olur. 

Bizim iqtisadi potensialımız möhkəmlənir və belə olan halda, istənilən məsələni həll edə bilərik. 

Büdcəmiz son 3-4 il ərzində 4-5 dəfə artıbdır. Bu nə deməkdir? Əlavə vəsaitdir, dövlət xətti ilə qoyulan 
investisiyaların həcminin artımı, maaş, pensiyaların artımıdır. Bizim ölkəmiz bundan sonra da bu 

istiqamətdə inkişaf edəcəkdir. Güclü siyasi sistem, siyasi sabitlik, xalqla iqtidar arasında olan birlik, güclü 

iqtisadi potensial, neft strategiyamızın uğurla davam etdirilməsi, sosial məsələlərin həlli, sosial obyektlərin 
yaradılması və insanların ildən-ilə rifah halının yaxşılaşdırılması - bizim məqsədimiz budur və bu məqsədə 

doğru inamla irəliləyirik. Bu günə qədər görülən işlər onu göstərir ki, bu istiqamətdə bütün planlarımızı 

həyata keçiririk.      

Bu su kəmərinin tikintisi ona görə önəmlidir ki, ilk növbədə, o, Bakının su probleminin həllinə 
kömək göstərəcəkdir. Bu gün Bakı əhalisinin təxminən 40 faizi fasilələrlə su alır. Digər tərəfdən, bu 

kəmərin tikintisi bir daha onu göstərir ki, müstəqil Azərbaycan dövləti hər şeyə qadirdir. Burada deyildi və 

mən də qeyd etdim ki, bu layihə uzun illər idi ki, müzakirə olunurdu. Hələ Sovet İttifaqı dövründə burada 
böyük su mənbələrinin olması aşkar edilmişdi. Sadəcə, lazım olan tədqiqat-kəşfiyyat işləri aparılmamışdır. 

Çünki o vaxt buna vəsait tapa bilmirdilər. Əlbəttə ki, bu, Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində də 

müzakirə olunurdu. Ancaq o vaxt bizim imkanımız yox idi və bu sahəyə beynəlxalq maliyyə qurumlarından 
kredit almaq da çox çətin məsələ idi. Çünki adətən, krediti o sahəyə verirlər ki, oradan qazanc götürsünlər. 

Biz isə bilirik ki, bu kəmərdən heç vaxt heç bir qazanc götürülə bilməz. Çünki biz buraya qoyulan, yüz 

milyon dollarla ölçülən vəsaiti heç vaxt suyun pulundan qaytara bilməyəcəyik. Yəni bu, sırf sosial xarakter 

daşıyan məsələdir. Ona görə xarici banklarla da danışıqlar heç bir nəticə verməmişdi və biz gözləyirdik. 
Nəinki gözləyirdik, işləyirdik, çalışırdıq ki, güc toplayaq, maddi imkanları yaradaq və öz pulumuzla bunu 
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edək. İndi bu kəmər Dövlət Neft Fondunun hesabına tikilir. Neftdən əldə olunan gəlirlər Neft Fondunda 

cəmləşir və ondan sonra, bax, bu cür məsələlərə yönəldilir. Biz bunu, ilk növbədə, maaşlara, pensiyalara, 
qaçqın-köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və ölkəmiz üçün ən önəmli məsələlərə 

yönəldirik. Yəni bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanın milli sərvəti olan neft, qaz Azərbaycanın 

hərtərəfli inkişafına xidmət edir. Biz bunu gündəlik həyatda da görürük və bundan sonra da görəcəyik. 

Çünki bundan sonra Azərbaycan yalnız və yalnız irəliyə gedəcək və sürətlə inkişaf edəcəkdir. 
Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanın hər bir rayonu inkişaf etsin, o cümlədən Oğuz rayonu. Mən il 

yarım bundan əvvəl Oğuza ilk dəfə gəlmişdim, vəziyyətlə tanış olmuş, öz göstərişlərimi vermişdim. Bu gün 

çox şadam ki, artıq burada böyük tikinti işləri gedir. Burada icra hakimiyyətinin başçısı qeyd etdi, turizm 
infrastrukturu yaradılır, yeni müəssisələr, xəstəxana, məktəblər, digər obyektlər tikilir. Mən istəyirəm ki, 

daha da çox işlər görülsün. Buranın çox gözəl təbiəti var, turizm üçün çox gözəl yerlər var. Biz elə etməliyik 

ki, Oğuz Azərbaycanın ən qabaqcıl rayonuna çevrilsin. Bunun üçün biz gərək birgə işləyək. Siz burada, biz 
də Bakıda. Mən əminəm ki, nəzərdə tutulmuş bütün məsələləri biz birlikdə həll edəcəyik.  

Əziz bacılar və qardaşlar, mən bir daha sizə öz hörmət, məhəbbətimi ifadə edirəm, sizə cansağlığı, 

uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 
(Prezidentin nitqi diqqətlə dinlənildi və alqışlarla qarşılandı). 

 

X X  X 
 

        Sonra Prezident İlham Əliyev rayon sakinləri ilə səmimiyyətlə görüşüb hal-əhval tutdu, qayğıları ilə 

maraqlandı. Oğuzlular belə mühüm layihənin həyata keçirilməsinə, əhalinin sosial rifahının 
yaxşılaşdırılması, bölgələrin inkişafı sahəsində gördüyü tədbirlərə görə dövlətimizin başçısına 

təşəkkürlərini bildirdilər. 

 

AZƏRTAC 

2007, 1 mart 
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Oğuz mərkəzi rayon xəstəxanasının tikintisi ilə tanışlıq 

(1 mart 2007-ci il) 

 

        Prezident İlham Əliyev sonra Səhiyyə Nazirliyinin sifarişi ilə Oğuz şəhərinin Heydər Əliyev 

prospektində inşa olunan mərkəzi rayon xəstəxanasının tikintisi ilə də tanış oldu. 

        Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev Prezidentə məlumat verdi ki, 100 çarpayılıq bu xəstəxanada hər cür 
müasir şərait yaradılacaqdır. İnşaat işlərini “Oğuztikintimexanizasiya” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yerinə 

yetirəcəkdir. Bura bir növ səhiyyə şəhərciyi olacaqdır. Gündə 250 nəfəri qəbul edə bilən poliklinika, təcili 

yardım stansiyası, infeksion və təsərrüfat korpusları, nasosxana, qazanxana da tikiləcəkdir. 
Layihə ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev dedi ki, bu cür xəstəxanalar ölkəmizin bir çox regionlarında, 

o cümlədən Şamaxıda, Şəkidə, Balakəndə, Göyçayda və digər rayonlarda artıq inşa olunur. Dövlətimizin 

başçısı ölkəmizdə əhalinin sağlamlığının qorunması üçün görülən tədbirlərdən danışdı və bu sahəyə bundan 
sonra da diqqət göstəriləcəyini xüsusi vurğuladı. 

 

AZƏRTAC 

2007, 1 mart 
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Oğuz yaxın vaxtlarda turistlərin sevimli istirahət yerinə çevriləcək 

(1 mart 2007-ci il) 

 

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

martın 1-də Oğuz rayonunda “Apra” istirahət və sağlamlıq kompleksinin tikintisi ilə tanış olmuşdur. 

        Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, tikintisinə 2006-cı ilin iyulunda başlanan kompleks ilin 
sonunadək tam istifadəyə veriləcəkdir. Dövlətimizin başçısının sahibkarlığın, regionların sosial-iqtisadi 

inkişafına diqqət və qayğısının daha bir təzahürü olan bu kompleksin ərazisi 1,5 hektar təşkil edir. Tikinti 

sahəsinin ərazisi isə 4200 kvadratmetrdir. 2,2 milyon dollara başa gələcək kompleksə indiyədək 1,6 milyon 
manat xərclənmiş, bunun 400 min manatı işçilərə maaş kimi verilmişdir. 

Burada 31 otaqlı beşulduzlu mehmanxana, 4 kottec, sağlamlıq mərkəzi, gənclərin istirahəti üçün diskoklub 

olacaq, idmanla məşğul olmağa şərait yaradılacaqdır. Beşmərtəbəli mehmanxanada 70 nəfərlik konfrans 
salonu, restoran, internet otağı, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün sinxron tərcümə mərkəzi də 

fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada üçulduzlu mehmanxananın da tikintisi nəzərdə tutulur. 

Prezident İlham Əliyev inşaatçılarla görüşdü, layihə ilə tanış oldu, tikinti sahələrinə baxdı.  

Dövlətimizin başçısı binanın yuxarı mərtəbəsindən ətraf mənzərəni, gözəl təbiəti seyr etdi və bu cür 
obyektlərə gələcəkdə tələbatın çox olacağını bildirdi. Turistlərin bu bölgəyə gəlməsi üçün bütün işlərin 

yüksək səviyyədə görülməsinin zəruriliyini söylədi. 

 

AZƏRTAC 

2007, 1 mart 

 

  

https://azertag.az/
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Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı 

(1 mart 2007-ci il) 

 

Həmin gün Oğuz şəhərində ulu öndərin adını daşıyan muzeyin açılış mərasimi oldu. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, muzey görkəmli dövlət xadimi və siyasi xadim, dahi 
şəxsiyyət Heydər Əliyevin irsinin təbliği, gənc nəslin bu irsdən yararlanması məqsədi ilə yaradılmışdır. 

Burada ulu öndərin uşaqlıq və gənclik illərini, ailə həyatını, Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki  dövrünü, 

kənd təsərrüfatının, sənayenin inkişafına, ordu quruculuğuna, mədəniyyətə və idmana qayğısını, “Əsrin 
müqaviləsi”nin imzalanmasını, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsini əks etdirən 240-a 

yaxın şəkil və eksponat, habelə ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərindən bəhs edən kitablar 

toplanmışdır. Dörd bölmədən ibarət olan muzeydə Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ildə Oğuz rayonuna 
səfəri və burada keçirdiyi görüşlərə dair fotoşəkillər də toplanmışdır. 

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

yazdı. 

 

AZƏRTAC 

2007, 1 mart 
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Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

(1 mart 2007-ci il) 
 

Həmin gün Oğuz şəhərində ulu öndərin adını daşıyan muzeyin 

açılış mərasimi oldu. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi. 
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, muzey görkəmli dövlət xadimi və siyasi xadim, dahi 

şəxsiyyət Heydər Əliyevin irsinin təbliği, gənc nəslin bu irsdən yararlanması məqsədi ilə yaradılmışdır. 

Burada ulu öndərin uşaqlıq və gənclik illərini, ailə həyatını, Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki  dövrünü, 
kənd təsərrüfatının, sənayenin inkişafına, ordu quruculuğuna, mədəniyyətə və idmana qayğısını, “Əsrin 

müqaviləsi”nin imzalanmasını, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsini əks etdirən 240-a 

yaxın şəkil və eksponat, habelə ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərindən bəhs edən kitablar 
toplanmışdır. Dörd bölmədən ibarət olan muzeydə Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ildə Oğuz rayonuna 

səfəri və burada keçirdiyi görüşlərə dair fotoşəkillər də toplanmışdır. 

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

yazdı. 

 

AZƏRTAC 

2007, 1 mart 
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Olimpiya Kompleksi Oğuz gənclərinə gözəl hədiyyə olacaqdır 

(1 mart 2007-ci il) 
 

Prezident İlham Əliyev martın 1-də Oğuz şəhərində Olimpiya Kompleksinin tikintisi ilə tanış 

olmuşdur. 

İnşaatçılar dövlətimizin başçısını böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar. Prezidentə məlumat 
verildi ki, tikintiyə 2006-cı il sentyabrın 1-də başlanmışdır və kompleks 2008-ci il sentyabrın 1-dək tam 

hazır olacaqdır. Obyektin sifarişçisi Gənclər və İdman Nazirliyi, podratçı təşkilat “Rövşən Oğuz” inşaat 

şirkətidir. Bu obyektin istifadəyə verilməsi regionda idmanın inkişafına yeni təkan verəcək, burada 
respublika və beynəlxalq miqyaslı yarışların keçirilməsi mümkün olacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev layihə ilə tanış oldu, inşaatçılara təşəkkürünü bildirdi. Dövlətimizin başçısı 

ölkəmizin artıq 10-dan çox rayonunda olimpiya idman kompleksinin tikildiyini xatırladaraq, bu cür 
tədbirlərin gələcəkdə də davam etdiriləcəyini söylədi. 

Prezidentə idmançılara göstərdiyi diqqət və qayğıya görə təşəkkür bildirildi. 

Bununla da Prezident İlham Əliyevin Oğuz rayonuna səfəri başa çatdı. 

 

AZƏRTAC 

2007, 1 mart 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfəri 

Oğuz Olimpiya-İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir 
(20 sentyabr 2008-ci il) 

 

AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 20-də Oğuz 

rayonuna gəlmişdir.  
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Oğuz Olimpiya-İdman Kompleksinin təntənəli açılış mərasimində 

iştirak etdi. Mərasimə toplaşanlar Prezidenti və xanımı Mehriban Əliyevanı səmimiyyətlə qarşıladılar.  

Prezident İlham Əliyev kompleksin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.  
Məktəblilər səmaya sülh rəmzi olan ağ göyərçinlər buraxdılar.  

Dövlətimizin başçısı komplekslə tanış oldu. Məlumat verildi ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət proqramına uyğun olaraq tikilən idman qurğusunun inşasına 2007-ci ilin fevralında başlanmışdı. 
Gənclər və İdman Nazirliyinin sifarişi ilə inşa olunan kompleksin smeta dəyəri 7,5 milyon manatdır. 

“Rövşən-Oğuz-İnşaat” MMC-nin həyata keçirdiyi inşaat işlərinə 150 nəfər cəlb olunmuşdu. İşçilərin orta 

aylıq əmək haqqı 300-500 manat təşkil etmişdir.  

4,5 hektar ərazidə yerləşən kompleksin əsas korpusuna 575 tamaşaçı yerlik tribunaları olan 
universal idman salonu, trenajor, 100 yerlik konfrans salonları, restoran-bar, habelə inzibati otaqlar daxildir. 

Digər korpusda 25 metrlik üzgüçülük hovuzu vardır. Kompleksin ərazisində 1850 yerlik tribunaları olan və 

beynəlxalq standartlara cavab verən futbol stadionu, voleybol, basketbol meydançaları, tennis kortu 
tikilmiş, idmançıların qalması və istirahəti üçün hərəsi dördnəfərlik 5 kottec tikilmişdir. Stadiona 

Türkiyədən gətirilmiş süni örtük döşənmişdir.  

İdman qurğusunun nasos stansiyası, transformatoru, qazanxanası, hər birinin tutumu 400 kubmetr 
olan 2 ehtiyat su anbarı, yanğından mühafizə məntəqəsi də vardır. Ərazidə geniş abadlıq işləri aparılmış, 

çəmənlik salınmış, 6 min ədəd dekorativ gül kolu əkilmişdir.  

Prezident İlham Əliyev kompleksin trenajor salonu, üzgüçülük hovuzu, basketbol, voleybol və 

futbol meydançaları ilə tanış oldu.  
Sonra kompleksin açılmasına həsr olunmuş mərasim keçirildi.  

Prezident İlham Əliyev mərasimdə çıxış etdi.  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

çıxışı 

 

-Əziz oğuzlular!  
Əziz dostlar!  

Bu gün Oğuz rayonunun həyatında çox gözəl və əlamətdar bir gündür. Bu gün Oğuzda yeni, gözəl, 

müasir Olimpiya-İdman Kompleksi açılır. Mən bu münasibətlə sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.  
Əminəm ki, bu kompleksdən həm idmançılar səmərəli istifadə edəcəklər, həm də Oğuz rayonunun sakinləri 

də istifadə edəcəklər. Burada bütün şərait var, çox gözəl imkanlar var. Həm idman zalı, həm üzgüçülük 

hovuzu, trenajor zalı - bir sözlə, idmanla məşğul olmaq və sağlamlığı möhkəmləndirmək üçün bütün 
imkanlar var. Mən çox şadam ki, bu gözəl gündə sizinlə bərabər bu kompleksin açılışında iştirak edirəm.  

Mən xatırlayıram, keçən il Oğuzda olarkən kompleksin tikintisi ilə tanış olmuşdum. Kompleks qısa 

müddət ərzində və yüksək keyfiyyətlə və böyük zövqlə tikilibdir. Bunun həm xarici görünüşü gözəldir, həm 

də daxili təchizatı bütün dünya standartlarına uyğundur. Əminəm ki, Oğuzda bu kompleksin fəaliyyətə 
başlaması nəticəsində burada idmanın inkişafına daha da böyük təkan veriləcəkdir. Mən çox istəyirəm ki, 

Azərbaycanın hər yerində, hər bir rayonunda güclü idmançılar yetişsin, insanlar güclü, fiziki cəhətdən 

sağlam olsunlar. Gənc nəsil həm fiziki cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən sağlam olsun. Beləliklə, 
Azərbaycanın həm idman şöhrəti daim yüksəklərdə qalacaq, həm də Azərbaycan vətəndaşları, xüsusilə, 

uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər fiziki cəhətdən sağlam olacaqlar.  

Azərbaycanın çox böyük idman uğurları var, idman qələbələri var. Bizim idmançılarımız, - bizim 
qaliblərimiz, Olimpiya oyunlarının çempionları, mükafatçıları - bu gün burada iştirak edirlər, Azərbaycanın 

idman şöhrətinin qaldırılması üçün çox böyük işlər görürlər. Beynəlxalq yarışlarda, çempionatlarda, əlbəttə 

ki, Olimpiya oyunlarında Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edirlər. Azərbaycan dünya idman ailəsində özünə 

layiq yerini tuta bilibdir və dünyada idman ölkəsi kimi tanınır. Bizim uğurlarımız, əlbəttə ki, hər bir 
vətəndaşı sevindirir, eyni zamanda, idmançılarımızın uğurlu çıxışları gənclərə də örnəkdir, gənclərə də 
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gözəl nümunədir. Əminəm ki, bu gözəl qələbələrdən sonra idman bölmələrinə axın daha da güclənəcək, 

idmanla məşğul olmaq istəyənlərin sayı artacaqdır. Əlbəttə ki, bunu etmək üçün və bütün bu məqsədlərə 
nail olmaq üçün, idmanla məşğul olmaq üçün gərək yaxşı şərait olsun. Biz bu şəraiti yaradırıq. Sadəcə 

olaraq, hansısa idman qurğularının tikilməsi ilə kifayətlənmirik. Mən istəyirəm ki, hər bir rayonda ən 

müasir idman infrastrukturu yaradılsın. Hər bir yerdə idmanla məşğul olmaq üçün yaxşı şərait olsun və biz 

Oğuz rayonunun timsalında bunu görürük.  
Siz, rayonun sakinləri yaxşı bilirsiniz ki, əhali baxımından Oğuz böyük rayon deyildir. Amma 

mənim üçün bu, heç vaxt heç bir meyar olmamışdır. Mənim üçün bütün rayonlar əzizdir, bütün Azərbaycan 

vətəndaşları əzizdir. Rayonun böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq, mən düşünürəm ki, hər bir yerdə, hər 
bir rayonda çox gözəl şərait olmalıdır. Həm idmanla məşğul olmaq üçün şərait, həm infrastruktur layihələri, 

həm də səhiyyə obyektləri, məktəblər, yollar, abadlıq işləri olmalıdır. Biz Oğuz rayonunda bütün bunları 

görürük. Bu idman kompleksi ilə üzbəüz böyük xəstəxana kompleksi tikilir və orada çox gözəl avadanlıq 
quraşdırılacaqdır. Sakinlərin müayinəsi və müalicəsi üçün bütün şərait yaradılacaqdır.  

Oğuz rayonu çox gözəl təbii sərvətlərə malikdir. Gözəl təbiəti var, iqlimi var. Çox gözəl mənzərəli 

yerləri var. Əminəm ki, turizmin inkişafı Oğuz rayonunun gələcək inkişafına böyük xidmət göstərəcəkdir. 

Bu gün, eyni zamanda, yeni mehmanxananın açılışında iştirak edəcəyəm. Yəni bütün bu hadisələr onu 
göstərir ki, hər bir rayonun potensialından biz səmərəli şəkildə istifadə etməliyik. Elə etməliyik ki, rayonda 

gedən işlər onun iqtisadi imkanlarını genişləndirsin.  

Əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti öz iqtisadi imkanlarını işə salaraq, bütün rayonlarda gedən abadlıq-
quruculuq işlərinə kömək göstərir. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanın bütün rayonları dövlət büdcəsindən 

dotasiyalar hesabına yaşayırlar. Bu, bundan sonra da davam edəcəkdir. Hər bir rayonun infrastruktur 

layihələrinə, belə gözəl komplekslərin, xəstəxana, məktəb tikintisinə və sair işlərin görülməsi üçün 
Azərbaycanın dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Əlbəttə ki, gələcəkdə bizim iqtisadi imkanlarımız daha da 

böyük olanda, daha da böyük işlər görəcəyik. Amma hər bir rayon da öz iqtisadi, sənaye və turizm 

potensialından səmərəli şəkildə istifadə etməlidir və Oğuz rayonunda da belə imkanlar var.  

Biz çalışmalıyıq və bundan sonra da bunu edəcəyik ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində çox geniş 
quruculuq, abadlıq işləri davam etsin, bu yüksək templər saxlanılsın. Azərbaycanın bütün bölgələrində 

yaxşı yaşamaq üçün, yaxşı işləmək üçün, yaxşı oxumaq üçün və idmanla yaxşı məşğul olmaq üçün bütün 

imkanlar olsun.  
Azərbaycanın inkişafı bu gün çox sürətlidir. Bütün bölgələrdə böyük quruculuq-abadlıq işləri 

aparılır. Bizim iqtisadi islahatlarımız istər sənaye potensialının inkişafında, istərsə də kənd təsərrüfatının 

inkişafında öz bəhrəsini verir. Böyük infrastruktur layihələri icra olunur. Xüsusilə bu zonanın hərtərəfli 

inkişafı üçün lazımi tədbirlər görülür. Dünən mən Zaqatala şəhərində yeni aeroportun açılışında iştirak 
etmişdim. Aeroportun tikintisi, o cümlədən Oğuz rayonunun turizm imkanlarına da böyük dəstək olacaqdır. 

Əminəm ki, həm Bakıdan, həm Azərbaycanın başqa şəhərlərindən, həm də başqa ölkələrdən buraya gələn 

turistlərin sayı getdikcə artacaqdır. İlk növbədə, ona görə ki, burada çox gözəl təbiət var. Təbiət baxımından 
Oğuz rayonu dünyanın istənilən yerindən geridə qalmır.  

Digər tərəfdən, Azərbaycanda hökm sürən sabitlik, əmin-amanlıq, əlbəttə ki, turistlərin cəlb 

olunmasında öz rolunu oynayacaqdır. Bilirsiniz ki, turizmin inkişafı o ölkələrdə daha sürətlə gedir ki, orada 
vəziyyət sabitdir, heç bir qarşıdurma yoxdur, heç bir daxili, yaxud da xarici təhlükə yoxdur. Azərbaycan bu 

baxımdan bütün başqa ölkələrdən daha da əlverişli vəziyyətdədir. Çünki bizdə sabitlik, əmin-amanlıq, 

vətəndaş həmrəyliyi var. Bütün bunlar Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına, o cümlədən turizmin inkişafına 

xidmət göstərir.  
Yəni Azərbaycanı, Oğuz kimi başqa rayonları turizm mərkəzlərinə çevirmək üçün bizim bütün 

imkanlarımız var. Yenə də deyirəm, hər bir rayonun öz xüsusiyyətləri var. Hər bir rayonda o rayonun 

xüsusiyyətlərinə uyğun işlər aparılmalıdır. Harada sənaye potensialı artırılır, harada misal üçün, kənd 
təsərrüfatı, turizm inkişaf etdirilir və sair. Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı bu işlərlə bağlıdır.  

Əlbəttə ki, bizim böyük təbii ehtiyatlarımız var - neft, qaz və biz bu ehtiyatları dənizin dibindən 

çıxarır və boru xətləri ilə dünya bazarlarına ixrac edirik. Bundan Azərbaycan dövləti böyük gəlirlər əldə 
edir. Bu gəlirlər bizə imkan verir ki, belə gözəl komplekslər və başqa obyektlər tikək. Ancaq uzunmüddətli 

inkişafımız üçün Azərbaycanın qeyri-neft sektoru inkişaf etməlidir. Mənim son beş il ərzində apardığım 

siyasətin, demək olar, əsas istiqaməti bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda bölgələr də inkişaf etsin, 

iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru, xidmət sektoru inkişaf etsin ki, Azərbaycan gələcəkdə təbii resurslardan 
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asılı olmasın. Bu gün bunu etmək mümkün deyil və bu, təbiidir. Ancaq biz bu yolla gedirik və qeyri-neft 

sektoru ildən-ilə daha da artır.  
Bu gün biz özümüzü ərzaq məhsulları ilə, demək olar ki, maksimum dərəcədə təmin edirik və 

görüləcək əlavə tədbirlər nəticəsində Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyini yüz faiz təmin edəcəkdir. Bugünkü 

dünyada bu, böyük bir nailiyyətdir. Çünki istisna olunmur ki, gələcək illərdə ərzaq təminatı ilə problemlər 

daha da ciddiləşəcək və o ölkələr ki, daha çox idxaldan asılılığı var, onlar böyük problemlərlə üzləşə bilər. 
Bunun qabağını almaq üçün biz bu gün tədbirlər görürük. Ərzaq təhlükəsizliyi, nəqliyyat təhlükəsizliyi, 

enerji təhlükəsizliyi - dünya birliyini narahat edən bu üç əsas məsələ Azərbaycanda uğurla həll olunur və 

biz bunları gələcəkdə də həll edəcəyik. Azərbaycanın uğurlu, dayanıqlı inkişafını təmin etmək üçün nə 
lazımdırsa, biz onu edəcəyik.  

Əziz oğuzlular, mən bu gün sizi bir daha ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Mən əminəm ki, siz bu 

idman kompleksindən səmərəli istifadə edəcəksiniz və burada yeni çempionlar yetişəcəkdir. Onlar da öz 
növbəsində, görkəmli olimpiyaçılar kimi, Azərbaycanın idman şöhrətini daim yüksəklərdə saxlayacaqlar.  

Sizi bir daha təbrik edirəm, sizə uğurlar, cansağlığı arzulayıram.  

Sağ olun!  

 

X X X 

 

Sonra incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert oldu. 

 

AZƏRTAC 

2008, 20 sentyabr 
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Oğuz şəhərində mərkəzi park salınır 

(20 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, sentyabrın 20-də Prezident İlham Əliyev Oğuz şəhərində 

yeni salınan mərkəzi parkda olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısının tövsiyəsinə uyğun olaraq salınan parkda inşaat işlərinə bu ilin mayında 
başlanmışdır. Ərazisi 2,6 hektar olacaq parkın layihəsi yerli və xarici mütəxəssislərin birgə iştirakı ilə 

hazırlanmışdır. 

Avropa və milli memarlıq üslubunda salınacaq parkda 6 fəvvarə (o cümlədən 2 musiqili fəvvarə), 
2 konsert səhnəsi, uşaqlar üçün karusellər olacaqdır. 

Hazırda ərazidə torpaq və dəmir-beton işləri davam etdirilir. 

 

AZƏRTAC 

2008, 20 sentyabr 

 

  

https://azertag.az/
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“Afra-otel” kurort və biznes mərkəzinin açılışı 

(20 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 20-də Oğuz rayonunda 

“Afra-otel” kurort və biznes mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi. 
Tikintisinə 2006-cı ilin iyununda başlanmış, yarımzirzəmi ilə birlikdə 6 mərtəbədən ibarət olan bu 

mərkəzin binasının ümumi sahəsi 6780 kvadratmetrdir. Binanın yarımzirzəmi hissəsində bar, kabinetlər, 

bilyard və oyun otaqları, habelə qazanxana, anbar, transformator yardımçı stansiyası yerləşir. Əsas 
mərtəbələr biznes mərkəzi, inzibati otaqlar, 65 yerlik konfrans salonu, 60 və 200 yerlik restoranlar, eyni 

vaxtda 108 nəfərin qalması üçün 1 və 2 yerlik 31 nömrə, o cümlədən 4 ədəd lyuks nömrə vardır. 

Polşa və Cənubi Koreya istehsalı olan istilik və havalandırma sistemləri olan binada 6 və 8 nəfərlik 
2 sürətli lift də quraşdırılmışdır. Qonaqlar sürətli internet və peyk rabitə xidmətlərindən də geniş istifadə 

edəcəklər. 

Mərkəzin tikintisində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondundan alınmış 500 min manatlıq güzəştli 

kreditlərdən də istifadə olunmuşdur. 
Burada 40 daimi iş yeri yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev konfrans salonu, restoranlar, həyətdəki 4 ədəd kottec, 25 metrlik su hovuzu, 

tennis kortu, əl oyunları meydançası, disko-klub, sağlamlıq mərkəzi, avtomobil dayanacağı və digər 
tikililərlə tanış oldu, ərazini gəzdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 20 sentyabr 
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Zaqatala 

 
2006, 12 aprel 

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Zaqatala rayonuna gəlmişdir 
 Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksinin təntənəli açılış mərasimi: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 

  Zaqatalada Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin təməli qoyulmuşdur 

 Zaqatala sərhəd dəstəsinin şəxsi heyəti ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyevin nitqi 
 Zaqatalada yeni hava limanı tikiləcəkdir 

 

2008, 19 sentyabr 
 Zaqatala rayonu: Daxili Qoşunların Zaqataladakı “N” hərbi hissəsinin yeni binasının tikintisi ilə tanışlıq 

 Heydər Əliyev Parkı Zaqatalanın yeni istirahət guşəsidir 

 Zaqatalada Heydər Əliyev muzeyi açılmışdır 
 Zaqatala şəhər stadionu UEFA standartlarına cavab verir 

 Zaqatala hava limanının təntənəli açılışı: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

 Akademik Zərifə Əliyeva adına park Zaqatalaya daha da gözəllik verir 

 Turistlər “Qafqaz” mehmanxanasından razı qalacaqlar 
 Zaqatalada Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi istifadəyə verilmişdir 

 Akademik Zərifə Əliyeva adına qızlar liseyinin açılışı 

 Qarabağ müharibəsi əlillərinə və şəhid ailələrinə yeni mənzillər verilmişdir 
 Zaqatala tütün istehsalı və emalı müəssisəsi ilə tanışlıq 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Zaqatala rayonuna gəlmişdir 

(12 aprel 2006-cı il) 
 

AZƏRTAC xəbər verir ki, respublikamızın şimal-qərb bölgəsində səfərdə olan Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də Zaqatala rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Zaqatala şəhərindəki Heydər Əliyev parkı ilə tanış oldu. Şəhərin 
mənzərəli guşəsində yerləşən və bir neçə hektar ərazini əhatə edən bu yaraşıqlı parkda 127 növ ağac 

əkilmişdir. Zaqatalalıların və şəhərin qonaqlarının ən sevimli yeri olan parkda istirahət üçün hər cür şərait 

yaradılmışdır. 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla parka baxdılar, 

buradakı səliqə-sahmandan razılıqlarını ifadə etdilər. Dövlətimizin başçısı ümummilli lider Heydər 

Əliyevin parkda ucaldılmış abidəsi önünə gül-çiçək dəstəsi qoydu. Prezidentin ailə üzvləri də abidənin 
önünə gül dəstəsi qoydular. 

 

AZƏRTAC 

2006, 12 aprel  
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Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksinin təntənəli açılış mərasimi 

(12 aprel 2006-cı il) 
 

AZƏRTAC xəbər verir ki, aprelin 12-də Zaqatala şəhərində Olimpiya İdman Kompleksinin 

təntənəli açılış mərasimi olmuşdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edirdi. 

Kompleksin qarşısına toplaşan on minlərlə sakin dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar. Onlar 
mərasimə Prezidenti salamlayan şüarlarla, ulu öndərin və dövlətimizin başçısının portretləri, Azərbaycanın 

dövlət bayraqları ilə gəlmişdilər. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev kompleksin açılışını bildirən qırmızı lenti kəsdi. 
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksi Milli Olimpiya 

Komitəsinin sifarişi ilə “General Honştrakshin” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən inşa edilmişdir. 

İnşaat işlərinə 2004-cü ilin əvvəlində başlanmış bu möhtəşəm idman qurğusunun tikintisinə 1 milyon 600 
min yeni Azərbaycan manatı xərclənmişdir. Tikintinin qızğın çağında burada 300 nəfərədək adam 

çalışmışdır. Birinci korpusda inzibati bina, ikinci korpusda 25 metrlik üzgüçülük hovuzu və 130 tamaşaçı 

tutan idman salonu, üçüncü korpusda isə 350 tamaşaçı yeri olan böyük idman salonu yerləşir. Məşq 

salonları, yeməkxana və xidmət otaqları da vardır. Gələcəkdə kompleksin həyətində idmançıların qalması 
və istirahət etməsi üçün 16 ədəd 2 mərtəbəli kottec tikilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda kompleksin 

qarşısındakı ərazidə 3500 tamaşaçı yeri olan beynəlxalq standartlara uyğun yeni stadionun tikintisi sürətlə 

davam etdirilir. Bolqarıstanlı mütəxəssislərin layihəsi əsasında inşa edilən yeni stadionda futbol və digər 
kütləvi idman oyunlarının keçirilməsi üçün meydançalar, habelə xidməti otaqlar olacaqdır. Gələcəkdə 

idman kompleksinin ərazisində 3 mərtəbəli mehmanxana binasının və tennis kortlarının tikintisi də nəzərdə 

tutulur. 
Prezident İlham Əliyev üzgüçülük hovuzu, voleybol, basketbol və həndbol yarışlarının 

keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan salona baxdı, idmançıların nümunəvi çıxışlarına tamaşa etdi.  

Sonra kompleksin qarşısında təntənəli mərasim keçirildi. Dövlətimizin başçısı mərasimdə nitq 

söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 
 

- Əziz bacılar və qardaşlar!  

Sizi ürəkdən salamlayıram və bu gözəl olimpiya kompleksinin açılışı münasibətilə təbrik edirəm. 

Çox gözəl idman kompleksidir, hər cür şərait - idman salonları, üzgüçülük hovuzu var və əminəm ki, 
Zaqatala idmançıları və sakinləri bu kompleksdən səmərəli istifadə edəcəklər. Zaqatalada idman həmişə 

çox yüksək səviyyədə olubdur. Bu bölgədən çıxmış idmançılar beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan 

idmanının şərəfini qoruyublar və yüksək nəticələr qazanıblar. Eyni zamanda Azərbaycan Milli Olimpiya 
Komitəsinin prezidenti kimi mən iki il əvvəl qərara gəldim ki, Zaqatalada müasir olimpiya kompleksi 

tikilməlidir ki, burada idman daha da sürətlə inkişaf etsin, idmanla məşğul olmaq üçün şərait müasir dünya 

standartlarına cavab versin. Bu gün burada idman salonunda uşaqları görəndə çox sevindim. Bu, bizim 
gələcək nəslimizin fiziki və mənəvi cəhətdən tərbiyə olunması üçün çox mühüm bir amildir. Bildiyiniz 

kimi, idman insanı fiziki cəhətdən sağlam böyüdür, eyni zamanda, idmanla məşğul olan uşaqlar mənəvi 

cəhətdən çox möhkəm olurlar. Onlarda vətənpərvərlik ruhu çox yüksək səviyyədə olur. Əlbəttə ki, idman 

həm də ölkənin şöhrətidir. İdman artıq dünyada insanları birləşdirən ən əsas amillərdən biridir. Eyni 
zamanda, hər bir ölkənin təbliğinə də xidmət göstərir. Bizim idmançılarımız müxtəlif beynəlxalq yarışlarda, 

dünya çempionatlarında, olimpiya oyunlarında yüksək nailiyyətlər qazanaraq Azərbaycanı tanıdırlar, 

ölkəmiz haqqında dolğun təsəvvür yaradırlar.  
Mən çox şadam ki, bu Olimpiya İdman Kompleksi yüksək dünya standartlarına cavab verir. 

Bununla yanaşı, burada futbol stadionu da tikiləcək, artıq inşasına başlanıbdır. Beləliklə, Zaqatalada həm 

rayon üçün çox gözəl idman infrastrukturu yaradılıb və eyni zamanda burada Azərbaycan çempionatları 
keçiriləcək, beynəlxalq yarışların keçirilməsi üçün bütün imkanlar var.  

Mənim məqsədim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsi inkişaf etsin və bölgələrdə, 

rayonlarda dünya standartlarına cavab verən infrastruktur obyektləri, idman qurğuları, tibb ocaqları, 

məktəblər, zavodlar, fabriklər istifadəyə verilsin. Bildiyiniz kimi, bu gün Zaqatalada yeni Müalicə-
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Diaqnostika Mərkəzinin təməl daşı da qoyulacaqdır. Bu yaxınlarda bu barədə də qərar qəbul edilibdir. Bu, 

bölgələrin sosial problemlərinin həlli üçün çox lazımlı bir proqramdır.  
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yeni tibb ocaqları yaradılır. Bizim tibb xidmətimiz yüksək 

səviyyədə olmalıdır. İnsanlar vaxtlı-vaxtında müalicə keçməlidirlər. Diaqnostikanın səviyyəsi yüksək 

olmalıdır. Xəstəlik olmamalıdır, əgər kimsə xəstələnirsə, vaxtında bu xəstəlik müəyyən edilib tədbirlər 

görülməlidir.  
Zaqatalada yeni aeroportun tikintisi də nəzərdə tutulub, bu barədə də qərar verildi. Çünki bu 

bölgənin hərtərəfli inkişafı üçün mütləq müasir aeroport olmalıdır. Düzdür, mövcud aeroport var, vaxtilə 

Zaqatalada və Şəkidə də tikilibdir. Amma həmin aeroportlar böyük təyyarələrin qəbul olunmasına imkan 
vermir. Azərbaycanın hava nəqliyyatı müasirləşir. İndi biz köhnə sovet təyyarələrindən imtina edirik, 

müasir təyyarələr - boinqlər, aerobuslar, böyük yük təyyarələri alırıq. Onların buraya gəlməsi üçün müasir 

uçuş-enmə zolağı, aerovağzal kompleksi olmalıdır. Mən şübhə etmirəm ki, aeroport tikiləndən sonra buraya 
axın daha da çox olacaqdır.  

Hər bir bölgənin inkişafı üçün infrastruktur yaradılmalıdır – yollar, elektrik stansiyaları, su xətləri, 

qaz kəmərləri, yeni aeroportlar. Bunların hamısı bizim proqramımızda var və bölgənin hərtərəfli inkişafı 

üçün bütün bu tədbirlər görüləcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Zaqatala rayonu Bakıdan uzaqda yerləşir, buraya 
gəliş-gedişin asanlaşması üçün bu tədbirləri görməliyik. Bu gün biz bu məsələyə də baxacağıq. Yəni bir 

sözlə, Zaqatala rayonunun sosial-iqtisadi inkişafına biz kompleks şəkildə baxırıq.  

Bizim bütün planlarımız, proqramlarımız həyatda öz əksini tapır. Bildiyiniz kimi, iki il bundan 
əvvəl regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı qəbul edilibdir. O gündən bu günə qədər proqram uğurla 

icra olunur. Proqramda nəzərdə tutulan bütün məsələlər öz əksini tapır ki, eyni zamanda, əlavə tədbirlər də 

görülür. Mənim bölgələrə səfərlərimin, demək olar ki, əsas məqsədi görülən işləri təhlil etmək, yerlərdə 
vəziyyətlə tanış olmaqdır ki, insanları hansı məsələlər narahat edir və mövcud olan problemlərin aradan 

qaldırılması üçün əlavə tədbirlər planı hazırlamaqdır. Hansı məsələ ilk növbədə həll olunmalıdır - bunu biz 

yerlərdə müzakirə edirik. Məsələlər həm sizinlə görüşlərdə, eyni zamanda, yerli icra orqanlarının 

nümayəndələri ilə müzakirə olunur.  
Zaqatala Azərbaycanın çox gözəl bir guşəsidir. Burada çox gözəl təbiət, təbii şərait var, gözəl, 

zəhmətkeş, vətənpərvər insanlar yaşayır. Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsində zaqatalalıların 

çox böyük xidməti olmuşdur. Bu gün siz öz əməyinizlə, zəhmətinizlə ümumi işimizə böyük töhfə verirsiniz.  
Mən istəyirəm ki, bu bölgədə yeni müəssisələr, fabriklər, iş yerləri yaradılsın. İqtisadiyyatın bu 

bölgəyə uyğun olan müəyyən istiqamətləri - emal sənayesi, turizm, digər sahələr inkişaf etsin. Əlbəttə ki, 

sosial infrastrukturun yeniləşməsi çox önəmlidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda məktəb tikintisi çox geniş 

vüsət alır. Keçən il 300-dən artıq məktəb tikilibdir. Bu il də böyük proqram nəzərdə tutulubdur. 
Azərbaycanda yararsız vəziyyətdə olan bir dənə də məktəb olmamalıdır. Biz onları yeniləşdirməliyik, 

müasirləşdirməliyik, yeni avadanlıqla təchiz etməliyik. İnsanların təmasda olduqları bütün sahələrdə - 

təhsil, səhiyyə və digər sahələrdə ciddi islahatlar aparılmalıdır. Bunu etmək üçün, ilk növbədə, iqtisadi 
potensial möhkəmlənməlidir. Bu məsələlər də diqqət mərkəzindədir.  

Bilirsiniz ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı ildən-ilə güclənir, dünyada ən yüksək sürətlə inkişaf edir. 

Azərbaycanda müşahidə olunan iqtisadi artım heç bir başqa ölkədə yoxdur. İqtisadiyyatımız keçən il 26 
faizdən çox artıbdır. İlkin məlumatlar mənə verilib, bu ilin birinci rübündə təxminən 40 faiz artıbdır. Bu, 

onu göstərir ki, bizim nəzərdə tutduğumuz işlər həyatda öz əksini tapır. Əsas məqsəd odur ki, insanlar bu 

gözəl makroiqtisadi göstəriciləri gündəlik həyatda hiss etsinlər. Maaşlar, pensiyalar, digər sosial 

müavinətlər qaldırılmalıdır. Eyni zamanda, kreditlər verilməlidir və verilir. Kənd təsərrüfatının inkişafına 
böyük diqqət göstərilir. Baxın, son iki il ərzində Azərbaycanda ölkəmizin uzunmüddətli inkişafı üçün nə 

kimi əsas işlər görülübdür. Magistral yolların, yeni elektrik stansiyalarının tikintisi artıq sürətlə gedir. Bu 

gün Azərbaycanda 6 yeni elektrik stansiyası tikilir. Onların ümumi gücü 1000 meqavatdır. Onlardan biri 
Şəki rayonunda tikilir. 90 meqavat gücündə olan stansiya bu il istismara verilməlidir. Ondan sonra bu 

bölgədə işıq problemi tamamilə aradan qaldırılmalıdır.  

Dörd rayonun - Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarının qış mövsümündə elektrik enerjisinə 
tələbatı təxminən 130 meqavatdır və indi buraya müxtəlif yerlərdən verilir. Ancaq Şəkidə 90 meqavat 

gücündə elektrik stansiyasının tikilməsi görün bu işlərdə bizə nə qədər kömək göstərəcəkdir.  

Bununla yanaşı, idman kompleksləri, səhiyyə ocaqları, məktəblər tikilir, iş yerləri açılır. İki il, iki 

ilyarım ərzində 350 min yeni iş yeri açılıbdır və bu proses sürətlə davam edir. Kənd təsərrüfatının inkişafı 
üçün təkcə bu il büdcədə 100 milyon yeni manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulubdur. Yəqin ki, sabah 
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bölgə sahibkarlarına kreditlər verilməyə başlanacaqdır. Əgər kredit olmasa, onda sahibkarlığı inkişaf 

etdirmək çətin olacaqdır. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar üçün, kəndlilər üçün kredit, gübrə verilməlidir. 
Əlbəttə ki, kənd təsərrüfatı texnikası da verilməlidir. Bunu da bizim yaratdığımız “Aqrolizinq” Səhmdar 

cəmiyyəti etməlidir.  

Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı artıq bir reallıqdır. Sadəcə olaraq, mən istəyirəm, biz hamımız 

istəyirik ki, bu inkişaf daha da sürətlə getsin. Bunu etmək mümkündür. Görülən işlər göstərir ki, biz düzgün 
istiqamətdə inkişaf edirik. Amma görülən işlərin sürəti daha da yüksək olmalıdır. Mən bunu bilirəm, hiss 

edirəm, bütün səylərimi ona yönəldirəm ki, biz bu inkişafa daha da sürətlə nail olaq.  

Minimum əmək haqqı insanın minimum tələbatına cavab verməlidir. Bu gün belə deyil, minimum 
əmək haqqı insanın tələbatını ödəmir. Düzdür, son iki il ərzində minimum əmək haqqı 3-4 dəfə qaldırılıbdır. 

Ancaq bu imkan vermir ki, o minimumu alan insan normal yaşasın. Yaxud da, minimum pensiya imkan 

vermir ki, insan normal yaşasın. Bu, dözülməz bir vəziyyətdir. Biz bunu həll edirik, ancaq necə bunu həll 
edək? Ancaq iqtisadiyyatı inkişaf etdirməklə, ancaq yeni iş yerlərinin açılması ilə, ulu öndərimiz Heydər 

Əliyevin neft strategiyasının davam etdirilməsi ilə. Bildiyiniz kimi, bu il Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru 

kəməri istismara verilir. Ondan sonra ölkəmizə milyardlarla dollar vəsait gələcəkdir. Biz ondan səmərəli 

istifadə etməliyik. Müasir infrastruktur yaratmalıyıq. Maaşları, pensiyaları qaldırmalıyıq. Hər bir yerdə, hər 
bölgədə yeni iş yerlərinin açılmasına şərait, sahibkarlığın inkişafına şərait yaratmalıyıq və ölkəmiz belə 

inkişaf edəcəkdir. Əlbəttə ki, yerli təşəbbüs də çox təqdir edilir. Yerlərdə olan problemləri sizdən yaxşı heç 

kim bilmir. Siz problemləri qaldırmalısınız, deməlisiniz ki, nə kimi əlavə işlər görülməlidir, hansı məsələ 
öz həllini tələb edir. Elə məsələ var ki, çox böyük vəsait tələb edir və əlbəttə ki, bu, mərkəzdən həll 

olunmalıdır. Elə məsələ də var ki, sadəcə olaraq insan gərək ürəklə, vicdanla yanaşsın və öz vəzifə borcunu 

şərəflə yerinə yetirsin. Belə olan təqdirdə Azərbaycanda bütün problemlər öz həllini tapar.  
Əsas sosial-iqtisadi inkişaf problemlərinin həlli üçün bizim proqramımız var. Bu, beşillik 

proqramdır, 2003-cü ildə təsdiq olunub, 2004-cü ilin əvvəlindən icrasına başlanıbdır. 2008-ci ildə bu 

proqram başa çatır. Ondan sonra yeni proqram təqdim ediləcək, Azərbaycanın yeni inkişaf dövrünün 

proqramı olacaq və ölkəmiz bu şəkildə inkişaf edəcəkdir. Bu gün görülən işlər, o cümlədən bu gözəl 
Olimpiya kompleksinin tikintisi onu göstərir ki, ölkə inkişafdadır. Bizdən asılıdır ki, bunu davamlı edək ki, 

Azərbaycan daha da güclənsin, qüdrətlənsin, bölgədə və dünyada öz mövqelərini möhkəmləndirsin.  

Bu gün bu proses gedir. Azərbaycan bölgə üçün, dünya üçün çox önəmli ölkəyə çevrilibdir. 
Xüsusilə Avropa ölkələrində qaz problemlərinin ortaya çıxması ilə əlaqədar Azərbaycan qazına əlavə 

tələbat yaranıbdır. Əlbəttə ki, bu, Azərbaycanın rolunu, dünya işlərində, Avropada gedən proseslərdə bizim 

rolumuzu artırır. Biz də bundan səmərəli istifadə etməliyik. Azərbaycanın milli maraqlarını möhkəm 

müdafiə etməliyik. Elə etməliyik ki, Azərbaycan ən qabaqcıl, ən inkişaf etmiş ölkəyə çevrilsin. Azərbaycan 
xalqı rahat, firavan, sülh, əmin-amanlıq şəraitində yaşasın.  

Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin, təhlükəsizlik məsələlərinin həll olunması, əlbəttə ki, 

ölkəmizin inkişafına böyük təkan verir. Əgər sabitlik olmasa, heç kim Azərbaycana investisiya qoymaz. 
Əgər Azərbaycanın gələcəyinə inam olmasa, heç kim burada uzunmüddətli layihələrlə məşğul olmaz. Bu 

inam, bu sabitlik var, gözəl ab-hava, iqtidarla xalq arasında birlik var. Bizim fikirlərimiz də, duyğularımız 

da, amalımız da birdir – ölkəmizi möhkəmləndirmək. Bu işdə sizə uğurlar arzulayıram. Bütün Zaqatala 
camaatına xoşbəxtlik, cansağlığı arzulayıram. Sağ olun. 

 

AZƏRTAC 

2006, 12 aprel  

  

https://azertag.az/
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Zaqatalada Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin təməli qoyulmuşdur 

(12 aprel 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, aprelin 12-də Zaqatala şəhərində Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin 

təməlinin qoyulması münasibətilə mərasim keçirilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə 

iştirak etmişdir. 
İnşaatçılar dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə qarşıladılar. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti 

Rövnəq Abdullayev respublikamızın rəhbərinə məlumat verərək dedi ki, şirkətin vəsaiti ilə şəhərin səfalı 

yerində tikiləcək mərkəz dördmərtəbəli binadan ibarət olacaqdır. Onun istifadəyə verilməsindən sonra 
müəyyən xəstəliklərin müalicəsi üçün Bakıya və ya qonşu Gürcüstana getməyə ehtiyac qalmayacaqdır. 

Burada cərrahiyyə, reanimasiya şöbələri də fəaliyyət göstərəcəkdir. Eyni zamanda, istilik mərkəzi, 

avtomobil dayanacağı olacaq, istirahət guşəsi yaradılacaqdır. 
Prezident İlham Əliyev mərkəzin baş planı ilə tanış oldu, yerli kadrlardan da istifadə edilməsinin, 

onlara yüksək maaş verilməsinin zəruriliyini vurğuladı. Buranın gözəl havasının da xəstələrin müalicəsi 

üçün faydalı olacağını söylədi. Bildirdi ki, bütün lazımi infrastrukturun yaradılması sayəsində bu bölgədə 

sakinlərin normal fəaliyyəti və yaşaması üçün hər cür şərait olacaqdır. 
Prezident İlham Əliyev gilizi binanın təməlinə qoydu və ilk beton qarışığını atdı. 

 

AZƏRTAC 

2006, 12 aprel  

  

https://azertag.az/
https://azertag.az/
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Zaqatala sərhəd dəstəsinin şəxsi heyəti ilə görüş 

(12 aprel 2006-cı il) 
 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali baş komandanı İlham Əliyev aprelin 12-də 

Zaqatala sərhəd dəstəsinin şəxsi heyəti ilə görüşmüşdür.  

Azərbaycan Prezidentini Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, Sərhəd Qoşunlarının komandanı 
general-leytenant Elçin Quliyev qarşılayaraq raport verdi: "Cənab Ali baş komandan! Sərhəd dəstəsinin 

şəxsi heyəti Sizin görüşünüzə hazırdır".  

Azərbaycan Prezidenti, Ali baş komandan İlham Əliyev sərhədçiləri salamladı.  
Görüşü Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-leytenant Elçin Quliyev açdı.  

 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, Sərhəd Qoşunları komandanı general-leytenant Elçin 

Quliyevin çıxışı 

- Möhtərəm Prezident! 

Cənab Ali baş komandan! 

Qüdrətli və firavan, müstəqil və əzəmətli Azərbaycan naminə qətiyyətli və uğurlu fəaliyyətinizin, 
həyatımızın bütün sahələri kimi, dövlət sərhədlərinin mühafizəsinə diqqətinizin göstəricilərindən olan 

Zaqatala Sərhəd Dəstəsinin qarnizonunda Sizi salamlayır, dərin hörmət və ehtiramımızı bildirirəm.  

Cənab Ali baş komandan! 
Cənab generallar, zabitlər, gizirlər, çavuşlar və əsgərlər! 

Öz həyat və fəaliyyəti ilə ölməzliyə ucalan dahi öndərimiz Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin 

inkişaf mərhələsinin müəllifi və ilhamçısı olmuşdur. Heydər Əliyev dühasına söykənən dövlətçilik 
siyasətinin ardıcıl surətdə davam etdirilməsi sayəsində Azərbaycan sərhəd mühafizəsi qısa zaman ərzində 

çevik, qarşıya qoyulan tapşırıqları icra etməyə qadir, peşəkar kadr zabit heyətinə və müasir mühafizə 

infrastrukturuna malik sərhəd xidməti səviyyəsinə çatmaqdadır. Bu illər ərzində əldə etdiyimiz ən böyük 

nailiyyətlərdən biri də ölkəmizin şimal və şimal-qərb sərhədlərinin tam mühafizə altına götürülməsi, Xudat, 
Şəki, Zaqatala və Şəmkir sərhəd dəstələrinin xidməti döyüş fəaliyyətinə başlaması olmuşdur. Yeni 

yaranmış sərhəd dəstələri arasında Zaqatala Sərhəd Dəstəsi xüsusi yer tutur. Yarandığı müddət ərzində 

sərhəd dəstəsi ciddi xidməti nailiyyətlər əldə etmişdir. Bu nailiyyətlərin əldə edilməsində yerli əhali hər 
zaman sərhədçilərə arxa olmuş, köməyini bizdən əsirgəməmişdir. Sərhəd dəstəsinin ən böyük 

nailiyyətlərindən biri Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən maliyyələşdirilən, Azərbaycanın 

işğal altında olan ərazilərindəki terrorçu bazalarında hazırlıq keçmiş, 2001-2002-ci illərdə Zaqatala və 

Balakən rayonları ərazisində yerli əhaliyə və dövlət orqanlarına silahlı basqınlar və başqa terror-təxribat 
əməlləri törətmiş, yerli əhali arasında Hacı Maqomedovun dəstəsi kimi tanınan cinayətkar qrupun 

zərərsizləşdirilməsi, onun başçısının isə məhv edilməsi olmuşdur. 

Cənab Ali baş komandan! 
Əbədi və sarsılmaz dövlət müstəqilliyimizin əsas atributlarından biri olan Azərbaycan 

Respublikasının sərhədlərinin qorunması kimi şərəfli, eyni zamanda, çox məsuliyyətli iş bizə tapşırılmışdır. 

Bu vəzifənin icrası üçün Azərbaycan sərhədçilərinə olan diqqət və qayğınızı hər zaman hiss edirik. Dövlət 
Sərhəd Xidmətinin inkişafı üçün tərəfinizdən bütün şərait yaradılmışdır. 2005-ci il avqustun 16-da Dövlət 

Sərhəd Xidmətinin Mərkəzi aparatında sərhəd dəstələrinə döyüş bayraqlarını təqdim etməyiniz, Heydər 

Əliyev Elmi Araşdırmalar Mərkəzinin açılışında iştirakınız, oktyabr ayının 12-də Azərbaycan-Gürcüstan 

dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə şəxsən tanış olmağınız, bir sıra əməkdaşlarımızı ali hərbi rütbələrə və 
yüksək dövlət mükafatlarına layiq görməyiniz bütün şəxsi heyətimiz tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi ilə 

qarşılanmışdır. Sərhədçilər qarşısında çıxışlarınız Xidmətimizin prioritet istiqamətlərini 

müəyyənləşdirmişdir. Dövlət sərhədlərinin mühafizəsinin texniki inkişafına dair ötən il dekabrın 27-də 
təsdiq etdiyiniz beşillik Dövlət Proqramının ən qısa zamanda yerinə yetirilməsi üçün bütün səylərimizi 

səfərbər etmişik. Bu Dövlət Proqramının icrası üzrə Zaqatala sərhəd dəstəsinin 6 sərhəd zastavası artıq 

kompleks şəkildə inşa olunmuşdur. Yaxın günlərdə onların açılış mərasimlərinin keçirilməsi 
planlaşdırılmışdır. 

Beynəlxalq terrorçuluğa, qeyri-leqal miqrasiyaya, qaçaqmalçılığa qarşı mübarizənin 

gücləndirilməsi, şəxsi heyətin döyüş və səfərbərlik hazırlığının artırılması, mənəvi-psixoloji durumun 

yüksək səviyyədə saxlanılması, kadrların hazırlanması sisteminin təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq sərhəd 
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əməkdaşlığının inkişafı, hərbi qulluqçuların maddi, sosial-hüquqi təminatının yaxşılaşdırılması üzrə 

mühüm tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 
Möhtərəm Prezident! 

Cənab Ali baş komandan! 

Ötən ilin avqust ayında Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mərkəzi aparatındakı çıxışınızda söylədiyiniz 

kimi, Azərbaycan bölgədə sabitlik məkanına, təhlükəsizlik adasına çevrilmişdir. Bu, Sizin həyata 
keçirdiyiniz siyasətin məntiqi nəticəsidir. Biz sərhədçilərin vəzifəsi dövlətçiliyimizə qarşı olan təzyiqlərin 

qarşısını almaqdır. Bu gün hər bir Azərbaycan sərhədçisi xidmətində mətin, məramında inamlıdır. 

Gələcəyimizə olan bu inamı bizdə yaradan keçmişimiz və gerçəkliyimizdir. Dahi öndərin ideyaları, onların 
qətiyyətlə, dönmədən, ardıcıl həyata keçirilməsi və inkişaf etdirilməsidir. Bütün şəxsi heyətimiz adından 

Sizi əmin edirəm ki, Heydər Əliyev ideyalarının daşıyıcısı olan Azərbaycan sərhədçiləri xidməti döyüş 

fəaliyyətləri, yüksək peşəkarlıqları, nümunəvi nizam-intizamı, Azərbaycan dövlətçiliyinə, xalqına, 
Prezidentinə sadiqliyi ilə daim seçiləcək və təqdim etdiyiniz döyüş bayraqlarını hər zaman uca tutacaqlar. 

Cənab Ali baş komandan, məruzə bitdi. 

 

X X X 
 

Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 

İlham Əliyevin nitqi 

 
-Əziz sərhədçilər!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, şərəfli xidmətinizdə sizə uğurlar arzulayıram. Hər bir 

ölkə üçün sərhəd onun müstəqilliyini, müstəqil ölkə kimi yaşamasını əks etdirir. Azərbaycan gənc müstəqil 

ölkədir. Yalnız 15 il bundan əvvəl ölkəmiz müstəqilliyə qovuşdu və dünya birliyinin üzvü kimi yaşamağa 
başladı. Əlbəttə ki, Azərbaycan öz sərhəd xidmətini yenidən qurmalı idi. Çünki bizim qonşu ölkələrlə, 

demək olar ki, sərhədimiz yox idi. Rusiya ilə, Gürcüstanla bir ölkədə yaşadığımıza görə, aramızda sərhəd 

yox idi. İranla sərhəd isə artıq yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Belə olan halda, ölkəmizin sərhəd 
infrastrukturunun yaradılması məsələsi ön plana çıxdı. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü ilə bu işlər başladı və qısa müddət ərzində Azərbaycanda çox peşəkar sərhəd xidməti yaradıldı. 

Eyni zamanda, ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qəbul edilmiş qərara görə, Azərbaycanda müstəqil 

Dövlət Sərhəd Xidməti yaradıldı və bu gün fəaliyyət göstərir.  
Bu illər ərzində çox böyük işlər görüldü, sərhədlərimiz möhkəmləndirildi, yeni müasir sərhəd 

infrastrukturu yaradıldı, kifayət qədər texnika alındı və bu proses davam edir. Sərhəd Qoşunlarının 

möhkəmlənməsi müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi deməkdir. Çünki hər bir ölkənin ərazisi onun 
sərhədindən başlayır. Bizim sərhədlərimiz dost üçün açıq, düşmən üçün bağlı olmalıdır. Azərbaycanın 

hərtərəfli inkişafı üçün, Azərbaycanda sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin daha da möhkəmlənməsi üçün 

sərhəd nəzarəti ən yüksək səviyyədə olmalıdır. Bu sahəyə böyük diqqət göstərilir, mənim sərhədçilərlə 
çoxsaylı görüşlərim olubdur. Sərhəd bölgələrində olarkən daim sərhəd dəstələrinə baş çəkirəm, vəziyyətlə 

tanış oluram, sərhədçilərlə görüşürəm. Hər dəfə mən inkişafı görəndə, yeni texnikanı, yeni avadanlığı 

görəndə bir daha əmin oluram ki, bizim sərhədlərimiz etibarlı şəkildə qorunur.  

Bu gün bölgədə gedən proseslər, bütövlükdə dünyada gedən proseslər bizim diqqət 
mərkəzimizdədir. Biz bu prosesləri izləyirik, təhlil edirik və lazımi tədbirləri görürük. Görürük ki, 

qloballaşma dövründə, ölkələr arasında sərhədlərin açıldığı dövrdə təhlükələr də yaranır və bu təhlükələr 

əlbəttə ki, bizi düşündürür. Bölgədə terrorizm, narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi, qaçaqmalçılıq 
və digər xoşagəlməz hadisələr müşahidə olunur. Azərbaycan özünü qorumalıdır. Azərbaycanın hərtərəfli 

inkişafı üçün, iqtisadi islahatların davam etdirilməsi üçün, ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 

başlanmış uğurlu neft strategiyamızın həyata keçirilməsi üçün ölkədə sülh, sabitlik, ictimai-siyasi asayiş 
olmalıdır, Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik şəraitində yaşamalıdır.  

İndi bu var və bu, böyük nemətdir. Azərbaycan öz iqtisadiyyatını rahat şəraitdə inkişaf etdirir. 

Azərbaycanda sosial məsələlər öz həllini tapır və ölkəmizin vətəndaşlarının təhlükəsiz şəraitdə 

yaşaması bizim üçün bütün bu gözəl imkanları yaradır. Ona görə Sərhəd Qoşunlarının inkişafına bundan 
sonra da böyük diqqət göstəriləcəkdir.  
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Bildiyiniz kimi, lazımi vəsait ayrılır, ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yeni sərhəd dəstələri 

yaradılır. Gələn il və bu il həmin məqsədlərə əlavə vəsait ayrılacaqdır. Sizə deyə bilərəm ki, Sərhəd 
Qoşunları komandanının bütün müraciətlərinə müsbət baxılır, operativ qaydada göstərişlər verilir ki, bizim 

sərhəd dəstələrimiz daha da möhkəmlənsin. Azərbaycan sərhədlərini və beləliklə də öz dövlət 

müstəqilliyini möhkəmləndirsin. Müstəqillik bizim üçün ən böyük nemətdir, ən böyük sərvətdir. 

Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bu duyğularla yaşamışdır. Bu gün biz müstəqil ölkə kimi dünya birliyinin 
üzvüyük. Azərbaycanın önəmi artır, beynəlxalq və regional işlərdə fəaliyyətimiz artır. Belə olan halda, təbii 

ki, Azərbaycana diqqət də artır. Azərbaycanı istəməyən qüvvələr, erməni terrorist təşkilatları, erməni 

lobbisinin təsiri altında olan qüvvələr Azərbaycana qarşı kampaniya aparırlar. Bu, həm təbliğat xarakteri 
daşıyır, eyni zamanda, təxribat xarakteri daşıyır. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda 30-dan çox 

terror aktı törədilmişdir. Bu terror aktlarında iki mindən çox günahsız insan həlak olmuşdur, minlərlə adam 

əlil, şikəst olmuşdur. Azərbaycanda, demək olar ki, daxili sabitlik yox idi, hərc-mərclik, anarxiya, 
özbaşınalıq hökm sürürdü. Qayda-qanun yox idi. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyə 

gəlişindən sonra qayda-qanun yaradıldı, sabitlik bərqərar olundu. Qeyri-qanuni dəstələr tərksilah edildi. 

Bizim sərhədlərimiz də möhkəmləndi. Bu gün müasir avadanlıqla təchiz olunmuş Sərhəd Qoşunları 

Azərbaycanı bütün təhlükələrdən müdafiə etməyə qadirdir. Biz sərhədlərdə, ölkə daxilində nələr baş verdiyini 
bilirik. Bizim kifayət qədər imkanlarımız var və vəziyyət tamamilə nəzarət altındadır. Amma bu o demək 

deyil ki, biz bu nailiyyətlərlə kifayətlənməliyik. Əksinə, biz öz işimizi daha da yüksək səviyyəyə 

qaldırmalıyıq, təkmilləşdirməliyik ki, Azərbaycan xalqı rahat, sülh, təhlükəsizlik şəraitində yaşasın.  
Müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi Azərbaycanın başlıca vəzifəsidir. Biz öz dövlət 

müstəqilliyimizi qoruyub saxlamalıyıq və hər gün, hər ay bunu möhkəmləndirməliyik. Azərbaycan 

Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmış ölkədir.  
Bizim torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. Ermənistan azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə 

siyasəti aparmışdır. Biz bu işğala son qoymaq istəyirik, ona görə danışıqlar prosesində iştirak edirik. 

Bildiyiniz kimi, danışıqlar prosesi artıq yeni formatda keçirilir və bu format ədaləti əks etdirir. 

Azərbaycanın milli maraqlarını əks etdirir və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün lazımi zəmin 
yaradır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməlidir. Biz bunu sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə etmək 

istəyirik. Biz müharibə istəmirik. Ancaq eyni zamanda, öz hərbi potensialımızı da möhkəmləndirməliyik 

və bunu da edirik. Bu, bizim suveren hüququmuzdur.  
Azərbaycanın iqtisadi potensialı, gücü artdıqca, əlbəttə ki, hərbi xərclər də artır və artmalıdır. 

İldən-ilə artan hərbi xərclər Azərbaycanda çox güclü hərbi potensialın yaradılmasına gətirib çıxarır. Bu gün 

ordu quruculuğuna, Sərhəd Qoşunlarının möhkəmlənməsinə ayrılan xərclər bizim gücümüzü, qüdrətimizi 

artırır. Biz güclü dövlət olmaq istəyirik. Hər bir ölkə istəyir ki, onun gücü olsun, həm iqtisadi gücü artsın, 
həm regiondakı mövqeyi möhkəmlənsin, eyni zamanda, müdafiə potensialı da möhkəmlənsin.  

Ordu quruculuğunda böyük işlər görülüb, bu məqsədlərə ayrılan xərclər ilbəil artır və 

Azərbaycanda çox güclü hərbi potensial yaranmaqdadır. Gələcək illərdə bu, daha da güclənəcək, bizim 
imkanlarımız artacaq, büdcəmiz ildən-ilə artacaqdır. Son dörd il ərzində Azərbaycanın büdcəsi 4 dəfə 

artıbdır. Amma bu hələ son hədd deyil, görüləcək əsas işlər qabaqdadır. Ulu öndər Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü ilə inşasına başlanmış, onun adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri istismara veriləndən 
sonra Azərbaycan zəngin, inkişaf etmiş ölkəyə çevriləcəkdir. Ölkənin bütün problemləri öz həllini 

tapacaqdır. Bu gün bu bölgədə olarkən də, - səhərdən Balakəndə, indi Zaqatalada, sonra başqa rayonlarda 

da olacağıq, - görürük. Hər bir rayonda inkişaf gedir, müasir infrastruktur yaradılır. İdman kompleksləri, 

xəstəxanalar, aeroportlar, müalicə-diaqnostika mərkəzləri, məktəblər, sərhəd dəstələri, yollar - bütün bunlar 
inkişafın əlamətidir. Azərbaycan ən sürətlə inkişaf edən ölkədir, bölgədə lider ölkədir. Eyni zamanda, hərbi 

potensialına görə lider ölkədir və bu, davam etdiriləcəkdir. Azərbaycan möhkəmlənəcək və zəngin, qüdrətli 

dövlətə çevriləcəkdir. Bütün bunları təmin etmək üçün sabitlik, təhlükəsizlik, ictimai-siyasi asayiş 
olmalıdır. Sərhəd Qoşunlarının bu işlərdə böyük əməyi var, mən bunu, görülən işləri də yüksək 

qiymətləndirirəm. 

Çox yüksək səviyyədə peşəkarlıq var, hazırlıq yüksək səviyyədədir. Eyni zamanda, 
vətənpərvərlik ruhu da yüksəkdir. Bu, həmişə lazımdır və bu da var. Mən bunları görəndə çox sevinirəm. 

Sizə şərəfli işinizdə uğurlar arzulayıram, Vətənin maraqlarını, Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyun, 

möhkəm olun.  

Sağ olun.  
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X X X 

 
Sonra Prezident İlham Əliyev xidmətdə fərqlənənlərə qiymətli hədiyyələr təqdim etdi. 

Sərhədçilərin nümunəvi çıxışları oldu. Əsgər və zabitlər sərhəd pozucularının tutulması üçün texnika və 

ləvazimatdan istifadə qaydalarını böyük məharətlə nümayiş etdirdilər.  

Sonra şəxsi heyət hərbi marşın sədaları altında tribunanın önündən keçdi.  
Prezident İlham Əliyev zabitlərin xidməti şəraiti ilə maraqlandı, sərhəd dəstəsinin qərargahı ilə 

tanış oldu. Burada yaradılmış xüsusi guşədə terrorizmlə mübarizədə iştirak edən sərhədçilərin fəaliyyəti 

əks olunur. Ali baş komandan Heydər Əliyev guşəsinə də baxdı. Burada ulu öndərin sərhəd xidmətinə 
göstərdiyi diqqət və qayğını əks etdirən fotolar nümayiş etdirilir. Ölkəmizin müxtəlif rayonlarında yerləşən 

sərhəd dəstələrinin, yeni sərhəd zastavalarının bugünkü və keçmiş vəziyyətini göstərən fotoguşə də maraqla 

qarşılandı.  
Sonra Azərbaycan Prezidenti dağlıq ərazilərdə sərhədçilərin istifadə etdikləri texnikaya, cihaz və 

ləvazimata, müxtəlif təyinatlı digər avadanlığa da baxdı, dağlıq ərazidə uçuşları həyata keçirən vertolyotun 

kabinəsində əyləşdi.  

Daha sonra Ali baş komandan əsgər yataqxanası ilə tanış oldu, yeməkxanaya gələrək, 
sərhədçilərlə nahar etdi. 

 

AZƏRTAC 

2006, 12 aprel 
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Zaqatalada yeni hava limanı tikiləcəkdir 

(12 aprel 2006-cı il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də Zaqatalada yeni 

tikiləcək hava limanının layihəsi ilə tanış olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyevi köhnə hava limanında “Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserninin 
sədri Cahangir Əsgərov qarşıladı. O, dövlətimizin başçısına məlumat verərək dedi ki, Zaqatala şəhərindən 

5 kilometr cənubda yerləşən bu hava limanı 1974-cü ildə istismara verilmişdi. Doqquz ildir fəaliyyətini 

dayandırmışdır. Əvvəllər də ancaq “Yak” tipli təyyarələri qəbul edirdi. Uçuşlar isə Bakıya və geriyə olurdu.  
Yeni hava limanının uçuş-enmə zolağının uzunluğu müasir standartlara çatdırılacaq, yəni 3300 

metr olacaqdır. Aerovağzal binası saatda 150 sərnişinə xidmət edə biləcəkdir. Yeni hava limanında yük 

terminalı, yanacaq-sürtkü materialları anbarı, aerodrom maşın-mexanizmlərinin təmiri üçün emalatxana və 
s. olacaqdır. Tezliklə tikintiyə başlanacaq və hava limanı 12 aya istifadəyə veriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev layihə ilə tanış olaraq bildirdi ki, gələcəkdə bölgə daha da inkişaf edəcək 

və buraya sərnişin axını artacaqdır. Beynəlxalq statusa malik olacaq bu hava limanından sərnişinlər xarici 

ölkələrə də uçmaq imkanı qazanacaqlar. Azərbaycanın belə səfalı bir məkanında yeni hava limanının 
tikilməsi regionun inkişafına da böyük təkan verəcəkdir. 

 

X X X 
 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də Zaqatala rayonuna səfərini başa çatdırdıqdan 

sonra, günün ikinci yarısında Qax rayonuna gəldi. 
Qax şəhərinin mərkəzi meydanında Prezident İlham Əliyevi, xanımı Mehriban Əliyevanı və qızı 

Leylanı böyük hörmətlə və sürəkli alqışlarla qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin burada ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstəsi 

qoydu. 
Sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş keçirildi. Prezident İlham Əliyev görüşdə 

nitq söylədi. 

Görüşdən sonra dövlətimizin başçısı Qax rayonunun İlisu kəndindəki “Uludağ” turizm və 
istirahət mərkəzi ilə tanış oldu, Qax-İngiloy kəndində gürcü sakinlərlə görüşdü, buradakı Müqəddəs Georgi 

kilsəsində oldu. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin gün axşam Şəki rayonuna gəldi. 

 

AZƏRTAC 

2006, 12 aprel 

 

  

https://azertag.az/
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Zaqatala rayonu 

Daxili Qoşunların Zaqataladakı “N” hərbi hissəsinin yeni binasının tikintisi ilə tanışlıq 
(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, sentyabrın 19-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 

Balakən rayonuna səfərini başa çatdıraraq Zaqatala rayonuna gəlmişdir. 
Dövlətimizin başçısı, Ali baş komandan İlham Əliyev əvvəlcə Daxili İşlər Nazirliyi Daxili 

Qoşunlarının Zaqatala rayonu ərazisindəki “N” hərbi hissəsinin yeni binasının tikintisi ilə tanış oldu. 

Daxili işlər naziri, general-polkovnik Ramil Usubov Ali baş komandana inşaat işlərinin gedişi 
barədə məruzə etdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Heydər Əliyev Parkı Zaqatalanın yeni istirahət guşəsidir 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 19-da Zaqatala 

şəhərinin Qaladüzü ərazisində yerləşən və ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan park ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı parkın baş planına və fəvvarələrə baxdı. Məlumat verildi ki, 1947-ci ildə 
salınmış parkda Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti ilə və daxili imkanlar hesabına yenidənqurma və abadlıq 

işləri aparılmışdır. Parkın mərkəzi hissəsində ulu öndər Heydər Əliyevin əzəmətli abidə kompleksi 

ucaldılmışdır. 
Ərazisi 13 hektar olan parkda 27 növdən çox ağac, dekorativ gül kolları əkilmiş, biri musiqili olan 

iki fəvvarə, karusellər quraşdırılmışdır. 

Parkın ərazisində Heydər Əliyev muzeyi, yay estradası, müasir üslubda xidmət obyektləri yerləşir. 
Girişdə geniş alaqapı tikilmişdir. Parkda və xidmət obyektlərində 50 nəfər işlə təmin olunmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül 

dəstələri qoydular. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Zaqatalada Heydər Əliyev muzeyi açılmışdır 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 19-da Zaqatalada 

Heydər Əliyev adına muzeyin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi. 
Ulu öndərin adını daşıyan parkda yerləşən Heydər Əliyev muzeyinin tikintisinə 2006-cı ildə 

başlanmışdır. Binanın ümumi sahəsi 348,5 kvadratmetr, ekspozisiya salonunun sahəsi isə 294 

kvadratmetrdir. Salonda ümummilli liderin qranitdən yonulmuş büstü qoyulmuşdur. 
Prezident İlham Əliyev muzeyin 18 bölmədən ibarət ekspozisiyası ilə tanış oldu. “Görkəmli 

şəxsiyyətlər xalqımızın zəkasını, elmini, mədəniyyətini dünyaya nümayiş etdirirlər”, “Tarixi olduğu kimi 

qəbul etmək, dərk etmək və qiymətləndirmək lazımdır”, “Biz müstəqil Azərbaycan kimi əzəmətli bir 
abidənin təməlini qoyuruq, onu qururuq, yaradırıq”, “Neft Azərbaycan xalqının milli sərvətidir”, “Biz tarixi 

köklərimizlə, mənəvi dəyərlərimizlə, milli ənənələrimizlə fəxr edə bilərik” və digər mövzuda bölmələrdə 

ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinə aid çoxsaylı fotoşəkillər, 

kitablar və sənədlər nümayiş etdirilir. 
Muzeyin fond otağında DVD avadanlığı, 7 ədəd kompyuter və böyük monitor quraşdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Zaqatala şəhər stadionu UEFA standartlarına cavab verir 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbirləri xəbər verirlər ki, sentyabrın 19-da Zaqatala rayonunda şəhər 

stadionunun açılış mərasimi olmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 
Dövlətimizin başçısı stadionun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Çoxfunksiyalı stadion Zaqatala şəhərinin Qaladüzü ərazisində 2,3 hektar sahədə, tam yararsız 

vəziyyətə düşmüş keçmiş şəhər stadionunun yerində tikilmişdir. 
Stadionun işçi layihə sənədləri “General Constuctions” şirkətinin sifarişi ilə Bolqarıstanın 

“Dyanamic Resorse” şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmışdır. İnşaat işləri baş podratçı Xəzər 

Gənclərin Elmi-Texniki Yaradıcılıq Mərkəzi tərəfindən yüksək səviyyədə yerinə yetirilmişdir. 
Yerli və xarici subpodratçı şirkətlərin də iştirak etdikləri tikinti işlərinə 2006-cı ildə başlanılmış və 

2008-ci ilin avqustunda başa çatdırılmışdır. Kompleksin tikintisinə 10 milyon manat vəsait xərclənmişdir. 

Çox da böyük olmayan ərazidə UEFA-nın tələblərinə uyğun olaraq, beynəlxalq səviyyəli oyunların 

keçirilməsi üçün 3500 yerlik, o cümlədən xüsusi qonaqlar üçün 181 yerlik birtərəfli tribunalar, ölçüləri 
105x68 metr olan süni örtüklü əsas oyun, təbii örtüklü məşq meydançaları, müasir işıqlandırma qurğuları, 

elektron suvarma sistemləri, drenaj, yüngül atletika üçün qaçış yolları, elektron məlumat tablosu, əlillər 

üçün rampa və sanitariya qovşağı, biletlərin satış kassaları və yanğınsöndürmə maşınları üçün meydança, 
300 kubmetrlik ehtiyat su anbarı, nasosxana və fərdi qazanxana tikilib istifadəyə verilmişdir. 

Tikintidə ABŞ, İngiltərə, Almaniya, Yaponiya, Hollandiya, Türkiyə, İtaliya və digər ölkələrdən 

gətirilmiş tikinti materiallarından, avadanlıq və qurğulardan istifadə olunmuşdur. 
Kompleksin birinci mərtəbəsi yalnız komandalar, həkimlər və məşqçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Burada hər bir komanda üçün soyunub-geyinmə otaqları, sanitariya qovşaqları, masaj, həkim otaqları, 

dopinq laboratoriyası və jurnalistlər üçün otaq vardır. İkinci mərtəbədə internet-kafe, bar, xüsusi qonaqlar 

üçün kafe, üçüncü mərtəbədə isə jurnalistlər üçün lojalar, şərhçi otaqları yerləşir. 
Prezident İlham Əliyev stadionla tanış oldu, futbol üzrə respublika çempionatında çıxış edən 

Zaqatalanın “Simurq” komandasının oyunçularını stadionun açılışı münasibətilə təbrik edərək dedi ki, 

burada yaxşı oyun nümayiş etdirmək mümkündür və sizə qələbələr arzulayıram. 
Dövlətimizin başçısı yeni stadionda topa ilk zərbəni endirdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Zaqatala hava limanının təntənəli açılışı 

(19 sentyabr 2008-ci il) 
 

AzərTAc-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, sentyabrın 19-da Zaqatala hava limanının təntənəli açılış 

mərasimi olmuşdur.  

Mərasimə toplaşan aviatorlar və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını və 
xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətli alqışlarla qarşıladılar.  

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə hava limanı ilə tanış oldu. “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin 

prezidenti Cahangir Əsgərov məlumat verdi ki, hava limanının tikintisinə dövlətimizin başçısının 2006-cı 
ildə bölgəyə səfərindən sonra başlanmışdır. Zaqatala şəhərindən 5 kilometr cənubda yerləşən hava 

limanının ümumi sahəsi 70 hektardan çoxdur. Müasir üslubda inşa edilən və ümumi sahəsi 3600 

kvadratmetr olan dördmərtəbəli aerovağzal binasının birinci mərtəbəsində gözləmə salonu, sərnişinlərin 
qəbul otağı, ana və uşaq otağı, konfrans salonu, ikinci mərtəbədə isə inzibati otaqlar yerləşir. Binanın 

üçüncü mərtəbəsində texniki avadanlıq quraşdırılmışdır. Son mərtəbədə isə uçuşları idarəetmə qülləsi 

yerləşir. Aerovağzal binası birinci dərəcəlidir və saatda 100-120 sərnişinə xidmət göstərmək imkanı var. 

Burada sərnişinlərin rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılmış, 120 nəfər işlə təmin olunmuşdur.  
Hava limanının ərazisində nəzarət-buraxılış məntəqəsi, transformator, yardımçı stansiya, 

yanğınsöndürmə binası, su anbarı, qazanxana və digər tikililər də inşa edilmişdir.  

Uçuş-enmə zolağının uzunluğu 2200 metrdir.  
Dövlət vəsaiti hesabına inşa edilən Zaqatala hava limanının tikintisini “AZVİRT” MMC və 

Türkiyənin “ZEMA” şirkətinin inşaatçıları həyata keçirmişlər. Tikinti işlərinin qızğın çağında burada 500-

dən çox adam çalışmışdır. Hava limanı Fransada istehsal olunmuş ATR-42 və ATR-72 tipli sərnişin 
təyyarələrini, habelə kiçik tutumlu “Qolfstrim” təyyarələrini qəbul edəcəkdir. Zərurət yaranarsa, daha iri 

sərnişin və yük təyyarələrini də qəbul edə biləcəkdir.  

Prezident İlham Əliyev aerovağzal binası, nəzarət-buraxılış məntəqəsi ilə tanış oldu, uçuş-enmə 

zolağına baxdı.  
Aeroportun açılışı münasibətilə bir ATR tipli yeni təyyarə hava limanına endi. Dövlətimizin başçısı 

və xanımı təyyarəyə qalxaraq, onun salonuna baxdılar.  

Sonra hava limanının açılışı münasibətilə mərasim keçirildi.  
Dövlətimizin başçısı mərasimdə nitq söylədi.  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  

nitqi 
 

-Əziz bacılar və qardaşlar!  

Əziz dostlar!  
Bu gün çox əlamətdar və tarixi bir gündür. Bu gün Zaqatala şəhərində yeni, gözəl aeroport işə 

başlayıbdır. Bu münasibətlə mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.  

Mən xatırlayıram, bir müddət əvvəl Zaqatalada yeni aeroportun tikilməsi haqqında qərar veriləndə 
biz çox arzulayırdıq ki, aeroport ən gözəl, ən müasir standartlara cavab versin və sərnişinlər üçün çox gözəl 

şərait yaradılsın. Çox şadam və mən bu gün aeroportla tanış olarkən gördüm ki, burada həm müasir 

standartlar, həm də ən gözəl şərait var. Əminəm ki, bu aeroportun işə düşməsi zaqatalalılar üçün böyük 

hadisə olacaqdır.  
Bütövlükdə, Azərbaycanda son illər ərzində nəqliyyat sektoruna çox böyük diqqət göstərilir. Mülki 

aviasiyanın inkişafı üçün əməli-praktik addımlar atılır. Son illər ərzində çoxlu sayda xarici istehsal olan 

təyyarələr alınmışdır. ABŞ və Fransa istehsalı olan 12 ədəd Boinq və Airbus və ATR təyyarələri alınmışdır 
və onlar bu gün Azərbaycanın və mülki aviasiyanın inkişafı üçün çox mühüm rol oynayır. Bu yaxınlarda 

imzalanmış müqavilələr əsasında daha 8 təyyarə alınacaqdır. Onların arasında ən son model olan Boinq–

787 təyyarələri də gətiriləcək. Dünyada ən qabaqcıl texnologiyalar nədirsə, onlar Azərbaycanda tətbiq 
olunur və olunmalıdır. Çünki Azərbaycanın uğurlu, hərtərəfli inkişafı bunu tələb edir. Ölkəmiz çox sürətlə 

inkişaf edir və biz bütün infrastruktur layihələrimizi bu inkişafa uyğunlaşdırmalıyıq.  

Nəinki aviasiya sahəsində, bütövlükdə nəqliyyat sektorunun inkişafı üçün başqa tədbirlər də 

görülür. Xəzər dəniz gəmiçiliyinin inkişafı üçün yeni tankerlər alınır, dəmir yolları bərpa olunur. Biz Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinə başlamışıq. Bu da çox böyük və tarixi bir hadisədir. Azərbaycanı 
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dəmir yolu vasitəsilə Avropa ilə birləşdirəcəkdir, Asiyanı Azərbaycan vasitəsilə Avropa ilə birləşdirəcək 

və ölkəmizin nəqliyyat imkanları artacaqdır. Azərbaycan coğrafi yerləşməsinə görə Avropa ilə Asiya 
arasında təbii körpü rolunu oynayır. Biz bu təbii körpünü infrastruktur layihələri ilə zənginləşdiririk. Bakı-

Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi və istismara verilməsi, həm böyük iqtisadi maraqları təmin edəcək, 

həm də bizim siyasi maraqlarımız tam şəkildə təmin olunacaqdır.  

Avtomobil yolları tikilir. Bakıdan Zaqatalaya və Balakənə qədər yeni avtomobil yolunun tikintisi 
layihəsi var və yolun bir neçə hissəsi tikilməyə başlamışdır. Bu da çox böyük rahatlıq yaradacaqdır. Yəni 

bir sözlə, bu gün nəqliyyat sektorunun inkişafına verilən diqqət və ayrılan vəsait artıq Azərbaycanı çox 

güclü və önəmli nəqliyyat məntəqəsinə çeviribdir.  
Asiya ilə Avropa arasında böyük həcmdə yük daşımalarının təmin edilməsi üçün Bakı beynəlxalq 

aeroportundan istifadə olunur. Orada böyük yük terminalı tikilibdir. Bu, Azərbaycana əlavə gəlirlər gətirir. 

Son illər ərzində ölkəmizin müxtəlif şəhərlərində yeni aeroportlar tikilibdir.  
Bu gün Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Zaqatala aeroportları fəaliyyətdədir. Bu yaxınlarda Lənkəran 

aeroportu da fəaliyyətə başlayacaqdır. Beləliklə, bu istiqamətdə nəzərdə tutulmuş bütün proqramlar və 

planlar vaxtlı-vaxtında icra olunur.  

Yeni aeroportun tikilməsi Zaqatala rayonu və bütövlükdə bu bölgə üçün əlavə imkanlar açır. Çünki 
bu bölgədə turizm imkanları çox genişdir. Çox gözəl təbiət, gözəl şərait var. Belə olan halda, əlbəttə ki, 

nəqliyyat məsələləri həll olunduğu halda, turizmin inkişafı daha da sürətlə gedəcəkdir. Əminəm ki, 

aeroportun fəaliyyətə başlaması Zaqatalanın inkişafı üçün yeni, güclü təkan olacaqdır. Burada turistlərin 
sayı artacaq, eyni zamanda, bu bölgədə yaşayan insanlar Azərbaycanın başqa şəhərləri ilə çox gözəl əlaqə 

yaradacaqlar. Bütün bunları biz ona görə edirik ki, həm ölkəmizin imkanları artsın, böyük infrastruktur 

layihələri icra olunsun. Həm də bütün bu işlər insanların rahatlığı üçün görülür.  
Mən çox şadam ki, son illər ərzində bütün bölgələrdə, bütün rayonlarda, o cümlədən Zaqatala 

rayonunda çox sürətli inkişaf gedir. İki il bundan əvvəl biz sizinlə birlikdə burada yeni olimpiya 

kompleksinin açılışında iştirak edirdik. İndi gözəl stadion tikilibdir və onun açılışını etdik. Aeroportun 

açılışını edirik. Bir qədər sonra yeni Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışını edəcəyik. Digər vacib 
məsələlər həll olunur, məktəblər tikilir, yeni parklar salınır, binalar bərpa olunur və Zaqatala çox gözəl 

şəhərə çevrilir. Həmişə belə idi, həmişə gözəl şəhər idi. Amma siz yəqin razılaşarsınız ki, son illər ərzində 

burada aparılan böyük quruculuq-abadlıq işləri nəticəsində şəhər daha da gözəlləşibdir. Şəhər infrastrukturu 
üçün bütün tədbirlər görülür. Bir daha demək istəyirəm ki, sənaye müəssisələrinin, sosial obyektlərin və 

aeroport kimi çox böyük və nəhəng obyektin tikilməsi bunun əyani sübutudur.  

Azərbaycanda bütün bölgələrdə sürətli inkişaf gedir. Bizim maddi imkanlarımız artır və istəyirik 

ki, bu imkanlardan səmərəli istifadə edək, Azərbaycan üçün vacib olan məsələlər öz həllini tapsın, bütün 
bölgələrdə inkişaf daha da sürətlə getsin. Deyə bilərəm ki, regional inkişaf proqramının icrası nəticəsində 

bütün bölgələrdə çox gözəl işlər görülür. Bu illər ərzində, son beş il ərzində 700 mindən çox yeni iş yeri 

açılmışdır. Yeni müəssisələr, fabriklər, - o cümlədən Zaqatala rayonunda, - açılıbdır. İş yerlərinin açılması, 
yeni istehsal müəssisələrinin yaranması, bütün bunlar həm insanların rifah halının yaxşılaşmasına xidmət 

göstərir, həm də ölkəmizi gücləndirir. Azərbaycan iqtisadiyyatının, qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət 

göstərir. Bu istiqamətdə biz gələcəkdə də mühüm addımlar atacağıq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı çoxşaxəli 
olsun. Bu gün biz bunu görürük və demək olar ki, əsas kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özümüzü maksimum 

dərəcədə təmin edirik, enerji baxımından özümüzü təmin edirik. Biz bu gün nəqliyyat infrastrukturunu 

təkmilləşdirməklə Azərbaycanı çox güclü nəqliyyat məntəqəsinə çeviririk. Yəni bütün bu amillər və 

bununla bərabər güclü sosial siyasət Azərbaycanın gələcək inkişafını müəyyən edəcək və edir.  
Mən çox sevinirəm ki, bizim nəzərdə tutduğumuz bütün planlar, bütün layihələr vaxtlı-vaxtında və 

yüksək keyfiyyətlə icra olunur. Gələcək illər üçün bizim düşünülmüş proqramlarımız var, konkret 

addımlarımız olacaqdır. Son beş il ərzində iqtisadiyyat 2,7 dəfə artıbdır. Bu, dünyada analoqu olmayan bir 
göstəricidir.  

Azərbaycanda olan inkişaf başqa heç bir bir ölkədə yoxdur. Son dörd il ərzində iqtisadi inkişaf baxımından 

Azərbaycan dünya miqyasında birinci ölkədir. Bir il deyil, iki il deyil, dörd il ərzində! Bu inkişafın dayanıqlı 
olması artıq faktdır. Bu inkişaf uzunmüddətli olacaqdır. Bu gün bizim başladığımız layihələr bir neçə ildən 

sonra öz bəhrəsini verəcəkdir.  

Mən şübhə etmirəm ki, bütün görülən tədbirlər və gələcəkdə atılacaq addımlar nəticəsində 

Azərbaycan zəngin, qüdrətli, müasir dövlətə çevriləcəkdir. Biz bunun ilkin təzahürlərini görürük: həm 
bölgədəki mövqelərimiz, həm daxildə olan vəziyyət, həm sabitlik, həm inkişaf, həm insanların rifah halının 
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yaxşılaşması və gözəl, müasir, çox böyük infrastruktur layihələrinin icrası məsələləri. Bu gözəl binanın 

timsalında biz bu gün Azərbaycanın uğurlu inkişafını görürük. Mən şübhə etmirəm ki, bütün bu amillər 
birlikdə bizim uğurumuzu daha da uzunmüddətli edəcəkdir. Bizim qarşımızda üfüqlər açıqdır. Biz düz yolla 

gedirik - bu yol inkişaf yoludur. Gələcək illərdə inkişaf templərini saxlamaq üçün bütün imkanlar var.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlamış və davam etdirilən neft strategiyası uzun illərdir 

ki, öz bəhrəsini verir. Azərbaycan heç kimdən asılı deyil, artan iqtisadi imkanlarımız bizə kifayətdir. Biz 
öz gələcək inkişaf strategiyamızı daxili resurslara əsaslanaraq icra edirik. Arxayınıq ki, daxili resurslarımız 

və aparılan iqtisadi islahatlar bizi öz məqsədimizə çatdıracaqdır. Bu islahatlar bundan sonra da 

aparılacaqdır.  
İslahatların aparılması istiqamətində atılmış addımlar dünyanın ən böyük beynəlxalq maliyyə 

qurumları tərəfindən dəstəklənir və qiymətləndirilir. Dünyanın ən birinci maliyyə qurumu Dünya Bankı bu 

yaxınlarda Azərbaycanı dünya miqyasında ən birinci islahatçı ölkə kimi tanıdı və bunu bəyan etdi. Yəni 
bütün bunları biz öz zəhmətimiz hesabına, Azərbaycanda aparılan cəsarətli islahatlar nəticəsində əldə 

edirik. Həm insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşması, həm iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, bütün 

bölgələrdə quruculuq-abadlıq işlərinin daha da sürətlə getməsi üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Nəticə 

etibarilə Azərbaycan xalqının daha da yaxşı yaşaması, Azərbaycan dövlətinin daha da möhkəmlənməsi 
məsələləri öz həllini tapır və tapacaqdır.  

Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm, bu gün çox şadam, çox sevinirəm ki, Zaqatalada belə gözəl 

aeroportun açılışında biz bərabər iştirak edirik. Mən şübhə etmirəm ki, gələcək illərdə sizin rayonunuzda 
belə gözəl tədbirlərin sayı çox olacaqdır. Hər dəfə sizinlə bir yerdə olmaq, sizinlə görüşmək mənim üçün 

çox xoşdur.  

Əminəm ki, bu gün sizin üçün də çox əlamətdar bir gündür. Bu gün rayonun inkişafında yeni 
mərhələ başlayır. Rayonun inkişafı üçün bütün lazımi tədbirlər görülür və əlavə tədbirlər görüləcəkdir - 

istər praktik tədbirlər, istər maliyyə məsələlərinin həlli. Azərbaycanın ildən-ilə artan maliyyə imkanları və 

dövlət büdcəsi bizim bütün planlarımızı həyata keçirməyə imkan yaradır.  

Mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı, uğurlar 
arzulayıram.  

Sağ olun.  

 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Akademik Zərifə Əliyeva adına park Zaqatalaya daha da gözəllik verir 

(19 sentyabr 2008-ci il) 
 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, sentyabrın 19-da Zaqatala şəhərində görkəmli 

oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın adını daşıyan parkın açılışı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva parkın açılışında iştirak etmişlər. 
İki hektar ərazisi olan parkda tikinti işlərinə 2006-cı ildə başlanmışdır. Burada çoxlu dekorativ 

ağac, gül və kollar əkilmişdir. İki fəvvarə, müasir işıqlandırma sistemi, yaraşıqlı oturacaqlar parka əlavə 

gözəllik verir. Burada konsertlər üçün açıq səhnə də quraşdırılmışdır. 
Parkın ərazisində ana və uşaqlar üçün kafe, yaşlıların asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün mərkəz 

də yaradılmışdır. Gələcəkdə müxtəlif karusellər quraşdırılacaq, şou-əyləncə mərkəzi yaradılacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı akademik Zərifə xanım Əliyevanın parkdakı büstü önünə gül 
dəstələri qoydular. 

Prezident İlham Əliyev parkda yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi və insanların asudə 

vaxtlarını səmərəli keçirməsi, mədəni istirahəti üçün bu cür guşələrin zəruri olduğunu bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Turistlər “Qafqaz” mehmanxanasından razı qalacaqlar 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verir ki, sentyabrın 19-da Zaqatala şəhərinin mərkəzində “Qafqaz” 

mehmanxanası istifadəyə verilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev bu münasibətlə keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir. 
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və mehmanxana ilə yaxından tanış oldu. 

İnşasına 2007-ci ildə başlanmış mehmanxana mansarda ilə birlikdə beş mərtəbədən ibarətdir. 

Birinci mərtəbədə müxtəlif ticarət obyektləri fəaliyyət göstərir. Rayonda turizmin inkişafı nəzərə alınaraq, 
burada bank xidməti üçün geniş sahə ayrılmışdır. 80 yerlik mehmanxananın bir və ikinəfərlik 43 otağının 

hamısı eyvanlıdır. Müasir standartlara cavab verən otaqlarda bütün lazımi şərait yaradılmışdır. Peyk 

antenası vasitəsilə 200-dək televiziya kanalını izləmək, habelə internetdən istifadə etmək mümkündür. 
Binada mərkəzləşdirilmiş istilik və havalandırma sistemi quraşdırılmışdır, gecə-gündüz isti və 

soyuq su verilir. Ehtiyat elektrik generatoru da vardır. 

Mansarda yerləşən restoranda qonaqlara həm milli yeməklər, həm də Avropa məxbəxinin 

nümunələri təklif olunur. 
Gələcəkdə həyətdə istirahət guşəsinin yaradılması, fəvvarələrin quraşdırılması, yay mehmanxanası, 

sauna tikmək də nəzərdə tutulur. 

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı otaqlara baxdı, yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi. 
 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Zaqatalada Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi istifadəyə verilmişdir 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, sentyabrın 19-da Zaqatala şəhərində Müalicə-

Diaqnostika mərkəzi istifadəyə verilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 
Mərkəzin girəcəyində bu səhiyyə ocağının dövlətimizin başçısının sərəncamı ilə tikildiyini bildirən 

lövhə vurulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyevi və xanımını mərkəzin kollektivi, səhiyyə işçiləri böyük hörmətlə 
qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi. 

2006-cı ilin aprelində Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə, Zaqatala şəhərinin ən səfalı guşəsində 
təməli qoyulmuş müasir memarlıq üslubu ilə diqqəti cəlb edən bu səhiyyə ocağı Dövlət Neft şirkətinin 

vəsaiti hesabına tikilmişdir. “İnşaat Aqro-servis” MMC həyata keçirdiyi tikinti işlərinə 500 nəfər cəlb 

edilmişdi. 

Dördmərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində qəbul, şüa-diaqnostika və hemodializ şöbələri, habelə 
yeməkxana yerləşir. 

Prezident İlham Əliyev bu şöbələrlə və yeməkxana ilə tanış oldu. Bildirildi ki, şüa-diaqnostika 

şöbəsində Almaniyada istehsal olunmuş kompyuter tomoqrafiyası, rentgen-diaqnostika aparatları 
quraşdırılmışdır. Kəskin və xroniki böyrək çatışmazlığı olan xəstələr üçün nəzərdə tutulan hemodializ 

şöbəsində eyni vaxtda 8 xəstəyə yardım göstərmək mümkündür. İkinci mərtəbədə inzibatı şöbə, habelə 20 

çarpayılıq cərrahiyyə və konsultativ diaqnostik poliklinika şöbəsi yerləşir. 
Binanın üçüncü mərtəbəsi 6 çarpayılıq anesteziologiya-reanimasiya şöbəsi və əməliyyat blokundan 

ibarətdir. Əməliyyat blokunda 4 operativ əməliyyat otağı yerləşir. Burada quraşdırılmış yüksək standartlara 

uyğun aparatların köməyi ilə ən mürəkkəb cərrahiyyə əməliyyatları aparmaq mümkündür. 

Dördüncü mərtəbədəki 106 yerlik konfrans salonunda quraşdırılmış monitorun köməyi ilə 
mərkəzdə aparılan cərrahiyyə əməliyyatlarını birbaşa izləmək mümkün olacaqdır. 

Tibb ocağında müasir standartlara cavab verən mərkəzləşdirilmiş istilik və havalandırma sistemləri, 

habelə iki ədəd sürətli lift quraşdırılmışdır. Mərkəzin həyətində generator, 130 tonluq su hovuzu, 
nasosxana, qazanxana, çamaşırxana və digər tikililər yerləşir. Artezian quyusu da qazılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı mərtəbələrdə yerləşən şöbələri, otaqları gəzdi, quraşdırılan 

avadanlığa baxdı, yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin kollektivini təbrik etdi, burada müalicə və müayinə üçün hər bir 
şəraitin yaradıldığını bildirdi. Eyni zamanda, binanın xarici görünüşünün də müasir olduğunu və şəhərə 

yaraşıq verdiyini vurğuladı. 

Prezident İlham Əliyev mərkəzin kollektivi ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 
 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Akademik Zərifə Əliyeva adına qızlar liseyinin açılışı 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, sentyabrın 19-da Zaqatala şəhərində akademik Zərifə 

Əliyeva adına qızlar liseyinin açılışı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyevi təhsil işçiləri, liseyin kollektivi hərarətlə qarşıladılar. 
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və liseylə tanış oldu. Prezidentə məlumat verildi ki, 

Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti hesabına tikilmiş 500 şagird yerlik lisey binasının təməli 2007-ci ildə 

qoyulmuşdur. İkimərtəbəli binanın ümumi sahəsi 5100 kvadratmetrdir. Burada 50 otaq, o cümlədən 9 sinif 
otağı, 15 fənn kabineti, kompyuter otağı, habelə akt və idman salonları vardır. Binanın həyətində idman 

meydançası da tikilmişdir. Binanın ayrıca qazanxanası, nasos stansiyası, iki su anbarı vardır. 

Prezident İlham Əliyev liseyin kollektivini bu gözəl təhsil ocağının açılışı münasibətilə təbrik etdi. 
Liseyin həm xarici, həm də daxili görünüşünün gözəl olduğunu bildirən dövlətimizin başçısı burada 

şagirdlərin yaxşı təhsil alması üçün müasir şəraitin yaradıldığını söylədi. 

Prezident İlham Əliyev liseyin kollektivi ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Qarabağ müharibəsi əlillərinə və şəhid ailələrinə yeni mənzillər verilmişdir 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 19-da Zaqatala şəhərində Qarabağ müharibəsi əlilləri və 

şəhid ailələri üçün 36 mənzilli dördmərtəbəli yaşayış binası istifadəyə verilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 
Dövlət vəsaiti hesabına inşa edilən binanın ümumi yaşayış sahəsi 2668 kvadratmetrdir. Mənzillərin 

hamısı ikiotaqlıdır. Dövlətimizin başçısının adından bütün mənzillərə qonaq və yataq otaqları, habelə 

mətbəx üçün mebel dəstləri, soyuducu, televizor hədiyyə olunmuşdur. Birinci mərtəbədəki mənzillər 
əlillərin rahatlığı üçün xüsusi avadanlıqlarla, qurğularla təchiz edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev mənzillərin orderlərini sahiblərinə təqdim etdi. 

Birinci qrup Qarabağ müharibəsi əlili AQİL ƏHMƏDOV dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: 
-Hörmətli cənab Prezident! 

Sizə bütün şəhid ailələri, müharibə veteranları və Qarabağ müharibəsi əlilləri adından dərin 

təşəkkürümüzü bildirirəm. 

Biz indiyə qədər tam şəraitsiz bir evdə yaşamışıq. İndi isə Sizin sayənizdə belə gözəl mənzilə sahib 
olmuşuq. Mən birinci qrup Qarabağ müharibəsi əliliyəm. Düşmən arxasında xüsusi döyüş tapşırığını yerinə 

yetirərkən ağır yaralanaraq, əsir düşmüşdüm. Əsirlik zamanı bütün məşəqqətə tablaşmağımın səbəbi isə 

Vətənimə, atama, anama, yaxınlarıma olan sevgim və dövlətimizin, xüsusən ulu öndərimiz, dahi insan, 
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin məni darda qoymayacağına ürəkdən inamım idi. Doğrudan da, belə 

oldu. O dahi insan, müdrik şəxsiyyət məni erməni əsirliyindən Vətənimə, doğmalarımın yanına qaytardı. 

Mən bu gün buna görə çox xoşbəxtəm. Mənim kimi insanları həyata qaytaran ulu öndərin ruhu qarşısında 
baş əyirəm. O insan bizim ürəyimizdə, qəlbimizdə daim yaşayacaqdır. Mən xoşbəxtəm ki, Azərbaycan kimi 

bir dövlətin vətəndaşıyam. 

Cənab Prezident, icazə verin bizə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə, rayonumuzun Qarabağ 

müharibəsi əlilləri, müharibə veteranları və şəhid ailələri adından Sizə bir daha öz dərin minnətdarlığımı 
bildirim və ailəmizin ən xoş arzu, diləklərini və istəklərini çatdıraraq Sizə “Çox sağ olun!” deyim. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Ailəmizin bir istəyi də ondan ibarətdir ki, mənə hədiyyə etdiyiniz bu gözəl mənzilə ilk xoş 
qədəminizi Siz qoyasınız və xeyir-dua verəsiniz. 

Cənab Prezident, çox sağ olun. 

 

Prezident İLHAM ƏLİYEV təşəkkür edərək dedi: 
-Sağ olun. Mən də bu gözəl binanın açılışı və istismara verilməsi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik 

edirəm. Siz buna layiqsiniz. Qarabağ əlilləri, müharibə veteranları, şəhid ailələri böyük diqqətə layiqdirlər. 

Azərbaycan dövləti əlindən gələni edir və edəcəkdir ki, sizin həyat səviyyənizı yaxşılaşdırsıın. Sizin bütün 
məişət problemləriniz həll edilməlidir, bütün işlər yüksək səviyyədə olmalıdır, gözəl evlər olmalıdır. Belə 

evlərin tikintisi Azərbaycanda çox geniş vüsət almışdır. Demək olar ki, ölkəmizin bütün bölgələrində belə 

gözəl binalar tikilir, onların keyfiyyəti də yaxşıdır. Əminəm ki, siz burada yaxşı yaşayacaqsınız, xoşbəxt 
yaşayacaqsızınız. Bir də demək istəyirəm ki, siz buna layiqsiniz, siz vətən uğrunda döyüşmüsünüz, 

yaralanmısınız, şəhid vermisiniz. Sizin qəhrəmanlığınız Azərbaycan dövləti tərəfindən layiqincə 

qiymətləndirilir və qiymətləndiriləcəkdir. 

Mən şübhə etmirəm ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini daha da möhkəmləndirəcək, ərazi 
bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Bildiyiniz kimi, biz danışıqlarda iştirak edirik, amma bununla bərabər, öz 

hərbi hazırlığımızı da möhkəmləndiririk. Son illər ərzində ordu quruculuğuna ayrılan vəsait və göstərilən 

diqqət ona gətirib çıxarıb ki, Azərbaycan ordusu indi bu bölgədə ən güclü ordudur. Həm peşəkarlıq 
baxımından, həm də avadanlıq, hərbi sursat, texnika ilə təchizat baxımından. Biz istənilən yolla öz doğma 

torpaqlarımızı işğalçı qüvvələrdən azad edəcəyik. Sadəcə, biz istəmirik ki, yenidən qan tökülsün. İstəmirik 

ki, yenidən müharibə başlasın. Amma bununla bərabər, torpaqlarımızın itirilməsi ilə də heç vaxt 
barışmayacağıq. Haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir. 

Ermənistan bütün dünya ictimaiyyəti tərəfindən işğalçı dövlət kimi tanınır. Azərbaycanın isə haqlı 

olduğu bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnamələri, Baş Məclisinin qərarları, digər beynəlxalq təşkilatların qərarları bunun əyani sübutudur. Yəni, 
haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir, beynəlxalq hüquq normaları bizim tərəfimizdədir. Bölgədə yaranmış 
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siyasi vəziyyət bizim üçün daha əlverişlidir və əlbəttə ki, iqtisadi və hərbi potensial Azərbaycanın 

xeyrinədir. Bütün bunlara biz özümüz nail olmuşuq. Öz gücümüzə istinad edərək, öz potensialmızı işə 
salaraq buna nail olmuşuq. Mən şübhə etmirəm ki, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. 

Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Gürcüstanda baş vermiş hadisələrlə bağlı həm Qərbdə, həm 

Rusiyada, həm də başqa dövlətlərdə ölkələrin ərazi bütövlüyü məsələləri ilə əlaqədar çoxsaylı bəyanatlar 

verilmişdir. Bütün bu bəyanatlar, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid olan 
bəyanatlar, bütün tərəflərdən verilən bəyanatlar bizi tam qane edir. Yəni həm Qərb dövlətləri, həm qonşu 

dövlətlər, həm də beynəlxalq təşkilatlar birmənalı olaraq qeyd edirlər və bəyan edirlər ki, Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Yəni 
bu, ən vacib, ən əsas məsələdir. Bu mövqe təbii ki, beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. Ancaq eyni 

zamanda, biz görürük ki, dünyada gedən və bölgədə gedən proseslər bəzi hallarda beynəlxalq hüquq 

normalarından kənara çıxır. Ancaq Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün 
beynəlxalq hüquq normalarının tətbiq olunması, bütün dünya ictimaiyyətinin bu vəziyyətdə bir daha bunu 

təsdiq etməsi, hesab edirəm ki, çox vacib məsələdir. Biz bundan sonra da öz iqtisadi və hərbi gücümüzü 

artıracağıq. 

Bu günlərdə 2009-cu ilin dövlət büdcəsi artıq formalaşıb və büdcənin ilkin parametrləri mənə 
təqdim edilibdir. Mən xüsusi qeyd etmişəm ki, gələn ilin büdcəsində sosial problemlərin həlli ilə yanaşı, 

müdafiə xərclərinin artırılmasını təmin etməliyik və biz buna nail olacağıq. Azərbaycanın artan iqtisadi 

imkanları, uğurlu iqtisadi siyasətimiz, islahatlar bizə belə imkanı yaradıbdır. 
Mən bir daha demək istəyirəm ki, biz heç kimdən heç bir yardım gözləmirik və heç vaxt almamışıq. 

Azərbaycan ən ağır, ən çətin şəraitdə olanda da, biz heç kimdən heç bir yardım almamışıq. Bizim 

torpaqlarımız işğalçı qüvvələr tərəfindən zəbt olunanda, 1 milyon azərbaycanlı qaçqın, köçkün vəziyyətinə 
düşəndə heç kim gəlib bizə kömək etməmişdi. Biz ancaq öz gücümüzə arxalanmışıq. Öz gücümüzə bütün 

çadır şəhərciklərini ləğv etdik və gözəl qəsəbələr tikdik. Düzdür, o da müvəqqəti məskunlaşmadır. Ancaq 

bu müvəqqəti məskunlaşma yeri artıq yaxşı səviyyədə tikilibdir. Orada müvəqqəti olaraq yaşayan insanlar 

üçün lazımi şərait təmin olunur. 
Ona görə mən bir daha demək istəyirəm, Azərbaycan dövlətinin siyasəti bundan ibarətdir ki, biz öz 

gücümüzə arxalanmalıyıq. Azərbaycan xalqının iradəsinə güvənməliyik. Azərbaycan xalqının iradəsi və 

məni dəstəkləməsi Prezident kimi mənim üçün əsas güc mənbəyidir. Biz ölkəmizi irəliyə aparırıq. 
Baxmayaraq ki, uzun illər ərzində torpaqlarımız işğal altındadır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulub, 

ancaq biz uğurla inkişaf edirik. 

Əminəm ki, torpaqlarımızı azad etdikdən sonra daha da böyük işlər görüləcəkdir. Bu gün 

dağıdılmış vəziyyətdə olan, işğal altında olan rayonlar abadlaşacaq, çiçəklənəcək, oraya qayıdacaq bizim 
soydaşlarımız da öz əməyini göstərəcəklər. Əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətinin artan maliyyə imkanları 

tezliklə bütün dağıdılmış şəhərlərimizin bərpası üçün şərait yaradacaqdır. 

Sizə isə mən bundan sonra da belə fəal olmağı arzulayıram. Siz gənc nəsil üçün örnəksiniz, 
nümunəsiniz. Siz qəhrəmansınız, qəhrəmanlıq göstərmisiniz. Döyüş meydanında, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü uğrunda, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi uğrunda böyük fədakarlıq göstərmisiniz. Bir daha 

demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti sizin problemlərinizin həlli üçün bundan sonra da öz səylərini 
göstərəcəkdir. 

Mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik etmək istəyirəm, əmin edirəm ki, siz 

burada xoşbəxt yaşayacaqsınız. 

 

X X X 
 

Sonra Prezident İlham Əliyev birinci qrup Qarabağ müharibəsi əlili Aqil Əhmədovun mənzilinə 
baxdı, yaşayış şəraiti ilə tanış oldu. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Zaqatala tütün istehsalı və emalı müəssisəsi ilə tanışlıq 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-da 

Zaqatala rayonunda “İnter-Tobacco” MMC-nin tütün istehsalı və emalı müəssisəsində olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, müəssisədə Bolqarıstanın “Ronis” şirkətinin istehsalı 
olan 60 ədəd tütünqurutma kamerası və 4 ədəd şitilxana quraşdırılmışdır. Şitilxanaların hər biri 55 hektar 

əkin sahəsini ətirli “Virciniya” sortlu tütün şitili ilə təmin edə bilir. 

Yığılmış tütün yarpağı sahələrdən birbaşa zavoda gətirilir və qurudulmaq üçün kameralara 
yerləşdirilir. Hər kamera bir dəfəyə 8,5-9 ton yaş tütün qəbul edə bilir. Tütünün qurudulması prosesi 7-9 

gün çəkir. Proses başa çatdıqdan sonra quru tütündən tay bağlanır və növlər üzrə anbarlara yığılır. 

Müəssisə fermerlərdən əsasən, “Virciniya”, habelə açıq şəraitdə qurudulmuş “Berley” tütün sortları 
qəbul edir. 2008-ci ildə “İnter Tobacco” MMC-nin xətti ilə Zaqatala, Qax və Şəki rayonlarında 450 hektar 

sahədə “Virciniya” sortlu tütün əkilmişdir. İndiyədək sahələrdən 2300 ton tütün yarpağı yığılmışdır. 

Hazırda müəssisədə 60 nəfər daimi, 120 nəfər isə mövsümi işçi çalışır. Onların orta aylıq maaşı 

140-200 manatdır. İşçilərə nahar fasiləsində pulsuz yemək verilir. 
2008-ci ildə müəssisə ABŞ istehsalı olan 14 ədəd yük maşını, 2 ədəd şitilbasdıran aqreqat, 2 ədəd 

tütünyığan kombayn, 2 ədəd traktor və digər yeni texnika almışdır. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin ərazisini gəzdi, tütünyığan texnika, qurutma kameraları, 
şitilxanalarla tanış oldu. 

Dövlətimizin başçısı bu tipli müəssisənin yaradılmasının əhəmiyyətini vurğuladı və ölkəmizin 

məhsullarının xarici bazara çıxarılması üçün gələcəkdə də qeyri-neft sektorunun inkişafına diqqət və qayğı 
göstəriləcəyini bildirdi. 

Bununla da Prezident İlham Əliyevin Zaqatala rayonuna səfəri başa çatdı. 

 

AZƏRTAC 

2008, 19 sentyabr 
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Şəki 

 
2006, 12-14 aprel 

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şəki rayonuna gəlmişdir 

 Şəki rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

 Şəki Xanlarının Sarayı ilə tanışlıq 

 Şəki ipəyi öz şöhrətini qaytarmalıdır 

 Modul tipli Şəki elektrik stansiyası payızadək istifadəyə veriləcəkdir 

 Şəki kərpic zavodu yüksək keyfiyyətli məhsul buraxır 

 Kiş kənd orta məktəbi Ulu Öndərdən yadigardır 

 Qədim Alban məbədi ilə tanışlıq 

 Şəki-Zaqatala bölgəsinin sahibkarları ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin giriş nitqi 

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yekun nitqi 

 Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Şəki-Zaqatala bölgəsinin sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş 

müşavirə: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin giriş nitqi 

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yekun nitqi 

 

2006, 14 oktyabr 

 Şəki modul tipli elektrik stansiyasının təntənəli açılışı: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə 

iştirak etmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

 “Şəki saray” hoteli ilk qonaqlarını qəbul edəcək 

 

2008, 19 sentyabr 

 Şəki rayonu: Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının yeni korpusunun təməlqoyma mərasimi 

 Şəki “Aqro-İndastri” MMC-nin süd emalı zavodu müasir tipli müəssisədir 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şəki rayonuna gəlmişdir 

(12 aprel 2006-cı il) 
 

AZƏRTAC xəbər verir ki, aprelin 12-də axşam Şəkiyə gələn Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin bu rayona səfəri ertəsi gün Heydər Əliyev muzeyi ilə tanışlıqla başlanmışdır. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi, xanımı Mehriban Əliyevanı və qızı Leylanı burada böyük 
hörmətlə qarşıladılar. Prezident və ailə üzvləri əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül 

dəstələri qoydu, yeni salınmış parkı seyr etdilər. 

Muzeylə tanışlıq zamanı direktor İradə Abdullazadə bildirdi ki, 2005-ci il dekabrın 8-də istifadəyə 
verilmiş və bu ilin fevralında rəsmi status almış muzeydə ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini 

əks etdirən yeddi fotoguşə yaradılmışdır. Bunlar uşaqlıq və gənclik illərini (1923-1944), dövlət 

təhlükəsizliyi orqanlarında işlədiyi dövrü (1944-1969), Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrünü (1969-
1982), SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olduğu dövrü (1982-1987), istefa verdikdən sonra Moskvada yaşadığı 

illəri (1987-1990), Naxçıvan dövrünü (1990-1993) və nəhayət, Azərbaycana rəhbərliyinin ikinci dövrünü 

(1993-2003) əhatə edir. Ayrıca bir guşədə ulu öndər haqqında yazılmış kitablar toplanmışdır. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, muzeyə Şəki sənətkarı tərəfindən hazırlanmış “Ömür 
saatı” adlı hədiyyə təqdim olunmuşdur. Burada saat əqrəbləri yeddinin üzərində dayanmışdır ki, bu da ulu 

öndərin dünyasını dəyişdiyi anı göstərir. Şəki sənətkarının əl işində ümummilli liderin 29 min 436 gün 

həyatda yaşadığı əks olunmuşdur. Bu rəqəm Azərbaycanın xəritəsi üzərində şərq ornamenti ilə həkk 
edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı: 

“Heydər Əliyev muzeyinin ekspozisiyası ulu öndərin həyat və fəaliyyəti haqqında dolğun məlumat 
verir. 

Heydər Əliyev öz həyatını Azərbaycan xalqına həsr etmişdir. Azərbaycan Respublikasının 

inkişafında, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsində Heydər Əliyevin müstəsna və əvəzolunmaz rolu vardır. 

Bu gün ölkəmiz Heydər Əliyev yolu ilə uğurla inkişaf edir. O cümlədən Şəki şəhərinin inkişafında 
müsbət nailiyyətlər vardır. 

Bütün şəkililərə cansağlığı, xoşbəxtlik, yeni uğurlar arzulayıram. 

 
İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Şəki, 13.04.2006-cı il”. 

 

AZƏRTAC 

2006, 13 aprel 
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Şəki rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(12 aprel 2006-cı il) 
 

Aprelin 12-də Şəki rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş keçirildi.  

Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 

 
-Əziz şəkililər!  

Əziz bacılar və qardaşlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün Heydər Əliyev muzeyinin ekspozisiyası ilə tanış 
olarkən bir daha ulu öndərin həyat və fəaliyyətinə fikir verdik, nəzər saldıq. Heydər Əliyevin bütün həyatı, 

fəaliyyəti Azərbaycan xalqına xidmət etməkdən ibarət olmuşdur. Bu muzey, bu ekspozisiya Heydər 

Əliyevin həyatını, fəaliyyətini çox dolğun şəkildə əks etdirir. Ulu öndər bütün dövrlərdə öz doğma xalqına 

ləyaqətlə xidmət etmişdir. 1970-ci illərdə Azərbaycanın iqtisadi potensialının inkişafında onun çox böyük 
rolu olmuşdur. Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yaşamağa başlayandan sonra isə məhz Heydər Əliyevin 

siyasəti, onun cəsarəti, müdrikliyi ölkəmizi böyük bəlalardan qurtardı.  

Bu gün Azərbaycan ən sürətlə inkişaf edən, öz dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirən bir ölkədir. 
Azərbaycanda çox ciddi siyasi və iqtisadi islahatlar aparılır, abadlıq, quruculuq işləri gedir. Bütün bu işlərin 

təməli məhz 1990-cı illərin ortalarında qoyulmuşdur. Biz hamımız o illəri yaxşı xatırlayırıq. Ölkəmiz üçün, 

Azərbaycanın müqəddəratı üçün çox təhlükəli olan anlar yaşanırdı. Bu gün isə Azərbaycan sabitlik 
məkanıdır, inkişaf yolundadır. Azərbaycanda həm siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial problemlər uğurla həll 

olunur. O cümlədən bu bölgədə - Şəkidə və ətraf bölgələrdə. Biz hamımız yaxşı xatırlayırıq ki, 2002-ci ildə 

Şəki Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında ulu öndər Heydər Əliyevin nitqi bir daha onu göstərir ki, 

Azərbaycanın ən böyük sərvəti müstəqilliyidir. Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yaşayır, dünya birliyinin 
üzvüdür və bu müstəqillik günü-gündən, ildən-ilə möhkəmlənir.  

Müstəqilliyimizi əbədi, dönməz etmək üçün, əlbəttə ki, iqtisadi potensial, möhkəm iqtisadi baza 

lazımdır. Bu da yaradılır. Bölgələrin sosial-iqtisadi inkişafı, bütövlükdə Azərbaycanda proseslər müsbət 
istiqamətdə gedir. Son illər ərzində regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramının icrası istiqamətində yüz 

minlərlə yeni iş yeri açılmış, yeni müəssisələr, fabriklər, sosial obyektlər tikilib istifadəyə verilmişdir. Bir 

sözlə, Azərbaycan hərtərəfli inkişaf edir.  

Hər il yeni müəssisələr açılır. Eyni zamanda məktəblər, xəstəxanalar tikilir, yollar salınır və bu 
proses daha da sürətlə gedəcəkdir. Çünki bizim iqtisadi potensialımız, büdcəmiz getdikcə artacaqdır. Belə 

olan halda, istənilən məsələ öz həllini tapa bilər.  

Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan zəngin dövlətə çevrilsin. Azərbaycanda hər bir 
insan yaxşı yaşasın, rifah içində, təhlükəsizlik şəraitində yaşasın və ölkəmiz dünya birliyində daha da 

möhkəm mövqelərə malik olsun. Bu gün də biz onu görürük. Azərbaycanın dünyadakı rolu artır. 

Azərbaycan artıq bölgədə lider dövlətə çevrilibdir və bunu hamı etiraf edir. Azərbaycan ən mötəbər 
beynəlxalq təşkilatlarda çox fəal iştirak edir və biz öz siyasətimizi maraqlarımıza uyğun şəkildə aparırıq.  

Müstəqilliyimizin əsas əlaməti ondadır ki, ölkə öz siyasətini müstəqil şəkildə apara bilsin. Ancaq 

Azərbaycan xalqının maraqlarını nəzərə almaq şərti ilə. Bu, Heydər Əliyevin siyasətidir və indi bu siyasət 

Azərbaycanda davam etdirilir.  
Mənim bölgələrə səfərlərimin əsas məqsədi budur ki, bölgələrdə inkişaf daha sürətlə getsin. Dünən 

və bu gün görüşlərdə vəziyyətlə tanış oluram. Mövcud problemləri araşdırırıq, lazımi tədbirlər haqqında 

birlikdə müvafiq qərarlar qəbul edirik. Bu gün sahibkarlarla görüşüm olacaqdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan 
büdcəsində sahibkarlığın inkişafı üçün xüsusi məbləğ ayrılıbdır. İldən-ilə bu vəsait artır. Bu gün bölgənin 

sahibkarlarına yeni kreditlər veriləcəkdir. Onlar bundan səmərəli istifadə edib həm öz bizneslərini inkişaf 

etdirməli, eyni zamanda, yeni iş yerlərinin açılmasında da fəal iştirak etməlidirlər.  
Azərbaycanda işsizlik və yoxsulluq hələ ki, əsas problemlərdən biridir. Çünki Sovet İttifaqı 

dağılandan sonra ölkəmizin iqtisadiyyatı tamamilə iflic vəziyyətinə düşmüşdü. Ondan sonra, 

müstəqilliyimizin ilk illərində səriştəsiz rəhbərlərin fəaliyyəti nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı tamamilə 

dağılmışdı. Bu gün isə Azərbaycan öz iqtisadi potensialını bərpa edib və yalnız 2005-ci ildə biz bu 
baxımdan 1990-cı ilin səviyyəsinə gəlib çıxmışıq. Görün nə qədər vaxt, əziyyət tələb olunurdu ki, 
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Azərbaycan iqtisadi potensial baxımından 1990-cı il səviyyəsinə çata bilib. Bundan sonrakı illər inkişaf 

illəri olacaqdır. Azərbaycan sürətlə inkişaf edəcək və bizim hamımızın vəzifəsi və borcudur ki, doğma 
vətənimizi möhkəmləndirək.  

Bilirsiniz ki, iqtisadi inkişafın əsas amili enerji daşıyıcılarıdır. Azərbaycan zəngin neft ölkəsidir. 

Heydər Əliyevin neft strategiyası artıq uğurla icra edilir. Neft kəmərinin tikintisi başa çatdırılır. Ancaq 

bununla yanaşı, elektrik stansiyalarının gücünün az olması müəyyən problemlər yaradırdı və onlar bu gün 
də var. Ona görə bu yaxınlarda qərar qəbul edilmişdir ki, Şəkidə müasir elektrik stansiyası tikilsin. Onun 

tikintisi artıq başlanıb və bu il istismara veriləcəkdir.  

Belə olan halda, Şəkinin və ətraf bölgələrin elektrik enerjisinə olan tələbatı tam şəkildə 
ödənilməlidir və ödəniləcəkdir. Bu məsələ həm iqtisadi, həm də sosial xarakter daşıyır. Çünki iqtisadi 

inkişaf üçün, iqtisadiyyatımızı hərtərəfli inkişaf etdirmək üçün mütləq və mütləq enerji mənbəyi olmalıdır. 

Biz bunu yaradırıq. Eyni zamanda, insanlar da istədikləri vaxt elektrik enerjisindən istifadə edə 
bilməlidirlər. Bu, gündəlik həyatın əlaməti olmalıdır. Düzdür, bu istiqamətdə görülən işlər nəticəsində son 

vaxtlar vəziyyət yaxşılaşıb, amma bizi tam qane etmir. Ona görə elektrik stansiyasının məhz Şəkidə tikintisi 

həm Şəki üçün, həm də bütün bölgə üçün çox böyük hadisə olacaqdır.  

İşsizliyin aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlər nəticə verir. 350 min iş yerinin açılması 
özlüyündə böyük göstəricidir. Yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşüb, maaşlar, pensiyalar artıb və artacaqdır. 

Abadlıq-quruculuq işləri gedir, yollar salınır. Elektrik stansiyaları tikilir. Bizim zəngin tarixi-mədəni 

irsimiz qorunub saxlanılır. Biz bu məsələyə də çox böyük diqqət göstərməliyik. Mən çox şadam ki, Şəki 
xanlarının sarayı artıq bərpa olunubdur. Bu, böyük hadisədir. Bu bölgədə - Şəkidə və ətraf rayonlarda 

Azərbaycan mədəniyyətinin çox dəyərli abidələri vardır. Biz bu abidələri saxlamalıyıq, qorumalıyıq, bərpa 

etməliyik. Azərbaycanın ərazisində müxtəlif, dünya üçün dəyərli çoxlu tarixi abidələr var. Onların hamısı 
qorunub saxlanılır. Bizim iqtisadi imkanlarımız artdıqca bu məqsədlərə daha da çox vəsait ayrılmalıdır.  

Bilirsiniz ki, son zamanlar Ermənistanın bəzi dairələri, erməni lobbisi və onun təsiri altında olan 

bəzi riyakar siyasətçilər məsələ qaldırıblar ki, guya Naxçıvanda erməni qəbirlərinin daşları dağıdılıbdır. 

Tamamilə yalan, böhtan məlumatdır. Ermənistanın, ermənilərin növbəti uydurmasıdır. Azərbaycanda bütün 
tarixi abidələr qorunub saxlanılır. Azərbaycanda dözümlülük var, tolerantlıq var. Bütün millətlərin 

nümayəndələri, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır.  

Dünən mən Qax rayonunda gürcü kilsəsinə baş çəkdim. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda rus kilsəsi 
fəaliyyət göstərir. Yəhudi sinaqoqu fəaliyyət göstərir. Bu yaxınlarda katolik kilsəsinin tikintisi başlanır. 

Azərbaycan bu baxımdan dünya üçün nümunə ola bilər və olmalıdır. Çünki Azərbaycanda milli, dini 

dözümlülük, tolerantlıq çox yüksək səviyyədədir. Ancaq bizim düşmənlərimiz Azərbaycana qarşı 

informasiya müharibəsinə başlayıblar. Lakin bu, çox uğursuz cəhddir. Çünki dünya bilir, kim kimdir. Bizim 
işğal olunmuş torpaqlarımızda tarixi abidələrimiz dağıdılıbdır. Bizim məscidlərimiz erməni vandalları 

tərəfindən dağıdılıbdır, qəbiristanlıqlarımız dağıdılıbdır. Bilirsiniz ki, 1970-ci illərdə ulu öndər Heydər 

Əliyev tərəfindən Azərbaycanın bütün bölgələrində, hər bir rayonda tarix-diyarşünaslıq muzeyləri 
yaradılmışdır. O cümlədən indi işğal altında olan rayonlarda. İşğal olunmuş rayonlardakı muzeylərdən biri 

də qalmayıbdır. Ən dəyərli eksponatlar oradan oğurlanıb Ermənistana aparılıb, qalan hər şey dağıdılıbdır. 

Orada bir dənə salamat bina yoxdur. Ermənistanda bir dənə azərbaycanlı qəbiristanlığı qalmayıbdır. İşğal 
olunmuş torpaqlarda bir dənə məscid qalmayıb, hamısını dağıdıblar. Nə üçün erməni təəssübkeşləri bu 

barədə bir şey demirlər?!  

Bizim təkidimizlə ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası işğal olunmuş torpaqlara gəlmişdi. 

Baxmayaraq ki, Ermənistan tərəfi buna etiraz edirdi, biz buna nail olduq. Ondan sonra xüsusi məruzə də 
hazırlanmışdır. Orada göstərilmişdir ki, işğal olunmuş torpaqlarda heç nə yoxdur, bütün binalar 

dağıdılıbdır. Belə dəhşətli hadisələr olan halda, Ermənistanın və onun təsiri altında olan ikiüzlü 

siyasətçilərin uydurma, təxribat xarakterli səyləri nəticəsində indi belə məsələ ortaya atılıbdır. Bu, yalandır, 
təxribatdır, böhtandır.  

Azərbaycan öz milli maraqlarını qorumağa qadirdir. Biz dünya üçün açıq ölkəyik. Yenə deyirəm, 

Azərbaycan burada yaşayan bütün xalqlar üçün vətəndir. Ancaq eyni zamanda, biz öz milli maraqlarımızı 
hər şeydən üstün tutmalıyıq. Müstəqillik budur. Heydər Əliyevin Azərbaycana verdiyi töhfələrdən biri də 

budur ki, bu gün biz heç kimdən çəkinmədən, heç nədən qorxmadan öz sözümüzü açıq deyə bilirik. Çünki 

biz haqlıyıq. Haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir. Azərbaycan istəyir ki, öz doğma torpaqlarının bütövlüyünü 

bərpa etsin. Bu, bizim suveren hüququmuzdur və bunu istənilən yolla edə bilərik. İstəyirik sülh yolu ilə 
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edək, alınmasa, başqa variantlara da baxarıq. Azərbaycan istəyir ki, onun vətəndaşları öz doğma, dədə-baba 

torpaqlarına qayıtsınlar, yaşasınlar və yaxşı yaşasınlar. Bu, bizim təbii tələbimizdir.  
Biz istəyirik ki, Azərbaycan inkişaf etsin, zəngin dövlətə çevrilsin. Azərbaycan vətəndaşları ən 

yaxşı şəraitdə yaşasınlar. Buna nail olacağıq. Çünki bizim bütün iqtisadi proqramlarımız məhz bu məqsədi 

daşıyır. Sosial proqramlarımız bu məqsədi daşıyır. Azərbaycan büdcəsinin ildən-ilə artması və bu il 4 

milyard dollara çatması böyük göstəricidir. Amma biz bununla kifayətlənə bilmərik. Mən artıq hökumət 
qarşısında vəzifə qoymuşam ki, gələn il büdcəmiz kəskin şəkildə artmalıdır. Belə olan halda, həm iqtisadi 

layihələrə, həm sosial proqramlara ayrılan vəsait çoxalacaq, həm də, maaşlar və pensiyalar artırılacaqdır. 

Bütün bu məsələlərə yenidən baxılacaq və insanlarımızın həyat səviyyəsi günü-gündən yaxşılaşacaqdır.  
Ancaq bu, əlbəttə ki, hər birimizin fəaliyyətindən asılıdır. Əgər düzgün qəbul etdiyimiz qərar 

yerlərdə icra olunmursa, onun əhəmiyyəti itir. Ona görə mənim bölgələrə səfərlərimin məqsədi də bundan 

ibarətdir - biz qəbul olunmuş sosial-iqtisadi proqramlara yenidən nəzər salırıq, təhlil edirik və əlavə 
tədbirlər haqqında qərarlar qəbul edirik. Yəqin bu gün Şəkinin və digər rayonların gələcək inkişafına dair 

yeni təkliflər veriləcək və əlbəttə ki, bunlar nəzərə alınacaqdır.  

Bir sözlə, ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün bütün şərait var. Bizim iqtisadi potensialımız artır, 

siyasi iradə var. Xalqın siyasətimizə olan dəstəyi bizim gücümüzü daha da artırır. Azərbaycan xalqı çox 
istedadlı xalqdır. Biz bunu sübut eləmişik. 15 ildir ki, müstəqil ölkə kimi yaşayır, öz taleyimizi, 

problemlərimizi özümüz həll edirik. Heç bir yerdən bizə kömək gəlmir. Halbuki bəzi qonşu ölkələr yalnız 

və yalnız xaricdən gələn ianələr hesabına yaşayırlar.  
Azərbaycan başını dik tutub, alnımız açıq, üzümüz ağdır, heç kimin köməyinə möhtac deyilik, öz 

gücümüzə arxalanırıq. Azərbaycan xalqının gücünə arxalanırıq. Ona görə bizim siyasətimizə, müstəqil 

siyasətimizə heç kim müdaxilə edə bilməz və etməyəcəkdir. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Müstəqil 
dövlət kimi yaşayacaqdır. Azərbaycan xalqı yaxşı yaşayacaqdır. Biz hamımız birləşib ölkəmizdə geniş 

quruculuq-abadlıq işlərini davam etdirməliyik və zəngin, qüdrətli Azərbaycanı yaratmalıyıq. Bu işdə sizə 

uğurlar arzulayıram. Sağ olun, var olun. Bir daha sizi salamlayıram. Bağrıma basıram, öpürəm.  

Sağ olun.  
(Azərbaycan Prezidentinin nitqi böyük diqqət və maraqla dinlənildi və gurultulu alqışlarla 

qarşılandı). 

 

X X X 

 

Dövlətimizin başçısı görüşə toplaşanlarla səmimiyyətlə görüşüb hal-əhval tutdu, onların qayğıları 

ilə maraqlandı. Şəkililər Prezidentin siyasətini bəyəndiklərini, dəstəklədiklərini, ona həmişə arxa-dayaq 
olacaqlarını bildirdilər. 
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Şəki Xanlarının Sarayı ilə tanışlıq 

(13 aprel 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 13-də, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüşdən sonra Şəki xanlarının sarayına gəlmişdir. 

Milli geyimli oğlan və qız dövlətimizin başçısına və xanımına gül dəstələri təqdim etdilər. Şəkinin 
özfəaliyyət kollektivləri üzvlərinin ifasında milli rəqslər və xalq mahnıları maraqla qarşılandı. 

Prezident İlham Əliyev sarayın xarici görünüşünü, 1530-cu ildə əkilmiş çinarı seyr etdi. 

Şərq memarlığının nadir incilərindən olan saray Şəki xanlığının əsasını qoyan Hacı Çələbinin 
nəvəsi Hüseyn xanın dövründə - 1761-62-ci illərdə tikilmişdir. Şəkinin rəmzi sayılan və vaxtilə iri memarlıq 

kompleksinin tərkib hissəsi olan saray 1955-1965-ci illərdə memar H.Rzayevin layihəsi əsasında bərpa 

olunmuşdu. Lakin illər ötdükcə, abidənin yenidən bərpasına ehtiyac yaranmışdı. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycan Respublikası ilə 

Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında bağlanmış kredit sazişi əsasında 2002-ci ilin sentyabrında Şəki 

xanları sarayının əsaslı bərpa işlərinə başlanmışdır. Bunun üçün Dünya Bankı tərəfindən 3,2 milyon ABŞ 

dolları ayrılmışdı. Bərpa işlərini Almaniyanın “Denkmalrfleqe Mesklenburq” şirkəti yerli sənətkarlarla 
birlikdə birgə həyata keçirmişdir. Abidənin bünövrəsində möhkəmləndirmə və izolyasiya işləri görülmüş, 

dam örtüyü tamamilə sökülərək, yeni layihə ilə bəpa edilmiş, elektrik və su xətləri təzələnmiş, yeni inzibati 

bina tikilmişdir. Sarayın şəbəkəli pəncərələri, divar rəsmlərinin qopmuş yerləri tədqiq olunaraq, bərpa 
edilmiş, həyətdə abadlıq işləri görülmüşdür. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva sarayın ayrı-ayrı otaqlarını gəzdilər. 

Dövlətimizin başçısı görülən işləri, milli ornamentlərin, Şərq üslubunun qorunub saxlanmasını yüksək 
qiymətləndirdi. Azərbaycanın milli mədəniyyət abidələrinin qorunmasına bundan sonra da dövlət 

tərəfindən qayğı göstəriləcəyini xüsusi vurğuladı. 

 

AZƏRTAC 

2006, 13 aprel 
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Şəki ipəyi öz şöhrətini qaytarmalıdır 

(13 aprel 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 13-də “Şəki-İpək” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 

olmuşdur. 

Prezidenti və xanımını müəssisənin həyətində gül-çiçəklə qarşıladılar. 
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə, baramaaçma sexinə gəldi. Əsaslı şəkildə yenidən qurulan sexdə 650 

nəfərədək işçi çalışır, orta aylıq əmək haqqı 60-70 manatdır. Prezident burada istehsal prosesi ilə tanış oldu, 

işçilərlə səmimi söhbət etdi, qayğı və problemləri ilə maraqlandı və onlarla xatirə şəkli çəkdirdi. 
Sonra Prezident İlham Əliyev müəssisənin həyətində texniki təmir-bərpa sahəsi ilə, burada nümayiş 

etdirilən kənd təsərrüfatı texnikası ilə tanış oldu. 

Dövlətimizin başçısı 200 nəfərə yaxın işçinin çalışdığı toxuculuq sexində ipək parça istehsalı 
prosesini yaxından izlədi. Müəssisədə istehsal olunan ipək parça, kəlağayı, xalça və digər məhsulların 

nümayiş etdirildiyi çeşidlər otağına baxdı. İpək xalçaların toxunması prosesi də böyük maraq doğurdu. 

Burada Prezidentə ipək xalça hədiyyə olundu. 

Hazırda səhmdar cəmiyyətdə 1600 nəfərə yaxın işçi çalışır. Respublikamızın baramaçılıq və 
pambıqçılıq rayonlarında isə 20 min nəfərə yaxın adam mövsümi işlərə cəlb edilir. “Şəki-İpək” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyətinin səhmləri üzrə investisiya müsabiqəsinin qalibi olan “Pərvanə” Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyəti bu iri sənaye müəssisəsinin fəaliyyətini genişləndirməklə respublikamızda 
baramaçılığın inkişafını təmin etmək məqsədi ilə yeni inkişaf proqramı həyata keçirir. Müəssisəyə 

ümumilikdə 36 milyon ABŞ dolları məbləğində sərmayə qoyulmuşdur. Gələcəkdə baramaaçma 

istehsalatının ikinövbəli iş rejiminə keçirilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da əlavə olaraq, 600 nəfərin daimi 
işlə təmin edilməsinə şərait yaradacaqdır. 

Prezidentə məlumat verildi ki, 2005-ci ildə müəssisədə 59,2 ton xam ipək, 437,1 min poqonmetr 

təbii, süni və pambıq parça, 15,2 ton burulmuş sap, 137,1 kvadratmetr təbii ipək parça, 135,9 min ədəd 

müxtəlif ölçülü kəlağayı və digər məhsullar istehsal olunmuşdur. Müəssisənin xammalla təchizatını 
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə baramaçılıq və pambıqçılıqla məşğul olan rayonlarda fermerlərlə işgüzar 

əlaqələr qurulmuşdur. Son iki ildə səhmdar cəmiyyəti rayonlarda 200 hektara yaxın torpaq sahəsi icarəyə 

götürərək, 3 milyon ədəd tut tingi əkmişdir. 
Prezident İlham Əliyev müəssisənin indiki vəziyyətindən razılığını ifadə etdi, tövsiyə və 

tapşırıqlarını verdi. Bildirdi ki, bu müəssisənin məhsullarına həm daxili, həm də xarici bazarda tələbat 

böyükdür və ona görə də istehsalın genişləndirilməsi məqsədəuyğundur. 
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Modul tipli Şəki elektrik stansiyası payızadək istifadəyə veriləcəkdir 

(13 aprel 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 13-də Şəkidə modul tipli elektrik stansiyasında tikinti 

işlərinin gedişi ilə yaxından tanış olmuşdur. 

Stansiya Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında elektrik enerjisi təminatının 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamına uyğun olaraq, Finlandiyanın “Vartsila” 

şirkətinin ölkəmizdə inşa etdiyi 5 modul tipli stansiyadan biridir. Tikintiyə ötən ilin oktyabrından 

başlanmışdır. 2006-cı ilin avqustunda stansiyanın istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Burada hər biri 88,7 
meqavat gücündə 10 blok olacaqdır. Tikinti işləri cədvəl üzrə davam etdirilir. Smeta dəyəri 100 milyon 

ABŞ dolları olan stansiyanın işə salınması şimal-qərb bölgəsinin elektrik enerjisi ilə təminatını əhəmiyyətli 

dərəcədə yaxşılaşdıracaqdır. 
Dövlətimizin başçısı tikinti meydançasını gəzdi, ölkənin elektrik enerjisinə tələbatının tam 

ödənilməsi üçün bundan sonra da ardıcıl tədbirlər görüləcəyini bildirdi. 

 

AZƏRTAC 
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Şəki kərpic zavodu yüksək keyfiyyətli məhsul buraxır 

(13 aprel 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 13-də rayonun ən böyük müəssisələrindən biri - Şəki 

kərpic zavodu ilə tanış olmuşdur. 

Zavodun kollektivi dövlətimizin başçısını böyük hörmət və ehtiramla qarşıladı. 
Şəki-Balakən magistral yolunun kənarında, Daşüz kəndinin yaxınlığında yerləşən müəssisə 1993-

cü ildən tikintisi yarımçıq qalmış kərpic zavodunun bazasında yaradılmışdır. Türkiyənin “York Produkcts 

İnc” şirkəti tərəfindən müəssisəyə 1 milyon 836 min ABŞ dolları həcmində kredit ayrılmışdır. Burada 
Türkiyənin “Maksann” firmasının istehsal etdiyi müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. Ümumilikdə 

müəssisəyə 3,5 milyon ABŞ dolları xərclənmişdir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına 

uyğun inşa edilən zavodda il ərzində beynəlxalq standartlara cavab verən 8 çeşiddə 20 milyonadək bişmiş 
kərpic, habelə digər tikinti materialları istehsal olunur. Gələcəkdə 10 çeşiddə kərpic buraxılacaqdır. Hazırda 

müəssisədə 100 nəfərə yaxın işçi çalışır. Tam gücü ilə fəaliyyət göstərdikdə işçilərin sayı 150 nəfərə 

çatdırılacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev istehsal olunan məhsulların keyfiyyəti ilə maraqlandı, müəssisənin işçiləri 
ilə xatirə şəkli çəkdirdi. Azərbaycanda yeni iş yerlərinin açılması istiqamətində mühüm işlər görüldüyünü 

xatırladan dövlətimizin başçısı əhalinin işlə təminatı baxımından bu zavodun da rolunu vurğuladı, 

gələcəkdə istehsalın genişləndirilməsinin zəruriliyini bildirdi. 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 13-də Şəki Olimpiya İdman Kompleksində Şəki-

Zaqatala bölgəsinin sahibkarları ilə görüşmüşdür. 

Görüşü iqtisadi inkişaf naziri Heydər Babayev açdı. 
Prezident İlham Əliyev görüşdə giriş nitqi söylədi, sahibkarlıq subyektlərinə 907 min manat 

həcmində kreditlərin verilməsi haqqında sənədləri təqdim etdi. 

Sahibkarlar adından Kifayət Niftəliyeva çıxış etdi. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşə yekun vurdu. 
 

X X X 

 
Həmin gün dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev adına 1 nömrəli Kiş kənd orta məktəbi və bu 

kənddəki qədim alban məbədi ilə tanış oldu. 

 

X X X 
 

Aprelin 13-də Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin binasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

sədrliyi ilə Şəki-Zaqatala bölgəsinin sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş müşavirə keçirildi. 
Müşavirəni Prezident İlham Əliyev açdı. Şəki şəhər, Zaqatala, Balakən və Qax rayon icra 

hakimiyyətlərinin başçıları çıxış etdilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müşavirəyə yekun vurdu. 
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Kiş kənd orta məktəbi Ulu Öndərdən yadigardır 

(13 aprel 2006-cı il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 13-də Şəki rayonunda Heydər 

Əliyev adına 1 nömrəli Kiş kənd orta məktəbi ilə tanış olmuşdur. 

Məktəbin pedaqoji kollektivi və şagirdlər Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı 
böyük hörmətlə, gül-çiçəklə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev xanımı ilə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin məktəbin 

qarşısındakı büstünün önünə gül qoydular. 
Azərbaycan Prezidenti “Heydər Əliyev Şəkidə” adlı fotoguşəyə baxdı, məktəbin dəhlizlərində, hər 

bir sinif otağında asılmış və ulu öndərin uşaqlıq, gənclik illərinə, siyasi fəaliyyətinə, təhsilə qayğısına aid 

fotoşəkillərə baxdı. Prezident Heydər Əliyevin iştirakı ilə 2002-ci ilin noyabrında Şəkidə keçirilən 
müşavirədə ulu öndərin bu məktəbin tikilməsi barədə çıxışı və verilən qərar səsləndirildi. 

Məktəbin direktoru Müzəkkil Qarayev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, Kiş kənd orta 

məktəbinin məzunları arasında görkəmli insanlar var və onlar Azərbaycan elmi üçün böyük xidmətlər 

göstərmişlər. Məktəbin keçən il istifadəyə verilmiş yeni binasında 87 sinif otağı, idman salonu, kitabxana, 
kompyuter, tibb otaqları var. 600-dən çox şagirdin təhsil aldığı məktəbdə 80 müəllim və 20-dək texniki işçi 

çalışır. 

Prezident İlham Əliyev məktəbin sinif və kompyuter otaqlarını gəzdi, şagirdlərlə söhbət etdi, 
onların təhsilləri ilə maraqlandı, yaxşı oxumalarını arzulayaraq, bunun üçün hər cür şəraitin yaradılacağını 

bildirdi. 

Müəllimlər Prezidentə təşəkkür edərək, ucqar kəndlərdə belə təhsil ocaqlarının tikilməsini gələcək 
nəsillərə göstərilən qayğı kimi qiymətləndirdilər və dedilər ki, bu məktəbdə ulu öndərin xatirəsi yaşayır və 

daim yaşayacaqdır. Kəndimizin elektrik enerjisi, su, rabitə ilə təmin edilməsində tibb, təhsil, mədəniyyət 

ocaqlarının yaradılmasında bilavasitə qayğısı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev Kiş kəndinə qazın müntəzəm verilməsi ilə bağlı məsələnin də həll 
olunacağını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2006, 13 aprel 
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Qədim Alban məbədi ilə tanışlıq 

(13 aprel 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva aprelin 13-də Kiş kəndindəki 

qədim alban məbədində də oldular. 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev, məbədin direktoru İlhamə Hüseynova dövlətimizin 
başçısını, xanımını səmimiyyətlə qarşıladılar. Bildirildi ki, kəndin Maflar məhəlləsində yerləşən məbədin 

ətrafındakı divarların qalıqları bəzi yerlərdə indi də qalmaqdadır. Erkən orta əsrlərdə Qafqaz Albaniyasında 

xristianlığın mərkəzlərindən olan Kişdə (Qişdə) tikilmiş IV əsrə aid məbəd tarixi abidə kimi dövlət 
tərəfindən qorunur. Məbədin günbəzi iç tərəfdən metal pulları cəzbetmə xüsusiyyətinə malikdir. Bu cür 

magik xüsusiyyətinə görə bura müqəddəs yerlərdən biri hesab olunur. Yerli əhali arasında deyirlər ki, 

buraya ziyarətə gələn şəxs ürəyində bir niyyət tutur, onun yapışdırmaq istədiyi pulu divar cəzb edərsə, 
niyyəti baş tutmuş hesab olunur. 

Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım da ürəklərində niyyət tutaraq, metal pulu divara 

yapışdırdılar. 

Dövlətimizin başçısı orta əsrlərə aid qəbirlərə, Kiş kəndi ərazisində tapılmış maddi-mədəniyyət 
nümunələrinə, Yaloylutəpə mədəniyyətinə aid tapıntılara, Qafqaz Albaniyasının tarixi xəritəsinə baxdı. 

Məlumat verildi ki, məbədin həyətində uzunluğu 2, eni isə 1 metrdən çox olan yastı daş vardır. 

Yerli camaat yeriməyən, dil açmayan və ya şikəstliyi olan uşaqları bu daşın üstündə oturtmaqla onları ruhi 
və cismani xəstəliklərdən xilas etməyin mümkün olduğunu bildirir. 

Sonra Prezident İlham Əliyev məbədin həyətində qədim dövrün memarlıq abidələrinə aid 

yaradılmış xüsusi güşələrə, Kiş məbədinin müxtəlif dövrlərdəki vəziyyətini əks etdirən maketlərə də tamaşa 
etdi. Bildirildi ki, sovet dövründə alban məbədində təmir işləri aparan erməni mənşəli bərpaçılar bu abidəyə 

süni düzəlişlər edərək saxtalaşdırmışlar. Lakin Norveçdən dəvət olunmuş mütəxəssislər araşdırma 

apardıqdan sonra bu məbədin əvvəlki görkəmi bərpa edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı burada çay süfrəsinə dəvət olundular, məbədə aid fotoalboma 
baxdılar. Dövlətimizin başçısı fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı: 

“Kiş kəndində yerləşən qədim alban məbədi dünya əhəmiyyətli tarixi abidədir. Azərbaycanın 

qədim tarixi öyrənilməli və dünya ictimaiyyətinə təqdim edilməlidir. 
Ölkəmizin tarixi abidələrini qorumaq və bərpa etmək dövlətimizin borcudur. 

Bütün dinlərin tarixi və mədəniyyət abidələri bizim üçün əzizdir. 

 

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

13.04.2006-cı il”. 

 

AZƏRTAC 

2006, 13 aprel 
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Şəki-Zaqatala bölgəsinin sahibkarları ilə görüş 

(13 aprel 2006-cı il) 
 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 13-də Şəki Olimpiya İdman Kompleksində Şəki-

Zaqatala bölgəsinin sahibkarları ilə görüşmüşdür.  

Görüşü iqtisadi inkişaf naziri Heydər Babayev açdı.  
 

İqtisadi inkişaf naziri Heydər Babayevin çıxışı 

- Möhtərəm cənab Prezident! 
Hörmətli görüş iştirakçıları! 

Cənab Prezident, dəvətimizi qəbul edib tədbirdə iştirak etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı 

bildiririk. Sizin regionların inkişafına diqqətinizin nəticəsi kimi bölgələrə səfərləriniz zamanı ictimaiyyətlə 
görüşləriniz, tövsiyələriniz hər bir rayonda ictimai fəallığın artmasına səbəb olmuşdur. Sizin iqtisadi 

siyasətiniz nəticəsində sahibkarlığa dövlət dəstəyi xeyli genişlənmişdir. 

Cənab Prezident, Sizin tapşırığınıza əsasən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına 

sahibkarlar subyektlərinə ayrılan kreditlər regionlara ən mühüm dövlət dəstəyinə çevrilmişdir. Fondun 
fəaliyyəti xeyli genişlənmiş, güzəştli kreditlərin verilməsi sadələşdirilmiş, kreditlərin həcmi artırılmışdır. 

Bu günə qədər Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda sahibkarlığın inkişafına 425 layihə üzrə 5,6 milyon manat 

güzəştli kreditlər verilmişdir. Bunun nəticəsində 5500-dən artıq yeni iş yeri yaradılmışdır. Ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyası hazırda Sizin 

rəhbərliyinizlə uğurla həyata keçirilir və gələcəkdə Azərbaycanın inkişaf etmiş qüdrətli ölkəyə çevrilməsinə 

təkan verəcəkdir. 
Cənab Prezident, bu gün bizim üçün və burada iştirak edən sahibkarlar üçün çox mühüm bir gündür. 

Bu gün burada Fondun qərarı ilə 11 sahibkara güzəştli kredit veriləcəkdir. Hamımız xahiş edirik ki, bu 

kreditlərin verilməsində özünüz də iştirak edəsiniz. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə giriş nitqi söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  

giriş nitqi 
 
- Əziz dostlar, sahibkarlar!  

Doğrudan da bu gün çox gözəl bir gündür. Biz növbəti dəfə görüşürük və bu gün bu bölgədən olan 

sahibkarlara yeni kreditlər də veriləcəkdir. Bu, çox gözəl bir ənənədir. Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanın 
dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına xidmət edir. Əlbəttə, biz 

sahibkarlığın inkişafına geniş kontekstdə baxırıq. Sahibkarlığın təşviqi, sahibkarlar üçün əlverişli şəraitin, 

gözəl sərmayə mühitinin yaradılması, yersiz yoxlamalardan sizi qorumaq, Azərbaycanda sahibkarlardan 
ötrü sözün əsil mənasında gözəl şərait yaratmaq bizim üçün əsas, prioritet məsələlərdir. Ancaq bununla 

yanaşı, əlbəttə, ilkin kapital olmadan hansısa bir işi başlamaq çətindir, yaxud da ümumiyyətlə mümkün 

deyildir. Özü də nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ancaq son 15 il ərzində müstəqil respublika kimi yaşayır. 

Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsipləri tətbiq edilir, amma nə qədər ki, tam bərqərar olunmayıb, 
əlbəttə, ilkin kapital mövzusu aktuallaşır. Kreditlərin güzəştli şərtlərlə verilməsi bu məqsədi güdür. Həm 

bu ilkin kapital çox təmiz kapital olur, heç kimdə şübhə doğurmur, eyni zamanda, dövlət öz tərəfindən 

sahibkarlara köməyini göstərir.  
Bildiyiniz kimi, ayrılan məbləğlər ildən-ilə artır. Bu ilin büdcəsindən təxminən 100 milyon dollar 

həcmində kreditlər ayrılacaqdır. Biz gələn il bunu artıracağıq. Bildiyiniz kimi, biz bu kreditlərin həcmini 

ildə təxminən 2 dəfə artırırıq. Bizim iqtisadi potensialımız möhkəmləndikcə, büdcəmiz artdıqca, əlbəttə, bu 
məqsədlərə ayrılan vəsaitlər də artacaqdır. Birinci mərhələdə biz çalışırdıq ki, ayrılan kreditlərin həcmi çox 

böyük olmasın, yəni çox sahibkarı əhatə etsin. Ancaq indi görürük ki, Azərbaycanın inkişafı yeni 

yanaşmalar tələb edir və az vəsaitlə böyük işlər görmək mümkün deyildir. Ona görə biz kreditlərin yuxarı 

həddini qaldırdıq. Biz başlayanda bu, təxminən 100 min dollar təşkil edirdi. İndi 3 milyona yaxındır və 
böyük layihələr həyata keçirmək mümkündür. Sadəcə olaraq, siz gərək öz layihələrinizi təqdim edəsiniz, 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

Dövlət Proqramı 

2004-2008 

 

144 
 

onları əsaslandırasınız. Əlbəttə, texniki-iqtisadi əsaslandırma böyük layihələr üçün nəzərdə tutulmalıdır və 

müvafiq banklar vasitəsilə bu kreditlər veriləcəkdir. Sahibkarlığın inkişafı hər bir ölkənin inkişafında ən 
mühüm rol oynayır.  

Bizdə özəlləşdirmə prosesi daha da sürətlə getməlidir. Özəl sektor daha da sürətlə formalaşmalıdır. 

İndi ümumi daxili məhsulda özəl sektorun payı 75 faizdir. Bu, yüksək göstəricidir. Amma daha da yüksək 

ola bilər. Çünki inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, harada inkişaf var, uğur var. O 
ölkələrdə ki, birinci növbədə, özəl sektor inkişaf edir və ikinci növbədə, kiçik və orta sahibkarlıq inkişaf 

edir. Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinin iqtisadiyyatında ən böyük çəkiyə malik olan məhz kiçik və orta 

sahibkarlıqdır. Azərbaycan bu yolu tutubdur.  
Əlbəttə ki, ölkəmizdə genişmiqyaslı layihələr - ölkəmiz üçün, bölgə üçün, dünya üçün əhəmiyyətli 

neft-qaz layihələri, digər böyük infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Kənd təsərrüfatında artıq böyük 

müəssisələr tikilir, istifadəyə verilir. Bu yaxınlarda bölgənin ən müasir, ən böyük şəkər zavodu tikilib 
istifadəyə verilmişdir. Bütün bunlar böyük investisiya tələb edən müəssisələrdir.  

Ancaq bununla yanaşı, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı hər bir ölkə üçün, o cümlədən 

Azərbaycan üçün lazımdır. Bunun həm böyük iqtisadi mənası var, eyni zamanda, sosial mənası var. Çünki 

biz xalq üçün işləyirik, xalq üçün çalışırıq. Biz istəyirik ki, sahibkarlara köməyimiz, eyni zamanda, ölkədə 
mövcud olan sosial problemləri də həll etsin, işsizlik, yoxsulluq aradan qaldırılsın. Siz müəssisələrinizdəki 

işçilərə yüksək maaş verəsiniz. Azərbaycanda minimum əmək haqqı ildən-ilə qalxır və qalxacaqdır. Siz də 

buna hazır olmalısınız. Vaxt gələcək, Azərbaycanda minimum əmək haqqı yüksək olacaqdır. Siz də məcbur 
olub o minimum əmək haqqını işçilərə verməlisiniz. Bu, eyni zamanda, ölkənin sosial problemlərini həll 

edir. Siz də buna maraqlısınız, biz də maraqlıyıq. Biz dövlət kimi, siz sahibkarlar kimi. Çünki insanların 

alıcılıq qabiliyyəti artdıqca, sizin istehsal etdiyiniz məhsullar daha da sürətlə satılacaqdır. Siz öz sahələrinizi 
genişləndirəcəksiniz, daha da çox vergi ödəyəcəksiniz. O vergilər büdcəyə daxil olacaq, yeni infrastruktur 

layihələri icra olunacaqdır.  

Mən bu gün Şəkidə elektrik stansiyasının tikintisi ilə tanış oldum. Böyük bir region üçün layihədir. 

Bütün regionu elektrik enerjisi ilə təmin edəcəkdir. Elektrik enerjisinin olmadığı yerdə heç bir müəssisəni 
genişləndirmək, yaratmaq mümkün deyildir. Əgər elektrik enerjisi fasilələrlə verilirsə, əgər məhdudiyyət 

qoyulursa, heç bir müəssisəni inkişaf etdirmək mümkün deyildir. Şəki elektrik stansiyası bütün bölgəyə 

xidmət edəcək, Şəki, Oğuz, Zaqatala, Qax, Balakən rayonlarını enerji ilə təmin edəcəkdir. Eyni zamanda 
digər bölgələrə, elektrik enerjisi daha böyük həcmdə veriləcəkdir.  

Dövlət öz üzərinə düşən vəzifəni icra edir. Sahibkarlara yaxşı şərait yaradır. Bilirsiniz ki, mənim 

sahibkarlarla görüşlərim tez-tez olur. Həmişə mən öz dəstəyimi verirəm. Bütün icra orqanlarına, xüsusilə 

yerli icra orqanlarına tapşırıram ki, sahibkarlara mane olmasınlar. Əksinə, kömək etsinlər, problemlərini 
həll etsinlər. Çünki bizim ölkəmizin gələcəyi bunu tələb edir. Ölkəmizin inkişafı ancaq bu yolla təmin oluna 

bilər. Kreditlər ayrılır, dövlət tərəfindən yeni infrastruktur yaradılır. İndi magistral yollar, kəndarası yollar 

salınır - bütün bunlar həm də sahibkarlığa xidmət edir.  
Bu diyar çox gözəl diyardır, çox zəngin, füsunkar təbiəti var. Turizmin inkişafına böyük diqqət 

göstərilməlidir. Amma yol yoxdursa, turizmi inkişaf etdirmək mümkün deyildir. Bu yolu siz tikə 

bilməzsiniz. Bu, sizin işiniz deyil, bunu dövlət etməlidir və edir. Sizə vəsait ayrılır, bundan sonra da 
ayrılacaqdır. Yəni sahibkarlara yaxşı şəraitin yaradılması bizim üçün əsas məsələlərdən biridir. Sizdən də 

tələb olunur ki, öz işinizlə, əməyinizlə ölkə iqtisadiyyatına töhfə verəsiniz. Yaxşı, müasir tələblərə cavab 

verən müəssisələr yaradasınız, onları yaxşı işlədəsiniz, işçilərə yaxşı əmək haqqı verəsiniz. Onların iş şəraiti 

yaxşı olmalıdır, məişət problemləri də həll edilməlidir. Azərbaycanda biznesin aparılması yüksək səviyyədə 
olmalıdır. Bunu dünyada mövcud olan meyarlar tələb edir. Biz isə istəyirik ki, Azərbaycan müasirləşsin, 

dünyanın ən qabaqcıl texnologiyaları ölkəmizdə tətbiq olunsun. Azərbaycanda yaradılan yeni müəssisələr 

dünya standartlarına cavab versin. Məhsullar daxili tələbatı ödəsin və əgər keyfiyyət imkan verərsə, xaricə 
də ixrac olunsun.  

Azərbaycanın çox gözəl gələcəyi var. Bizim təbii sərvətlərimiz iqtisadiyyatımıza böyük dəstəkdir, 

böyük təkandır. Belə gözəl şəraitdən istifadə etmək lazımdır. Prezident sahibkarları dəstəkləyir. İcra 
orqanlarına tapşırıq vermişəm ki, heç bir müdaxilə etməsinlər, əksinə, kömək etsinlər.  

Büdcəmiz ildən-ilə artır, kreditlərin həcmi də artır. Bilmirəm, hansı başqa ölkədə sahibkarlara 

yardım məqsədi ilə büdcədən xüsusi vəsait ayrılır. Mən bilmirəm, bəlkə haradasa var, amma hər halda, bu, 

kütləvi xarakter daşımır. Yerli infrastrukturun yaranması da sizə, elə bil ki, yeni şərait yaradır. Siz də bütün 
bu gözəl imkanlardan istifadə etməlisiniz və yeni müəssisələr, fabriklər, zavodlar tikməlisiniz. Əgər 
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haradasa sizi sıxışdırırlarsa, sizə imkan vermirlərsə və ya süni maneələr yaradırlarsa, yaxud da kimsə 

biznesinizə şərik olmaq istəyirsə, siz gərək susmayasınız. Siz gərək öz səsinizi qaldırasınız, fəal olasınız, 
müvafiq orqanlara müraciət edəsiniz. Əgər onlardan cavab gəlməsə, mənə müraciət edin. Mən sizin 

arxanızda durmuşam, sizi dəstəkləyirəm və siz də bu gözəl imkanlardan istifadə etməlisiniz.  

Mən şübhə etmirəm ki, Azərbaycanın davamlı iqtisadi inkişafı çox uğurlu olacaqdır. Bütün 

imkanlar var, regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı uğurla icra edilir, sahibkarlıq inkişaf edir. 
Əminəm ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan sahibkarları daha da böyük nailiyyətlər qazanacaqlar və doğma 

Vətənimizi inkişaf etdirəcəklər. Bu işdə sizə uğurlar arzulayıram.  

 

X X X 

 

Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regiondan olan 11 sahibkara kreditlərin ayrılması 
barədə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun qərarını təqdim etdi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  

yekun nitqi 
 

- Mən çox şadam ki, bizim bu tədbirimiz, görüşümüz Şəki Olimpiya İdman Kompleksində keçirilir. 

Bildiyiniz kimi, bu kompleks 2002-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən tikilib istifadəyə verilmişdir. 
O vaxt, əlbəttə, biz fikirləşə bilməzdik, yəni ağlımıza da gələ bilməzdi ki, bu kompleksdə, həm də bu 

bölgədə sahibkarlığın inkişafına dair görüş keçiriləcəkdir. Biz by kompleksi ancaq idman məqsədi ilə 

tikdirmişdik. İndi isə bu, başqa məqsədlərə də gözəl xidmət edir.  
Onu deyə bilərəm ki, Şəki Olimpiya İdman Kompleksi son illərdə, 2002-ci ilə qədər burada tikilən 

ən böyük obyektlərdən biridir və bəlkə də, ən böyüyüdür. Mən hesab edirdim ki, burada həm idman daha 

da sürətlə inkişaf edəcək, eyni zamanda, bu kompleksin tikintisi turizmin inkişafına xidmət göstərəcəkdir. 

Bütövlükdə, bu, Şəkinin müasirləşməsi üçün, öz tarixi simasını saxlamaq şərti ilə abadlaşması üçün yaxşı 
bir nümunə ola bilər.  

Bu gün onu da qeyd etmək istəyirəm, Şəkidə olarkən görürəm ki, burada quruculuq-abadlıq işləri 

çox yaxşı səviyyədə gedir. Binalar təmir olunur, yeniləri tikilir, Azərbaycan memarlığının ən gözəl 
nümunələrindən biri olan Xan sarayı, - mən bu gün orada oldum, - təmir edilibdir. Başqa planlarımız da 

var, yararsız vəziyyətdə olan digər binalar da təmir olunmalıdır. Şəkidə gördüm ki, yollar salınır, səliqə-

sahman var, abadlıq-quruculuq işləri var. Şəki çox gözəl şəhərdir, qədim şəhərdir. Əlbəttə, biz çalışmalıyıq 

ki, bu şəhəri həmişə belə abad vəziyyətdə saxlayaq.  
Digər rayonlarda - Balakən, Zaqatala və Qaxda olarkən orada da gedən işlərlə tanış olurdum. Yerli 

orqanlara, o cümlədən onu da tövsiyə edirdim ki, xarici görünüşə də diqqət göstərsinlər. Harada ehtiyac 

varsa, qədim binalar təmir olunmalıdır. Çünki bu, bizim tarixi irsimizdir, mədəniyyətimizdir, bizim 
tariximizdir. Biz gərək bunu qoruyaq, saxlayaq.  

Xüsusilə nəzərə alsaq ki, indi əlavə vəsait də var, büdcəmiz də artıbdır, bu məqsədlərə böyük diqqət 

göstərilməlidir. Bütün küçələrə yeni asfalt salınmalıdır, binalar rənglənməlidir, harada ehtiyac varsa, təmir 
olunmalıdır. Yeni binalar gözəl zövqlə tikilməlidir. Buna xüsusi diqqət göstərmək lazımdır. Çünki bu 

bölgənin özünəməxsus çox gözəl əlamətləri, xüsusiyyətləri var. Bu bölgə Azərbaycanın çox gözəl 

güşəsidir. Burada təbii gözəllik çox cəlbedicidir.  

Eyni zamanda, bu gözəl abadlıq işlərini görəndə mən çox sevinirəm və sahibkarları da buna dəvət 
edirəm. Bəzi hallarda olur, görürsən ki, özünə gözəl müəssisə, yaxud da ev tikdirir, imarət tikdirir, amma 

onun ətrafı çox bərbad vəziyyətdədir. Biz gərək bu məsələlərə diqqət göstərək. Siz də çalışın ki, 

yaradacağınız müəssisələr bizim ümumi konsepsiyaya uyğun olsun. Əgər haradasa bina tikiləcəksə, gərək 
bunun xarici görünüşü gözəl olsun, zövqlə tikilsin ki, ölkəmiz daha da gözəlləşsin, şəhərlərimiz daha da 

abadlaşsın.  

Sizi bir daha salamlayıram, sağ olun. Əminəm ki, bu kreditlərdən səmərəli istifadə edəcəksiniz və 
gələcəkdə bu kreditlərin həcmi artacaqdır. Mən sizə söz verirəm. Sağ olun.  

 

AZƏRTAC 

2006, 14 aprel 

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Şəki-Zaqatala bölgəsinin sosial-iqtisadi inkişafına həsr 

olunmuş müşavirə 
(13 aprel 2006-cı il) 

 

Aprelin 13-də Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə 

Şəki-Zaqatala bölgəsinin sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş müşavirə keçirilmişdir.  
Müşavirəni Prezident İlham Əliyev açdı.  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  

giriş nitqi 
 

- İki gündür ki, mən bu bölgədəyəm, vəziyyətlə tanış oluram, görüşlər keçirirəm, müxtəlif sənaye, 
turizm obyektləri ilə maraqlanıram, tanış oluram. Bütövlükdə, deyə bilərəm ki, bölgədə regionların sosial-

iqtisadi inkişafı proqramı uğurla icra edilir.  

Bu səfərin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, biz görülən işlərə qiymət verək, onları təhlil edək və 

əlavə tədbirlər haqqında müvafiq tapşırıqlar və qərarlar verək. Həyat bunu tələb edir. Çünki həyat yerində 
durmur. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı iki ildən çoxdur ki, qəbul edilibdir. Əlbəttə, yeni 

problemlər, yeni məsələlər üzə çıxır. Biz gərək bunlara operativ reaksiya verək və mövcud olan 

problemlərin aradan qaldırılması üçün dərhal tədbirlər görək.  
Son iki il ərzində, regionların inkişafı proqramının təsdiqindən sonra region üçün əhəmiyyətli və 

onun gələcəyini təmin edən mühüm qərarlar qəbul edilmişdir. Onlardan biri indi artıq Şəkidə tikilən elektrik 

stansiyası barədədir. Regionların inkişafı proqramında stansiya nəzərdə tutulmurdu. Bu yaxınlarda bizim 
qəbul etdiyimiz qərara əsasən müxtəlif bölgələrdə, o cümlədən Şəkidə stansiya tikilməyə başladı.  

Stansiyanın tikintisi bölgənin enerjiyə olan tələbatını tam ödəyəcəkdir. Bu, gələcəyə yönəldilib, yəni 

bölgənin gələcək inkişaf perspektivini də müəyyən edəcəkdir.  

Bilirsiniz ki, mənim göstərişimlə bir müddət bundan əvvəl demək olar ki, bütün bölgələrdə yeni 
tibb ocaqları tikilməyə başladı. Müxtəlif bölgələrdə tikinti artıq başlayıbdır. O cümlədən bu günlərdə həm 

Balakəndə böyük xəstəxananın tikintisinə başladıq, həm də Zaqatalada müasir müalicə-diaqnostika 

kompleksinin təməlini qoyduq. Bu, bir daha onu göstərir ki, bizim siyasətimiz sosialyönümlü siyasətdir. 
Əlbəttə, biz iqtisadiyyatın inkişafına çox çalışırıq və qəbul edilmiş bütün proqramların məqsədi bundan 

ibarətdir. Ancaq bütün bu işlərlə yanaşı, biz gərək insan amilini də unutmayaq. Çünki biz xalq üçün 

işləyirik, xalq üçün yaşayırıq. Xalqın da müasir tibbi xidmətə böyük ehtiyacı vardır.  

Bütövlükdə, səhiyyə sisteminin müasirləşməsi, orada vəziyyətin sağlamlaşdırılması çox vacibdir. 
Müalicə-diaqnostika mərkəzlərinin tikintisi bu məqsədi güdür və bunu təmin edəcəkdir. Bundan əlavə, biz 

2004-cü ilin fevralında proqramı qəbul edərkən məktəb tikintisi geniş şəkildə nəzərdə tutulmurdu. Ancaq 

son bir il ərzində Azərbaycanda 300-dən çox yeni məktəb tikilib və bu proqram davam etdirilir. Bu il də 
100-dən çox məktəb tikilməlidir və biz bütövlükdə, bütün məktəb infrastrukturunu yeniləşdirməliyik. 

Uşaqlar müasir məktəblərdə oxumalıdırlar, lazım olan bütün avadanlıq, ləvazimat, binalarda istilik sistemi 

olmalıdır. Mən bunu ona görə deyirəm ki, bütün bu məsələlər regionların sosial-iqtisadi inkişaf 
proqramında nəzərdə tutulmurdu. Bəlkə də bunun təbii səbəbləri var, bəlkə də müəyyən subyektiv 

məqamlar da var. Ancaq bütün bu yeniliklər artıq reallıqdır. Bizim məqsədimiz, ilk növbədə, proqramda 

təsdiq edilmiş məsələləri həyata keçirmək, eyni zamanda, yeni meydana çıxan və sonradan qəbul edilmiş 

qərarlar əsasında lazımi infrastrukturu və obyektləri yaratmaqdır.  
Ona görə mən istəyirəm ki, bugünkü müşavirədə biz hər iki məsələyə toxunaq. İlk növbədə, görülən 

işlərdən danışaq, gərək həm proqramda nəzərdə tutulmuş, həm də diqqətdən kənarda qalmış məsələlər həll 

olunsun. Mən həmişə deyirəm, əgər hər bir rayonun problemi həll olunarsa, ölkənin problemləri də həll 
edilər.  

Bütövlükdə, demək istəyirəm ki, bölgənin inkişafı çox müsbətdir. Mən bu rayonlarda, şəhərlərdə 

olarkən, burada gedən abadlıq işləri ilə də maraqlanıram. Görürəm ki, səliqə-sahman var, abadlıq işləri 
görülür. Misal üçün, mən xüsusilə Şəki şəhərini qeyd etmək istəyirəm. Burada çox böyük abadlıq işləri 

görülübdür, binalar təmir olunur, yollar, gözəl parklar salınır. Bu, başqa rayonlarda da var. Amma gərək 

daha da sürətlə getsin.  

İndi biz müasir dövlət qururuq. Bütün infrastruktur müasir standartlara cavab verməlidir. Mövcud 
olan binalara da əl gəzdirmək, təmir etmək lazımdır ki, abadlıq olsun. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu bölgənin 
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çox gözəl təbiəti, təbii şəraiti var. Bu gözəl təbiət özlüyündə hər bir kəndə, hər bir şəhərə yaraşıq verir. 

Müasir yanaşma olmalıdır. Yeni binalar gərək böyük zövqlə tikilsin, yəqin ki, istifadəsiz olan binalar 
sökülməlidir, daxmalar qalmamalıdır. Yəni ümumi görünüşə xələl gətirən yarımçıq tikililər, yaxud da 20-

40 il bundan əvvəl tikilmiş yararsız binalar, - əlbəttə, onlar əgər istifadəsizdirsə, - sökülməlidir. Yeni 

infrastruktur yaradılmalıdır.  

 

X X X 

 

Şəki Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı NAZİM İBRAHİMOV regionların sosial iqtisadi inkişafı 
dövlət proqramı çərçivəsində Şəki şəhərində və rayonda görülən quruculuq işlərindən, həlli vacib olan 

problemlərdən, istehsal-təsərrüfat göstəricilərindən, əhalinin ümumi rifah halının və sosial həyat şəraitinin 

yüksəldilməsinə xidmət edən amillərdən danışdı. O dedi ki, dövlət proqramına uyğun olaraq, Şəki 
rayonunda 7068 daimi iş yerinin açılması nəzərdə tutulmuşdur. 2006-cı il aprelin 1-dək həyata keçirilən 

tədbirlər nəticəsində Şəkidə 10 min 928 yeni iş yeri açılmışdır. Onun da 3748-i daimidir ki, bu da açılması 

nəzərdə tutulan daimi iş yerlərinin 53 faizini təşkil edir.  

Cənab Prezident, Sizin Şəkiyə olan diqqətinizə əsaslanaraq, biz bu il və qarşıdakı illərdə həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirləri müəyyənləşdirmişik. Şəkidə dövlət universitetinin açılması, hava 

limanının beynəlxalq standartlara uyğun olaraq yenidən qurulması, Aşağı karvansaranın və Şəkixanovların 

evinin bərpası, gücü 250 ton olan şəkər çuğunduru zavodunun, 3500 yerlik şəhər stadionunun, atçılıq 
idmanı kompleksinin tikintisi, Aşağı Göynük kənd xəstəxanasının əsaslı təmiri, Şəki-Oğuz yolunun inşası, 

şəhərin mərkəzi ilə axan çayların kənarındakı istinad divarlarının bərpası və perspektivdə nəzərdə tutulan 

digər məsələləri planlaşdıranda biz Sizin köməyinizə, Sizin qayğınıza arxalanmışıq.  
Zaqatala Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı ASİF ƏSGƏROV çıxışında vurğuladı ki, rayonun 

sosial-iqtisadi inkişafının əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur və indi Azərbaycan 

Prezidentinin yaxından diqqət və qayğısı sayəsində bu inkişaf daha yüksək sürətlə getməkdədir. O dedi:  

- Cənab Prezident, Zaqatala rayonu ulu öndərimiz Heydər Əliyevin qayğısı və diqqəti sayəsində 
1970-80-ci illərdə çox böyük iqtisadi və mədəni yüksəlişə nail olmuşdur. Uzun illər ucqar əyalət şəhəri olan 

Zaqatala məhz Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə sözün əsil mənasında simasını 

dəyişərək, Avropayönümlü sənaye şəhərinə çevrilmişdir. O illər rayonda tütün fermentasiya zavodu, 
ətriyyat-kosmetika fabriki, fındıq emalı və konserv zavodları, tikiş fabriki və bir sıra sənaye müəssisələri 

tikilərək istifadəyə verilmişdir.  

Cənab Prezident!  

Bu gün Azərbaycan, təməli xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Yeni 
Azərbaycan quruculuğu konsepsiyası əsasında inkişaf edir. Məhz o sağlam təməl üzərində Sizin 

rəhbərliyiniz altında müasir, iqtisadi və siyasi cəhətdən güclü Azərbaycan qurulur. Həyata keçirdiyiniz 

uğurlu siyasət respublikamızın hər yerində olduğu kimi, Zaqatalada da öz bəhrəsini verir. Rayonumuzda 
genişmiqyaslı tikinti-quruculuq işləri aparılır. Birbaşa Sizin tapşırığınız və dəstəyinizlə tikilən Olimpiya 

İdman Kompleksi, hörmətli Mehriban xanımın qayğısı sayəsində Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti hesabına 

şəhər 1 nömrəli orta məktəbinin əsaslı şəkildə yenidən qurulması və ucqar Faldarlı kəndində 240 yerlik 
yeni məktəb binasının tikintisi gənc nəslin sağlamlığına və təhsilinə verdiyiniz dəyərin ən parlaq 

təcəssümüdür.  

Balakən Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı ASİF MƏMMƏDOV regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət proqramına uyğun olaraq rayonda görülən tədbirlərdən, çatışmazlıqlardan, həlli vacib olan 
məsələlərdən danışdı.  

- Möhtərəm cənab Prezident, Sizin fərmanınızla təsdiq edilən Dövlət proqramının icrası bölgələrdə 

iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan vermişdir ki, bunun da ən bariz nümunəsi yeni açılan iş yerləridir. 
Dövlət proqramının qəbulundan sonra keçən dövr ərzində Balakən rayonunda 1697 daimi, 1500-dək 

müvəqqəti və mövsümi iş yerləri açılmışdır.  

Sizin köməyinizlə 2005-ci ildə rayonda 1 elektron ATS, 5 poçt binası, 2 məktəb binası tikilmiş, 
əlillər və şəhid ailələri üçün 8 mənzilli yaşayış binasının inşasına başlanılmışdır. Lakin bununla belə, 

rayonda yeni iş yerlərinin açılması, xüsusilə abadlıq və quruculuq sahəsində xeyli iş görülməli, bir sıra 

problemlər öz həllini tapmalıdır.  

Möhtərəm Prezident, Sizin bu bölgəyə gəlişiniz insanlarda xoş əhval-ruhiyyə yaratmaqla yanaşı, 
bizim fəaliyyətimizə də böyük təkan verəcəkdir. Balakənlilər adından Sizi əmin etmək istərdim ki, qısa 
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müddət ərzində rayonda köklü dəyişikliklər ediləcəkdir. Balakənə növbəti səfərinizdə inanılmaz 

dəyişikliklərin şahidi olacaqsınız. Sizi əmin edirik ki, Balakənin respublikanın ən sabit, iqtisadi cəhətdən 
inkişaf etmiş rayonuna çevrilməsi üçün bütün imkanlarımızı səfərbər edəcəyik.  

Qax Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı ABBAS GÖYÜŞOV rayonun sosial-iqtisadi həyatının 

müxtəlif sahələrində əldə edilən nailiyyətlərdən və qarşıda duran vəzifələrdən danışdı:  

- Cənab Prezident, rayonun təhsil sisteminin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Dövlət 
proqramında nəzərdə tutulmuş bütün tədbirlər cari ildə tamamilə yerinə yetiriləcəkdir. 2005-ci ildə Heydər 

Əliyev Fondunun vəsaiti hesabına respublikada tikilən 132 orta məktəb binasından biri bizim rayondadır. 

Bu il də Fondun hesabına iki, dövlət vəsaiti hesabına bir, Yaponiya səfirliyinin vəsaiti hesabına bir məktəb 
binasının tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

Zati-aliləri, rayonumuzun flora və faunasının zənginliyi, coğrafi şəraiti, tarixi və mədəniyyət 

abidələrinin çoxluğu turizm üçün geniş imkanlar açır. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 2002-
ci il 27 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş istiqamətlərdən 

biri Şəki-Qax-Zaqatala turizm marşrutudur. Onun icrasını təmin etmək məqsədi ilə rayonumuzda 

sahibkarlar tərəfindən İlisu kəndi ərazisində “Uludağ”, “Yaşıl park”, “Güləşçi”, “İlisu”, “Ulu” pansionat və 

istirahət mərkəzlərinin birinci hissələri tikilmiş, Qaşqaçay, Ləkit, Zərnə kəndlərində də turizmin inkişafı 
üçün lazımi işlər görülməkdədir.  

İcra hakimiyyətinin başçısı rayonda mövcud olan çatışmazlıqlardan danışaraq dedi ki, möhtərəm 

Prezident, şəhərə yeni su xətti çəkilmişdir. Ancaq keçən əsrin 60-70-ci illərində çəkilən yeraltı su boruları 
hazırda çürüdüyünə görə, əhalini içməli su ilə tam təmin edə bilmirik. Bu, həmin dövrdə çəkilmiş 

kanalizasiya xəttinə də aiddir.  

Möhtərəm cənab Prezident, Qax kənd təsərrüfatı rayonudur, burada əhalinin əsas məşğuliyyəti 
bağçılıq və tərəvəzçilikdir. 2005-ci ildə 6 min tondan çox fındıq yığılmış, əhali bu sahədən 12 milyon ABŞ 

dollarınadək vəsait əldə etmişdir. Keçən il rayonumuzda 400 ədəd minik maşını qeydiyyata alınmışdır. 

Ancaq bağçılıq və tərəvəzçilikdə vəziyyət yaxşı deyil, rayonda hər il min tonlarla məhsul məhv olur. Bu 

sahəyə iqtisadi inkişaf, kənd təsərrüfatı nazirlikləri, digər əlaqədar qurumlar kömək etsələr, respublika, 
habelə xarici iş adamları cəlb olunarsa, həm işsizliyin ləğvinə, həm də əhalinin sosial-rifah halının 

yaxşılaşmasına çox böyük təsiri olar. 
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- Qaldırdığınız məsələlər həm ümumi xarakter daşıyır, eyni zamanda, hər bir rayona aid olan 
problemlər var. Ümumi problemlərdən biri də, əlbəttə, su təchizatı və kanalizasiya xətlərinin nasaz 

vəziyyətdə olmasıdır. Deyə bilərəm ki, bu, bütün respublikada ciddi narahatlıq doğuran bir məsələdir. Bu 

məsələ ilə məşğul oluruq, müvafiq göstərişlər verilibdir. Əlbəttə, bu zonaya aid olan məsələlər də təhlil 
ediləcək və əlavə tədbirlər planı hazırlanacaqdır.  

Bununla yanaşı, qazla təminat. Uzun illər Azərbaycan rayonları qazsız qalmışdır. Təxminən 2001-

ci ildən başlayaraq, yeni proqram icra olunmağa başladı. Demək olar ki, indi bütün rayon mərkəzləri qazla 
təmin olunur. Bu təminat haradasa 100 faiz, haradasa 50 faizdir. Ancaq qaz verilir. Amma kifayət qədər 

verə bilmirik, çünki imkanımız yoxdur. Ona görə ki, hələlik Azərbaycanda qaz hasilatı bizim daxili 

tələbatımızı ödəmir. Biz məcbur oluruq xaricdən, Rusiyadan ildə 4 milyard 500 milyon kubmetr qaz alırıq. 

Qazın alınmasına Azərbaycan dövləti yeni qiymətlə təxminən 500 milyon dollar pul ödəyir. Ancaq siz də 
bunu yaxşı bilirsiniz ki, əhalidən və müəssisələrdən bu pulu yığmaq mümkün deyildir. Heç bir ölkədə bu 

qədər dotasiya heç kimə verilmir. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, bizimlə qonşu ölkələrdə əhaliyə verilən 

qazın min kubmetrinin qiyməti, məsələn, Gürcüstanda 190 dollar, Ermənistanda 160 dollardır. 
Azərbaycanda isə 50 dollardır, onun da cəmi 20 faizi yığılır. İndi təsəvvür edin, biz Rusiyaya 500 milyon 

dollar pul ödəyirik, oradan qaz alırıq. Onu əhaliyə paylayırıq, ancaq pulunu ala bilmirik. Yəni belə vəziyyət 

davam edə bilməz. Biz yaxşı başa düşürük ki, bu, çox ciddi sosial problemdir, sosial məsələdir. Ancaq 
gərək biz bu məsələdə də işimizi elə quraq ki, dövlətin üzərinə bu boyda yük düşməsin.  

İndi göstəriş vermişəm ki, ilin sonuna qədər Azərbaycanda, bütün ölkədə sayğacların 

quraşdırılması başa çatsın. “Azəriqaz” şirkətindən mənə verilən məlumata görə, ilin sonuna qədər təxminən 

90 faiz abunəçi sayğacla təmin ediləcəkdir. Ondan sonra, əlbəttə ki, insanlar sərf etdikləri qazın pulunu 
ödəyəcəklər. İndi normativlər var, meyarlar var. Bu yaxınlarda maraqlandım, onları mənə verdilər. Bəlkə 
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də 30-40 bənddən ibarət bir siyahıdır, cədvəldir - qış aylarında bu qədər, yay aylarında bu qədər ödəməlidir. 

Əgər onun sobası varsa, bu qədər, yoxdursa, bu qədər, pilətəsi varsa, bu qədər. Bilirsiniz, bu, keçmişdən 
qalan yanaşmadır. Biz ona son qoymalıyıq. Mən Tarif Şurasına göstəriş verdim ki, o siyahı sadələşdirilsin. 

Sayğaclar tam quraşdırılmayana qədər insanlar bilməlidirlər ki, nəyin pulunu verirlər. Ancaq o da faktdır 

ki, bu gün Azərbaycanda qaz dotasiya ilə verilir. Əgər biz istəsək də qazın həcmini artıraq, buna imkan 

yoxdur. Çünki öz hasilatımız buna imkan vermir.  
Rusiyadan isə mövcud kəmər 4 milyard 500 milyon kubmetrdən çox qaz qəbul etməyimizə imkan 

vermir.  

Ancaq Azərbaycanın zəngin “Şahdəniz” qaz yatağı var, bu ilin sonunda istismara verilir. Bu il 
oradan bizə az miqdarda qaz veriləcəkdir. Gələn ildən isə, əlbəttə ki, daxildə istehlak olunan qazın həcmi 

artacaqdır. Bu məsələ ümumi xarakter daşıyır. Mən sadəcə olaraq, bunu bir də qeyd etmək istəyirəm ki, 

hamı bilməlidir - heç bir ölkə qazı dotasiya ilə vermir. Əksinə, qazı, məsələn, indi 110 dollara alır və 190 
dollara satır. Biz isə 110 dollara alırıq, 50 dollara satırıq. 50 dolların da ancaq 20 faizini yığırıq. Bu, böyük 

yükdür. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan özü də təxminən 4,5 milyard kubmetr qaz hasil edir və təbii ki, onun 

da dünya qiyməti var və o qaz da elə su qiymətinə satılır, görün, ölkə bundan nə qədər çətinlik çəkir.  

Ümumi məsələlərə aid olan digər sahə, əlbəttə, sosial sahədir - məktəblər, xəstəxanalar. Uzun illər 
bu sahələrə investisiya qoymağa imkan yox idi. Çünki ölkəmizin iqtisadi vəziyyəti buna imkan vermirdi. 

İndi biz iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirərək, 1990-cı illərin ortalarından başlanmış iqtisadi islahatları davam 

etdirərək büdcəmizi artırırıq. 4 milyard dollarlıq büdcəmiz var. Nəzərə alsaq ki, üç il bundan əvvəl 1 
milyard dollar idi, bu böyük rəqəmdir. Ancaq bizi tam qane edə bilmir. Ona görə, bizim büdcəmiz ildən-

ilə artacaq, özü də neftdən gələn pulun hesabına yox. Neftdən gələn pulun hesabına büdcəni artırmaq böyük 

məharət, yaxud da ağıl tələb etmir. Maliyyə nizam-intizamı möhkəmlənməlidir, əlavə resurslar işə 
salınmalıdır, vergi sistemində daha da ciddi işlər aparılmalıdır, burada, büdcənin xərclənməsində şəffaflıq 

olmalıdır. İndi deyə bilmərəm ki, bu, tam var. Ayrılan vəsaitdən səmərəli istifadə edilməlidir. Mən bilirəm 

ki, ayrılan vəsaitdən bəzi hallarda səmərəli istifadə etmirlər və digər xoşagəlməz hallar baş verir. Bunun 

qarşısı alınmalıdır.  
Azərbaycan artıq dünya iqtisadiyyatına qovuşur. Dünya iqtisadiyyatı şəffaflığı tələb edir. Biz 

hasilat sənayesində beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ilk ölkəyik. O proqramda iştirak edən ölkələr 

arasında liderik. Bu yaxınlarda Böyük Britaniyanın dövlət katibi bu məsələ ilə əlaqədar mənə məktubla 
müraciət etmişdi. Orada yazmışdı ki, Azərbaycan hasilat sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün iştirakçıları 

arasında lider dövlətdir və Azərbaycanın təcrübəsi öyrənilməldir. Bunu biz yaratmışıq. Çünki bu şəffaflıq 

ilk növbədə, bizə lazımdır. Biz bunu nə qədər təmin etsək, bizim o qədər vəsaitə də qənaətimiz olacaq, 

əlavə imkanlarımız da yaranacaqdır. Ona görə büdcə də artacaqdır.  
Gələn il, indi rəqəmi demək istəmirəm, - bu barədə hökumətə tapşırıq vermişəm, - amma yenə də 

büdcənin kəskin şəkildə artımı nəzərdə tutulur. Belə olan halda, rayonlara ayrılacaq vəsaitin həcmi də 

artacaqdır. O vəsaitdən səmərəli istifadə etmək sizdən asılıdır. Bu gün mənə dediyiniz məsələlər, onların 
böyük hissəsi məhz o vəsaitin hesabına həll olunmalıdır. Biz bu işlərin bəzilərini bu il başlamalıyıq. 

Təxirəsalınmaz tədbirlər görülməlidir. Mən əlavə vəsait ayıracağam. Sonra siz bütün təklifləri Zeynal 

Nağdəliyevə təqdim edin. Biz onları ümumiləşdirib əlavə tədbirlər haqqında proqram qəbul edəcəyik. 
Ancaq əsas işləri gələn il və 2008-ci ildə görməliyik.  

Yol tikintisi də geniş proqramdır. Əgər yol yaxşı olmasa, heç bir infrastrukturu inkişaf etdirmək 

mümkün olmayacaq, turizm mümkün olmayacaqdır. Xüsusilə bu bölgədə, çünki Azərbaycanda ən gözəl 

turizm imkanlarına malik olan bölgədir. Burada hər tərəf turizm zonasıdır, hər tərəf çox gözəl təbiətdir. 
Ancaq infrastruktur olmalıdır. Mehmanxana, turizm mərkəzi, istirahət, müalicə zonaları olmalıdır. Bunu, 

təbii ki, özəl sektor etməlidir. Amma bunu təşkil etmək üçün elektrik enerjisini dövlət təmin etməlidir, yolu, 

su xəttini, qaz xəttini dövlət çəkməlidir. Ona görə, qaldırdığınız məsələləri ayırmalıyıq ki, hansını dövlət 
hesabına, hansını özəl sektorun hesabına etməliyik.  

Özəl sektorun hesabına görüləcək işlərə biz bilavasitə qarışa bilmərik. Özəl sektora nə edə bilərik? 

Kredit verə, yardım edə, onlara şərait yarada bilərik. Mən bu gün Şəkidə bu bölgədən olan sahibkarlarla 
görüş keçirmişəm. Artıq kreditlərin birinci mərhələsi başlanıbdır. Daha da böyük həcmdə kreditlər 

veriləcəkdir. Ölkə üzrə bu il sahibkarlara təxminən 100 milyon dollar kredit veriləcəkdir. Keçən il 50 ya 40 

milyon idi. Bu il 100 milyondur, gələn il yəqin ki, 150 milyon, bəlkə də 200 milyon olacaqdır. Sahibkarlar 

da bu pulu səmərəli istifadə etməlidirlər. Əlbəttə, bu işdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi də onları 
istiqamətləndirməlidir. Çünki biz ölkəmizi düşünülmüş şəkildə inkişaf etdirməliyik. Kreditlər ölkəmiz üçün 
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lazım olan sahələrə sərf olunmalıdır. Eyni zamanda, mən sizdən də tələb edirəm ki, bu işdə fəal iştirak edin. 

Çünki siz yaxşı bilirsiniz ki, rayonda hansı sahəyə daha çox pul qoymaq lazımdır, hansı sahə daha da sürətlə 
inkişaf etməlidir. Ona görə hökumət, kreditləri paylayan Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi, sahibkarlar və yerli icra orqanları arasında çox geniş və ciddi əlaqələndirmə olmalıdır. Belə olan 

halda, biz sahibkarlığın inkişafına da nail olacağıq. Burada sizin qaldırdığınız məsələlər, misal üçün, emal 

müəssisələri Azərbaycana çox lazımdır. Deyirik ki, meyvələr xarab olur, bunu yetişdirənlər ziyan çəkirlər.  
Qax rayonu icra hakimiyyətinin başçısı qeyd etdi ki, fındıqla bağlı problem yoxdur. Çox gözəl. 

Çünki fındıq yəqin ki, çox da böyük emal tələb etmir. Onu yığırlar, satırlar, özü də tələbat olan məhsuldur. 

Əgər rayon əhalisinə 12 milyon dollar pul gəlibsə, əlbəttə ki, onların həyat səviyyəsi yaxşılaşacaqdır. 
Amma meyvə-tərəvəzi, gərək emal edib satasan. Azərbaycanda artıq bir neçə yerdə müasir emal zavodları 

var. Bu bölgə üçün də lazımdır. Mən bilirəm ki, burada artıq bir neçəsi var, amma potensial daha da 

böyükdür. Ona görə biz gərək baxaq, o məhsul harada, hansı həcmdə buraxılmalıdır, oraya nə qədər 
investisiya qoyulmalıdır. Bəlkə də hansısa sahibkarlara, yaxud da şirkətlərə məqsədli şəkildə investisiya 

verilsin. Çünki bu, həm də böyük sosial problemdir. İşsizliyin aradan qaldırılması üçün də bunun çox 

müsbət təsiri olacaqdır.  

Tütünçülüyün inkişafı çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Vaxtilə Azərbaycanda tütünçülük çox 
inkişaf etmişdir. Sovet İttifaqı dağılandan sonra və ümumiyyətlə, bizim iqtisadiyyat faktik olaraq iflic 

vəziyyətinə düşmüşdü. Bu sahə də başlı-başına qalmışdı. İndi bunu dirçəltmək, yeni, müasir texnologiya 

tətbiq etmək böyük vəsait tələb edir. Deməli, biz onu araşdırmalıyıq ki, nə qədər vəsait tələb edir. Bəlkə 
tütünçülüyün inkişafına dair xüsusi bir proqram qəbul edək. Vaxtilə, ulu öndər Heydər Əliyev 1970-ci 

illərdə respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə xüsusi proqramlar qəbul olunurdu. Məsələn, üzümçülüyün 

inkişafı barədə. Üzüm istehsalı 2 milyon tona qalxmışdı. Pambıq istehsalı 100 min tondan 1 milyon tona 
qalxmışdı. Çayçılıq, digər sahələr. Bu, çox gözəl təcrübədir, çox səmərəli yanaşmadır. Biz bundan istifadə 

etməliyik.  

İndi bizim imkanlarımız getdikcə artır. Biz zəngin ölkəyə çevrilirik. Yenə də deyirəm büdcə 

xərcləri artacaqdır. Gərək biz ondan məqsədyönlü şəkildə səmərəli istifadə edək və qeyri-neft sektoruna, 
kənd təsərrüfatına yönəldək. Əhalinin 50 faizi kəndlərdə yaşayır. Deməli, kənd təsərrüfatına ən prioritet 

diqqət göstərilməlidir. Ona görə siz də bu məsələlərlə bağlı konkret təkliflər verin. Çünki mən bunun 

tərəfdarıyam ki, biz hər bir məsələyə konkret baxaq. Bütün bunlar olmalıdır və qısa müddət ərzində buna 
başlamalıyıq.  

Əlbəttə ki, sahilbərkitmə işlərinə də böyük diqqət göstərilməlidir. Çünki bu bölgədə çaylar 

məcradan çıxandan sonra bütün əkin sahələrini məhv edir, insanların zəhməti faktik olaraq itir.  

O ki qaldı məktəblərin, xəstəxanaların, idman komplekslərinin tikintisinə, əlbəttə, biz bunu 
mərkəzləşmiş qaydada edəcəyik. Bu proqram var. Mən çalışıram ki, Azərbaycanda yararsız vəziyyətdə bir 

dənə də olsun xəstəxana, məktəb olmasın. Azərbaycanda 4500 məktəb var. Mənə verilmiş məlumata görə, 

onların 30 faizi, bəlkə də çoxu yararsız vəziyyətdədir. Yararsız vəziyyət deyəndə, hərənin öz anlayışı var. 
Mən isə istəyirəm ki, hər bir məktəb yüksək standartlara, dünya standartına cavab versin, bizim uşaqlarımız 

yaxşı şəraitdə oxusunlar.  

O cümlədən tibb məntəqələri. Mən Balakənə getməmişdən əvvəl vəziyyətlə tanış oldum. Siz 
bilirsiniz ki, Zaqatalada müalicə-diaqnostika mərkəzinin tikintisinə qərar vermişdik. Artıq orada işlər də 

başlanmışdı. Mən Zaqatalada olarkən onun təməl daşını qoydum. Amma bölgəyə səfərə çıxmamışdan əvvəl 

soruşdum ki, bəs Balakəndə vəziyyət necədir? Dedilər ki, faktik olaraq Balakəndə yoxdur. Adam 

göndərmişəm, gedib Balakən xəstəxanasına baxıblar, dəhşətə gəliblər ki, burada adam necə müalicə oluna 
bilər. Ona görə dərhal göstəriş verdim. Son illər ərzində Azərbaycanda ən müasir, ən gözəl və ən böyük 

xəstəxana Balakəndə tikiləcəkdir. Çünki ən ucqar rayonlardan biridir, Bakıdan uzaqdır. Biz gərək sərhəddə 

yaşayan insanlara daha da böyük diqqət göstərək. Sərhəd rayonlarına daha da böyük diqqət, qayğı 
göstərilməlidir. Çünki onlar paytaxtdan uzaqda yerləşir. Gərək biz onların qayğıları ilə yaşayaq. Məhz 

orada gərək ən müasir səviyyədə infrastruktur yaradılmalı, məktəb, xəstəxana tikilməlidir. Amma əgər 

desəm ki, ancaq Balakəndə vəziyyət belədir, düz olmaz, başqa rayonlarda da elədir. Xəstəxanalara vəsait 
qoyulmurdu.  

Mənim təşəbbüsümlə 2004-cü ildə səhiyyəyə ayrılan xərclər 2003-cü ilə nisbətən 44 faiz, axırda 

isə 50 faiz artmışdı. O vəsaiti kim gördü?! Heç kim. Mən nə qədər artırırdım, o qədər də oğurlayırdılar. 

Mən nə qədər çalışırdım ki, xəstəxanaları təmir etsinlər, avadanlıq alsınlar, dərman alsınlar, gedirdilər 
köhnə dərmanları alırdılar, hansı ki, onların müddəti bitibdir. O, zəhərdir, dərman deyil. Beləliklə, 
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korrupsiya ilə məşğul olurdular. Vəziyyət belədir. Biz gərək bunu necə var, elə də deyək. Biz bunu bilirik, 

insanlar bunu bilir. Səhiyyə elə sahədir ki, insanlar məcburdurlar mütəmadi qaydada təmasda olsunlar. Tibb 
məntəqəsi, xəstəxana, poliklinika və müalicə-diaqnostika mərkəzində gərək birinci, yüksək səviyyədə 

xidmət olsun, ikinci, dərman və avadanlıq olsun. Sağlamlıq insanın ən böyük nemətlərindən biridir. Ona 

görə bu məsələlərə kompleks şəkildə baxılır. Əlbəttə, imkan daxilində. Amma nəzərə alsaq ki, imkanımız 

artır, indi biz gərək o yüksək sürəti saxlayaq.  
Mən yenə də deyirəm, bütövlükdə razıyam ki, proqram necə icra olunur, hər bir regionda inkişaf 

gedir. Amma onu da bilirəm ki, sürət bizi tam qane edə bilməz. Bəzi yerlərdən mən çox razıyam, bəzi 

yerlərdən də razı deyiləm. Gərək biz bu sürəti artıraq. Əgər biz kiminsə yardımına, hansısa köməyə, yaxud 
da kreditə möhtac olsaydıq çətinlik olardı. Belə şey yoxdur. Biz heç kimdən asılı deyilik. Özümüz öz 

siyasətimizi aparırıq, imkanı özümüz yaradırıq. Heç kim gəlib bu imkanı bizə yaratmır.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin tutduğu yol bu gün davam etdirilir. Əgər o vaxt neft müqaviləsi 
imzalanmasaydı, Azərbaycanda tamamilə başqa mənzərə olacaqdı. Bu, cəsarət tələb edirdi, siyasət, 

müdriklik tələb edirdi. O, bunu çətin şəraitdə bunu Azərbaycan üçün etdi. Bu, uzun illər, onilliklər boyu 

ölkəmizin müstəqil həyatını müəyyən edəcəkdir. İndi iqtisadi imkanlarımız var, gərək biz o imkanlardan 

səmərəli istifadə edək. Belə olan halda, ilk növbədə, səhiyyə, təhsil, digər sosial məsələlər həllini 
tapmalıdır. Bu yaxınlarda maaşlar, pensiyalar da qaldırılacaqdır. İnsanların alıcılıq qabiliyyəti də artır.  

İşsizlik aradan qaldırılır. Mənə deyirlər, əvvəllər Bakıda işsiz adamlar müəyyən yerlərdə 

yığışırdılar. Onları müəyyən bağ işlərinə və yaxud da tikinti işlərinə aparırdılar. Çox ucuz qiymətə, köhnə 
manatla günü 10 min manata gedib işləyirdilər. İndi deyirlər, günü yeni manatla 20 manatdır. Yəni bu, 

təxminən 25 dollar edir. Bu onu göstərir ki, alıcılıq qabiliyyəti artır, nə qədər binalar, evlər, müəssisələr, 

şadlıq evləri tikilir. Bütün bunlar inkişafın göstəricisidir.  
Əlbəttə, pensiyalar, maaşlar qalxdıqca, alıcılıq qabiliyyəti də artacaq və insanlar daha da yaxşı 

yaşayacaqlar. Bizim də məqsədimiz bundan ibarətdir. Bir tərəfdən, güclü iqtisadiyyat - iqtisadiyyatımızın 

bel sütunu olan neft-qaz sektoru, bu istiqamətdə inkişaf var, neft kəmərləri tikilib istifadəyə verilir. Digər 

tərəfdən, sahibkarlığın inkişafı, özəl sektorun inkişafı - bu sahəyə kömək etmək üçün kreditlərin, kənd 
təsərrüfatı texnikasının verilməsi. Bilirsiniz ki, “Aqrolizinq” şirkətini yaratmışıq. Bu bölgədə də şöbələri 

olmalıdır. Texnika verilir, gübrələr verilir. Üçüncü tərəfdən, sosial məsələlərin həlli - maaşların, 

pensiyaların artırılması və infrastrukturun yaradılması.  
Baxın, hansı ölkədə bir ildə 6 elektrik stansiyası tikilir. Heç bir yerdə. O stansiyaların ümumi gücü 

1000 meqavatdır. Azərbaycanın bütün illər ərzində yaradılmış istilik və su elektrik stansiyalarının ümumi 

gücü 4 min, ya 5 min meqavatdır. İndi bu da tam gücü ilə işləmir. Ancaq biz bu il 500 meqavat, gələn il 

Sumqayıt elektrik stansiyasında 500 meqavat güc işə salacağıq - bu edir 1000 meqavat. Ondan sonra 
“Şimal” elektrik stansiyasında 400 meqavat güc işə salınacaq və hamısı birlikdə olacaq 1400 meqavat. 

Lazım olsa, əlavə də edərik. Əsas məqsədimiz odur ki, yollar, elektrik stansiyaları, su, qaz təchizatı - bütün 

bunlar Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına xidmət etsin. Mən əminəm ki, belə də olacaqdır. 
Çünki görülən bütün bu işlər öz nəticəsini verir və verəcəkdir.  

Bölgəyə aid olan məsələləri də siz yaxşı bilirsiniz. Kənd təsərrüfatı, turizm, tütünçülük, emal 

müəssisələrinin yaradılması - bütün bunlara biz kompleks şəklində baxacağıq. Yenə də deyirəm, özəl sektor 
harada iştirak etməlidirsə, biz onları təşviq edəcəyik. Harada dövlət infrastruktur yaratmalıdır, dövlət onu 

edəcəkdir. Beləliklə, biz bütün bu məsələləri təzədən təhlil edib, bölgə üçün yeni qısamüddətli inkişaf 

proqramını hazırlayıb, qəbul edəcək və icrasına başlayacağıq. Bu işdə sizə uğurlar arzulayıram.  

Prezidentin göstərişlərini, tapşırıqlarını yerinə yetirməlisiniz. Ümumi xəttimizi bilirsiniz. Bizim 
xəttimiz açıqdır, aydındır - Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirmək, ölkədə vətəndaş həmrəyliyini 

möhkəmləndirmək. Azərbaycanda çoxlu xalqlar yaşayır. Mən bu günlərdə də demişəm, biz çoxmillətli 

ölkəyik. Bizim gücümüz bundadır. Biz Ermənistan kimi monoetnik dövlət deyilik, Ermənistanda başqa heç 
bir xalq yaşaya bilmir. Sovet vaxtında da orada əhalinin təxminən 93-95 faizi ermənilər idi. Müstəqil 

olandan sonra bütün başqa millətlər oradan qaçıb, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı təşkil ediblər, etnik 

təmizləmə siyasəti nəticəsində oradan qovublar. Başqa millətləri də sıxışdıra-sıxışdıra ölkədən çıxarıblar. 
İndi Ermənistan monoetnik dövlətdir. İndi dünyanın heç bir başqa yerində monoetnik dövlət tapmaq 

mümkün deyildir. Statistikaya baxmaq olar - istər bizim bölgədə, istərsə də Avropada, Amerikada, Asiyada, 

Afrikada heç bir ölkədə əhalinin doxsan doqquz onda neçə faizini bir millət təşkil etmir. Bu, bir növ 

irqçilikdən xəbər verir.  
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Amma Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir. Bizdə bütün xalqlar rahat, normal yaşayırlar. Mən dünən 

Qaxda gürcü kilsəsində oldum. Orada xristian dininə aid olan abidələr də qorunur. Bu gün Kiş kəndində 
alban məbədi ilə tanış oldum. O da qədim tarixi bir abidədir. Dövlətimizin siyasəti də, xalqımızın niyyəti 

də bundan ibarətdir. Bizim gücümüz birliyimizdədir. Ona görə bu siyasətə də diqqət verilməlidir. Nəzərə 

alsaq ki, bu bölgədə milli azlıqlar, bizim qardaşlarımız, bacılarımız yaşayır, onlar da bir ailə kimi, rahat 

yaşamalıdırlar. Onlar üçün bütün şərait yaradılmalıdır.  
Bir də demək istəyirəm ki, sərhəd zonası olduğuna görə, bu bölgəyə həmişə xüsusi diqqət olmalıdır. 

Siz də bu siyasəti yerlərdə icra etməlisiniz. Bütün göstərişləri icra etməlisiniz və bundan əlavə, özünüz 

təşəbbüs göstərməlisiniz. Çünki bu bölgənin problemlərini sizdən yaxşı bilən yoxdur. Vaxtlı-vaxtında bizə 
məlumat verməlisiniz.  

Sağ olun. 

 

AZƏRTAC 

2006, 15 aprel 

https://azertag.az/
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Şəki modul tipli elektrik stansiyasının təntənəli açılışı 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir 
(14 oktyabr 2006-cı il) 

 

Oktyabrın 14-də Şəki rayonunda Şəki modul tipli elektrik stansiyasının təntənəli açılış mərasimi 

olmuşdur.  
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. Mərasimə toplaşan minlərlə rayon 

sakini, inşaatçılar dövlətimizin başçısını böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar. Onların əllərində ulu öndər 

Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin portretləri, Azərbaycanın dövlət bayraqları, ümummilli liderin 
müdrik kəlamları yazılmış şüarlar var idi.  

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə elektrik stansiyasının inzibati binasında Heydər Əliyev Muzeyi ilə 

yaxından tanış oldu. Muzeydə ulu öndərin həyat və fəaliyyətinə dair fotoşəkillər, kitablar, müxtəlif 
sənədlər, eləcə də onun energetika sahəsinə göstərdiyi diqqət və qayğını, energetiklərlə keçirdiyi görüşləri 

əks etdirən fotoşəkillər toplanmışdır.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev muzeyin fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı:  

“Şəki modul tipli elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsi münasibətilə bütün şəkililəri təbrik 
edirəm. Stansiya Şəkidə və ətraf rayonlarda elektrik enerjisi ilə təminatı yaxşılaşdıracaqdır, regionun sosial-

iqtisadi inkişafında böyük rol oynayacaqdır.  

Heydər Əliyev muzeyində nümayiş etdirilən fotoşəkillər ulu öndərin energetika sektorunun 
inkişafına göstərdiyi dəstək və diqqəti əks etdirir.  

Bütün şəkililərə öz hörmət və məhəbbətimi bildirirəm.  

 
İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,  

Şəki, 14.10.2006-cı il”. 

 
Sonra dövlətimizin başçısı stansiya ilə yaxından tanış oldu. Burada quraşdırılan müasir avadanlığa, 

bloklara baxdı.  

Şəki modul tipli elektrik stansiyası Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında elektrik 
enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması iə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamına uyğun olaraq 

respublikamızda istismara verilən ikinci stansiyadır. İlk belə stansiya bu ilin fevralında Astara rayonunda 

istismara verilmişdir.  

“Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyev məlumat verdi ki, 87 meqavat 
gücündə olan bu stansiyanın tikintisinə 2005-ci ilin oktyabrında başlanılmışdır. Tikinti üzrə baş podratçı 

Finlandiyanın “Vartsila” şirkətidir. Tikinti-quraşdırma işlərini Azərbaycanın “Azenko” şirkəti həyata 

keçirmişdir.  
Prezident İlham Əliyev stansiyada quraşdırılmış və hər birinin gücü 8,7 meqavat olan və 

Finlandiyada istehsal edilmiş 10 generatorun iş prosesi ilə maraqlandı. Stansiyada hər birinin uzunluğu 1,2 

kilometr olan 4 ədəd 110 kilovoltluq elektrikötürmə xətti, 3,5 kilometr uzunluğunda 10 kilovoltluq kabel 
xətti, habelə 1,2 kilometrlik qaz xətti çəkilmişdir. Obyektin özünün ayrıca qazpaylayıcı stansiyası vardır.  

Stansiyanın 12,5 hektar sahəni əhatə edən ərazisinin təxminən üç hektarında bağ salınmış və 3400 

ağac əkilmişdir. İkimərtəbəli inzibati binada Heydər Əliyev Muzeyindən əlavə, xidməti otaqlar və fəhlə 

yeməkxanası da yerləşir. İdarəetmə binasında isə ayrı-ayrı xidmət sahələri ilə yanaşı, qonaq otaqları da 
vardır.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev kompyuterin düyməsini basaraq, modul tipli elektrik 

stansiyasını işə saldı.  
Sonra təntənəli açılış mərasimi keçirildi. Mərasimi Şəki Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı Nazim 

İbrahimov açdı. 

 

Şəki şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Nazim İbrahimovun çıxışı 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

İcazə verin, Sizi Şəki ictimaiyyəti adından ürəkdən salamlayım, qədim və gözəl Şəkimizə “Xoş 

gəlmisiniz!” deyim. 
Cənab Prezident! 
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Sizin Şəkiyə hər gəlişiniz rayonda əsil bayrama çevrilir, xoş əhval-ruhiyyə, yeni ab-hava yaradır. 

Budəfəki səfəriniz daha bir əlamətdar hadisə - Prezident seçilməyinizin üçüncü ildönümü ilə bir vaxta 
düşür. Bizim üçün çox böyük şərəfdir ki, siz bu günü şəkililərlə birlikdə qeyd edirsiniz. 

Sizin regionlara səfərləriniz həmişə yeni obyektlərin təməlqoyma və açılış mərasimləri ilə yadda 

qalır və xalqımızı sevindirir. Sizin xeyir-duanızla bir il öncə inşasına başlanmış Şəki modul elektrik 

stansiyasının açılış mərasiminə toplaşmışıq. Bu stansiya nəinki Şəkinin, eləcə də bölgəmizin elektrik 
enerjisi ilə sabit təchizatına imkan verəcək, bölgəmizə sərmayə qoymaq niyyətində olan sahibkarlara və iş 

adamlarına təminat yaradacaqdır. Bölgəmizə nur gətirən bu stansiyanın açılışına görə Sizə camaatımız 

adından minnətdarlığımı bildirirəm. 
Cənab Prezident! 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin vətənimizin, eləcə də rayonumuzun tərəqqisi naminə həyata 

keçirdiyi möhtəşəm işlər xalqımızın yaddaşında silinməz izlər buraxmışdır və o, qəlbimizdə daim yaşayır. 
Ümummilli liderimizin gördüyü işlərin Sizin tərəfinizdən uğurla davam etdirilməsi, onun ideyalarının, 

cəmiyyətə təqdim etdiyi siyasi xəttin yaradıcılıqla, qətiyyətlə həyata keçirilməsi müstəqil 

Azərbaycanımızın günü-gündən qüdrətlənməsini, əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasını təmin etməklə 

vətəndaşlarımızda dövlətçiliyimizə inamı, Sizə sevgini möhkəmləndirir. Xüsusilə regionların sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının qəbul edilməsi, respublikamızın şəhər və rayonlarını yeni inkişaf 

mərhələsinə çıxarmışdır. 

İcazə verin, iftixarla qeyd etdiyimiz, dövlət başçısı seçildiyiniz gündən keçən üç ildə Şəkidə 
görülən işlər haqqında danışım. Bu dövrdə Şəki xanlarının sarayı bərpa olunmuş, Əlillərin Bərpa Mərkəzi, 

Heydər Əliyev adına Kiş kənd 1 nömrəli orta məktəbin, Vərəzət kənd orta məktəbinin, “Yeniləşən 

Azərbaycana yeni məktəb” layihəsi çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə Oraban, İnçə, Qozlubulaq kənd məktəblərinin binaları, şəhərdəki 10 nömrəli orta 

məktəb üçün 240 yerlik yeni korpus, kərpic, konserv və meyvə şirələri zavodları, İdman Sağlamlıq Mərkəzi, 

Şin çayı üzərindən keçən körpü, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Şəki sərhəd dəstəsi və Şəki Mülkü müdafiə 

regional mərkəzi üçün inzibati və yardımıçı binalar, Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 8 və 
24 mənzilli yaşayış evləri tikilərək istifadəyə verilmişdir. 

Şəkinin perspektiv imkanlarına və potensialına uyğun olaraq turizm infrastrukturu genişlənir. Yeni 

mehmanxanalar, turizm-istirahət mərkəzləri yaradılır. Yollar, küçələr, meydanlar abadlaşır. İnsanların təbii 
qaz, elektrik enerjisi ilə təminatı günbəgün yaxşılaşır. Sizin rəhbərliyinizlə ölkəmizdə yaradılmış əlverişli 

şərait sahibkarları, iş adamlarını müxtəlif sahələrə sərmayə qoymağa həvəsləndirir. Artıq onlar müasir 

tələblərə cavab verən məktəb binası, istehsal sahələri, ticarət və iaşə obyektləri inşa edirlər. Görülən 

tədbirlər nəticəsində rayonumuzda yeni açılmış və fəaliyyəti bərpa olunmuş müəssisələrdə, eləcə də digər 
tədbirlər üzrə 12 min 750 yeni iş yeri açılmışdır. 

Cənab Prezident! 

Sizin bu ilin aprel ayında ölkə başçısı kimi şəhərimizə ilk səfəriniz, ictimaiyyətlə keçirdiyiniz 
görüşlər, söylədiyiniz nitqlər insanlarımızın hafizəsində dərin iz buraxmışdır. Şəkidə olarkən gördüyümüz 

işləri dəyərləndirməyiniz bizi daha da ruhlandırmış, daha səylə çalışmağa sövq etmişdir. 

Bölgəmizə səfərinizdən sonra Şəki ilə bağlı 19 müddəanı əhatə edən, demək olar ki, rayonumuzun 
problemlərinin həllinə yönələn sərəncamınız hamımızın sevincinə səbəb olmuş və bunu Sizin Şəkiyə və 

şəkililərə olan böyük sevginizin, həssas münasibətinizin, yüksək qayğınızın növbəti təzahürü kimi qəbul 

edirik. 

Bir daha hamılıqla Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirir və Sizi əmin edirik ki, qəbul etdiyiniz 
dövlət proqramlarından irəli gələn vəzifələri hamılıqla layiqincə yerinə yetirəcəyik. 

Cənab Prezident! 

Şəki camaatı Sizi sevir, Sizə inanır və Sizinlə fəxr edir. 
Sizə cansağlığı və Azərbaycanımızın daha qüdrətlənməsi, xalqımızın firavanlığı naminə həyata 

keçirdiyiniz böyük işlərdə uğurlar diləyirik. 

Diqqətinizə görə sağ olun. 

 

“Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyevin çıxışı 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

Hörmətli mərasim iştirakçıları, xanımlar və cənablar! 
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Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən 

müəyyənləşdirilmiş və bu gün Sizin uğurla, ardıcıllıqla davam etdirdiyiniz daxili və xarici siyasət xətti 
ölkəmizin sürətli sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmişdir. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Sizin təşəbbüsünüz və bilavasitə rəhbərliyinizlə milli energetika sistemində həyata keçirilən 

islahatlar, genişmiqyaslı quruculuq işləri ölkənin iqtisadi infrastrukturunun bu mühüm sahəsinin qısa 
müddətdə müasirləşdirilməsi, onun potensialının gücləndirilməsi üçün böyük imkanlar açmışdır. 2004-

2008-ci illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına, 2005-2015-ci illərdə yanacaq-enerji kompleksinin 

inkişafına dair dövlət proqramları, respublikamızda elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında Sərəncamın icrası öz bəhrəsini verir. Azərbaycanın malik olduğu müstəqil 

energetika sistemi yeni generasiya gücləri hesabına daha da möhkəmlənir. 

Möhtərəm cənab Prezident! 
Son illər Sizin iştirakınızla bünörəsi qoyulmuş iri energetika obyektlərində işlər nəzərdə tutulmuş 

müddətlərdə həyata keçirilir. Bu ilin fevral ayında həmin obyektlərdən biri - Astara modul tipli elektrik 

stansiyası istifadəyə verilmişdir. Bu gün isə Şəki elektrik stansiyası işə salınır. 

Noyabr ayında 87 meqavat gücü olan Xaçmaz elektrik stansiyasında sınaq-sazlama işləri başa 
çatdırılacaqdır. İlin sonuna qədər 87 meqavat gücündə Naxçıvan elektrik stansiyası, gələn ilin yanvar 

ayında isə 104 meqavat gücündə Bakı elektrik stansiyasında işlər tam yekunlaşacaqdır. 

Şəki elektrik stansiyasının tikintisi üzrə baş podratçı Finlandiyanın “Vartsila” şirkəti olmuşdur və 
elektrik avadanlıqları isə İsveçrənin “ABB” şirkətinindir. Burada tikinti, quraşdırma, sazlama işləri 

Azərbaycanın “Azenko” şirkəti tərəfindən həyata keçirilmişdir. Stansiyanın ümumi gücü 87 meqavatdır. 

Burada hər birinin gücü 8,7 meqavat olan 10 aqreqat quraşdırılmışdır. Stansiyanın avadanlığı ən müasir 
standartlara cavab verir. Elektron idarəetmə sistemi isə aqreqatların istismarını sadə və asan edir. Onlar qısa 

müddətdə işə salına və dayandırıla bilər. İstehsal zamanı atmosferə buraxılacaq tullantıların həcmi 

minimaldır. 1 kilovat-saat elektrik enerjisinin hasili üçün qazın sərfi 0,23 kubmetr və ya 267 qram şərti 

yanacaq təşkil edir. Stansiyanın işləməsi üçün cəmi 6 atmosfer təzyiqində təbii qazın verilməsi kifayətdir. 
Müqayisə üçün demək istərdim ki, bu, müasir qaz turbinlərinin işləməsi üçün bundan 4 dəfə çox, yəni 24-

26 atmosfer təzyiqi tələb olunur. Stansiyada ümumi gücü 125 meqavolt-amper olan 5 transformator 

quraşdırılmışdır. 
Şəki stansiyasını ənənəvi üsulla tikilən stansiyalardan fərqləndirən bir cəhət də burada qapalı 

soyutma sisteminin quraşdırılmasıdır. Burada stasionar yanğınsöndürmə sistemləri, mühərriklərin 

avtomatik olaraq yağla doldurulması sistemi də quraşdırılmışdır. Stansiyada ümumi sahəsi 1600 

kvadratmetr olan 2 bina tikilmiş, ərazidə müasir standartlara cavab verən 2 vertolyot meydançası inşa 
edilmişdir. Ümumi uzunluğu 800 metrə çatan drenaj kanalları qazılmışdır. Bir kilometr uzunluğunda daxili 

asfalt yollar və ağır yüklərin gətirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş köməkçi yollar çəkilmişdir. Stansiya texniki 

və içməli su ilə təchiz edilmişdir. Ümumi uzunluğu 20 kilometrdən çox olan 110 kilovoltluq elektrikötürmə 
xətləri, bir kilometrlik qaz kəməri çəkilmişdir. 

Tikinti müddətində burada 500-dən çox adam işləmişdir. Hazırda burada çalışan işçilərin sayı 150 

nəfərdir. Stansiyanın faydalı iş əmsalı 46 faizdir və ildə 600 milyon kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal 
edə bilər. Müqayisə üçün demək istərdim ki, 2005-ci ildə Şəki-Zaqatala iqtisadi zonasına daxil olan 

rayonların istifadə etdikləri elektrik enerjisi 530 milyon kilovat-saat olmuşdur. Bu stansiya Şəki, Qax, 

Zaqatala, Balakən və Oğuz rayonlarının əhalisinin tələbatını tam şəkildə ödəyəcək və burada əlavə sənaye 

və qeyri-sənaye obyektlərinin tikintisinə şərait yaranacaqdır. Stansiyanın istismara verilməsi ilə bu 
bölgədəki rayonları qidalandıran xətlərdə itkilərin həcmi əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşəcək, elektrik 

enerjisinin keyfiyyət göstəriciləri ciddi şəkildə yaxşılaşacaqdır. 

Möhtərəm cənab Prezident! 
Sizin iştirakınızla təməli qoyulmuş və icrasına başlanmış digər layihələr üzrə işlər də müəyyən 

olunmuş cədvəllərə uyğun olaraq davam edir. 2005-ci ilin avqust ayında Sizin tərəfinizdən tikintisinə start 

verilmiş 517 meqavat gücündə Sumqayıt İstilik Elektrik Stansiyasının tikintisi uğurla həyata keçirilir. 
Stansiyanın istismara verilməsi nəticəsində Sumqayıt şəhərinin və ümumiyyətlə, Abşeron yarımadasının 

elektrik enerjisi təchizatının dayanıqlılığı xeyli artacaqdır. 2006-cı ilin avqust ayında Sizin tərəfinizdən 

təməli qoyulmuş 220 kilovoltluq Salyan yardımçı stansiyası Azərbaycan və İran dövlətləri arasında elektrik 

enerjisi mübadiləsinin texniki imkanlarının artırılması layihəsinin tərkib hissəsidir. Bu layihə üzrə işlər 
2007-ci ilin sentyabr ayında başa çatdırılacaqdır. Layihə çərçivəsində təxminən 350 kilometrlik 
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yüksəkgərginlikli elektrikötürmə xətləri çəkiləcəkdir. Eyni zamanda, 330 kilovoltluq İmişli-Əli Bayramlı 

və 220 kilovoltluq Masallı yardımçı stansiyalarında yenidənqurma işləri aparılacaqdır. Layihənin həyata 
keçirilməsi iki qonşu dövlət arasında elektrik enerjisi mübadiləsini hazırkı 200 meqavatdan 700 meqavata 

çatdıracaqdır. Nəticədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının və cənub rayonlarının elektrik enerjisi ilə 

təchizatı əsaslı surətdə yaxşılaşacaqdır. 

Möhtərəm cənab Prezident! 
2004-cü ilin yay ayında Azərbaycan DRES-də olduğunuz vaxt bizə verdiyiniz tapşırığa əsasən, 5-

ci blokda yenidənqurma işlərinə başladıq. 2006-cı ilin fevral ayında bu işlər başa çatdırıldı və 5-ci blok 

sistemə qoşuldu. Enerji blokunun gücü təxminən 2 dəfə artırıldı. Yəni əvvəlki 170 meqavatdan hazırda 330 
meqavata çatdırılmışdır. Əgər əvvəllər həmin blokda 1 kilovat-saat elektrik enerjisinin istehsalı üçün 401 

qram şərti yanacaq sərf edilirdisə, indi bu rəqəm 320 qrama enmişdir. 

Digər enerji bloklarının yenidən qurulması üzrə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə 
danışıqlar başa çatdırılmışdır. Sizin göstərişiniz olduğu təqdirdə, bu layihənin həyata keçirilməsinə başlaya 

bilərik. Blokların tamamilə yenidən qurulması nəticəsində energetika sistemi 450 meqavat yeni güc əldə 

edəcəkdir. 

Səngəçalda elektrik stansiyasının inşası üçün optimal texnologiyaların seçilməsindən ötrü 2005-
2006-cı illər ərzində mütəxəssislər tərəfindən tədqiqatlar aparılmışdır. Bu tədqiqatlar nəticəsində 

Səngəçalda Finlandiyanın “Vartsila” şirkətinin istehsal etdiyi 300 meqavat gücündə yeni stansiyanın inşası 

məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Digər stansiyalardan onun fərqi bundadır ki, burada həm qaz, həm də 
mazut yanacağından istifadə olunacaqdır. Bu stansiya Bakı şəhərinin və Abşeron yarımadasının enerji 

təhlükəsizliyini tam şəkildə təmin edəcəkdir. 

Alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilməsi sahəsində də müəyyən işlər görülür. Abşeronda 
külək enerjisi qurğularının və respublikanın bir sıra çayları üzərində su elektrik stansiyalarının tikintisinin 

mümkünlüyü araşdırılır. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Cari ilin iyul ayında Sizin yanınızda keçirilmiş müşavirədə əhalinin və iqtisadiyyatın elektrik 
enerjisi ilə təchizatının yaxşılaşdırılması, ilin sonunadək bütün istehlakçıların sayğaclaşdırılması, elektrik 

enerjisi haqlarının tam həcmdə yığılmasının təmin edilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilmişdir. Bu tapşırıqları 

vaxtında və yüksək səviyyədə yerinə yetirmək məqsədi ilə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda 
“Azərenerji” tərəfindən 46 rayonda 200 mindən çox sayğac quraşdırılmışdır. Sentyabr ayında rayonlar üzrə 

yığım 74 faiz olmuşdur. 

Möhtərəm cənab Prezident! 

Bügunkü mərasim xalqımız tərəfindən Prezident seçilməyinizin 3 illiyinə, Sizin Sərəncamınızla 
təsis edilmiş energetiklərin peşə bayramına və Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının 25 illiyi ərəfəsinə 

təsadüf edir. Ulu öndərimizin milli energetikamıza ən böyük töhfələrindən olan bu stansiyanın yaranması 

ilə əlaqədar olan belə bir əlamətdar günün təsis edilməsi energetiklərin əməyinə göstərdiyiniz diqqət və 
qayğının təzahürüdür. Bu diqqət və qayğıya, həmçinin energetiklərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 

ilə bağlı həyata keçirdiyiniz tədbirlərə görə energetika sisteminin çoxsaylı əmək kollektivləri adından Sizə 

sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk. 
Sizi əmin edirəm ki, ölkə energetikləri sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsində daha böyük 

əzmkarlıq nümayiş etdirəcək, Sizin bütün tapşırıqlarınızı və tövsiyələrinizi layiqincə yerinə yetirəcəklər. 

Çıxışımın sonunda fürsətdən istifadə edərək, stansiyanın tikintisində çalışan, bu işdə əməyi olan 

hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hamınızı stansiyanın işə salınması münasibətilə təbrik edirəm. 
Diqqətinizə görə sağ olun. 

 

Şəki şəhər sakini Sevil İsmayilovanin çıxışı 
- Hörmətli cənab Prezident! 

Bizim qarasaçlı ağsaqqalımız! 

Mən Sizi qədim, gözəl Şəkimizdə salamlamaqdan sevinc və qürur duyuram. 
Cənab Prezident, bu gün bizim üçün çox sevindirici, çox əlamətdar, çox da gözəl bir gündür. Ona 

görə ki, Siz bizim əziz qonağımızsınız. Həm də ona görə sevinir, qürur hissi keçiririk ki, oktyabr ayının 15-

də Sizin ölkəmizə rəhbərlik etməyə başladığınız tarixi gündən 3 il ötür və bu gözəl gün ərəfəsində Siz biz 

şəkililərlə birlikdəsiniz. Bu gün ərəfəsində məhz Şəkini seçdiyinizə görə Sizi ürəkdən alqışlayır, 
minnətdarlığımızı bildiririk. 
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Cənab Prezident, Siz Şəkiyə çox gözəl və xoş niyyətlə gəlmisiniz. Şəhərimizi və ətraf rayonları 

fasiləsiz enerji ilə təmin etməli olan elektrik stansiyasının açılışında Sizin iştirakınız bizim üçün olduqca 
xoşdur. Yaxşı yadımdadır, ulu öndərimiz Heydər Əliyev çıxışlarının birində demişdir: “Çıraqlarınız 

sönməsin”. Budəfəki gəlişinizlə Siz Şəkini nura qərq edirsiniz, çıraqlarımızı daha da alovlandırırsınız. Siz 

bizim işıqlı, nurlu Prezidentimizsiniz. Nəcib və xeyirxah işi yalnız qəlbi, ürəyi gözəl insanlar görə bilir. 

Siz, həqiqətən, hər bir Azərbaycan vətəndaşının Prezidentisiniz. Bu barədə dediyiniz sözlərlə əməlləriniz 
üst-üstə düşür. 

Kəndlərimizə, şəhər və rayonlarımıza səfərləriniz zamanı xalqımız Sizin sadə, insanpərvər, 

humanist və geniş ürək sahibi olduğunuzu qəlbən duyur. Hamı Sizin mənən zəngin, təmiz və pak insan 
olduğunuzu dərk edir. Bu da təsadüfi deyildir. Siz ata Heydər ocağının yetirməsi, gözəl ailənin tərbiyəsi ilə 

böyümüş insansınız. Atanızdan Sizə idarəçilik, inamlı və qəti qərarlar qəbul etmək, əzmkarlıq qalıbsa, 

ananız Zərifə xanımdan sadəlik, təvazökarlıq, humanistlik və səmimiyyət qalmışdır. Zərifə xanım gözlərə 
nur verirdi. Siz bu gün bütün bir regionun əhalisini nura boyadınız. 

Mən Sizin bütün səfərlərinizi çox böyük diqqətlə, maraqla izləyirəm. Müşahidə edirəm ki, bir kəndə 

su, yol çəkiləndə, bir xəstəxana, məktəb binası tikiləndə Sizin üzünüz necə gülür, qəlbiniz fərəhdən dağa 

dönür. Bu yaxınlarda Xınalığa çəkilən yolun açılışında dediyiniz sözlər kimi: “Görəndə ki, insanlar sevinir, 
mən də sevinirəm”. Yalnız öz elini-obasını ürəkdən sevən, insanlara bağlı olan dövlət başçısı bu sözü deyə 

bilər. Yalnız müdrik və ağıllı adam bu sözü söyləyə bilər. Sizin təkcə ölkəmizdə deyil, xarici səfərlərdə də 

oturuşunuza, duruşunuza, üzünüzdə olan nura hamı məftunluqla baxır, müxtəlif dillərdə müdrik 
çıxışlarınızı dinləyir, Prezident vəzifəsinin Sizə necə də yaraşdığını hamı görür! 

Əziz Prezidentimiz! 

Azərbaycan elminə, mədəniyyətinə dahilər bəxş etmiş qədim Şəki də Sizin qayğınız və diqqətiniz 
sayəsində böyüyür, gözəlləşir, abadlaşır. Bu gün bu şəhərdə yaşayan insanlar elektrik enerjisi sarıdan korluq 

çəkmir, qaz sarıdan heç bir problemimiz yoxdur. İşsizlik sürətlə azalır, insanların üzü gülür. Bu isə olduqca 

xeyirxah işdir. 

Möhtərəm Prezidentimiz! 
Mehriban xanım xalqımızın Azərbaycan qadınına xas ən gözəl keyfiyyətləri özündə birləşdirən 

nəcib insandır. Mehriban xanımın təşəbbüsü, dəstəyi ilə Azərbaycanda, mən deyərdim ki, gözəl, çox 

müqəddəs bir layihə həyata keçirilir. “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” layihəsi çərçivəsində bizim 
şəhərimizdə də gözəl məktəblər tikilir. Bu gün Şəkidə yaşayan hər bir qadın, ana Mehriban xanıma böyük 

ümidlə baxır. Mehriban xanım isə bütün qadınlığa örnəkdir. Bütün qadınlarımız onun simasında övladının 

təhsilini, sağlamlığını görür, gözəl və xoşbəxt həyatını düşünür. Fürsətdən istifadə edərək, Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanıma bütün 
şəkililər adından, analarımız, qadınlarımız adından “Çox sağ olun, qayğınızı, şəfqətinizi bu xalqdan 

əsirgəməyin!” deyirəm. 

Çox sağ olun cənab Prezidentimiz. Siz bizə hər şey - işıq da, qaz da verdiniz, idman kompleksi də 
tikdirdiniz. Amma iki məsələni deməyə bilmərəm. Şəkidə dövlət universitetinin açılmasına və içməli su 

məsələsinin həllinə kömək etməyinizi Sizdən xahiş edirəm. 

Möhtərəm cənab Prezidentimiz, Sizi Azərbaycana rəhbərlik etməyə başladığınız gün münasibətilə 
bütün şəkililər adından bir daha səmimiyyətlə, mehribanlıqla, sevinclə təbrik edir, bu nəhəng tikili üçün 

sonsuz minnətdarlığımı bildirir və bir qadın ləyaqəti, ana mərhəməti, bacı şəfqəti ilə ürəkdən deyirəm: 

“Yolunuz işıqlı-nurlu, ömrünüz barlı-bəhrəli, özünüz də nəvəli-nəticəli olasınız!”. 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi. 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi 
 

- Əziz şəkililər!  

Əziz bacılar və qardaşlar!  

Mən sizi bu əlamətdar bir gündə ürəkdən salamlayıram. Şəkidə istifadəyə verilmiş yeni elektrik 
stansiyasının açılışı münasibətilə təbrik edirəm.  
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Mənim ünvanıma deyilmiş bütün xoş sözlərə görə sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Eyni zamanda, sizi əmin etmək istəyirəm ki, gələcəkdə də mən əlimdən gələni edəcəyəm ki, doğma 
Azərbaycanımız inkişaf etsin, çiçəklənsin, ölkədə mövcud olan bütün problemlər öz həllini tapsın, insanlar 

daha da yaxşı yaşasınlar və Azərbaycan qüdrətli ölkəyə çevrilsin. Bunu etmək üçün bütün imkanlar var. 

Bax, bu gün elektrik stansiyasının fəaliyyətə başlaması bunun gözəl nümunəsidir. İl yarım bundan əvvəl, 

keçən ilin may ayında Azərbaycanda yeni modul tipli stansiyaların tikintisinə dair sərəncam imzalanmışdır. 
Qısa müddət ərzində iki stansiya artıq istifadəyə verilibdir. Bu onu göstərir ki, bizim qəbul etdiyimiz bütün 

qərarlar vaxtlı-vaxtında, çox qısa müddət ərzində həyata keçirilir. Çünki Azərbaycanın artan tələbatı, 

potensialı, əlbəttə ki, elektrik enerjisinə olan tələbatı da artırır. Çünki elektrik enerjisi həyat deməkdir. 
Elektrik enerjisi olmadan ölkədə heç bir layihə həyata keçirilə bilməz, heç bir müəssisə, heç bir fabrik, 

zavod fəaliyyətə başlaya bilməz. Bizim istəyimiz də ondan ibarətdir ki, ölkəmiz hərtərəfli inkişaf etsin, yeni 

iş yerləri, yeni müəssisələr, fabriklər açılsın. Baxın, son üç il ərzində Azərbaycanda 470 min yeni iş yeri 
açılmışdır. Yüzlərlə məktəb, xəstəxana tikilmişdir, yollar salınır. Bütün infrastruktur yeniləşir. Belə olan 

halda, Azərbaycanın artan tələbatını ödəmək üçün bizim energetika sistemimiz mütləq və mütləq, qısa 

müddət ərzində daha da möhkəmlənməlidir.  

Son üç il ərzində Azərbaycanda 700 meqavat gücündə qurğular istifadəyə verilmişdir. Növbəti üç 
ildə isə, bizim planlarımıza görə, Azərbaycanda energetika sistemi əlavə 1700 meqavat, bütövlükdə beş il 

ərzində isə 2400 meqavat güc alacaqdır. Bu, Azərbaycanın mövcud potensialından 50 faiz çoxdur. Bütün 

dövrlər ərzində Azərbaycanda elektrik stansiyalarının gücü təxminən 4500-5000 meqavat olmuşdur. Üç il, 
beş il ərzində isə 2000-4000 meqavat güc yaradırıq. Bu, çox gözəl nəticə, çox gözəl tədbirlərdir və bizə 

imkan verəcək ki, ölkəmiz hərtərəfli inkişaf etsin. Bu fürsətdən də istifadə edib stansiyaların tikintisində 

iştirak etmiş bütün insanlara öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Qısa müddət ərzində belə stansiyaları 
tikmək, özü də müasir səviyyədə tikmək, çox böyük peşəkarlıq, çox böyük qəhrəmanlıq tələb edir.  

Biz energetiklərin peşə bayramı ərəfəsindəyik. Bu ayın 20-də energetiklər öz peşə bayramını qeyd 

edəcəklər. Bu münasibətlə də mən sizi təbrik edirəm və gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram.  

Gələcəkdə çox işlər olacaq, yeni, modul stansiyalar inşa ediləcəkdir. İndi Sumqayıtda böyük 
elektrik stansiyası tikilir, Bakıda tikiləcək, Mingəçevirdə, digər yerlərdə yenidənqurma işləri aparılır. 

Azərbaycanın çox güclü energetika potensialı olacaqdır. Bu, ilk növbədə, Azərbaycanın tələbatını ödəyəcək 

və ondan sonra Azərbaycan öz elektrik enerjisini ixrac da edə bilər. Bizim buna imkanlarımız var.  
Azərbaycanın ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmış və uğurla icra edilən neft 

strategiyası öz bəhrələrini verməkdədir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri artıq fəaliyyətdədir. Bizim çox 

böyük neft hasilatımız var və getdikcə artacaqdır. Bu il “Şahdəniz” yatağı işə düşür. Bu da çox böyük, 

nəhəng bir layihədir. Azərbaycanı təbii qazla təmin edəcəkdir. Çünki buna böyük ehtiyac var, biz təbii qazı 
hələ ki, xaricdən də alırıq. Rusiyadan 4 milyard 500 milyon kubmetr qaz alırıq və bu il onun alınmasına 

500 milyon dollar pul ödənilibdir. Nəzərə alsaq ki, indi qazın qiyməti qalxır və hələ ki, Azərbaycanın 

xaricdən alınan qaza ehtiyacı var, əlbəttə, artan həcm və artan qiymət bizə təsir göstərəcəkdir. Ona görə 
“Şahdəniz” qaz yatağının istismara verilməsi Bakı-Ceyhan layihəsi kimi tarixi bir hadisədir.  

Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyini tam şəkildə təmin edəcəkdir. Biz görürük ki, indi dünyada, 

Avropada enerji təhlükəsizliyi məsələləri ön plana çıxıbdır. Çünki hər bir ölkənin inkişafı üçün elektrik 
enerjisi olmalıdır. Bunun da mənbəyi, əsas mənbələri neft və qazdır. Azərbaycan bu baxımdan çox 

əhəmiyyətli bir vəziyyətdədir. Biz bunu yaradırıq və yaradacağıq. Əgər Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri 

tikilməsəydi, “Şahdəniz” qaz yatağı işə salınmasaydı, biz çox böyük çətinliklərlə üzləşə bilərdik.  

Azərbaycanın indi apardığı müstəqil siyasət, ilk növbədə, bizim iqtisadi potensialımıza əsaslanır. 
Çünki biz iqtisadi cəhətdən inkişaf edirik, öz gücümüzü artırırıq. İndi iqtisadi cəhətdən heç kimdən asılı 

deyilik. Bizim maliyyə imkanlarımız da artır. Azərbaycan xəzinəsində indi 3 milyard dollar vəsait var. Bu, 

bizim ehtiyatlarımızdır. Azərbaycanın ildən-ilə artan büdcəsi bizə ölkənin qarşısında duran bütün vəzifələri 
həll etməyə imkan verir. Son üç il ərzində dövlət büdcəmiz 4 dəfə artıbdır və gələn ilin büdcəsi 6 milyard 

dollar olacaqdır. Nəzərə alaq ki, 2003-cü ildə 1 milyard 500 milyon dollar idi. Bu onu göstərir ki, ölkəmiz 

çox sürətlə inkişaf edir. İqtisadi artım sürətinə görə Azərbaycan dünyada birinci ölkədir. Bəlkə də dünya 
rekordudur ki, ölkədə iqtisadiyyat belə yüksək sürətlə - ildə 30-40 faiz artır. O cümlədən sənaye istehsalı. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə bu artım 2-3 faizdir. Bizimlə təxminən bir səviyyədə olan ölkələrdə, keçid dövrünü 

yaşayan ölkələrdə maksimum 10 faizdir, Azərbaycanda isə 30 faizdir. Bütün bunlar, reallıqdır, gerçəklikdir 

və bizim düzgün siyasətimizi əks etdirir. İndi Azərbaycanda bütün sahələrdə inkişaf var.  
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Bu gün qeyd olundu ki, sabah mənim Prezident vəzifəsinə seçilməyimdən üç il keçir və üç il ərzində 

böyük işlər görülübdür. Mən bu barədə danışmaq istəməzdim. Amma hər şey göz qabağındadır.  
İstər ölkənin beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsində, ordu quruculuğunun təkmilləşməsində, 

ordu potensialının möhkəmlənməsində, istərsə də iqtisadi islahatlar sahəsində, sosial sahələrin 

problemlərinin həllində - bütün sahələrdə inkişaf ən yüksək sürətlə gedir. Azərbaycan dünyada mövqelərini 

möhkəmləndirir və bölgədə lider dövlətə çevrilibdir. Bütün böyük dövlətlərlə çox səmimi, bərabərlik, 
qarşılıqlı hörmət əsasında qurulmuş münasibətlərimiz var. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda çox dəyərli 

üzvdür. İqtisadi artım baxımından dünyada birinci yerdəyik.  

Orduya ayrılan xərclər gələn il artıq 1 milyard dollara çatacaqdır və Azərbaycanda çox güclü ordu 
yaradılır.  

Sosial məsələlərin həlli bizim gündəlik vəzifəmizdir. İldən-ilə maaşlar, pensiyalar artır və 

artırılacaqdır. Bu yaxınlarda təhsil, səhiyyə işçilərinin əmək haqları artırılıbdır. Gələn ildən minimum əmək 
haqqı qaldırılacaqdır, pensiyalar qaldırılır. Son iki il ərzində 600-dən çox məktəb tikilibdir. Azərbaycanın 

bütün bölgələrində yeni, müasir xəstəxanalar tikilir, magistral yollar, kənd yolları salınır, içməli su ilə 

təminat yaxşılaşacaqdır. Şəkinin problemləri də mütləq öz həllini tapacaqdır. Çünki bu barədə artıq işlər 

görülür. Bütün infrastruktur yeniləşir, qaz xətləri çəkilir, elektrik stansiyaları tikilir, ekologiya proqramı 
icra olunmağa başlayıbdır. Sahibkarlığa yardım güclənir və sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyənlər üçün 

dövlət büdcəsindən 100 milyon dollar həcmində kredit nəzərdə tutulubdur. “Aqrolizinq” Səhmdar 

Cəmiyyəti yaradılıbdır və kəndlilərə texnika verilməsinə kömək göstərir. Buna da vəsait ayrılıbdır. İstənilən 
sahədə inkişaf var. Azərbaycanda elə bir sahə yoxdur ki, orada işlər görülməsin, artıq elə bir sahə yoxdur 

ki, orada düşünülmüş konsepsiya və proqram olmasın. Budur, bizim reallıqlarımız.  

Azərbaycan öz qüdrətini artırır. Azərbaycan xalqı ildən-ilə daha da yaxşı yaşamalıdır. Bizim bütün 
problemlərimiz öz həllini tapmalıdır. İşsizlik tamamilə aradan qaldırılmalıdır, yoxsulluq aradan 

qaldırılmalıdır. Bir ilə yoxsulluq 20 faiz aşağı düşübdür. Mənə verilən ilkin məlumata görə, bu ilin 

yekunlarına əsasən yenə də aşağı düşəcəkdir. Azərbaycanda bir nəfər də yoxsul olmamalıdır, bir nəfər də 

işsiz olmamalıdır. Bu, indi Azərbaycanın tutduğu yoldur. Bu, düzgün yoldur. Azərbaycan xalqı bu yolu 
dəstəkləyir. Bizim gördüyümüz işlər, bir tərəfdən ölkənin möhkəmlənməsinə, qarşımızda duran qlobal 

məsələlərin həllinə yönəldilibdir. Digər tərəfdən, biz hər bir insanın problemlərinin həlli üçün çalışırıq. 

Çünki əgər hər bir insanın problemi həll edilərsə, ölkənin bütün problemləri həll olunar. Bizim siyasətimiz 
bundan ibarətdir. Biz bazar iqtisadiyyatına sadiqik və iqtisadiyyatımızı bu prinsiplər əsasında inkişaf 

etdiririk. Bununla bərabər, Azərbaycanda sosial siyasət də çox güclüdür. İnsanların gündəlik həyatı 

yaxşılaşmalıdır. Hər bir vətəndaş müsbət dəyişiklikləri öz gündəlik həyatında hiss etməlidir. Yalnız bu 

təqdirdə biz öz vəzifəmizi yerinə yetirilmiş hesab edə bilərik.  
Şəki şəhərinin çox qədim tarixi var. Azərbaycanın çox gözəl, çox böyük tarixə malik olan şəhəridir. 

Ona görə Şəki şəhərinin inkişafına xüsusi diqqət göstərilir. Mən bu ilin aprelində burada olarkən görüşlərdə, 

ondan sonra sahibkarlarla görüşdə, vəziyyətlə tanış olarkən həmişə vurğulayırdım ki, biz Şəkinin inkişafına 
çox böyük diqqət göstərməliyik. Elektrik stansiyasının məhz Şəkidə tikilməsi də Şəkiyə olan özəl 

münasibətdən irəli gəlir. Biz Şəkinin inkişafına əlavə vəsait də ayırdıq və bu vəsaitlə böyük abadlıq işləri 

aparılır. Şəki şəhərinin və Şəki rayonunun inkişafına dəstək verən xüsusi sərəncam da imzalanmışdır. 
Baxmayaraq ki, 2004-cü ilin əvvəlində qəbul olunmuş regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət 

proqramında Şəkinin inkişafı öz əksini çox geniş tapmışdır. Bununla bərabər, xüsusi bir sərəncam 

imzalandı və o, icra olunur. Şəkinin bütün problemləri həll edilməlidir. Şəkinin çox böyük potensialı, çox 

böyük imkanları var. Burada turizmin inkişafı üçün çox gözəl şərait var. Turizmi inkişaf etdirmək üçün 
gərək infrastruktur yaradılsın. Elektrik enerjisi olmayan yerdə heç bir turizm inkişaf edə bilməz, heç bir 

müəssisə fəaliyyət göstərə bilməz. Mən indi gedib yeni mehmanxananın açılışında iştirak edəcəyəm. Əgər 

yaxşı yol olmasa, işıq olmasa, su olmasa, istilik olmasa hansı mehmanxana tikilə bilər, oraya kim 
gələcəkdir? Bunu etmək üçün infrastruktur, bütün lazım olan şərtlər - yollar, elektrik enerjisi, qaz, su 

olmalıdır və biz bunu yaradırıq.  

Mən şübhə etmirəm ki, Şəki şəhərinin gələcək abadlaşması da uğurla gedəcək, Şəki öz qədimliyini, 
tarixi simasını saxlamaq şərti ilə müasirləşəcək və həmişə olduğu kimi, şəkililər Azərbaycanın inkişafında 

öz böyük rolunu oynayacaqlar.  

Üç il həm qısa bir tarixi müddətdir, eyni zamanda, böyük müddətdir. Üç ildə iş görmək olar. Bizim 

təcrübəmiz göstərdi ki, bu, çox qısa müddət olmasına baxmayaraq, çox işlər görülübdür və daha da çox işlər 
görüləcəkdir. Biz bilirik haraya gedirik, bilirik nə istəyirik və bilirik ki, Azərbaycanın inkişafı hansı istiqamətdə 
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davam etməlidir. Azərbaycan 15 ildir müstəqil ölkə kimi yaşayır. Öz müstəqilliyini artıq bütün dünyaya sübut 

edibdir. Bu, bizim müstəqil siyasət aparmağımızdır. Bu müstəqil siyasət Azərbaycanı parlaq gələcəyə 
aparacaqdır.  

Bütün bu işlərdə bu stansiyanın öz payı var. Belə stansiyalar çox olanda, bizim işlərimiz daha da 

rahat gedəcək və mən bunu arzulayıram.  

Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Mən çox şadam ki, 
yenidən Şəkidəyəm, sizinlə bərabər buradayam. Mənim üçün bu əlamətdar gündə istədim ki, insanlarla 

birlikdə olum və xüsusi olaraq bu stansiyanın açılışını oktyabrın 14-nə təyin etdim. Bir tərəfdən, ona görə 

ki, düz bir il bundan əvvəl oktyabrın 14-də bu stansiyanın təməli qoyulubdur. Digər tarix də bizə bəllidir. 
Mən istədim ki, bu gündə sizinlə bərabər olum. Sizi ürəkdən bir daha salamlayıram, sizə cansağlığı, 

xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.  

 
(Dövlətimizin başçısının nitqi diqqətlə dinlənildi və alqışlarla qarşılandı). 

 

AZƏRTAC  

2006, 14 oktyabr 
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“Şəki saray” hoteli ilk qonaqlarını qəbul edəcək 

(14 oktyabr 2006-cı il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 14-də, elektrik stansiyasının açılışından sonra Şəki 

şəhərinə gələrək, burada “Şəki saray” hotelinin istifadəyə verilməsi münasibətilə keçirilən mərasimdə 

iştirak etmişdir. Mərasimə toplaşan şəhər sakinləri dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar. 
Yerli iş adamı Cavanşir Feyziyevin maliyyə dəstəyi ilə “Tour-İnvest” şirkəti tərəfindən inşa edilən 

“Şəki sarayı”nın tikintisinə ötən ilin əvvəlində başlanmışdı. Milli memarlıq üslubunda və yüksək 

standartlara uyğun ucaldılan hotel binasının inşasında müasir arxitektura elementlərindən də geniş istifadə 
edilmişdir. Hotel Şəki şəhərinə xüsusi görkəm verməklə yanaşı, buraya gələn xarici turistlərə, iş adamlarına 

və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsinə imkan yaradacaqdır. 

Hoteldə fəaliyyət göstərəcək bələdçilər qrupu xarici qonaqları Şəkinin görməli yerləri, tarixi abidələri ilə 
tanış edəcək, bölgənin turizm imkanları barədə hərtərəfli məlumat verəcəkdir. Hotelin beşmərtəbəli 

binasının ümumi sahəsi 1200 kvadratmetr, nömrələrinin sahəsi isə 30-60 kvadratmetrdir. Burada “4 ulduz” 

sertifikatına uyğun, eyni vaxtda 65 nəfəri qəbul edə bilən 34 nömrə, o cümlədən 3 lüks nömrə var. 

Prezident İlham Əliyev hotelin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. Dövlətimizin başçısı hotel ilə 
tanış oldu, ayrı-ayrı otaqları gəzdi. Bildirildi ki, birinci mərtəbədə avtomatlaşdırılmış qəbul şöbəsi, biznes 

mərkəzi, habelə 50 nəfərlik restoran və bar fəaliyyət göstərir. Geniş foyedə qonaqların istirahəti üçün hər 

cür şərait yaradılmışdır. Biznes mərkəzində isə qonaqlar internet və peyk rabitəsi xidmətlərindən istifadə 
etməklə dünyanın istənilən guşəsi ilə əlaqə saxlaya biləcəklər. İkinci mərtəbədəki 60 nəfərlik konfrans-

ziyafət salonunda beynəlxalq səviyyəli tədbirlər keçirmək mümkün olacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı binanın elektrik enerjisi, istilik təminatı, havalandırma sistemləri və s. ilə də 
maraqlandı. Məlumat verildi ki, kanal tipli havalandırma sistemi Yaponiyanın “Air kanal” firmasının 

texnologiyası əsasında qurulmuş, 12 nəfərlik lift “Mitsubişi” firmasının məhsuludur. Hoteli daimi elektrik 

enerjisi ilə təmin etmək üçün İngiltərənin “Perkins” firmasının istehsalı olan 500 kilovat gücündə 

transformator quraşdırılmışdır. Hoteldə 50 nəfərə yaxın daimi işçi çalışacaqdır. 
Prezident İlham Əliyev binanın sonuncu mərtəbəsinə çıxaraq, qədim Şəkinin öz gözəlliyi ilə xoş 

təsir bağışlayan mənzərəsini seyr etdi, bu bölgədə turizmin inkişafına kömək edəcək belə obyektlərin 

yaranmasının əhəmiyyətini vurğuladı, ətraf ərazilərdə abadlıq-quruculuq işlərinin aparılması üçün tövsiyə 
və tapşırıqlarını verdi. 

 

X X X 

 
Prezident İlham Əliyev həmin gün Azərbaycan energetikasının ən böyük müəssisələrinin yerləşdiyi 

Mingəçevir şəhərində də olmuşdur. Şəhər sakinləri ilə səmimiyyətlə görüşən dövlətimizin başçısı 

energetikləri peşə bayramı münasibətilə təbrik etdi, onların qayğıları və problemləri, şəhərin sosial-iqtisadi 
həyatı ilə maraqlandı, lazımi tapşırıq və göstərişlər verdi. 

 

AZƏRTAC  

2006, 14 oktyabr 
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Şəki rayonu 

Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının yeni korpusunun təməlqoyma mərasimi 
(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-da Şəki şəhərinə 

gəlmişdir. 
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Şəki mərkəzi rayon xəstəxanasının 100 çarpayılıq yeni korpusunun 

təməlqoyma mərasimində iştirak etdi. İnşaatçılar, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri Prezident İlham 

Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətlə qarşıladılar. 
Dövlətimizin başçısı yeni korpusun layihəsi ilə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, Şəki şəhərinin girəcəyində, Olimpiya-İdman Kompleksinin yaxınlığında inşa 

ediləcək bina Dünya Bankının və Azərbaycan hökumətinin birgə layihəsi olan “Tibbi xidmətlər sahəsində 
islahatların aparılması” layihəsi çərçivəsində tikilir. Layihənin həyata keçirilməsi üçün Şəki, Qax, Ağdaş, 

İsmayıllı və Abşeron pilot rayonlar kimi seçilmişdir. Layihəni Dünya Bankı, Azərbaycan hökuməti, ABŞ-

ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, YUNİSEF və Dünya Səhiyyə Təşkilatı maliyyələşdirir. 

Yeni korpusun birinci mərtəbəsində təcili tibbi yardım, poliklinika, diaqnostika şöbəsi, 8 çarpayılıq 
hemodializ, sterilizasiya şöbələri, laboratoriya, yeməkxana, exokardiologiya, kompyuter tomoqrafiyası, 

endoskopiya, rentgen şöbələri fəaliyyət göstərəcəkdir. 

İkinci mərtəbədə isə 28 çarpayılıq cərrahiyyə şöbəsi, iki əməliyyat bloku ilə birlikdə 12 çarpayılıq 
anesteziologiya və reanimasiya şöbəsi, 55 çarpayılıq terapiya şöbəsi yerləşəcəkdir. Binanın 2011-ci ildə 

istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev gilizi təmələ qoydu və beton qarışığı tökdü. Sonra Şəki ictimaiyyətinin 
nümayəndələri ilə görüşüb söhbət etdi. 

Şəki şəhər mərkəzi xəstəxanasının baş həkiminin müavini NAĞDALI BALAŞOV dövlətimizin 

başçısına müraciətlə dedi: 

- Cənab Prezident, Sizin hər bir gəlişiniz Şəkiyə yeni həyat gətirir. Bu gün bizim qəlbimiz sevinclə, 
fərəhlə döyünür. 2006-cı ildə Siz Şəkidə modul tipli elektrik stansiyasının açılışı ilə bizə işıq verdiniz və 

biz o vaxt Sizi şəriksiz Prezidentimiz adlandırdıq. Bu gün isə yeni müalicə korpusunun təməlinin qoyulması 

ilə bizə insanlarımıza sağlamlıq bəxş edirsiniz. 
Əziz Prezidentimiz, Sizin andiçmə mərasimində dediyiniz kəlam var idi: “Mən hər bir 

azərbaycanlının Prezidenti olacağam”. Bu, həyatda öz əksini tapmışdır. Siz bizə işıq, istilik vermisiniz, 

əmək haqlarımızı artırmısınız və balalarımızın təhsili üçün Şəkidə çoxlu məktəblər tikmisiniz. Buna görə 

Sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Eyni zamanda Azərbaycanda 700 mindən çox iş yeri açılmışdır. 
Əvvəllər ölkəmizi tərk edib gedən soydaşlarımız artıq Azərbaycana qayıdır, onlar işlə təmin olunurlar. 

Hətta əcnəbi vətəndaşlar da iş dalınca Azərbaycana gəlirlər. Biz inanırıq ki, bundan sonra Azərbaycanda 

həm yoxsulluq, həm də işsizlik olmayacaqdır. 
Möhtərəm Prezidentimiz, Sizin daxili və xarici siyasətiniz nəticəsində Azərbaycanda sülh bərqərar 

olmuşdur və ölkəmiz təhlükəli vəziyyətlərdən azad olmuşdur. Hesab edirik ki, Qarabağ məsələsi də öz 

həllini tapacaqdır. Möhtərəm Prezidentimiz, Siz xalqın içərisində olursunuz, xalq Sizi sevir, hər kəs Sizi öz 
ailəsinin üzvü kimi qəbul edir. Siz bizim üçün hər şey etmisiniz. Buna görə də Sizə minnətdaram. 

Möhtərəm Prezidentimiz, Şəkidə də son illər quruculuq, abadlıq işləri getmişdir. Şəkinin incisi olan 

Şəki xanlarının sarayı bərpa olunmuşdur. Mədəniyyət ocaqları bərpa olunub xalqın istifadəsinə verilmişdir. 

Möhtərəm Prezidentimiz, Sizi sevməyən, vətəni də sevməz. Vətənə sevgi, xalqa sevgi Sizdən başlayır. Siz 
bizə o qədər yaxınsınız ki, biz unuduruq kimlə danışırıq. Hesab edirik ki, Siz də bizi beləcə, o doğmalıqla 

sevirsiniz. Şəki camaatı Sizi sevir, Sizinlə fəxr edir. Allah Sizi qorusun! 

İLHAM ƏLİYEV: Çox şadam ki, bu gün yenidən Şəkidəyəm, sizinlə birlikdəyəm. Mən Şəkidə 
dəfələrlə olmuşam. Hər dəfə burada olarkən sizinlə bərabər gözəl obyeklərin açılışını, yaxud da ki, 

təməlinin qoyulmasını birlikdə qeyd edirik. Bu gün də istisna deyil, bu gün Şəkidə ən müasir, dünya 

standartlarına cavab verəcək yeni böyük xəstəxananın təməlini qoyduq. Buna böyük ehtiyac var. Çünki 
sosial məsələləri, o cümlədən səhiyyə sisteminin təkmilləşməsi ilə bağlı olan bütün məsələləri biz daha da 

sürətlə həll etməliyik. Azərbaycan vətəndaşları çox gözəl tibbi xidmət almalıdırlar. Təkcə Bakıda yox, 

bütün bölgələrdə. Bu gün bizim belə imkanlarımız var. Məhz Şəkidə belə gözəl xəstəxananın tikilməsi, 

əlbəttə ki, Şəkiyə, şəkililərə olan münasibətin təzahürüdür. Mən çox istəyirəm ki, xəstəxana tezliklə tikilsin 
və burada ən yüksək tibbi xidmət göstərilsin. Bütövlükdə rayonun və şəhərin inkişafı üçün biz hələ çox 
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işlər görməliyik. Düzdür, siz qeyd etdiniz ki, keçən dəfə mən burada olarkən modul tipli stansiyanın 

açılışında iştirak edirdik. Bu gün stansiya həm Şəkini təmin edir, həm də ətraf rayonları, ümumiyyətlə, 
Azərbaycanın energetika sisteminin möhkəmlənməsi işində çox mühüm rol oynayır. Ondan əvvəlki 

səfərlərdə Olimpiya-İdman Kompleksi açılmışdır. Bilirəm ki, indi Şəkidə çox böyük quruculuq işləri 

aparılır. Şəhər gözəlləşir, öz gözəl tarixi simasını saxlamaqla müasirləşir, abadlaşır, yeni məktəblər tikilir, 

mədəniyyət ocaqları, küçələr abadlaşır. Yəni Şəki belə yaxşı inkişaf edir. Mən buna çox sevinirəm. Amma 
istəyirəm ki, bu inkişaf daha da sürətlə getsin və insanları narahat edən bütün məsələlər öz həllini tapsın. 

Bu gün bizim iqtisadi imkanlarımız genişlənir. Azərbaycanda aparılan köklü iqtisadi islahatlar öz 

bəhrəsini verir və biz bunu statistik rəqəmlərdə və insanların gündəlik həyatında görürük. Maddi imkanlar, 
büdcə xərcləri artır, yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşür. Qeyd etdiniz, 700 mindən çox yeni iş yeri 

açılmışdır, onlardan 600 minə yaxını daimi iş yerləridir və bu proses davam edir. Bu gün deyə bilərəm ki, 

biz işsizlik kimi çox çətin və ağır sosial problemi, demək olar, əsasən həll etmişik. İndi sirr deyil ki, 
Azərbaycana işləmək üçün başqa ölkələrdən vətəndaşlar gəlirlər. Onların sayı getdikcə artır. Biz onları 

Bakıda gedən bütün tikintilərdə görürük. Təkcə Bakıda yox, artıq Azərbaycanın başqa şəhərlərində də 

xaricdən gələn fəhlələr çalışırlar. Bir tərəfdən, bu onu göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşları artıq azmaaşlı 

işlərə o qədər də meyil göstərmirlər, daha da yüksək maaş almaq istəyirlər. Bu da çox gözəl və təbii bir 
haldır. Digər tərəfdən, onu göstərir ki, Azərbaycanda artıq işsizlik problemləri, demək olar ki, öz həllini 

tapıbdır. Biz buna regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının icrası nəticəsində nail ola bilmişik. 

Həm sosial məsələlərin həllinə, həm də iqtisadi, sənaye potensialının möhkəmlənməsinə. 
Bu gün mən yeni sənaye obyektinin açılışında iştirak edəcəyəm. O cümlədən Şəki rayonunda belə 

müəssisələrin sayı çoxalır. Mən bu gün səhərdən bu bölgənin müxtəlif rayonlarında görüşlər keçirirəm. 

Balakən, Zaqatala, Qax - bütün rayonlarda çox ürəkaçan mənzərə var. Bütün rayonlarda inkişaf var, əhval-
ruhiyyə çox yüksəkdir, çox yaxşıdır. Deyə bilərəm ki, insanlar gələcəyə nikbinlik hissləri ilə baxırlar. Çünki 

gündəlik həyatda bu dəyişiklikləri görürlər, şəhərlər abadlaşır. Şəkinin hər bir sakini, həm Azərbaycan 

dövlətinin vətənpərvər insanıdır, eyni zamanda, öz doğma şəhərinin də vətənpərvər sakinidir. Hər bir 

vətəndaş görəndə ki, onun doğma şəhərində vəziyyət yaxşılaşır, abadlaşır, yeni müəssisələr işə düşür, 
əlbəttə ki, buna sevinir. Azərbaycanın inkişafı bundan sonra bax, bu yolla davam edəcəkdir. Həm güclü 

iqtisadi potensial, iqtisadi islahatlarımızın dərinləşməsi və davamı, həm özəl sektora, sahibkarlara dəstək 

olmalıdır və olacaqdır, həm də sosial məsələlərin həlli. Maaşlar artır, bilirsiniz ki, pensiyalar ildə iki dəfə 
artırılır. Əlbəttə ki, bu, bizi hələ tam şəkildə qane edə bilməz. Minimum əmək haqqı 75 manatdır. Minimum 

pensiya 75 manatdır. Əlbəttə, bu o məbləğ deyil ki, insanın tələbatını tam şəkildə ödəsin. Ancaq əgər biz 

2-3 il bundan əvvəlki vəziyyətə baxsaq görərik ki, bu, çox sürətli bir artımdır və dinamika da çox gözəldir. 

Dinamika onu göstərir ki, biz bu istiqamətdə gələcəkdə də lazımi tədbirləri görəcəyik.  
Bu gün Azərbaycan iqtisadi islahatlar baxımından dünya miqyasında birinci ölkədir. Özü də bunu 

biz demirik. Bunu Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu qeyd edir. Bilirsiniz, dünyada çoxsaylı 

təşkilatlar var, həm Azərbaycanda, həm də xaricdə qeyri-hökumət təşkilatları var. O təşkilatları sadəcə 
olaraq, onların təsisçiləri təşkil edir. Adı var ki, təşkilatdır və bu təşkilatlar vaxtaşırı ölkələrin, necə deyərlər, 

müxtəlif istiqamətlərdəki fəaliyyətini təhlil edir və qiymət verir. Bəzi hallarda bu qiymət subyektiv xarakter 

daşıyır. Ancaq bu bəyanatlar, bu qiymətləndirmə məsələləri xarici mətbuatda öz əksini tapır və istər-
istəməz ölkə haqqında rəy formalaşır. Onu da bilirik ki, Azərbaycan haqqında bir çox hallarda formalaşan 

və qəsdən formalaşdırılan rəy həqiqəti əks etdirmir. 

Amma Dünya Bankı dünyanın ən qabaqcıl, ən birinci beynəlxalq maliyyə qurumudur. Beynəlxalq 

Valyuta Fondu da həmçinin. Bax, bu təşkilatlar Azərbaycanı bir nömrəli islahatçı ölkə kimi qiymətləndirir. 
Yəni bundan yuxarı qiymət ola bilməz. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan Dövlət Neft Fondunu mükafatla təltif etdi. Yəni bu, nəyi 

göstərir? Onu göstərir ki, Azərbaycanda şəffaflıq təmin olunur, iqtisadi islahatlar təmin olunur. Düzdür, 
Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Neft bizim təbii sərvətimizdir və Azərbaycan xalqına xidmət göstərir. 

Bəzi hallarda bəzi bədxahlar sübut etməyə çalışırlar ki, Azərbaycanın sürətli artımı təkcə neftlə bağlıdır. 

Bu, belə deyildir. Əlbəttə ki, neft amilinin ümumi iqtisadi inkişafda çəkisi böyükdür. Amma bizdən daha 
da çox neft-qaz hasil və ixrac edən ölkələr var. Daha da çox, böyük resurslara malik olan ölkələr var. Nə 

üçün o ölkələrdə iqtisadi artım bizdəki kimi deyil?! Yəni mən onu demək istəyirəm ki, bizim iqtisadiyyatın 

inkişafının səbəbi təkcə təbii resurslar deyil, bizim islahatlarımızdır, Azərbaycanda hökm sürən sabitlikdir, 

burada fəaliyyət göstərən yerli xarici şirkətlərin işləridir, investisiyalarıdır. 
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İlk dəfədir ki, daxili investisiyalar xarici investisiyaları üstələyir. Bu, nə deməkdir?! İlk növbədə, 

Azərbaycan dövlətinin imkanları artır və daxili investisiyaların əksər hissəsi dövlət investisiyalarıdır. Digər 
tərəfdən, Azərbaycan şirkətləri böyüyür. Nəyin hesabına böyüyür?! Daha çox dövlət tərəfindən verilən 

sifarişlər hesabına. Əgər bu sifarişlər olmasaydı, yerli şirkətlər bu qədər inkişaf etməzdi. Bizim 5 milyard 

dollar həcmində Dövlət İnvestisiya Proqramımız var. Yəqin ki, gələn il ondan da çox olacaqdır. Bax, bu 

vəsait bütün rayonların abadlaşmasına, yeni gözəl xəstəxanaların, müəssisələrin, yolların, aeroportların 
tikilməsinə yönəldilir. Bu gün mən Zaqatalada beynəlxalq aeroportun açılışında iştirak etdim, bu, çox gözəl 

hadisədir və bütün bölgəyə yeni imkanlar gətirəcəkdir. 

Biz Bakı-Balakən avtomobil yolunun təmirinə və genişləndirilməsinə başlamışıq. Yəni belə hallar 
çoxdur. Bu gün biz Zaqatalada yeni Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışını etdik. Şəkidə gözəl 

xəstəxananın, Qaxda yeni İdman kompleksinin təməlini qoyduq. Balakəndə böyük bir parkın və kanat 

yolunun açılışında olduq. Yəni həm iqtisadi, həm sənaye məsələləri, həm də sosial məsələlər həll olunur. 
Bizim bütün səylərimiz bir məqsədi güdür: Azərbaycan xalqı daha da yaxşı yaşasın, Azərbaycan dövləti 

daha möhkəmlənsin, bölgədə öz mövqelərini daha da gücləndirsin, Azərbaycanda sabitlik daha da möhkəm 

olsun, pozulmasın, sülh, təhlükəsizlik və əmin-amanlıq olsun və Azərbaycan xalqı rahat yaşasın. Biz adada 

yaşamırıq, biz bölgədə yaşayırıq və bölgədə gedən proseslər hamımıza bəllidir. Azərbaycanın üstünlüyü 
ondan ibarətdir ki, burada xalqla iqtidar arasında birlik var. Bu birlik bizim bütün uğurlarımızın 

təməlindədir. Sabitlik, inkişaf, quruculuq - bizim əsas iş prinsiplərimiz bunlardır. 

Azərbaycan xalqının maraqlarına nə cavab verirsə, o da olacaqdır. Nə cavab vermirsə, o, heç vaxt 
olmayacaq, kim nə deyir desin. Mən Azərbaycan xalqının dəstəyinə arxalanıram. Əgər mən bunu hiss 

etməsəydim, həm xarici, həm də daxili siyasəti aparmaq mənim üçün daha da çətin olardı. Ona görə bütün 

bu uğurların səbəbkarı sizsiniz, Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Mən də sizə xidmət 
edirəm. 

SAKİNLƏR: Cənab Prezident, çox sağ olun, minnətdarıq. Allah köməyiniz olsun. 

İLHAM ƏLİYEV: Bu beş ildə çalışmışam ki, yaxşı xidmət edim. Sizə uğurlar, cansağlığı 

arzulayıram. Xəstələnməyin, amma, işdir xəstəlik olsa, yaxın zamanlarda gözəl xidmət göstəriləcəkdir. 

 

X X X 
 
Şəkili ziyalılar Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasətinin uğurlarından danışdılar. 

Dövlətimizin başçısı İLHAM ƏLİYEV Azərbaycanın öz müstəqil siyasətini bundan sonra da 

davam etdirəcəyini bildirdi: 

-Əlbəttə ki, müstəqil siyasət aparmaq Azərbaycan üçün, çox da böyük olmayan ölkə üçün o qədər 
də asan məsələ deyildir. Bir daha demək istəyirəm, əgər mən bu dəstəyi hiss etməsəydim, çətin olardı. 

Əlbəttə, Azərbaycanın bölgədəki və dünyadakı mövqeləri də möhkəmlənir, önəmi də artır və Azərbaycana 

diqqət də artır. Burada bəzi hallarda müxtəlif maraqlar da toqquşur. Mən qoymuram ki, toqquşsun, 
qoymuram və qoymayacağam. Mən həmişə demişəm ki, böyük ölkələr var, çox da böyük olmayan ölkələr 

də var, maraqlar ola bilər. Azərbaycanın da Azərbaycanın hüdudlarından kənarda maraqları var. Amma 

mən həmişə demişəm ki, Azərbaycan qarşıdurma məkanına çevrilməyəcəkdir. Biz əməkdaşlığa hazırıq. 
Əgər bizim maraqlarımıza uyğundursa, istənilən ölkə ilə, istənilən formada əməkdaşlıq edəcəyik. Uyğun 

deyilsə, biz bunu açıq deyirik. Həm qonşular, həm də böyük dövlətlər bunu bilir və bunu qəbul etməyə 

öyrəşiblər ki, Azərbaycanın öz mövqeyi var. Azərbaycan xalqının iradəsindən başqa heç bir qüvvə bu 

mövqeyə təsir edə bilməz. 
Müstəqil siyasət aparan ölkə özünü müəyyən risklərdən sığortalayır. Çünki o, sadəcə olaraq, öz 

bildiyini, öz xalqının maraqlarını müdafiə edir. Müstəqil siyasət aparmaqda çətinlik çəkən ölkələr də bəzi 

hallarda bundan əziyyət çəkirlər. İndi dərinə getmək istəmirəm, hər kəs hər şeyi görür. Əminəm ki, bundan 
sonrakı illərdə Azərbaycanın dünyadakı mövqeləri ancaq möhkəmlənəcəkdir. Bunun üçün bütün şərait var, 

bütün imkanlar var. Həm qəbul edilmiş proqramlar, həm neft siyasətimiz, həm ölkədə yaranmış vəziyyət, 

həm də ümumiyyətlə, Azərbaycanın uğurlu inkişafı belə deməyə imkan verir. 
YAQUB MAHMUDOV (AMEA-nın Tarix İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin deputatı): Cənab 

Prezident, xalq sizinlədir. Siz səmimi, qətiyyətli, cəsarətli siyasətinizlə, heç kəsin arxasınca getmədən 

Heydər Əliyevin qurduğu Azərbaycanı göylərə qaldırdınız. Öz yolunuz var. O yol da Azərbaycan xalqını 

təmin edir. Biz həmişə Sizinləyik. Sizə eşq olsun, bilin ki, xalq Sizinlədir. 
İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun. 
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Şəki “Aqro-İndastri” MMC-nin süd emalı zavodu müasir tipli müəssisədir 

(19 sentyabr 2008-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 19-da Şəki “Aqro-İndastri” MMC-nin rayonun Orta Zəyzid 

kəndində, keçmiş Kökəltmə birliyinin ərazisində tikilmiş müasir tipli süd emalı zavodunda olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına müəssisənin əsas iqtisadi texniki göstəricisi barədə məlumat verildi. 
Bildirildi ki, müəssisənin tikintisinə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ilə Hollandiyanın “Roqobank”ı arasında 

imzalanmış kredit müqaviləsi əsasında 2006-cı ildə başlanmışdır. Müqavilənin ümumi dəyəri 7,28 milyon 

avrodur. 
Şəki–Oğuz şosesinin kənarındakı 70 hektar ərazidə müasir tipli heyvandarlıq kompleksi, damazlıq 

və südçülük sahələri, pendir zavodu və mal-qara üçün yem istehsalı sexi yerləşir. Kompleksə 

Hollandiyadan yüksək məhsuldarlığı olan 660 cins inək gətirilmişdir. İndiyədək onlardan 472 bala 
alınmışdır. 

Kompleksdə adi və mexanikləşdirilmiş tövlələr tikilmişdir. İcarəyə götürülmüş 400 hektara yaxın 

ərazidə yem üçün qarğıdalı, yonca və vələmir əkilir. Hər gün heyvanlara 10 tona yaxın yem verilir. Yem 

istehsalı üçün müasir tipli dəyirman da tikiləcəkdir. 
Müəssisədə gün ərzində 15 min litr süd istehsal olunmaqla 1500 kiloqram Hollandiya pendiri 

hazırlanması nəzərdə tutulur. İndiyədək müəssisədə 140 iş yeri açılmışdır. İşçilərə pulsuz nahar yeməyi 

verilir. Gələcəkdə iş yerlərinin sayının 200-ə çatdırılması və ərazisinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. 
Süd sağımı sexindəki bütün avadanlıq Hollandiyadan gətirilmişdir. Sağılmış süd xüsusi borularla 

çənlərə vurulur, buradan isə pendir istehsalı sexinə ötürülür. 

Prezident İlham Əliyev istehsal sahəsinin rəmzi işə salınmasını bildirən düyməni basdı. Sonra 
tövlələrə, süd sağımı və pendir istehsalı sexinə baxdı, quraşdırılmış müasir avadanlıqla tanış oldu. 

Görülən işləri yüksək qiymətləndirən dövlətimizin başçısı bölgələrdə bu cür müəssisələrin 

yaradılmasının əhəmiyyətini vurğuladı. 

Bununla da Prezident İlham Əliyevin Şəki rayonuna səfəri başa çatdı. 
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