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Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 

(Ağstafa, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Göygöl, Qazax, Samux, Şəmkir, Tovuz 

rayonları, Gəncə və Naftalan şəhərləri) 

 

➢ Ağstafa 

➢ Daşkəsən 

➢ Gədəbəy 

➢ Goranboy 

➢ Göygöl 

➢ Qazax 

➢ Samux 

➢ Şəmkir 

➢ Tovuz 

➢ Gəncə 

➢ Naftalan 
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Ağstafa 

 
2012, 12 aprel 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri: Ağstafada 

ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Yenidən qurulmuş Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkı Ağstafa şəhərinin simasını daha 

da gözəlləşdirmişdir 

➢ Ağstafada Gənclər Mərkəzi açılmışdır 

➢ Yeni Azərbaycan Partiyası Ağstafa rayon təşkilatının yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev “Ağstafa Aqroservis” MMC-nin açılışında iştirak etmişdir 

➢ Ağstafada Poylu-Xətai-Yenigün-Aşağı Göyçəli avtomobil yolu istismara verilmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Ağstafada yenidən qurulmuş Səməd Vurğun adına mədəniyyət və istirahət 

parkının açılışında iştirak etmiş, ziyalılarla görüşmüşdür: Prezident İlham Əliyevin çıxışı 

 

2013, 5 iyul 

➢ Prezident İlham Əliyev Ağstafada ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir 

➢ Ağstafada açıq səma altında Tarixi və Müasir Abidələr Parkı salınmışdır 

➢ Ağstafa Peyntbol və Atıcılıq Mərkəzində yaradılmış şəraitlə tanışlıq 

➢ Azərbaycan Prezidenti Ağstafa şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidənqurmadan 

sonra istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak etmişdir 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri 

Ağstafada ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 12-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev respublikanın şimal-

qərb bölgəsində səfərdə olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev Qazax rayonuna səfərini başa çatdıraraq Ağstafa rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Ağstafa şəhərinin mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini 

ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu. 

Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev Prezident İlham Əliyevə abidənin 

ətrafında aparılan yenidənqurma və abadlıq işləri barədə ətraflı məlumat verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 12 aprel  

  

https://azertag.az/
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Yenidən qurulmuş Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkı Ağstafa şəhərinin simasını 

daha da gözəlləşdirmişdir 

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev aprelin 12-də Ağstafaya səfəri çərçivəsində rayon mərkəzində tamamilə 

yenidən qurulmuş Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında görülmüş işlərlə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, parkın ətrafında əsaslı yenidənqurma işləri 

görülmüşdür. Parkın yerləşdiyi Hüseyn Arif küçəsinə asfalt döşənmiş, səkilər, məhəccərlər ən müasir 

səviyyədə yenilənmişdir. Yol boyunca abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülmüş, ətrafdakı bütün binalar 

yenidənqurmadan sonra müasir görkəm almışdır. 

Bildirildi ki, parkın ümumi ərazisi 4,8 hektardır. Burada hər birinin uzunluğu 12, eni isə 5 metr 

olan üç fəvvarə inşa edilmişdir. Fəvvarələrin ətrafında sakinlərin istirahətinin yüksək səviyyədə təmin 

olunması məqsədi ilə yarımkürə formasında mərmərlə üzlənmiş on oturacaq qurulmuşdur. Gəzinti yerlərinə 

8,5 min kvadratmetr yanmış qranit döşənmişdir. Bütün bu tədbirlər nəticəsində park yeni görkəm almışdır. 

Parkda işıqlandırma və yaşıllıqların suvarılması sistemləri tamamilə yenidən qurularaq ən müasir 

avadanlıqla təchiz edilmişdir. Ərazidə, həmçinin müasir tipli 124 işıq dirəyi quraşdırılmışdır. İstirahət 

guşəsindəki müxtəlif xidmət obyektlərində 50 nəfər işlə təmin olunmuşdur. 

Parkda ulu öndər Heydər Əliyevin abidə kompleksi ucaldılmışdır. Abidənin fonunda hər birinin 

hündürlüyü 7, uzunluğu 25 metr olan 12 qranit sütundan ibarət xüsusi guşə yaradılmışdır. Burada bir metr 

hündürlüyündə və 11 metr uzunluğunda fəvvarə quraşdırılaraq qranitlə üzlənmişdir. Sütunların arxası 

boyunca əkilmiş həmişəyaşıl ağaclar abidə kompleksini tamamlayır. Parkın ərazisində Gənclər Mərkəzi, 

yay kinoteatrı, həmçinin “Ana və uşaq” kafesi, veteranlar klubu fəaliyyət göstərir. Bu obyektlər müasir 

tikinti materialları ilə işlənərək modern üslublu istirahət guşələrinə çevrilmişdir. Ərazidə simsiz internet 

şəbəkəsi də yaradılmışdır. 

Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən 

Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 12 aprel  

 

  

https://azertag.az/
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Ağstafada Gənclər Mərkəzi açılmışdır 

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Aprelin 12-də Prezident İlham Əliyev Ağstafa şəhərində Heydər Əliyev adına mədəniyyət və 

istirahət parkında inşa olunmuş Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 450 kvadratmetr olan mərkəzin birinci 

mərtəbəsində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin gənclər siyasətinin uğurlarını, eləcə 

də Ağstafa rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır. Bu mərtəbədə fəaliyyət göstərən 

karaoke-diskoteka salonunda ən müasir səs-akustika sistemi quraşdırılmışdır. İkinci mərtəbədə kafe, 

interaktiv və pnevmatik stend atıcılığı salonu yaradılmışdır. Ən son avadanlıqdan istifadə olunmuş salonda 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Sərrast atıcı qələbənin təminatçısıdır” kəlamı başlıca meyar 

götürülərək gənclərin bu sahədə ibtidai hazırlıq keçmələrində və onların interaktiv, pnevmatik avtomat və 

tapançadan atəşaçma bacarıqlarının yüksəldilməsi üçün məqsədyönlü işlər aparılacaqdır. 

Bildirildi ki, Azərbaycan Atıcılıq Federasiyası respublikamızın regionlarında atıcılığın Olimpiya 

idman növləri üzrə perspektivli gənclərin aşkar olunması və onların bu sahədə inkişafı istiqamətində 

hərtərəfli kömək göstərilməsi ilə bağlı konkret tədbirlər həyata keçirir. Bundan başqa, mərkəzdəki 3D 

formatlı sinema klub da orijinallığı ilə diqqəti cəlb edir. Klubda ABŞ, Fransa və Yaponiya istehsalı olan ən 

son avadanlıq quraşdırılmış, 2D və 3D formatlı filmlərin nümayişi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Burada 

yüksək sürətli internet-kafe də fəaliyyət göstərir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, mərkəzin yaxınlığında 260 yerlik yay kinoteatrı və diskoteka meydançası 

tikilmişdir. Bu obyekt Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkına üz tutan yerli sakinlərin və 

qonaqların rahatlığının təmin edilməsi üçün əlavə imkan yaradır. 

Gənclər Mərkəzində yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev görülmüş 

işlərdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 12 aprel  

 

  

https://azertag.az/
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Yeni Azərbaycan Partiyası Ağstafa rayon təşkilatının yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir 

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Aprelin 12-də Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Ağstafa rayon təşkilatının 

yeni inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, YAP Ağstafa rayon təşkilatının yeni inzibati binası 

şəhərin Heydər Əliyev prospektində inşa edilmişdir. Təşkilatın ikimərtəbəli binasının ümumi sahəsi 450 

kvadratmetrdir. Binanın fasadı ağlay daşı ilə klassik üslubda üzlənmiş, milli ornamentli naxışlarla 

bəzədilmişdir. Binanın birinci mərtəbəsində partiyanın yaradıcısı ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident, 

YAP-ın sədri İlham Əliyevin fəaliyyətlərini, Ağstafa rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoguşələr 

yaradılmışdır. 

Bildirildi ki, binanın ikinci mərtəbəsində müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 50 yerlik konfrans 

zalı yaradılmışdır. Binanın inzibati bölməsində işçilərin səmərəli fəaliyyəti üçün geniş imkanlar vardır. 

Burada İKT-nin ən son nailiyyətlərindən istifadə edilmişdir. 

YAP Ağstafa rayon təşkilatının yeni inzibati binasında yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən 

Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 12 aprel  

 

  

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev “Ağstafa Aqroservis” MMC-nin açılışında iştirak etmişdir 

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Aprelin 12-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Ağstafa Aqroservis” MMC-nin açılışında 

iştirak etmişdir. 

Məlumat verildi ki, “Ağstafa Aqroservis” MMC-nin istifadəyə verilməsi rayonda aqrotexniki 

xidmətlərin müasir standartlara uyğun qurulmasına, məhsuldarlığın artırılması və torpaq ehtiyatlarından 

daha səmərəli istifadəyə imkan yaradacaqdır. Eyni zamanda, müəssisə kompleks aqrotexniki xidmətlər, o 

cümlədən əkilməsi məqsədəuyğun olan bitki növü və sortlarının, istifadəsi zəruri gübrə və digər 

preparatların müəyyənləşdirilməsi, düzgün əkin metodunun seçilməsi, şum, səpin və suvarma işlərinin 

aparılması, məhsulun yığımı və aqronom xidmətləri göstərməklə fermerlər və torpaq sahibləri üçün “vahid 

pəncərə” rolunu oynayacaqdır. Müəssisə tərəfindən əkinçilik təsərrüfatlarına keyfiyyətli və yüksək 

məhsuldarlığı təmin edən toxum, gübrə və kimyəvi preparatlar təklif ediləcəkdir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, cəmiyyətin inzibati bölməsi də yüksək tələblər səviyyəsində qurulmuşdur. 

Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Ağstafa rayonuna səfərlərini əks 

etdirən fotolardan ibarət guşə yaradılmışdır. İnzibati bölmədə iki bufet, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi 

üçün konfrans zalı, laboratoriya fəaliyyət göstərir. 

Bildirildi ki, ümumi sahəsi bir hektardan çox olan “Ağstafa Aqroservis” MMC-nin tikintisinə 2010-

cu ilin iyununda başlanılmışdır. Müəssisəyə Almaniyanın aparıcı şirkətlərinin istehsalı olan və müasir 

standartlara cavab verən texnika və avadanlıq alınmışdır. Burada ümumilikdə 75 traktor, qoşqu və digər 

texnika vardır. Müəssisə 14 min hektar sahəyə xidmət göstərmək gücünə malikdir. 

Qeyd olundu ki, bu cür kənd təsərrüfatı texnikaları Cənubi Qafqazda yalnız “Ağstafa Aqroservis” 

MMC-də vardır. Müasir tələblər səviyyəsində hazırlanan bu texnikaların tətbiqi ilə daha az yanacaq və vaxt 

sərf etməklə yüksək iqtisadi səmərə əldə etmək mümkündür. Buradakı texnikanın əksəriyyəti, eyni 

zamanda 4-5 əməliyyat yerinə yetirə bilir. Müəssisənin ixtiyarında üç mobil servis maşını da vardır. 

Almaniyada istehsal olunan bu avtomobillər istənilən yerdə texnikaya xidmət göstərmək üçün kompyuter 

və digər zəruri avadanlıqla təchiz edilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı müəssisənin anbarı ilə də tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, burada fermerlərə kimyəvi və orqanik maddələr təklif olunur. Anbarda 

boytənzimləyici, torpaqların xüsusiyyətlərinə uyğun gübrələr, alaq otlarına qarşı maddələr, həmçinin 

yüksək keyfiyyətli buğda və arpa toxumları vardır. Fermerlərə müəssisənin mütəxəssisləri tərəfindən aqrar 

işlərlə bağlı məsləhətlər verilir və onların hazır məhsulları alınır. 

Prezident İlham Əliyev “Ağstafa Aqroservis” MMC-nin strukturu, müəssisənin göstərdiyi 

xidmətlər və aqrotexniki tədbirlərin qiymət cədvəli ilə tanış oldu. Bildirildi ki, 30 nəfərin işlə təmin 

olunduğu müəssisə yalnız Ağstafa rayonunda deyil, Qazax və Tovuz ərazisində də aqroservis xidmətləri 

göstərməyə qadirdir. 

Dövlətimizin başçısına gələcəkdə “Ağstafa Aqroservis” MMC-nin tərkibində yaradılacaq “Taxıl 

anbarı, emalı və un istehsalı” bölməsi barədə də məlumat verildi. Burada aqrar laboratoriyanın yaradılması, 

ümumi saxlama gücü 30 min ton olan üç taxıl və 6 min tonluq üç toxum anbarının tikintisi nəzərdə 

tutulmuşdur. Bundan başqa, ümumi sahəsi 6 min hektar olan taxılçılıq təsərrüfatının yaradılması qarşıya 

məqsəd qoymuşdur. Avadanlığı Almaniya istehsalı olan dəyirmanın və saatda 10 ton istehsal gücünə malik 

çörək-qənnadı zavodunun tikilməsi planlaşdırılır. Müəssisədə 28 nəfər işlə təmin ediləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev Ağstafa rayonunun Böyük Kəsik qəsəbəsində inşa ediləcək “Ağstafa Süd” 

ASC-nin layihəsi ilə də tanış oldu. 

Bildirildi ki, layihənin məqsədi Ağstafa rayonunda özündə yem və heyvandarlıq təsərrüfatları, süd 

emalı zavodunu birləşdirəcək südçülük kompleksinin yaradılmasıdır. Kompleks yem, heyvandarlıq 

təsərrüfatları və emal gücü saatda 5 ton olan süd zavodunu özündə birləşdirir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, ümumi sahəsi 2,7 min hektar olan yem təsərrüfatında yonca, arpa, buğda, 

qarğıdalı əkiləcəkdir. Bununla da kompleksdə heyvandarlıq təsərrüfatı üçün il ərzində tələb olunan yemin 

95 faizi bu təsərrüfatda istehsal ediləcəkdir. Kompleksin heyvandarlıq təsərrüfatında 6630 baş mal-qara 

bəslənilir ki, onların arasında xaricdən gətirilən cins inəklər də vardır. 

Dövlətimizin başçısı Almaniyada istehsal edilən “Kompakt-Soliter 9” əkin aqreqatının iş prinsipi 

ilə tanış oldu. 
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Qeyd edildi ki, dünyanın ən müasir aqrar texnikalarından olan bu aqreqatın işçi eni 6 metr, 

gavahının cərgələri 48, toxum bunkerinin həcmi 4,5 tondur. Cənubi Qafqazda bənzəri olmayan bu 

avadanlıq, eyni zamanda, 5 əməliyyat həyata keçirə bilir. 

Prezident İlham Əliyevə ilk dəfə burada istehsal olunan üç buğda və bir arpa toxumu barədə 

məlumat verildi. Dövlətimizin başçısı toxumların istehsal məqsədi, növü, əkin regionları, əkin vaxtı, 

həmçinin tərkib sıxlığı ilə tanış oldu. 

“Ağstafa Süd” ASC-nin maketi ilə tanış olan dövlətimizin başçısına bildirildi ki, buradakı süd emalı 

zavodunda istehsal ediləcək çoxçeşidli məhsullar həm daxili bazara, həm də Avropa bazarlarına 

çıxarılacaqdır. Bütövlükdə regionun iqtisadi inkişafına töhfə verəcək müəssisədə ümumilikdə 114 nəfər işlə 

təmin olunacaqdır. 

Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, layihə üç mərhələdə reallaşdırılacaqdır. Artıq 

birinci mərhələ başa çatmışdır. İkinci mərhələyə isə avqustda start veriləcəkdir. 

Müəssisənin fəaliyyəti və gələcək layihələrlə tanış olan dövlətimizin başçısı müvafiq tapşırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 12 aprel  
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Ağstafada Poylu-Xətai-Yenigün-Aşağı Göyçəli avtomobil yolu istismara verilmişdir 

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də Ağstafa rayonuna səfəri çərçivəsində Poylu, 

Xətai, Yenigün və Aşağı Göyçəli kəndlərini birləşdirən avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə yol ilə bağlı stendlərə baxdı. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, ümumi uzunluğu 7,5 kilometr olan yolun qısa 

müddətdə müasir tələblər səviyyəsində qurulması üçün bütün qüvvələr səfərbər olunmuşdur. Yolun əhatə 

etdiyi kəndlərdə 11 mindən çox əhali yaşayır. Yolun istifadəyə verilməsi onlar üçün həm rahatlıq, həm də 

təhlükəsizlik baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Burada tikinti işləri zamanı abadlıq tədbirlərinə də 

xüsusi diqqət yetirilmiş, yolboyu görkəmsiz tikililər təmir olunmuş, yaşıllıq zolaqları salınmışdır. Burada, 

həmçinin üç müasir avtobus dayanacağı yaradılmış və çoxsaylı yol nişanları quraşdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev gələcək yol layihələri haqqında məlumat verildi. 

Dövlətimizin başçısı yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Poylu, Xətai, Yenigün və Aşağı Göyçəli kəndlərinin sakinləri 

ilə görüşdü. 

Sakinlər göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildirdilər. 

Prezident İlham ƏLİYEV dedi: Mən çox şadam ki, burada da gözəl yol çəkilib. Yolun əvvəlki 

vəziyyəti şəkillərdə göstərilir. Çox bərbad vəziyyətdə idi. Yəqin ki, əziyyət çəkmisiniz. Amma indi çox 

rahat, ən müasir standartlara cavab verən yoldur. Bir neçə kəndi birləşdirir. Bu kəndlərdə 11 min nəfər əhali 

yaşayır. Çox yaxşı yoldur. 

SAKİNLƏR: Çox sağ olun, cənab Prezident. Allah Sizi qorusun. Sizə minnətdarıq. 

Prezident İlham ƏLİYEV: İndi rayon mərkəzinə getmək üçün gözəl şərait vardır. Ümumiyyətlə, 

elə etməliyik ki, bütün kənd yolları abadlaşsın. İndi yeni bir proqram icra edilir. Bütün bölgələrdə, bütün 

rayonlarda kənd yolları tikilir. Təkcə bu ilin birinci rübündə Prezidentin ehtiyat fondundan bir neçə rayonda 

kənd yollarının tikintisi üçün vəsait ayrılmışdır. Buraya vəsait daha əvvəl ayrılmışdır. Bu yol gözəl tikilib. 

İndi Ağstafa rayonunda 58 kilometrlik başqa yolun tikintisi də gedir. Beləliklə, Ağstafada əksər kənd yolları 

abadlaşır. Çox gözəl hadisədir. Həm ölkəmizin inkişafını göstərir, həm kəndlərə rahatlıq gətirir. Bizim 

kəndlərimizdə əksər yollar torpaq yollardır. Siz bunu yaxşı bilirsiniz, qar, yağış yağanda çətinlik yaranır. 

Artıq sizin ən yüksək standartlara cavab verən rahat yolunuz vardır. 

 

X X X 

 

Sakinlər bir daha dövlətimizin başçısına minnətdarlıq etdilər. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 12 aprel  
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Prezident İlham Əliyev Ağstafada yenidən qurulmuş Səməd Vurğun adına mədəniyyət və istirahət 

parkının açılışında iştirak etmiş, ziyalılarla görüşmüşdür 

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də Ağstafa şəhərində yenidən qurulmuş Səməd 

Vurğun adına mədəniyyət və istirahət parkının açılışında iştirak etmişdir. 

Parkda Xalq Şairi Səməd Vurğunun büstü qoyulmuşdur. Büstün fonunda görkəmli şairin 

yaradıcılığını əks etdirən möhtəşəm “Kitab abidəsi” kompleksi tikilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Səməd Vurğunun abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.  

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Heydər Əliyev prospektində yerləşən park 2,8 hektar 

sahəni əhatə edir. Parkın gəzinti sahəsinə 4,5 min kvadratmetr plitə döşənmişdir. Parkın ərazisi qarşı 

tərəfdən 140 metr uzunluğunda, fasadı ağlay daşı ilə üzlənmiş dekorativ hasarla əhatə olunmuşdur. 

Yanlardan və arxa hissədən isə parkı uzunluğu 300, hündürlüyü 3,5 metr olan qədim memarlıq 

nümunələrimizdən hesab edilən “qala divarları” dövrələmişdir. Burada yaraşıqlı fəvvarə quraşdırılmış, hər 

biri 4,5 metr uzunluğunda yarımkürə formasında doqquz, metaldan hazırlanmış 20 oturacaq qoyulmuşdur. 

Parkda dekorativ bəzək və gül kolları əkilmiş, işıqlandırma və yaşıllığın suvarılması sistemləri müasir 

standartlara uyğunlaşdırılmış, müasir tipli 73 işıq dirəyi quraşdırılmışdır. 

Parkda simsiz internet şəbəkəsi yaradılmış, “Yazıçılar evi” və “Vurğun kafesi” inşa edilmişdir.  

Parkla tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı “Yazıçılar evi”ndə bölgə ziyalıları ilə görüşərək çıxış etdi. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı 

 

- Mən yenidən qərb bölgəsində olmağımdan çox məmnunam. Birinci dəfə deyil ki, sizinlə 

görüşürəm. Hər dəfə qərb bölgəsində olarkən, burada inkişafı görərkən çox sevinirəm. Bu gün səhər 

Qazaxda, indi burada – Ağstafada tədbirlərdə iştirak edirəm. Bundan sonra Tovuza gedəcəyəm. Bir gün 

ərzində həm bölgə, həm də ölkəmiz üçün çox vacib tədbirlər keçirilir, çox vacib açılışlar təşkil edilir – kənd 

yollarının, yeni sənaye, emal müəssisələrinin açılışları. Bütün bu işlər ölkəmizin dinamik inkişafını göstərir. 

Azərbaycanın inkişafı bölgələrin inkişafından asılıdır. Uzunmüddətli dayanıqlı inkişaf istəyiriksə, mütləq 

qeyri-neft sektoru inkişaf etməlidir. Mən çox şadam ki, həm Ağstafada, həm Qazaxda, digər bölgələrdə bu 

sahədə görülən işlər təqdirəlayiqdir.  

Ümumiyyətlə, ölkə iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir. Bölgələrdə proseslər müsbət istiqamətdə gedir. 

Vaxtilə qəbul olunmuş regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı uğurla icra edilir. Azərbaycan 

bu gün, sözün əsl mənasında, öz inkişaf dövrünü yaşayır. Çalışmalıyıq ki, bu dinamik inkişaf templərini 

saxlayaq.  

İndi qarşımızda yeni məsələlər dayanır. Ümumi daxili məhsuldakı struktur islahatları bundan 

sonrakı dövrdə də aparılmalıdır. Biz növbəti 10 il ərzində inkişafımızı daha çox qeyri-neft sektoru hesabına 

təmin etməliyik. Belə olan halda, əminəm ki, 10 ildən sonra Azərbaycan dünya miqyasında yüksək gəlirli 

ölkəyə çevriləcəkdir. Bu gün açılan yeni müəssisələr – bu bölgədə yerləşən yeni müəssisələr minlərlə iş 

yeri deməkdir. Hər bir iş yerinin açılması ölkə iqtisadiyyatına da böyük töhfədir, hər bir ailəyə də böyük 

dəstəkdir. İş yeri olan zaman əlbəttə ki, insanlar yaxşı maaş alırlar, işləyirlər və biz idxaldan asılılığımızı 

daha da azaldırıq.  

İqtisadi sahədəki bütün bu müsbət meyillərlə yanaşı, başqa sahələrdə də uğurlar göz qabağındadır. 

Ölkəmizin ümumi inkişafı artıq dünya birliyi tərəfindən qəbul edilir və tanınır. Dünya birliyi Azərbaycanı 

çox dəyərli və etibarlı, dost və tərəfdaş kimi qəbul edir. 

Bizim 20 illik müstəqillik tarixində ən böyük diplomatik uğurumuz BMT Təhlükəsizlik Şurasına 

üzv seçilməyimizdir. Çox gərgin, amma ədalətli mübarizədə biz dünya birliyinin böyük dəstəyini əldə 

etmişik. 155 ölkə Azərbaycanı dəstəkləmişdir. Gənc müstəqil ölkə üçün bu, həddindən artıq çox böyük 

nəticədir. Bizim bu mötəbər quruma seçilmək cəhdlərimiz də uğurla nəticələndi. Birinci dəfədən 

Azərbaycan böyük səs çoxluğu ilə seçilibdir. Bu fakt özlüyündə bir çox məsələlərə eyham vurur. 

Birinci növbədə, Azərbaycanın dünyadakı mövqeləri möhkəmlənir, Azərbaycanı daha da çox 

tanıyırlar. İkinci tərəfdən, Azərbaycanda gedən müsbət işlər, islahatlar ölkəmizin gücünü artırır. İndi 

bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı çoxalır. Yəni, bu sahədə də görülən işlər müsbətdir. 

Beləliklə, Azərbaycan indi nəinki regionda, dünyada da qlobal məsələlərin həllində öz sözünü deyir və 
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deyəcəkdir. Biz birinci gündən Təhlükəsizlik Şurasında fəallığımızla seçilirik və prinsipial mövqeyimizi 

ortaya qoyuruq. Deyə bilərəm ki, müstəqillik tarixinin, bu 20 ilin ən yaddaqalan məqamlarından biri odur 

ki, biz müstəqil siyasət aparırıq. Artıq bu siyasətlə hesablaşmaq lazımdır, bu siyasət öz düzgünlüyünü təsdiq 

etmişdir və 20 il ərzində həm ölkə daxilində, həm regionda, həm dünyada Azərbaycan özünü göstərmişdir.  

Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir, güclü dövlətçilik əsaslarımız vardır. Elə etməliyik ki, bu 

müsbət dinamikanı gələcək illərdə də saxlayaq, ölkəmizin hərtərəfli inkişafına nail olaq və ölkə qarşısında 

duran bütün məsələləri həll edək. Bu məsələlər var, həm sosial, həm iqtisadi sahədə islahatların aparılması 

davam etdirilməlidir. Biz bütün bunlar haqqında kifayət qədər açıq və geniş proqrama malikik. Bu proqram 

vətəndaşlara təqdim edilib və vətəndaşların dəstəyi ilə bu işləri aparırıq.  

Bu gün bu görüşdə bölgə ziyalıları toplaşmışlar. Mən ziyalılarla tez-tez görüşürəm, həm bölgələrdə, 

həm Bakıda. Bu görüşlərin çox böyük mənası, çox böyük əhəmiyyəti vardır. Həm xarici, həm daxili 

siyasətlə, həm də sosial sahə ilə bağlı bütün məsələlər həll olunur. Ancaq dövlətimizin əsasları bizim milli, 

mənəvi dəyərlərdir. Mən bu barədə dəfələrlə fikirlərimi bildirmişəm, bir daha demək istəyirəm ki, bu, 

sadəcə gözəl sözlər deyil, həqiqətdir. Əgər biz dövlətçiliyimizi güclü milli dəyərlər üzərində qurmasaydıq, 

bugünkü inkişaf yarımçıq olardı, uzunmüddətli olmazdı.  

Xüsusilə indiki zəmanədə dünyada gedən proseslər əlbəttə ki, dünyanın həm siyasi xəritəsini 

dəyişdirir, həm ölkələr arasındakı münasibətlər yeni müstəviyə keçir. Qloballaşma meyilləri güclənir. 

Qloballaşmanın həm müsbət, həm mənfi tərəfləri vardır ki, biz bu barədə açıq danışmalıyıq və hər halda 

mən fürsət olanda bu barədə öz fikirlərimi ifadə edirəm. Belə olan halda mütləq hər bir dövlət, hər bir xalq 

öz mənəvi dəyərlərinə daha da bağlı olmalıdır. 

Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, çox gözəl ənənələrimiz, gözəl dəyərlərimiz vardır. Bunlar 

Azərbaycan dəyərləridir. Bizim dəyərlər ümumbəşəri dəyərlərin bir hissəsidir. Azərbaycan dəyərləri deyə 

bilərəm ki, dünya üçün örnək ola bilər.  

Gənc nəsil milli ruhda böyüməlidir. Gənc nəslin milli ruhda böyüməsi üçün gənc nəsil öz ölkəsində 

rahat yaşamalıdır, qürur hissi keçirməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Ona görə güclü Azərbaycan dövləti, 

eyni zamanda, bu milli mənəvi dəyərləri də gücləndirir. Bu dəyərlər təkcə keçmişdən bizə miras qalan 

dəyərlər deyildir. Halbuki əsas bundan ibarətdir.  

Bugünkü uğurlu inkişaf, bizim hər sahədəki nailiyyətlərimiz, qələbələrimiz hər bir vətəndaşı daha 

da çox ruhlandırır. Hər bir vətəndaş öz ölkəsini daha çox sevir, ölkəsinə daha çox bağlı olur. Biz tariximizi 

yaxşı bilməliyik. Əfsuslar olsun ki, bizim nəsil, məndən yaşlı olanlar çox məhdud ideoloji çərçivələr 

arasında böyümüşdür. Müstəqillikdən sonra tariximizlə bağlı olan reallıqları dərk etməyə başlamışıq. 

Görmüşük ki, doğrudan da Azərbaycan xalqı nə qədər böyük əziyyətlər çəkib, bizə qarşı nə qədər 

ədalətsizliklər olub. Azərbaycan xalqının iradəsini sındırmaq istəyənlərin səyləri nə qədər çox olub. Amma 

buna baxmayaraq, biz milli mənliyimizi, dəyərlərimizi, ənənələrimizi saxlaya bilmişik. 

Bu gün əlbəttə ki, gənc nəsil və biz tarixə, keçmişə ədalətli mövqedən yanaşırıq. Yəni, tarixi 

yenidən öyrənirik. Gənc nəsil bu tarixi bilməlidir, vətənpərvərlik ruhunda, milli ruhda tərbiyə almalıdır. 

Buna nail olmaq üçün, ilk növbədə, əsas vəzifə əlbəttə ki, dövlətin, dövləti idarə edənlərin, eyni zamanda, 

ziyalıların üzərinə düşür.  

Mən çox istərdim ki, bizim ziyalılar bundan sonra da əsərləri, fikirləri, baxışları ilə bu müsbət 

meyilləri daha da gücləndirsinlər. Azərbaycan cəmiyyətində ziyalılara bütün dövrlərdə böyük hörmət olub 

- ictimai-siyasi quruluşdan asılı olmayaraq, sovet dövründə də, ondan əvvəlki dövrdə də, müstəqillik 

dövründə də. Bu, çox müsbət bir haldır. Biz heç də hər bir cəmiyyətdə buna rast gələ bilmərik. Bu, bizim 

xüsusiyyətimizdir və biz bu ənənəni yaşatmalıyıq.  

Dövlət tərəfindən ziyalılara olan qayğı, dəstək artır, son zamanlar özünü daha da çox büruzə verir. 

Sovet İttifaqı dağıldıqda və müstəqilliyin ilk illərində imkanlarımız da yox idi. Dövlətin imkanları da yox 

idi ki, ziyalılara daha da çox diqqət göstərsin. Ancaq indi imkanlar artdıqca, ilk növbədə, bu məsələyə 

diqqət göstərilir. Yüzlərlə ziyalımız Prezident təqaüdü alır, mükafatlandırılırlar. Müxtəlif tədbirlər keçirilir. 

Uzun fasilədən sonra kitabların nəşri bərpa edilib və bu gün daha geniş vüsət almalıdır.  

Ziyalılar da öz növbəsində, əlbəttə, vətəndaşlıq mövqeyi ilə ümumi işimizə töhfəsini verməlidirlər, 

verirlər. Öz əsərləri, fikirləri ilə qarşıda duran məqsədlərimizə çatmaq üçün səylərini daha da artırmalıdırlar.  

Keçən il müstəqilliyimizin 20 illiyi qeyd olundu. Bu, tarix baxımından çox qısa bir dövrdür. İyirmi il tarix 

üçün bir an, bir saniyədir. Ancaq eyni zamanda, 20 il ərzində çox iş görmək olar və çox iş də görülübdür. 

Haradan haraya gəlmişik. Biz dağıdılmış, xaos içində çabalayan, heç bir dövlətçilik əsası olmayan ölkədən 
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bu gün dünyanın sayılıb-seçilən ölkələri sırasına daxil olmuşuq, həm ölkədə gedən islahatlarla, həm 

beynəlxalq mövqelərimizin gücləndirilməsi hesabına. 

Bu 20 illik müstəqillik tarixi hesab edirəm ki, bizim həm ədəbiyyatda, həm publisistikada, həm də 

digər sahələrdə daha da çox öz əksini tapmalıdır. Yəni, 20 il bir dövrdür ki, artıq bu dövrü təhlil etmək üçün 

imkanlar vardır. Əgər biz bunu düzgün, dəqiq təhlil etsək, həm tarixi həqiqətə töhfəmizi verərik, eyni 

zamanda, gələcək üçün də bir yol açılar. Yəni, 20 il arxada qaldı. Bundan sonra 20 il ərzində bizi nələr 

gözləyir?! Bizim planlarımız, ideyalarımız, fikirlərimiz nədir?! Əlbəttə ki, ölkə siyasətini siyasi hakimiyyət 

müəyyən edir. Ona görə də insanlar siyasi lideri – Prezidenti seçirlər, ona etimad göstərib seçirlər. Ancaq 

eyni zamanda, gələcəyə baxışlarımızın spektri çox geniş olmalıdır. Burada cəmiyyətin ziyalı zümrəsi, 

elitası öz rolunu oynamalıdır.  

Mən çox istərdim ki, həm bizim 20 illik müstəqillik tariximizlə, həm də əvvəlki tariximizlə bağlı 

daha da dolğun, daha da mənalı və çoxsaylı materiallar üzə çıxsın. Əlbəttə ki, bu da çox vacibdir və bu 

istiqamətdə də işlər gedir. Ümumiyyətlə, ölkəmizin gələcək inkişafı ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi 

aparılmalıdır.  

Əsas istiqamətlər müəyyən edilibdir. Azərbaycan müstəqil ölkə kimi bundan sonra əbədi 

yaşayacaqdır. Müstəqil siyasət aparan ölkə kimi Azərbaycan dünya miqyasında özünü tanıtdıra bilibdir və 

bu reallıqlarla istər-istəməz bütün ölkələr hesablaşmalıdır. Bizi müstəqil siyasətdən döndərə biləcək bir 

qüvvə yoxdur. Bizim siyasətimiz xoşniyyətlidir, milli maraqlarımızı müdafiə edəndir, əməkdaşlığa geniş 

mənada hazırıq.  

Biz gərək perspektivlərimiz haqqında dəqiq proqramları tətbiq edək. Bu proqramlar var, onlar daha 

çox iqtisadi və sosial məsələləri əhatə edir. O ki qaldı dövlətimizin ideoloji əsasları ilə bağlı məsələlərə, biz 

bu sahədə daha da çox işləməliyik. Biz 20 il bundan sonra ölkəmizi necə görmək istəyirik?! Bu gün 

yeniyetmə yaşında olan gəncləri biz necə tərbiyə edəcəyik?! Onlar hansı ruhda tərbiyə olunacaqlar, onlar 

öz dövlətinə nə qədər bağlı olacaqlar, öz milli mənliyini necə qoruyub saxlayacaqlar!? Çünki qloballaşma 

meyilləri gedir və bəzi hallarda böyük güc mərkəzləri qloballaşma adı altında öz siyasətini yeridirlər. Bu 

da heç kimə sirr deyil ki, kənar qüvvələrin bəzi çox gözəl şüarlar altında maraqlarını təmin etmək üçün 

səylər göstərilir. Gənclərimiz buna hazır olacaqlarmı?! Biz buna hazırıq və istənilən təzyiqə dözürük, 

dözəcəyik və öz seçimimizi müdafiə edirik və edəcəyik.  

Ancaq qloballaşma dövründə təhsil, mədəniyyət, yenə də deyirəm, ziyalıların sözü müstəsna 

əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də hesab edirəm ki, bugünkü görüşdə biz bu məsələlər ətrafında 

danışmalıyıq. Azərbaycanın bugünkü reallıqları belədir ki, yenə də demək istəyirəm, bizi gələcəkdə ancaq 

və ancaq inkişaf gözləyir. Mən buna tam əminəm və ölkəmizin bugünkü reallıqları, gələcək planlarımız bu 

əminliyi yaradır. Bizim 2023-cü ilə qədər artıq konkret proqramlarımız vardır. Yəqin ki, 2014-cü ildə yeni 

onillik inkişaf proqramı təsdiq olunacaqdır.  

Ancaq sosial və iqtisadi məsələlərdən başqa, yenə də demək istəyirəm ki, ideoloji, siyasi məsələlər, 

daxili siyasətlə bağlı məsələlər vardır. Bizim uğurlu inkişafımızı təmin etmək üçün bax bütün bu vacib 

amillər olmalıdır.  

Mən bir daha sizi salamlayıram. Mən çox şadam ki, qərb bölgəsinin ziyalıları həmişə olduğu kimi 

çox fəaldırlar. Bu gün də belədir, istəyirəm ki, gələcəkdə belə olsun. 

 

X X X 

 

Görüşdə “Ağstafa” qəzetinin redaktor müavini Firdovsi HEYDƏRLİ Prezident İlham Əliyevin 

Ağstafaya növbəti səfərinin rayon sakinləri arasında yaratdığı yüksək əhval-ruhiyyədən danışaraq dedi:  

- Çox hörmətli cənab Prezident, sonsuz məhəbbətlə, böyük səbirsizliklə yolunuzu gözləyirdik. Bu 

bir neçə gündə çox xoşbəxt anlar yaşayan bütün ağstafalılar adından, Ağstafanın ziyalıları, ağsaqqalları 

adından Sizi ürəkdən salamlayır və bu təravətli bahar günlərində elimizə, obamıza “Xoş gəlmisiniz!” 

deyirəm. 

Böyük minnətdarlıq, razılıq və fəxarət hissi ilə demək istəyirəm ki, bünövrəsi ulu öndərimiz, xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan sosial-iqtisadi və mədəni inkişaf strategiyası müstəqil 

respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi, bizim Ağstafada da çox böyük uğurla həyata keçirilir. 

Bircə kəlmə deməyi özümə borc bilirəm ki, bizim rayonumuzda baş verən yenilikləri, inkişafı, möhtəşəm 

yenidənqurmanı Ağstafanın nə keçmişi, nə də 4-5 il bundan əvvəlki vəziyyəti ilə müqayisə etmək qəti 

mümkün deyildir. Çox gözəl inkişaf baş veribdir.  
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Siz bizim bölgədə bir neçə dəfə olmusunuz. Amma mən bu gözəl gündə o səfərlərinizdən birini 

yada salmaq istəyirəm. Siz o vaxt Bakı-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişi ilə əlaqədar “Qızıl qaynaq” 

mərasimində iştirak etmək üçün Böyük Kəsik ərazisinə gəlmişdiniz. Əlbəttə, oradakı böyük təntənədən 

sonra Siz Bakıya qayıtmaq üçün həmin bu Ağstafa vağzalına gəldiniz və gördünüz ki, burada çoxlu insanlar 

toplaşıb. Siz onlarla səmimi söhbət etdiniz. O səmimi söhbət zamanı Siz onları dinlədiniz, onlara sözünüzü 

dediniz, onlar Sizə öz sözlərini çatdırdılar və axırda, gedənə yaxın çox gözəl söz dediniz. Bildirdiniz ki, bu 

Ağstafanın gözəl, füsunkar təbiəti, onun gözəl coğrafi mövqeyi, mehriban, hər şeyə düzgün qiymət verməyi 

bacaran insanları mənim çox xoşuma gəldi. Mən bugünkü görüşdə sizə söz verirəm ki, yaxın zamanlarda 

Ağstafanı respublikanın qərb qapısında ən gözəl bir diyara çevirmək üçün əlimdən gələni 

əsirgəməyəcəyəm.  

Bu qiymətli sözlər mənim yadımdadır və onu xatırlatmaqda məqsədim vardır. Bu gün iftixar, çox 

böyük fəxarət hissi ilə demək olar ki, Siz ölkənin doğrudan da gözəl Prezidenti, həmişə xalqın güzəranını, 

yaşayışını fikirləşən dövlət başçısı kimi o vədə əməl etdiniz. Özünüz gəldiniz, gəzdiniz, görülən işlərə 

baxdınız. Əminəm ki, bu da son tədbir deyildir.  

Həm Ağstafa ziyalıları, həm ağsaqqalları adından əmin edirəm ki, Sizin hər bir addımınız, hər bir 

tədbiriniz ağstafalılar tərəfindən çox böyük razılıq hissi ilə qarşılanır. Minnətdarlıq bildirmək üçün adam 

söz tapmaqda çətinlik çəkir. Bu qədər gözəl işin müqabilində Prezidentə nə qədər böyük minnətdarlıq etsək 

də azdır. Çünki qədim tarixə malik Ağstafanın həyatında indiyədək belə yenilik, belə inkişaf heç vaxt 

görünməyibdir. Ona görə, biz ziyalılar, ağsaqqallar öz aramızda söhbət edəndə həmişə deyirik ki, Ağstafa 

yeni bir həyat yaşamağa başlayıb.  

Möhtərəm Prezident, bunun da hamısı həqiqi mənada Sizin sayənizdədir. Çox sağ olun, bütün 

ağstafalılar adından, ziyalılar adından Sizə möhkəm cansağlığı arzulayıram, Allah Sizi qorusun! Qoy Ulu 

Tanrı Sizi heç vaxt bütün xalqımızın, o cümlədən Ağstafa camaatının başı üstündən əksik etməsin. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun, xoş sözlərinizə görə çox minnətdaram. Mən çox şadam 

ki, doğrudan da Ağstafada gözəl, sürətli inkişaf vardır. Mən beşinci dəfədir ki, Prezident kimi 

Ağstafadayam. Əlbəttə, çox istəyirəm ki, bu rayon daha sürətlə inkişaf etsin. Bilirsiniz, indi bütün vacib 

olan proqramlar qəbul edilib.  

Dövlət İnvestisiya Proqramında, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarında bütün 

məsələlər öz əksini tapır. 

Hər bir rayon, hər bir kənd üzrə bizim proqramlarımız vardır. Bu, təkcə Ağstafanı deyil, bölgəni 

deyil, bütün rayonları əhatə edir. Əsas məsələ ondadır ki, yerlərdə bu proqramlar düzgün icra olunsun. 

Yerlərdə işləyən məmurlar öz vəzifə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirsinlər. Hesab edirəm ki, indiki dövrdə 

bizim əsas vəzifəmiz bundan ibarətdir. 

Burada əlbəttə ki, kadrların düzgün seçilməsi məsələsi gündəmə gəlir. Mən çalışıram ki, bu kadrlar 

maksimum təhlil aparmaq şərti ilə seçilsin, təyin edilsin. Hər dəfə, hər bir yerə, hər bir rayona icra başçısı 

təyin edərkən dəvət edirəm, tövsiyələrimi, göstərişlərimi, istiqamətləri verirəm ki, necə işləməlisən. 

Tapşırıram ki, təmiz işləməlisən, insanlarla bir yerdə olmalısan, insanların qayğıları ilə yaşamalısan, öz 

təşəbbüsünü də göstərməlisən. Çünki indi bölgələrdə layihələrin bir çoxu dövlət qurumları tərəfindən icra 

edilir. Qazlaşdırma, su, kanalizasiya layihələri, elektrik xətlərinin çəkilişi, böyük investisiya layihələri. 

Ancaq yerli icra orqanlarının da öz imkanları vardır. Onlar bu imkanlardan istifadə etməlidirlər. 

Harada ki, seçim düzgündür, orada işlər daha yaxşı gedir. Harada ki, bu seçimdə səhvə yol verilib, orada 

işlər o qədər də yaxşı getmir, yaxud da ki, pis gedir. Mən sizə deyə bilərəm ki, 8 ildən artıqdır ki, 

Prezidentəm. Bu illər ərzində elə yerlər var ki, orada icra başçısı bir neçə dəfə dəyişilib. Bir neçə dəfə. 

Etimadı doğrultmaq lazımdır. Harada ki, icra başçısı bunu doğruldur o, mənim tərəfimdən qiymətləndirilir, 

dəstəklənir. Harada ki, özünü doğrultmur əlbəttə ki, orada biz tədbirlər görürük və mənim bölgələrə 

səfərlərimin səbəblərindən biri də məhz bundan ibarətdir ki, gedim öz gözümlə görüm. Özüm görüm ki, 

insanların əhval-ruhiyyəsi necədir?! Abadlıq işləri, ümumən işlər necə gedir?! Əlbəttə, Prezidentin çox 

geniş, gərgin iş qrafiki vardır. Ancaq bölgələrə səfərlərim çox əhəmiyyətlidir, həm mənim üçün, həm də 

burada yaşayan insanlar üçün. Bu, dövlət məmurlarını da daim səfərbər vəziyyətdə saxlayır. Belə də 

olmalıdır.  

Mən misal üçün, bu gün həm Qazaxda, həm Ağstafada görürəm ki, bax, bir il keçməyib həm oraya, 

həm buraya yeni icra başçılarını təyin etmişəm. Görürəm ki, inkişaf vardır. İnsanlar da görürlər, reaksiya 

da müsbətdir. Ona görə ziyalılar da, rayon fəalları da, bütün vətəndaşlar da bir yerdə olmalıdırlar. Dövlət 
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nümayəndələri, vətəndaşlar, ziyalılar bir yerdə olmalıdırlar. Onda bütün işlərimiz daha da uğurla 

gedəcəkdir. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Qazax bölməsinin sədri Barat VÜSAL dövlətimizin başçısı ilə hər bir 

görüşün hamı kimi, sənət adamlarında da sonsuz məmnunluq və qürur hissi doğurduğunu diqqətə çatdıraraq 

dedi: 

- Qərb bölgəsində Siz dəfələrlə olarkən biz hiss etmişik ki, sənətə və sənət adamlarına çox böyük 

ehtiram göstərirsiniz. Respublikada Heydər Əliyev dövründən qalan ənənəni yaşadırsınız. Mənim 

yadımdadır, Siz hakimiyyətə gələndə dediniz ki, mən Azərbaycanın gələcəyinə inanıram. Amma bu gələcək 

bircə şeydən asılıdır - Heydər Əliyev siyasətini davam etdirməkdən.  

Siz həmin siyasəti çox böyük qüdrətlə dünya səviyyəsində Azərbaycana böyük nüfuz gətirəcək 

şəkildə davam etdirirsiniz və biz Sizi alqışlayırıq. Demək istəyirəm ki, qərb bölgəsi, Qazax-Ağstafa bölgəsi 

tarixən birlikdə Qazax mahalı adlanır. Bu mahaldan çox böyük ədəbi simalar çıxıbdır. 

Xalq Şairi Səməd Vurğun bu bölgəni vaxtilə “Şairlər vətəni” adlandırmışdır. Səməd Vurğun onların 

içərisində xüsusi yer tutur. Ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi bir sözü xatırlatmaq istəyirəm: “Xalq Şairi 

Səməd Vurğun millətimizin başını uca edən şəxsiyyətlərdəndir”. Bəli, ölkəmizdə millətinin, xalqının başını 

uca edən hər bir adama böyük hörmət, ehtiram, qayğı vardır. Sizin verdiyiniz sərəncamlar əsasında Qazaxda 

Mütəfəkkirlər Parkı, Xalq yazıçıları Mehdi Hüseynin, İsmayıl Şıxlının həm heykəlləri ucaldılıb, həm də 

onların adını daşıyan parklar salınıb, Dədə Qorqud Meydanı yaradılıbdır. Heydər Əliyev tərəfindən əsası 

qoyulmuş “Poeziya evi” Sizin tövsiyələriniz əsasında yüksək şəkildə bərpa olunub istifadəyə verilmişdir.  

Bu qayğını və diqqəti bölgəmizin əhatə etdiyi beş rayonun ədəbi qüvvələrinin timsalında da aydın görürük. 

Bu bölgədə yaşayanlar Səməd Vurğun ədəbi məktəbindən öyrənirlər. Bayaq Siz dediyiniz kimi, mənəvi 

dəyərlərimizə nəsə əlavə etmək üçün əllərindən gələni edirlər. Deyim ki, burada olan yazıçıların hamısının 

kitabları çap olunur, onların bir çoxu Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür, mükafatlar, fəxri adlar 

almışlar. Hətta təvazökarlıqdan uzaq olsa da, deyim ki, keçən il 60 illiyimdə Siz mənə “Əməkdar İncəsənət 

Xadimi” fəxri adını verdiniz. Fürsətdən istifadə edib bütün bölgə yazarları adından təşəkkürümü bildirirəm.  

Bu ehtiram, bu diqqət əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsi, millətimizin milli dəyərlərinin 

artması üçündür. Biz bu sahədə həmişə Sizə yardımçıyıq, köməkçiyik. Sizin tövsiyələriniz bizim üçün 

həmişə əsasdır. Deyim ki, bu etimadı vaxtilə Səməd Vurğunun dediyi bir söz daha çox doğruldur. Nə 

mənada? Bu gün biz Ağstafadayıq. Ağstafada Səməd Vurğunun adını daşıyan möhtəşəm park təzədən bərpa 

olunmuşdur. İnandırım ki, göz oxşayır. Üstəlik də, Ağstafada indi söhbət etdiyimiz yer “Poeziya evi” 

adlanır. Bunlar çox böyük hörmət hissi doğurur. Səməd Vurğunun o misralarını xatırlatmaq istəyirəm ki, 

“Bizdə şer də var, sənət də vardır. Şairə, sənətə hörmət də vardır!”. 

Bütün bunların hamısı üçün Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. “Var olun!” deyirik. İcazə versəniz, 

mən Qazax ziyalıları adından bir təklifi demək istərdim. Qazaxda, - Siz özünüz də vaxtilə ziyarət etmisiniz, 

- Mütəfəkkirlər Parkı heykəllər, büstlərdən ibarət möhtəşəm bir parkdır. O parkda əgər məsləhət 

bilsəydiniz, biz çox istərdik ki, gələcəkdə Bakıdakı Ədəbiyyat Muzeyinin filialı yaradılsın. Çünki Qazax 

elə bir strateji nöqtədə yerləşir ki, qonaq-qarası çox olur. Bizdə Vaqif Xatirə Muzeyi köhnə bir binada 

yerləşir. Yazıçılar Birliyinin filialı da onun kimi. Məsələn, məsləhət olsaydı və belə bir bina tikilsəydi, 

Vaqif Xatirə Muzeyi də, Yazıçılar Birliyinin filialı da oraya köçürülərdi. Sonra orada ayrı-ayrı otaqlar 

müxtəlif yazıçılara ayrılardı, əlyazmaları toplanardı, Mütəfəkkirlər Parkına ziyarətə gələnlər həmin 

muzeyin timsalında böyük bir mədəni xəzinə ilə tanış olardılar. Əgər məsləhət bilsəydiniz. Bunu bir təklif 

kimi deyirəm. 

Sonda icazə versəydiniz, bölgə yazarlarının, yəni, həm Qazax, həm Ağstafa yazarlarının 

əsərlərindən ibarət, Səməd Vurğunun bir misrası ilə adlanan “Şairlər vətəni – bizim tərəflər” antologiyasını 

Sizə hədiyyə edərdim. 

Sizə bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər və cansağlığı arzulayıram. Var olun! Millətimiz var olsun! 

Azərbaycanımız var olsun! 

X X X 

 

Prezident İlham ƏLİYEV: Dediyiniz xoş sözlərə və verdiyiniz təklifə görə çox sağ olun. Mən bu 

təklifə mütləq baxacağam. Siz bəlkə bunu daha da konkretləşdirəsiniz və orada yeni bir muzey tikmək o 
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qədər də böyük problem olmaz. Əsas odur ki, bunun daxili tərtibatı və funksional tərəfi də müsbət olsun. 

Filial kimi də öz fəaliyyətini göstərə bilər. Ümumiyyətlə bu, müsbət təklifdir.  

Qeyd etdiyiniz kimi, bu gün biz Səməd Vurğun parkında toplaşmışıq. Bu park doğrudan da yenidən 

qurulub. Yeni büst qoyulub. Abadlıq işləri aparılıb. Gözəl bir kitab yaradılıb. Səməd Vurğunun ölməz 

əsərləri orada əks olunub. Doğrudan da bu, böyük milli sərvətimizdir. Ulu öndərin dediyi sözlər tam 

həqiqətdir. Ondan yaxşı bu sözləri heç kim deyə bilməzdi. Bir daha demək istəyirəm ki, siz də xatırlatdınız, 

mənim prezidentlik dövrümün əvvəlində və ondan əvvəl prezident seçkiləri ərəfəsində, 2003-cü ildə 

demişdim ki, əgər xalq etimad göstərərsə, mən Heydər Əliyev siyasətinə sadiq olacağam. Çalışıram ki, bu 

illər ərzində bu siyasəti davam etdirim. Bu siyasət bu gün yaşayır, sabah da yaşayacaqdır. Biz vaxtilə ulu 

öndər tərəfindən göstərilən təşəbbüsləri də davam etdiririk. Məsələn, Səməd Vurğun “Poeziya evi” vaxtilə 

ulu öndər tərəfindən tikdirilmişdir. Bəlkə xatırlayırsınız, 2004-cü ildə mən Gürcüstandan qayıdarkən 

yolüstü Ağstafada, Qazaxda oldum, “Poeziya evi”nə baş çəkdim və oradakı vəziyyətlə tanış oldum. Sözün 

düzü, bu, məni heç açmadı. Çünki vaxtilə tikilmiş gözəl bina artıq yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Bütün 

ekspozisiyalar köhnəlmişdi. Divarlar demək olar ki, tökülürdü. Qabağındakı parkda bütün daşlar 

sındırılmışdı. Bakıya qayıdarkən dərhal göstəriş verdim və Sərəncam imzaladım ki, biz bu “Poeziya evi”ni 

bərpa edək. Bərpa etdik də. Ondan sonra yenidən orada oldum və gördüm ki, artıq bu, dahi şairimiz Səməd 

Vurğunun adına layiq olan bir “Poeziya evi”dir. Bu park da Səməd Vurğunun adını daşıyır. 

Bu gün Səməd Vurğun sevgisi Azərbaycan xalqının ürəyində yaşayır. Dahi şəxsiyyət, dahi insan 

idi. Çox gözəl insan idi. Əlbəttə, onun ölməz əsərləri əbədi yaşayacaqdır.  

Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bu gün biz gənc nəslin tərbiyə olunmasından söhbət açırıq. 

İnsanlarımız Səməd Vurğunun, bizim digər görkəmli ədiblərimizin, şairlərimizin əsərləri əsasında tərbiyə 

almalıdırlar. Yəni, Azərbaycan dilini onlardan öyrənməliyik. Biz buna da çox böyük diqqət göstərməliyik, 

xüsusilə ziyalılar. Çünki sovet dövründə Azərbaycan dilinə istər-istəməz başqa dilin kəlmələri daxil 

edilmişdi. Əlbəttə, o vaxt təsir var idi. İndi televizora baxanda bəzən görürəm ki, başqa təsirlər də göstərilir. 

Biz Azərbaycan dilinin saflığını qorumalıyıq. Bu, çox ciddi məsələdir. Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. 

Dünyada 50 milyondan artıq azərbaycanlı yaşayır. 

Bu azərbaycanlılar, bizim qardaşlarımız Azərbaycan dilində danışırlar. Azərbaycan dilində. Yəqin, 

xatırlayırsınız ki, ulu öndər hakimiyyətə gələndən bir qədər sonra Azərbaycan dili ilə bağlı yeni 

diskussiyalar aparılırdı. Bəzi insanlar bizim dilimizin adını dəyişdirmək istəyirdilər. 

Məhz ulu öndərin qətiyyəti, qətiyyətli mövqeyi və onun daxildən gələn duyğuları və inamı bax 

indiki vəziyyəti bərpa etdi. Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Bizim dilimiz türk dilləri qrupuna aiddir. 

Bunu indi filoloqlar, dilçilər, ziyalılar yaxşı bilirlər ki, müxtəlif dil qrupları var. Roman, slavyan, türk dilləri 

qrupları vardır. Bütün bu dil qruplarına aid olan dillər ancaq ayrı-ayrı dillərdir. Mən yenə də deyirəm, 

Azərbaycan dilində danışan insanların sayı əlli milyondan çoxdur. Bizim çox zəngin dilimiz vardır. Əlbəttə 

ki, şairlər bunu hamıdan çox yaxşı bilirlər. Yəni, dilimiz o qədər zəngindir ki, biz indi başqa türkdilli 

dövlətlərə gedərkən bir çox hallarda onların nə dediyini anlayırıq, başa düşürük. Onlar da bizi başa düşürlər. 

Azərbaycan dili sinonimlərlə zəngindir. Yəni, bir məfhumun bir neçə sözlə ifadəsi vardır. Bu, dilimizin 

zənginliyidir. Ona görə də biz Azərbaycan dilini qorumalıyıq. Mən bu barədə dəfələrlə demişəm. Mən son 

dəfə Milli Elmlər Akademiyasının illik iclasında da demişəm. Digər elmi istiqamətlərlə, elmin inkişafı ilə 

bağlı digər məsələlərlə yanaşı, biz ilk növbədə, bu məsələyə diqqət verməliyik. Bizim dilimizə kənardan 

təsir artır və ola bilər ki, artacaqdır. Bəzi hallarda bu, təbii, bəzi hallarda süni xarakter daşıyır. Biz dilimizi 

qorumalıyıq. Kim bunu qorumalıdır? İlk növbədə ziyalılar, ədiblər, şairlər, eyni zamanda, nüfuzlu insanlar, 

söz sahibləri, bizim televiziya kanalları. Mən də baxıram bizim kanallara. Başqa qüsurlarla yanaşı, bax bu, 

məni çox incidir. Bizim dilimizə aid olmayan kəlmələr işlədilir. Nə üçün?! Axı bizim eyni məna daşıyan 

bir neçə kəlməmiz vardır. Sən Azərbaycan sözündən istifadə et. Başqa dili bilmək lazımdır. Mən hesab 

edirəm ki, bizim vətəndaşlarımız nə qədər çox dil bilsə, o qədər də yaxşıdır. Xüsusilə gənclərimiz. Həm rus 

dilini, ingilis dilini, həm türk dilini bilməlidirlər. Ancaq biz dilimizi qorumalıyıq. Ona görə ki, bu, çox ciddi 

məsələdir.  

Mən müvafiq göstərişlər vermişəm. Yəqin siz də bilirsiniz ki, keçmişdə də olub. Azərbaycan dilinin 

qorunması ilə bağlı, dilimizin saflığı ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilmişdir. Bəzən bunlar mətbuatda da 

dərc edilib, bəzi şifahi göstərişlər də olmuşdur. Hesab edirəm ki, burada biz hamımız, xüsusilə mətbuata 

çıxışı olan insanlar daha da diqqətli olmalıyıq. Ziyalılar öz sözünü deməlidirlər. Nəinki öz əsərləri, şeirləri 

ilə, həm də biz bir ziyalı kimi Azərbaycan dilini qorumalıyıq. Hesab edirəm ki, bu, dövlət işi olmalıdır. 
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Belə də olacaqdır. Eyni zamanda, biz Azərbaycan dilinin nə qədər zəngin dil olduğunu həm bizim insanlara, 

həm bütün türk dünyasına, həm də bütün dünyaya göstərməliyik. 

X X X 

 

Şairə Cığatel QASIMOVA dövlətimizin başçısının Ağstafaya qayğısının yaradıcı ziyalılara da 

xüsusi ilham verdiyini vurğulayaraq dedi: Biz şairlər ilhamı gözəllikdən alırıq. Sizin xüsusi qayğınız, xüsusi 

göstərişiniz sayəsində ölkəmizin bütün bölgələri kimi, bizim Ağstafamız da inanılmaz dərəcədə gözəlləşmiş 

və gözəlləşməkdədir. Bu da biz şairlərin, yaradıcı insanların daha gözəl yazıb-yaratmağına böyük təkan 

verir. 

Siz bizi mənən ruhlandırmaqla yanaşı, həm də gözəl yazıb-yaratmağımıza böyük şərait yaradırsınız. Təkcə 

bunu demək kifayətdir ki, Qazax mahalının, Ağstafanın, Azərbaycanın deyil, bütün türk dünyasının şairi 

olan, bizim dahi Səməd Vurğunun adını daşıyan bu gözəl parkda Sizin göstərişinizlə yeni quruculuq işləri 

aparılmışdır. Bu parkda yeni fəvvarələr, Səməd Vurğunun yeni büstü, indi əyləşdiyimiz “Poeziya evi”, 

Vurğun kafesi və açıq etiraf etsək, ölkəmizin heç bir yerində olmayan Kitab abidəsi qurulmuşdur. Bu da 

ağstafalıları çox sevindirir və biz yazıçıları daha gözəl yazıb–yaratmağa ruhlandırır. 

Cənab Prezident, bizim ulu öndərimiz “keçmişi qoru, gələcəyi qur” demişdir. Mən bir azərbaycanlı 

kimi, keçmişini qoruyan və gələcəyini milli mənəvi dəyərlər üzərində quran insanlar adından Sizə və 

Sizinlə çiyin-çiyinə çalışan Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya dərin təşəkkürümü 

bildirirəm. Siz layiq olanı layiqincə qiymətləndirir və onun qayğısına qalırsınız. Azərbaycan gəlininin, - 

bəli, mən Mehriban xanıma Azərbaycan gəlini deyirəm, çünki Heydər Əliyev elə Azərbaycan deməkdir,- 

bizim ana laylamız olan muğamımızı, Dədə Qorqud yadigarı olan sazımızı dünyaya tanıtması bütün 

azərbaycanlılar kimi, biz ağstafalıları da çox sevindirir.  

Cənab Prezident, anadan rəhbər doğulan ulu öndərimiz keçmişi yaxşı bilir, gələcəyi gözəl görür və 

deyirdi: “Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaqdır!”. Mən Ağstafanın bir şair qızı olaraq Sizin şeirə, 

sənətə verdiyiniz qiymətdən ürəklənib istəyirəm ki, ulu öndərin bu kəlamını bir bənd şeirlə ifadə edim. 

Əlbəttə ki, 

Sizin icazənizlə:  

Prezident İlham ƏLİYEV: Buyurun. 

Cığatel QASIMOVA : 

Yurdum Odlar yurdudur, rəmzidi altun buta 

Butaya kəc baxanı, butanın ahı tuta, 

Görürdü gələcəyi, deyirdi Heydər ata: -  

“Mən azərbaycanlıyam, başım qar, sinəm ocaq, 

Azərbaycan dünyaya Günəş kimi doğacaq”. 

Bəli, cənab Prezident, Azərbaycan dünyaya Günəş kimi doğmaqdadır. Çünki: 

Torpaq qədim, kök dərin, üstü yaşıl budaqdır, 

Günəşdən qidalanan budaq kökə dayaqdır, 

Azərbaycan Anadır, sığınana qucaqdır,  

Anasını sevməyən körpə ağlağan olur, 

Rəhbər, rəhbər olanda ölkə firavan olur.  

Mənim gözəl Vətənim əlanın əlasıdır, 

Yurduma sahib olmaq xəbisin xülyasıdır,  

Gözəlliyi görməmək, gözlərin bəlasıdır,  

Açılar bəsirəti görəcək zaman olur. 

Rəhbər, rəhbər olanda ölkə firavan olur. 

Cənab Prezident, rəhbər, bax belə gözəl rəhbər olanda ölkə firavan olur. Biz çox sevinirik ki, bizim 

Sizin kimi rəhbərimiz var, cənab Prezident. 

Professor Nizami CƏFƏROV: Cənab Prezident, Ağstafa şairləri Qazax şairlərindən çox güclüdür. 

Bir dəfə hesabladıq, Qazaxda Səməd Vurğundur, amma Hüseyn Arif, Nəriman Həsənzadə, Vidadi Babanlı, 

İsa Hüseynov - hamısı ağstafalıdırlar.  

Prezident İlham ƏLİYEV: İndi Qazax şairinin buna cavabı olacaq?! 

Barat VÜSAL: Amma Ağstafa da Qazax mahalıdır. Səməd Vurğun, Osman Sarıvəlli, İsmayıl Şıxlı, 

Mehdi Hüseyn, Vaqif, Vidadi... 

Nizami CƏFƏROV: Onlar keçmiş şairlərdir.  
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Prezident İlham ƏLİYEV: Əlbəttə, sağlam rəqabət olmalıdır.  

Barat VÜSAL: Cənab Prezident, icazə versəydiniz, yəni elə söhbət gəlib yerinə çıxdı. Nizami 

müəllim, yadınızda olar, 91-ci ildə yazıçıların qurultayında mən Heydər Əliyevin dərin yaddaşına orada bir 

daha heyran oldum. Heydər Əliyev Moskvadan yeni gəlmişdi. Qurultayda fasilə zamanı bir nəfər dedi ki, 

Siz nəyə görə Moskvadan qayıtdınız. Cavab konkret idi: “İstidir hər quşun doğma yuvası”. Oradakı ya 

alimlərdən, ya da ki, şairlərdən biri dedi: Bu, Vaqifin sözüdür. Ulu öndər cavab verdi ki, xeyr, bu, Səməd 

Vurğunun “Vaqif” dramında Vidadinin sözüdür.  

Nizami CƏFƏROV: Ulu öndərimiz bir dəfə Səməd Vurğunu çox qəribə müdafiə etdi. Çünki Səməd 

Vurğunun kommunizm ruhunda şeirləri çoxdur. Bu söhbətlər olanda dedi ki, heç kim Səməd Vurğunun 

əvəzindən üzr istəməsin. Müdrik söz idi. Yəni ki, dövr ayrı şeydir və heç kimi günahkar çıxarmaq lazım 

deyil. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Bilirəm, bu barədə mənim xəbərim var, onu eşitmişəm. Sonra ailəmizdə 

də bu barədə söhbət olubdur. Onu o vaxt çox dərindən incitmişdi ki, belə cəhdlər olub və o, buna çox 

dərindən kədərlənmişdi. 

X X X 

 

Qazax şəhər 2 nömrəli orta məktəbin müəllimi, “İlin ən yaxşı müəllimi” müsabiqəsinin qalibi Samir 

HÜSEYNOV ümummilli lider Heydər Əliyevin elmə, təhsilə və mədəniyyətə verdiyi önəmin bu gün də 

davam etməsinin məmnunluq hissi doğurduğunu bildirərək dedi: 

-Gənclərin formalaşmasında biz müəllimlərin də böyük rolunu, xidmətini əvəzsiz hesab edirəm. 

Sizin biz müəllimlərə, ziyalılara böyük diqqət və qayğınız və 2008-ci ildən artıq “İlin ən yaxşı müəllimi”, 

“İlin ən yaxşı məktəbi” müsabiqəsinin qaliblərinin sərəncamlarınızla mükafatlandırılması biz müəllimlərə 

daha da böyük ruh verir. Biz gələcək nəslin təlim-tərbiyəsində, onun formalaşmasında əlimizdən gələni 

edəcək, var gücümüzlə çalışacaq, gələcəkdə qloballaşan dünyada ölkəmizi təmsil edəcək, yüksək ixtisaslı 

mütəxəssislərin hazırlanmasında bilik və bacarığımızı ortaya qoyacağıq.  

Cənab Prezident, mən rayonumuzun bütün ziyalıları adından Sizə cansağlığı, bizə olan bu diqqət 

və qayğınız qarşısında minnətdarlığımı bildirirəm. Sizi əmin edirəm ki, biz ziyalılar gənc nəslin 

tərbiyəsində və təhsil almasında əlimizdən gələni edəcəyik. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Əminəm ki, Ağstafa-Qazax ziyalıları həmişə olduğu kimi, 

ölkəmizin güclənməsi işində öz səylərini göstərəcəklər. Bizim ümumi işimiz vardır. Ümumi işimiz ondan 

ibarətdir ki, ölkəmizi daha da gözəl, abad, firavan görmək, Azərbaycanın dünyadakı mövqelərini 

möhkəmləndirmək, daxildəki vəziyyəti daim sabit saxlamaqdır. Mən əminəm ki, biz gələcəkdə bundan 

böyük hədəflərə çatacağıq. Biz həmişə qarşıya bəlkə də əlçatmaz kimi görünən çox böyük hədəfləri 

qoyuruq və o hədəflərə çatırıq. Əminəm ki, biz həyatda bütün hədəflərimizə çatacağıq və Azərbaycan dünya 

miqyasında daha da qüdrətli dövlətə çevriləcəkdir. 

X X X 

 

Gənc şairə Şahinə HƏSƏNZADƏ dövlət gənclər siyasətinin uğurlarından danışaraq dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident, mən də Ağstafa gəncləri adından Sizi salamlayıram, doğma 

Ağstafamıza “Xoş gəlmisiniz” deyirəm. Sizin rəhbərliyiniz altında, xüsusən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 

ölməz idealları sayəsində Azərbaycanımız bu gün inkişafın ən yüksək mərhələsini yaşayır. Bu inkişafın 

nəticəsidir ki, Ağstafa rayonunda da geniş abadlıq-quruculuq işləri həyata keçirilir. Xüsusən inşa edilib bu 

gün istifadəyə verilən Gənclər Mərkəzi Ağstafa gənclərinin intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsinə, 

yaradıcılıq potensialının artmasına xidmət göstərəcəkdir. Buna inanırıq. Biz Ağstafa gənclərinə bu Mərkəzi 

bəxş etdiyiniz üçün Sizə bütün Ağstafa gəncləri adından dərin təşəkkürümüzü bildiririk, “çox sağ olun” 

deyirik.  

Mən istərdim ki, bir şeyi də qeyd edim. Yoldaşlar da qeyd etdilər ki, Siz dahi mütəfəkkirlərimizə 

yazıçı və şairlərimizə həmişə qayğı-diqqət göstərmisiniz. Bunun ən bariz nəticəsidir ki, dahi 

mütəfəkkirlərimizin, yazıçı və şairlərimizin kiril əlifbası ilə olan kitablarının kütləvi surətdə latın qrafikası 

ilə nəşrinə Sərəncam verdiniz və nəşr olundu. Həmin kitablar respublika kitabxanalarına hədiyyə olaraq 

verildi. Bu, Azərbaycanın yazıçı və şairlərinə, o cümlədən Azərbaycan oxucusuna göstərilən ən böyük 

ehtiramdır. Mən gənc yazıçı olduğum üçün Sizin gənc yazıçılara xüsusi diqqətinizi də vurğulamaq 

istəyirəm. Xüsusən gənc yazıçılara, gənc şairlərə Prezident təqaüdünün verilməsi biz gənc yazıçıları çox 

ruhlandırır. Buna görə də çox sağ olun, bir daha minnətdaram, var olun. 
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Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun ki, bu məsələyə toxundunuz. Doğrudan da, çox ciddi 

məsələdir. Mən xatırlayıram, o vaxt - prezident seçkiləri ərəfəsində kiril əlifbasında dərc edilmiş kitabları 

latın əlifbasında yenidən dərc etmək üçün mənə ziyalılar tərəfindən müraciət olmuşdu. Ziyalılarla görüşdə 

Yazıçılar Birliyinin sədri Anar bu məsələni qaldırdı. Çünki doğrudan da, çox böyük problem yaranmışdı. 

Bizim məktəblərdə oxuyan uşaqlar latın əlifbasında dərs alırlar, amma bütün kitablar kiril əlifbasında 

olduğundan oxuya bilmirdilər. Çox qısa müddət ərzində bütün kitabları – həm Azərbaycan müəlliflərinin, 

həm də dünya müəlliflərinin kitablarını biz latın əlifbasında çap etdirdik və bu problem artıq öz həllini 

tapmışdır. Yəni, bu, ziyalıların təşəbbüsü idi və mən bu təşəbbüsü dəstəklədim. Doğrudan da, çox qısa 

müddət ərzində biz buna nail olduq. Bəziləri inanmırdı ki, biz buna nail olacağıq. O vaxt bizim dövlət 

büdcəmiz o qədər də böyük deyildi, indikindən 20 dəfə az idi. O vaxt bu məsələyə diqqət göstərmək və bu 

məqsədlər üçün pul ayırmaq çox çətin bir məsələ idi.  

Bir neçə ay ərzində müzakirə edildi, nə qədər vəsait ayrılacaq, necə ayrılacaq?! Mən o vaxt dedim 

ki, bir halda, bu lazımdır və bir halda mən söz vermişəm, mütləq biz buna nail olacağıq.  

İkinci, qaldırdığınız gənclər evlərinin, gənclər mərkəzlərinin tikintisi məsələsi də Azərbaycanda 

çox geniş vüsət alıb. Bu da çox böyük layihədir. Bildiyiniz kimi, keçən il “Azərbaycan gəncliyi” Dövlət 

Proqramı qəbul edilmişdir. O proqramda hər bir yerdə gənclər evlərinin tikintisi nəzərdə tutulur, artıq 

Gənclər Fondu təsis edilib. Prezidentin ehtiyat fondundan ilkin ödəmə təşkil edilib, beş milyon manat 

ayrılıb və əminəm ki, hər bir bölgədə bu vəsaitdən istifadə edəcəklər. Əlbəttə ki, sonra biz bu məbləği 

artıracağıq.  

Bu gün həm Qazaxda, həm Ağstafada gənclər mərkəzləri açılıbdır. Çox gözəl mərkəzlərdir. Həm istirahət 

etmək üçün internet-klub, həm də karaoke vardır. Yəni, gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri 

üçün gözəl şərait yaradılıb.  

Gənclər bizim gələcəyimizdir. Gələcəkdə bizim ölkəmizi gənclər idarə edəcəklər. Ona görə, bir 

daha qayıdıram söhbətimizin əvvəlinə, gənclər həm bilikli, savadlı, həm də vətənpərvər olmalıdırlar. Şadam 

ki, bizim gənclər belədirlər. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

AzərTAc  

12 aperl 2012-ci il 
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Prezident İlham Əliyev Ağstafada ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir 

(5 iyul 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizin qərb bölgəsinə səfəri çərçivəsində 

iyulun 5-də Ağstafa rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Ağstafa şəhərinin mərkəzindəki Heydər Parkında xalqımızın 

Ümummilli Liderinin abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu. 

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev Azərbaycan Prezidentinə Ulu Öndərin 

abidəsi ətrafında aparılan abadlıq işləri barədə məlumat verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 5 iyul 

  

https://azertag.az/
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Ağstafada açıq səma altında Tarixi və Müasir Abidələr Parkı salınmışdır 

(5 iyul 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 5-də Ağstafada açıq səma altında 

salınan Tarixi və Müasir Abidələr Parkı ilə tanış olmuşdur.  

Məlumat verildi ki, Tarixi və Müasir Abidələr Parkında bu gün öz inkişaf dövrünü yaşayan 

Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, tarixi abidələri sərgilənir. Məqsəd mədəniyyətimizi və tarixi abidələrimizi 

təbliğ etməklə yanaşı, Ağstafa şəhərinin simasına yeni memarlıq elementlərini daxil etməkdir. 

Bildirildi ki, parkın tikintisinə 2012-ci ilin noyabrında başlanılmışdır. Ağstafa şəhərinin 

mərkəzində yerləşən parkın ərazisi 2,5 hektardır. Bu miniatür parkı Azərbaycanı əhatə edən dağ silsilələrini, 

çay və gölləri, təbiət mənzərələrini xəritə üzərində əks etdirir. Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində olan və 

xalqımızın tarixi keçmişini yaşadan tikililər, abidələr, saray və qala divarları, müqəddəs ziyarətgahlara aid 

türbə və məscidlər, müasir dövrə aid arxitektura nümunələri yüksək peşəkarlıqla yaradılmışdır. Böyük və 

Kiçik Qafqaz sıra dağları, Bakının, Naxçıvanın, Qarabağın və digər bölgələrin qədim və müasir tikililərinin 

kiçik maketləri xüsusi məharətlə hazırlanmışdır. Burada, həmçinin Kür və Araz çayları, Göygöl və Batabat 

gölləri, əsas avtomobil və dəmir yolları, yol qovşağı və körpüləri də əksini tapmışdır. Müasir dövrdə 

Azərbaycanda inşa olunan və memarlıq üslubu ilə seçilən arxitektura nümunələrinin də parkın ərazisində 

təsvirləri yer almışdır. Parkın ətrafında uzunluğu 160 metr, eni 10 metr olmaqla Xəzər dənizinin təsviri 

yaradılmışdır. Ərazidə piyada keçidlərinə qranit döşənmiş, 5 min kvadratmetr yaşıllıq sahəsi salınmış, 

müasir işıqlandırma və suvarma sistemləri quraşdırılmışdır. Gecələr hər bir eksponatın ayrıca 

işıqlandırılması təmin edilmişdir. Məlumat lövhəsində hər bir eksponat haqqında Azərbaycan və ingilis 

dillərində informasiyalar yazılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev parkda yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 5 iyul 

 

  

https://azertag.az/
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Ağstafa Peyntbol və Atıcılıq Mərkəzində yaradılmış şəraitlə tanışlıq 

(5 iyul 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 5-də Ağstafa Peyntbol və Atıcılıq 

Mərkəzində yaradılmış şəraitlə tanış olmuşdur. 

Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının vitse-prezidenti Rasim Rzayev bildirdi ki, Ağstafa rayonunun 

Həsənsu çayı sahilində inşa olunan Peyntbol və Atıcılıq Mərkəzində inzibati bina, atıcılıq tirləri, atəş 

zonaları, təlim mərkəzləri inşa olunmuşdur. Ərazi abadlaşdırılmış, yaşıllıqlar salınmışdır. Burada müasir 

işıqlandırma sistemi qurulmuş, istirahət üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, 2,6 hektar ərazidə inşa edilmiş mərkəzin inzibati binasının ümumi sahəsi 510 

kvadratmetr olmaqla ikimərtəbəlidir. Binada ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin 

ölkəmizdə idmanın inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən fotoşəkillərdən ibarət guşə 

yaradılmışdır. 

Qeyd edildi ki, inzibati binada silah və ov ləvazimatları mağazası, həkim məntəqəsi, silah və paltar 

seçimi, təlimatçılar, xüsusi geyim otaqları və kafe vardır. 

Dövlətimizin başçısı həvəskar komandaların şərti döyüşünü izlədi. 

Mərkəzdə müşahidə məntəqəsi, rayonda Olimpiya hərəkatının genişləndirilməsi və idmanın 

kütləviliyinin təmin edilməsi məqsədilə Olimpiya idman növü olan stend atıcılığı və idman ovçuluq atıcılığı 

meydançası da tikilir. Peyntbol meydançasında süni maneə və taxta evlərin quraşdırılması başa çatmışdır. 

Bildirildi ki, mərkəz həm də istirahət və əyləncə məkanı kimi fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada idman 

silahlarından istifadə etməyin xüsusi qaydaları müəyyən edilmişdir. Mərkəz yeniyetmə və gənclərin hərbi 

vətənpərvərlik tərbiyəsində və hərbi xidmətə hazırlıqlarında mühüm rol oynayacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı peyntbol silahı ilə hədəfə atəş açdı. 

Prezident İlham Əliyev oxatanların və stend atıcılarının çıxışlarına baxdı. 

Mərkəzin ərazisində Olimpiya yarışlarında tətbiq olunan və bütün texniki inventarlarla təchiz 

edilmiş sahə də yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev mərkəzdə görülən işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 5 iyul 
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Azərbaycan Prezidenti Ağstafa şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin 

yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak etmişdir 

(5 iyul 2013-cü il) 

 

Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar. 

 

İctimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşən Prezident İlham ƏLİYEV dedi: 

- Biz bu gözəl layihənin istismara verilməsini qeyd edirik. Çox şadam ki, nəhayət, Ağstafanın su 

problemi həllini tapır. 

Doğrudan da, çox böyük tarixi hadisədir. Çünki bilirəm ki, uzun illər su problemi insanlara əziyyət 

verirdi. Nəhayət, bu layihə də artıq başa çatır. Bundan sonra su ilə problem olmamalıdır. Çünki içməli su 

hər bir insan üçün çox əhəmiyyətlidir. İnsanların sağlamlığı üçün təmiz içməli su xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

İndi ölkəmizin müxtəlif yerlərində bu layihələr icra edilir. Bu gün biz buna oxşar layihəni Tovuzda, həftənin 

əvvəlində Şirvan şəhərində istismara verdik. Demək olar ki, bu məsələlər, bu layihələr geniş vüsət alıbdır. 

Çünki bunların həlli çox lazımdır. Bütün infrastruktur layihələri lazımdır və biz bu layihələri ardıcıllıqla 

icra edirik. İndi Ağstafa rayonunda da qazlaşdırma prosesi gedir, kənd yolları tikilir, elektrik enerjisi ilə 

bağlı məsələlər həllini tapır. Əlbəttə, onların içində içməli su, kanalizasiya layihələri xüsusi yer tutur və biz 

də əlimizdən gələni edirik ki, bu məsələlər öz həllini tapsın. 

Əlbəttə ki, bu layihələr böyük vəsait tələb edir. Dövlət bu maliyyə yükünü öz üzərinə götürübdür. 

Düzdür, bəzi layihələr xaricdən verilən kreditlər hesabına icra edilir, ancaq bu kreditlər onsuz da 

qaytarılacaqdır. Yəni, bütün maliyyə yükünü Azərbaycan dövləti öz üzərinə götürüb. Onu da qeyd etmək 

istəyirəm ki, bu layihələr sırf sosial xarakter daşıyır. Çünki Azərbaycanda su tarifləri çox aşağıdır. Yəni, bu 

layihələrə qoyulan vəsait bu tariflərin hesabına heç vaxt dövlətə qayıda bilməz. Bəlkə yüz ildən sonra. 

Ancaq qarşıya belə məqsəd də qoyulmamışdır. Əsas məqsəd insanları təmiz içməli su ilə təmin etməkdir. 

Biz bu məqsədə çatırıq. Bu ilin sonuna qədər bir çox rayonlarda buna oxşar layihələr istismara veriləcəkdir. 

Gələn il də bu proses davam edəcəkdir. Çalışmalıyıq ki, gələn ilin sonuna qədər əksər məsələlər öz həllini 

tapsın. Amma bu layihələr həm çox böyük maliyyə vəsaiti, həm də texniki vəsait tələb edir. Çünki bu, bir 

şəhər, bir kənd deyildir, Bakı daxil olmaq şərti ilə bu layihələr ölkə üzrə icra edilir.  

Bu, tarixi bir layihələrdir. Çünki əfsuslar olsun ki, bütün dövrlərdə biz içməli si ilə lazımi səviyyədə 

təmin olunmamışıq. Bütün dövrlərdə bu problem kəskin olaraq qalmışdır. Ancaq bu gün müstəqil 

Azərbaycan dövləti bu problemi də həll edir. Bu layihələrin icrası əlbəttə ki, ilk növbədə insanlara xidmət 

göstərir, digər tərəfdən dövlətimizin gücünü, müstəqilliyimizin üstünlüyünü göstərir. 

Bu gün müstəqil dövlətik və ölkəmiz üçün, xalqımız üçün nə lazımdırsa, onu edirik. Bax, 

müstəqilliyin üstünlükləri bu layihələrin icrasındadır. Azərbaycan nəinki müstəqildir, müstəqil siyasət 

aparır və güclü dövlətdir. Ancaq güclü dövlətlər belə nəhəng layihələri icra edə bilər. 

Onu da əlavə etmək istəyirəm ki, buna bənzər layihələr bütün ölkə üzrə icra olunur. Qazlaşdırma 

layihələri. Bu ilin sonuna qədər biz çalışmalıyıq ki, qazlaşdırmanı təqribən 90 faizə çatdıraq. Bu, heç vaxt 

olmamışdır. Heç vaxt qazlaşdırılmayan kəndlərə mütəmadi qaydada qaz xətləri çəkilir, elektrik enerjisi 

layihələri icra edilir, yollar salınır. İndi magistral yollar göz oxşayır, rahat gedib-gəlmək olar. İndi Bakı-

Gürcüstan dövlət sərhədi yolunun birinci mərhələsi başa çatıbdır. Ancaq biz bundan sonra, gələn il 

Gəncədən sərhədə qədər yolun genişlənməsi ilə məşğul olmağa başlayacağıq. Yəni, Bakıdan Gürcüstan 

sərhədinə qədər bütün yol dördzolaqlı olmalıdır. Bunu da biz edəcəyik. Dəmir yolunda bərpa işləri aparılır 

və qatarların sürəti artırılacaqdır. Bu da xüsusilə paytaxtdan uzaqda yerləşən bölgələr üçün çox 

əhəmiyyətlidir. Biz bu sürəti yeni dəmir yolu xətlərinin çəkilişi ilə 2-3 dəfə artıracağıq.  

Yəni, buna bənzər layihələr çoxdur. Biz bütün bu layihələri ona görə edirik ki, insanlar daha da 

yaxşı, daha da rahat yaşasınlar, sağlam olsunlar. İnsanların sağlamlığı üçün içməli su birinci şərtdir. Hesab 

edirəm ki, biz bu layihələrin icrası ilə çox böyük tarixi işi görmüş oluruq.  

Ağstafa şəhərində və rayonunda digər layihələr də icra edilir. Quruculuq, abadlıq işləri gedir, yeni 

təşəbbüslər irəli sürülür. Bu gün tarixi abidələr parkında görülmüş işlərlə tanış olmuşam. Bu da çox gözəl 

təşəbbüsdür. Azərbaycanın qədim tarixi abidələrini və yeni abidələri orada görmək olar. Hər bir yerdə 

inkişaf, hər bir yerdə irəliləyiş vardır və bu, ölkəmizin gələcək uğurlu inkişafını təmin edəcəkdir.  

Görülən bütün bu işlərin təməlində düşünülmüş siyasət dayanır. 2004-cü ildə qəbul edilmiş 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı həlledici rol oynamışdır. Bu il ikinci proqram başa çatır, 
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gələn ilin əvvəlində 2018-ci ilə qədərki dövr üçün üçüncü proqram da qəbul ediləcəkdir. Orada da bu günə 

həll edilməmiş bütün məsələlər əksini tapacaqdır.  

Mən çox şadam ki, yenidən Ağstafadayam. Ağstafa rayonunda bir neçə dəfə olmuşam. Prezident 

kimi, yadımdadır, birinci dəfə 2004-cü ildə gəlmişdim. O vaxt vəziyyət tam başqa idi. İndi Ağstafa inkişaf 

edir, çiçəklənir, qabaqcıl rayona çevrilir. 

SAKİNLƏR: Sizin sayənizdə cənab Prezident. 

Prezident İlham ƏLİYEV: mən bunu görəndə çox sevinirəm. Sizi görülmüş işlər, əldə edilmiş 

uğurlar münasibətilə təbrik edirəm. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Rayon ictimaiyyəti adından çıxış edən Zəlimxan kənd orta məktəbinin direktoru Qalib CƏFƏROV 

dövlətimizin başçısına həmyerlilərinin ən xoş arzularını çatdıraraq dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident! 

Sizi Ağstafa ictimaiyyəti adından təbrik edirəm. Bizim rayonumuza, gözəl Ağstafamıza xoş 

gəlmisiniz. Bayaq özünüz qeyd etdiniz. Sizin Ağstafaya hər gəlişiniz bütün insanların ürəyincədir. Siz 

böyük Heydər Əliyevin yadigarısınız, hörmətli Prezident! Ulu öndər Heydər Əliyev də həmişə ağstafalılara 

xüsusi məhəbbət bəsləyib. Bu gün ağstafalılar xoşbəxtdirlər ki, onun yadigarı Ağstafaya gəlib. Buna görə 

mən Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Böyük Heydər Əliyev Azərbaycanı bütün təhlükələrdən xilas etdi. 

Heç insanın ağlına gəlməzdi ki, Azərbaycan, Ağstafa bu gün belə gözəl olacaqdır. İndi Ağstafa 

avropasayağı gözəl bir məkana çevrilib. Cənab Prezident, şəhərimizin, kəndlərimizin gözəlliyi insanı valeh 

edir.  

Ağstafa yaxın illərdə bu dərəcədə gözəlləşib. Bunun hamısını, cənab Prezident, Siz edibsiniz. Buna 

görə biz ağstafalılar Sizə minnətdarıq. Sizin hər gəlişiniz Ağstafa üçün əlamətdar olur, bugünkü gəlişiniz 

də. Orada Ulu Öndərin müdrik kəlamı yazılıb: “Su həyat deməkdir”. Siz bu gün Ulu Öndərimizin müdrik 

sözlərini Ağstafada reallığa çevirmisiniz. Cənab Prezident, buna görə Sizə minnətdaram.  

Mən böyük Heydər Əliyevi çox istəyirdim. Onun haqqında yazılar yazmışam. Mən müəlliməm. 

“Heydər Əliyev Azərbaycan məktəblilərinin gözü ilə” inşa müsabiqəsində bizim məktəbin şagirdi də qalib 

gəlib. Müsabiqəyə həsr olunmuş kitabda Ağstafanın da adı vardır. O yazının altında bizim məktəbin 

şagirdinin imzası gedir.  

Budəfəki gəlişiniz zamanı, cənab Prezident, 40 mindən çox əhalisi olan rayonumuzun mərkəzi və 

yaxın kəndlər içməli su ilə təmin ediləcəkdir. Bu, çox xeyirxah məsələdir. Bizim rayonun ərazisindən 

Həsənsu çayı axır. Həsənsu çayının hövzəsindən həmişə ağstafalılar çirkablı, təmizlənməmiş sudan istifadə 

ediblər. Bu gün biz çox xoşbəxtik. Allah Ulu Öndərimizə rəhmət etsin. Onun müəyyənləşdirdiyi düzgün 

siyasət, onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin apardığı sərrast siyasət bu gün Ağstafanı belə 

gülüstana çeviribdir. Təkcə Ağstafa belə deyildir, cənab Prezident, bütün Azərbaycan belədir.  

Biz tez-tez Azərbaycanın başqa rayonlarına da gedirik. Bu yaxınlarda Bakıda olmuşam. İnanın, 

cənab Prezident, Bakını tanımaq olmur. Adam elə bilir Parisdədir. Bəlkə də Parisdən də gözəldir. Ona görə 

cənab Prezident Sizə minnətdaram. Sevinirəm ki, böyük Heydər Əliyevin ideyaları yaşayır. Siz onun 

yadigarısınız, Siz onun işlərini davam etdirirsiniz. Biz də bu işdə Sizə kömək etməliyik.  

Ağstafada bundan əlavə gözəl bir Səməd Vurğun parkı yaradılıbdır. Mən o parka girəndə, 

Ağstafaya baxanda Səməd Vurğunun:  

El bilir ki, sən mənimsən,  

Yurdum, yuvam, məskənimsən, 

Anam doğma vətənimsən, 

Ayrılarmı könül candan, 

Azərbaycan, Azərbaycan! - misraları yadıma düşür. Bu misraları parkdakı kitab abidəsinin üzərinə 

yazıblar. Onu Siz yazdırmısınız, cənab Prezident. Səməd Vurğunun səksən illiyində ulu öndər Heydər 

Əliyev bu şeiri dedi, özü də gözləri doldu. İnanın, cənab Prezident, mən uşaq kimi ağladım. Gör bu insan 

öz Vətənini nə qədər sevib. Bu gün Səməd Vurğunun ruhu şaddır. Onun misraları kitab abidəyə yazılıb. 

Bildiyimə görə Azərbaycanda belə bir abidə yoxdur, ancaq Ağstafadadır. Buna görə Sizə minnətdaram. Siz 

ötən dəfə Ağstafaya gələndə, - səhv etmirəmsə keçən il aprelin 12-si idi, - “Yazıçılar evi”ndə bizim 

yazıçılarla görüş keçirdiniz. Həmin binanı da bizim yazarların xahişi ilə Siz tikdirmisiniz. Ondan sonra çox 

böyük işlər görülüb. Əziz ağstafalılar, görün bir il ərzində Prezidentimiz nələr edib. Ona görə, cənab 
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Prezident, biz Sizə minnətdarıq. Ağstafalılar adından Sizə təşəkkür edirəm. Ürəyimdə o qədər söz var ki, 

cənab Prezident, nə qədər danışsam da qurtaran deyildir. Şagirdlərimdən biri ulu öndər Heydər Əliyev 

haqqında inşasında belə bir şeir yazmışdır. Bu sözlər Sizə də aiddir, cənab Prezident:  

İllər ağartdığı saçların kimi,  

Ellərin yanında üzün də ağdır. 

Xalqın ürəyinə yatan işlərin, 

Nəsildən-nəslə yaşayacaqdır. 

Cənab Prezident, Siz çıxışlarınızın birində dediniz ki, mən Bakını gəzəndə bir uşaq mənimlə 

görüşdü. Dediniz ki, uşaqdan soruşdum: Sən məni tanıyırsan? Cavab verdi ki, bəli tanıyıram, sən Heydər 

babanın oğlusan.  

Cənab Prezident, biz sizinlə fəxr edirik. Siz ingiliscə, rusca danışanda övladlarıma deyirəm: Gör 

Azərbaycanın nə qədər böyük, dəyərli bir oğlu vardır. İstənilən milləti öz dilində danışdırır. İstənilən milləti 

öz dilində başa salır. Başa düşməyəni səmimi başa salır. Biz bununla fəxr edirik. Siz bizim fəxrimizsiniz, 

cənab Prezident. Allah Sizə cansağlığı versin. 

Biz oktyabr ayında keçiriləcək prezident seçkilərində seçimimizi etmişik. Biz Sizi Azərbaycana 

əbədi prezident seçmişik. Biz Sizə səs verəcəyik. Siz böyük Heydər Əliyevdən Azərbaycan xalqına yadigar 

qalıbsınız. Ona görə də biz Sizinlə fəxr edirik. 

Ağstafa gündən-günə gözəlləşir. Xahiş edirəm bir ildən sonra yenə Ağstafaya gəlin ki, rayonumuz 

ikiqat gözəlləşsin. Biz ağstafalılar Sizi çox istəyirik, cənab Prezident. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, çox sağ olun!  

Qalib CƏFƏROV: Biz Sizin əsgərinizik. Torpaqlarımızı düşməndən azad etmək üçün əmrinizi 

gözləyirik. Tale elə gətirib ki, biz dünyaya özünü məzlum kimi göstərən bir dövlətlə qonşu olmuşuq. O 

dövlətin prezidenti ulu öndər Heydər Əliyevin də qabağından qaçırdı. Biz inanırıq ki, Prezident İlham 

Əliyevin də qabağından qaçacaqdır. Nəhayət, onlar Azərbaycan torpaqlarından da qaçacaqlar.  

Bir daha, cənab Prezident, mən Sizə minnətdaram. Mənim çoxdankı arzum idi ki, Sizin qarşınızda 

çıxış edəm. Nəhayət, bu, mənə qismət oldu. Mən çıxışımı şagirdimin böyük Heydər Əliyevə yazdığı şeiri 

bir daha təkrarlamaqla bitirirəm:  

İllər ağartdığı saçların kimi,  

Ellərin yanında üzün də ağdır,  

Xalqın ürəyinə yatan işlərin,  

Cənab Prezident, nəsildən-nəslə yaşayacaqdır. 

 

X X X 

 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Səmimi sözlərə, mənim fəaliyyətimə verdiyiniz qiymətə 

görə sizə minnətdaram. Mən çalışıram ki, xalqa ləyaqətlə xidmət edim. 2003-cü ildə söz vermişdim ki, əgər 

xalq mənə etimad göstərərsə, mən xalq üçün yaşayacağam. İndi son 10 ilin təcrübəsinə nəzər saldıqda 

görürük ki, doğrudan da, az iş görülməyib 10 il ərzində. 

Azərbaycan istənilən sahədə güclənib. Azərbaycan indi regional dövlətdir. Azərbaycan dünya 

miqyasında çox böyük nüfuza malik olan bir ölkədir. Beynəlxalq məsələlərin həllində biz o zirvələrə 

çatmışıq. O zirvədən yuxarı zirvə yoxdur. Yəni, biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvüyük. Ermənistan da 

bizimlə bərabər bu yarışa girmişdi, 4 ölkə var idi. Macarıstan, Sloveniya, Azərbaycan və Ermənistan. 

Ermənistan tərəfi biləndə ki, bizim qabağımızda aciz qalacaq, yarışdan çəkildi. Yəni, sakitcə, qorxaqcasına 

çəkildi, öz namizədliyini geri götürdü. O vaxt mən bir daha gördüm ki, Azərbaycanın gücü nə qədər 

böyükdür. Bir daha əmin oldum ki, bax, siyasi səhnədə bizdən qaçan kimi, döyüş meydanında da bizdən 

qaçacaqdır. Azərbaycanda ötən ay keçirilən hərbi parad bir daha bizim qüdrətimizi göstərdi. Bu gün 

Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Son il 10 ərzində biz hər bir istiqamət 

üzrə işləmişik ki, ölkəmizi gücləndirək. Əlbəttə, Azərbaycanın önəmi, resurslarımız, coğrafi vəziyyətimiz 

və ümumiyyətlə, strateji əhəmiyyətimiz diktə edir ki, biz təhlükəsizlik məsələlərinə xüsusi diqqət göstərək. 

Ordu quruculuğu, təhlükəsizlik tədbirləri ön planda olmalıdır.  

Bu gün Azərbaycanın istənilən nöqtəsində hər bir vətəndaş rahat yaşayır, özünü çox rahat hiss edir. 

Təhlükəsizlik şəraitində yaşayır. Bu, böyük bir nəticədir, böyük bir nailiyyətdir. Çünki biz görürük 

dünyanın müxtəlif yerlərində hansı hadisələr baş verir. Qarşıdurmalar, toqquşmalar, vətəndaş müharibələri, 

qanlı qırğınlar, eyni zamanda, etiraz dalğası bəzi ölkələri bürüyübdür. İndi dünyada kütləvi etiraz hökm 
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sürür. Yəni, bu görünür ki, zəmanənin əlamətidir. Elə dövr var ki, sakitçilik yaranır, amma elə dövr var ki, 

istənilən yerdə - Yaxın Şərqdə, Avropada, başqa yerlərdə bax bu kütləvi etiraz dalğası müxtəlif formalarla 

özünü büruzə verir. Biz görürük ki, Azərbaycanda vəziyyət tam başqadır. Azərbaycan elə bil ki, bu 

alovlanan qonşuluqda necə deyərlər, bir sabitlik adasıdır. Biz Azərbaycanı qoruyuruq və qorumalıyıq. 

SAKİNLƏR: Sağ olun! Çox sağ olun! Var olun! 

Prezident İlham ƏLİYEV: Mən də çalışıram ki, Azərbaycanı bütün bəlalardan, bütün təhlükələrdən 

qoruyum. Qorumaq lazımdır və qoruyuruq.  

SAKİNLƏR: Sağ olun, cənab Prezident!  

Prezident İlham ƏLİYEV: Bu gün məsəl üçün Bakıya gələn qonaqlar nəyi deyirlər? Əlbəttə ki, 

Bakının gözəlliyini vurğulayırlar.  

SAKİNLƏR: Bakı gözəldir.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Siz deyirsiniz ki, Bakı indi Avropa paytaxtlarına oxşayır. Əlbəttə ki, bu 

yüksək qiymətdir. Ancaq mən hesab edirəm ki, Bakı bir çox meyarlar üzrə onları da arxada buraxıb.  

Mənimlə görüşən xarici qonaqlar bir şeyi də vurğulayırlar ki, burada insanlar rahat gəzirlər, çıxırlar 

küçələrə, insanların üzü gülür, belə xoş ab-hava hökm sürür. Bu, onları təəccübləndirir. Çünki bir çox 

yerlərdə insanların əhval-ruhiyyəsi o qədər də yüksək səviyyədə deyildir. Haradasa müəyyən iqtisadi 

məsələlər, haradasa digər problemlər insanları incidir. Əlbəttə, Azərbaycan cəmiyyətində də problemlər 

vardır, hər bir ailədə problemlər vardır. Amma bütövlükdə götürəndə cəmiyyətdə çox gözəl ruh yüksəkliyi, 

nikbinlik vardır.  

Bütün beynəlxalq sorğular da onu göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşı gələcəyə çox böyük nikbinliklə baxır. 

Bu yaxınlarda bir mötəbər təşkilat ölkələrdə xoşbəxtlik indeksi üzrə sorğu keçirib. Azərbaycan ilk onluğa 

daxil edilib. Bu, müstəqil bir Avropa qurumudur, beynəlxalq qurumdur. Xoşbəxtlik indeksi nə deməkdir? 

Yəni, insanlar özlərini necə hiss edirlər. Ona görə bax bu müsbət ab-hava, dinamizm, quruculuq və nəticələr 

insanları daha da ruhlandırır.  

Daxili siyasətlə bağlı Azərbaycanda vəziyyət çox sabitdir. İqtisadi sahə ilə bağlı son 10 il ərzində 

bizdə olan inkişaf heç bir başqa ölkədə olmayıb. Bunu hər kəs indi sadəcə olaraq statistik rəqəmlərə 

baxmaqla yəqin edə bilər. Heç bir başqa ölkədə son 10 il ərzində Azərbaycan qədər inkişaf olmamışdır. 

Yəni, mən çalışmışam ki, bütün bu istiqamətlər üzrə öz xidmətimi göstərim. Bu, mənim borcumdur. Mən 

öz borcumu belə başa düşürəm. Hesab edirəm ki, hər bir prezident öz vəzifə borcunu dərk etməlidir. Bəziləri 

üçün prezident kürsüsü bir imtiyazdır, bəziləri üçün bir imkandır. Mənim üçün bu, məsuliyyətdir və xalq 

tərəfindən göstərilən böyük inamdır. Mən bu inamı hər gün doğrultmağa çalışıram.  

Belə layihələr məni sizin qədər sevindirir, bəlkə də sizdən də çox. Çünki mənim üçün ən başlıca 

amal odur ki, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Hər tikilən bina, çəkilən yol, açılan müəssisə, yaxud ki, su 

kəməri mənim gücümü və inamımı daha da artırır. Şadam ki, bu müddət ərzində öz xalqıma xidmət edə 

bilmişəm. Azərbaycan xalqına minnətdaram ki, mənə bu imkanı yaradıbdır. 

SAKİNLƏR: Sağ olun! Eşq olsun! Biz də Sizə minnətdarıq. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Deyirsiniz gələn il, gələn il də məmnuniyyətlə gələrəm. 

SAKİNLƏR: İnşallah. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Mən hər il gəlirəm. Keçən il də olmuşam. Ondan əvvəlki il də. 

SAKİNLƏR: Xahiş edirik. Siz hər gələndə Ağstafa inkişaf edir. 

Allah Sizi saxlasın, Allah Sizi, ailənizi qorusun, balalarınızı qorusun, cənab Prezident! 

Sizə cansağlığı arzulayırıq!  

Sizdən çox razıyıq, sağ olun! 

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev yeni xətlə şəhərə suyun verilməsini bildirən düyməni basdı.  

Dövlətimizin başçısı şəhərin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya sisteminin yaradılması 

sahəsində görülən işlərlə tanış oldu.  

Ərazilərin Bərpası üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Əli Məmmədov məlumat verdi ki, Prezident 

İlham Əliyevin 2005-ci il oktyabrın 14-də imzaladığı Sərəncama əsasən, Azərbaycanın bir sıra regionları 

ilə yanaşı, Ağstafa rayonunun da sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Planı təsdiq 

edilmişdir. Plana Ağstafa şəhərinə içməli su xəttinin çəkilişi də daxil idi. Nazirlər Kabinetinin müvafiq 

sərəncamı ilə Ağstafa və Tovuz şəhərlərinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya sisteminin 
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yaradılması layihələrinin icrası Ərazilərin Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Agentliyə tapşırılmışdır. 

Layihə-smeta sənədləri hazırlanaraq həmin ilin noyabrında “Akkord” Sənaye Tikinti İnvestisiya 

Korporasiyası ASC tərəfindən işlərin yerinə yetirilməsinə başlanılmış və layihənin ilk mərhələsi başa 

çatmışdır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, su təchizatı sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin potensialı Ağstafa 

şəhəri, Xətai qəsəbəsi, Qaçaq Kərəm, Yenigün, Aşağı Kəsəmən və Aşağı Göycəli kəndlərini əhatə edir. 

Hazırda tikintisi başa çatdırılmış su mənbəyinin potensialı 18 min şəhər və 22 min kənd əhalisinin suya 

tələbatını tam ödəyəcəkdir. Laboratoriya araşdırmaları indiki mərhələdə suyun keyfiyyətinin həm 

beynəlxalq, həm də yerli standartlara tam uyğunluğunu təsdiq etmişdir.  

Bildirildi ki, layihənin icrası üç mərhələyə bölünmüşdür. Əvvəlcə magistral boru xətti, su anbarları, 

xlorvurma təsərrüfatı, laboratoriya və digər struktur obyektlərinin tikintisi başa çatdırılmışdır. Bu 

mərhələdə subartezian quyularından su anbarlarına müxtəlif diametrli polietilen borulardan ibarət xətt, su 

anbarlarından şəhər şəbəkəsinə qədər isə uzunluğu 4,27 kilometr olan magistral su xətləri çəkilmişdir. 

Suqəbuledici qurğular meydançasında keçid məntəqəsi, suqəbuledici kamera, nasos stansiyası, suya 

xlorvurma və laboratoriya binaları tikilmiş, 1000 kubmetrlik mövcud su anbarı təmir edilmiş, həcmi 1500 

kubmetr olan yeni su anbarı inşa olunmuşdur.  

Növbəti mərhələdə hidrogeoloji və mühəndis-axtarış işlərinin nəticəsinə əsasən su mənbəyi olaraq 

dəmir yolu boyunca Həsənsu və Vurğun kəndləri zonasında beş subartezian quyusu qazılmış, şəhərin su və 

kanalizasiya şəbəkələri, kanalizasiya kollektor xətti, yerli su-kanal idarəsi üçün inzibati bina və istehsalat 

bazası tikilmişdir. 

Layihənin icrasının üçüncü mərhələsində çirkab su təmizləyici qurğular kompleksinin tikintisi və 

texnoloji sistemlərin quraşdırılması işləri aparılır. Kanalizasiya şəbəkələri sisteminin potensialı Ağstafa 

şəhərinin Xətai qəsəbəsi, Qaçaq Kərəm və Yenigün kəndlərini əhatə edir. Məhsuldarlığı gündə 5 min 

kubmetr olan çirkab təmizləyicisinə əlavə yaşayış məntəqələrinin də qoşulması mümkün olacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev layihənin icrasının uğurla davam etdirilməsi ilə bağlı tapşırıq və 

tövsiyələrini verdi . 

 

X X X 

 

Sonda xatirə çəkdirildi. 

AzərTAc 

5 iyul 2013-cü il 
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Gədəbəy 

 
2009, 26 may 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Gədəbəy rayonuna səfəri: Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

➢ Gədəbəydə Aşiq Musiqi Məktəbinin təməli qoyulmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev Gədəbəy qızıl-mis emalı zavodunun fəaliyyətə başlaması ilə bağlı mərasimdə 

iştirak etmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi 

 

2013, 10 sentyabr 

➢ Gədəbəydə Ümummilli Liderin abidəsini ziyarət 

➢ Gədəbəydə Çolpan çayı üzərindəki körpü istifadəyə verilmişdir 

➢ Gədəbəydə “Azerbaijan International Mining Company Limited” şirkətinin yeni zavodu açılmışdır 

➢ Prezident İlham Əliyev Gədəbəydə “Halal Qida” süd emalı zavodu və tərəvəz məhsullarının tədarükü, 

saxlanılması və satışı kompleksi ilə tanış olmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev Gədəbəy Aşıq Musiqisi Məktəbinin açılışında iştirak etmişdir 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

Dövlət Proqramı 

2009-2013 

 

28 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Gədəbəy rayonuna səfəri 

Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

(26 may 2009-cu il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 26-da Gədəbəy rayonuna gəlmişdir. 

Ölkənin bütün regionlarında gedən sosial-iqtisadi inkişafı Gədəbəy rayonunun da timsalında 

görmək mümkündür. 2004-2008-ci illəri əhatə edən regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı 

Gədəbəy rayonunun inkişafında mühüm rol oynamışdır. Ötən il rayonda 7 min 200 yeni iş yeri 

yaradılmışdır. 2008-ci ildə rayonda ümumi daxili məhsulun həcmi 11 faiz artmışdır. Əsas kapitala 

yönəldilən investisiyalar təxminən 2 dəfə artmışdır. Rayonda infrastrukturun, təhsil, idman və səhiyyənin 

inkişafına da xüsusi diqqət göstərilir. Son 5 ildə rayondakı 86 məktəbdən 76-da əsaslı təmir və 

yenidənqurma işləri aparılmışdır. Bunların bir çoxu Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə həyata 

keçirilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə rayon mərkəzində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu. 

Dövlətimizin başçısı “Heydər parkı”nda aparılmış yenidənqurma, abadlaşdırma və yaşıllaşdırma 

işləri ilə tanış oldu. 

Prezident İlham Əliyevə parkda görülən işlər barədə məlumat verildi. 

 

AZƏRTAC 

2009, 26 may  

  

https://azertag.az/
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Gədəbəydə Aşiq Musiqi Məktəbinin təməli qoyulmuşdur 

(26 may 2009-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev Gədəbəyə səfəri çərçivəsində mayın 26-da Aşıq Musiqi Məktəbinin 

təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, ölkəmizdə ilk dəfə yaradılan Aşıq Musiqi Məktəbi 

binasının tikinti işlərini “Regionların inkişafı” İctimai Birliyinin sifarişi ilə “Lider monolit” şirkəti həyata 

keçirəcəkdir. İkimərtəbəli bina üçün Heydər Əliyev parkının qərb hissəsində 4 min 169 kvadratmetr torpaq 

sahəsi ayrılmışdır. 

Tikinti işlərinin vaxtında və keyfiyyətli aparılması məqsədilə hərtərəfli hazırlıq işləri görülmüşdür. 

Musiqi məktəbi binasının ən müasir standartlara uyğun inşası üçün 1,5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. 30 

daimi iş yerinin açılacağı bu mədəniyyət ocağında 200 nəfər aşıq sənətinin sirlərinə yiyələnəcəkdir. Binanın 

hər mərtəbəsində 12 otaq olacaqdır. Buraya sinif otaqları, kitabxana, akt zalı, səhnə, qrim otağı, oxu zalı və 

digər inzibati otaqlar daxildir. 

Məktəb binasının tikilib istifadəyə verilməsində əsas məqsədlərdən biri də aşıq və saz sənətimizi 

YUNESKO səviyyəsinə çıxarmaqdır. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun 

və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın muğamla yanaşı, 

ölkəmizin aşıq sənətinin də geniş təbliği məqsədi ilə apardığı ardıcıl və kompleks iş bəhrəsini verməkdədir. 

Məhz Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə reallaşdırılan silsilə tədbirlər sayəsində Azərbaycanın aşıq musiqisi 

artıq xaricdə də böyük rəğbət qazanmışdır və dünya musiqi inciləri sırasında layiqli mövqeyini tutmaqdadır. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Azərbaycanda aşıqlar yurdu kimi tanınan bölgələrimiz 

çoxdur. Bu baxımdan dağlar qoynunda yerləşən Gədəbəyin də özünəməxsus yeri vardır. Hazırda 

Gədəbəydə 150-dən çox aşıq vardır. Əməkdar mədəniyyət işçisi və Prezident təqaüdçüsü aşıq İsfəndiyar 

Rüstəmovun rəhbərliyi ilə rayonda ansambl fəaliyyət göstərir. “Xalq aşıqları” ansamblı fəaliyyətini daim 

genişləndirir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu ilin martında Parisin məşhur Luvr muzeyində konsert 

proqramı ilə çıxış etmiş beş Azərbaycan aşığından üçü Gədəbəydəndir. 

Prezident İlham Əliyev gilizi binanın təməlinə buraxdı. Özülə beton qarışığı buraxıldı. 

Gədəbəy aşıqları məharətlərini nümayiş etdirdilər. 

Dövlətimizin başçısı aşıqlarla söhbət etdi. 

Prezident İlham ƏLİYEV dedi: Sizi təbrik edirəm. Keçən dəfə, iki il yarım bundan əvvəl 

görüşmüşdük. 

Aşıq İsfəndiyar RÜSTƏMOV dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: Mən Sizə minnətdarlığımı 

bildirirəm ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev də bizi çox gözəl qiymət verib, mənim bu ansamblıma “Xalq 

aşıqları” adı verib. 

Əziz Prezidentimiz, əziz qardaşım oğlu, bizim ölkənin, müstəqil dövlətin əziz rəhbəri, xilaskarı. 

Sizin gəlişiniz həmişə uğurlu olmuşdur. Mənə özünüz prezident təqaüdü verdiniz. Mənim bax, bu aşığıma 

aşıqların qurultayından sonra əməkdar adı verdiniz. Sonra, bax, bu məktəbin tikilməsi bizim üçün çox 

faydalı, əhəmiyyətlidir. Bu münasibətlə nəinki bizim, Azərbaycanın bütün aşıqlarına gözaydınlığı verirəm. 

Onlara da qismət olsun. 

Sizin hər gəlişiniz uğurludur. Ancaq indi bir məsələ var, istəyirəm ki, bizim aşıqlarla xatirə şəkli 

çəkdirəsiniz. 

Aşıqlarla xatirə şəkli çəkdirən Prezident İlham ƏLİYEV dedi: 

Azərbaycanda, Gədəbəydə çox böyük aşıq məktəbi var. Ənənəvi olaraq. 

İsfəndiyar RÜSTƏMOV: Bəli, çox sağ olun. Mən indi bildim ki, aşıq sənətinin, bizim 

davamçılarımız burada dərs alacaqlar. 

İlham ƏLİYEV: Bəli, çox gəzəl bina tikiləcəkdir, onun şəklini görmüsünüz. Ümid edirəm ki, bina 

yaxın zamanda tikiləcəkdir. Onsuz da siz bu sənəti yaşadırsınız, onsuz da bu sənət nəsildən-nəslə keçir. 

Bax bu uşağın da, mənə dedilər ki, böyükləri də, əcdadları da aşıq sənəti ilə məşğul idilər. Onsuz da bu 

sənət Azərbaycanda yaşayır və yaşayacaqdır. Ancaq biz istəyirik ki, şərait yaxşı, müasir səviyyədə olsun. 

Musiqi məktəbi gözəl olsun, xarici görünüşü də. Yeri də çox yaxşı seçilmişdir. Bura Gədəbəy şəhərinin 

mərkəzidir, parkın üstüdür, buranın çox gözəl təbiəti var, buradan gözəl mənzərə açılır. 

Sizə uğurlar və cansağlığı arzulayıram. Bu gözəl sənəti yaşadın. 

AŞIQLAR: Allah Sizə cansağlığı versin. Çox sağ olun. 
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Prezident İlham Əliyev Gədəbəy qızıl-mis emalı zavodunun fəaliyyətə başlaması ilə bağlı 

mərasimdə iştirak etmişdir 

(26 may 2009-cu il) 

 

Mayın 26-da Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyat Şirkətinin Gədəbəy qızıl-mis emalı 

zavodunun fəaliyyətə başlaması ilə bağlı mərasim keçirilmişdir.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verilmişdir ki, 1997-ci ildə Azərbaycanın “Azərqızıl” Dövlət 

Şirkəti ilə ABŞ-ın “R.V. İnvestment Group Services LLC” şirkəti arasında Gədəbəy, Qoşa, Ordubad qrupu 

(Piyazbaşı, Ağyurd, Şəkərdərə, Kələki), Söyüdlü, Qızılbulaq və Vecnəli perspektiv qızıl filiz yataqlarının 

kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş imzalanmışdır. Gədəbəy qızıl-mis layihəsi 

gəlirdə payı 51 faiz olmaqla, Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə həyata keçirilir. Payı 49 faiz olan 

Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyat Şirkəti layihəyə rəhbərlik edir. Bu şirkət Londonda 

qeydiyyatdan keçən Anqlo-Asiya Mininq MMC-nin tam subsidiyalı mülkiyyətidir. Azərbaycan Beynəlxalq 

Mədən Əməliyyat Şirkəti layihə üçün zəruri olan bütün kapitalı təmin edir.  

Gədəbəy yatağı hələ qədim dövrlərdən məlum olub və dəfələrlə mis və nəcib metalların çıxarılması 

məqsədi ilə istismar edilmişdir. 1864-1917-ci illərdə yataqda müvafiq qaydada sənədləşdirilmiş dağ-mədən 

işləri aparılmışdır. Həmin dövrdə Almaniyanın “Siemens” şirkəti yataqda mis filizinin hasilatı ilə məşğul 

olmuş, təxminən 2 milyon ton filiz çıxarılmışdır. Sonralar Gədəbəy yatağında və onun ətrafında 

“Dövlətgeolkom” tərəfindən müəyyən fasilələrlə tədqiqatlar aparılmışdır.  

Azərbaycan hökuməti tərəfindən təsdiq edilən və 2005-2009-cu illəri əhatə edən 4 illik İş Proqramı 

əsasında Gədəbəy, Qoşa və Ordubad kontrakt sahələrində geoloji-kəşfiyyat işlərinə başlanmışdır. 

Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyat Şirkəti 2006-2007-ci illərdə Gədəbəy kontrakt sahəsində 

yerləşən eyniadlı qızıl-mis yatağında almaz və əks-sirkulyasiya üsulları ilə ümumi dərinliyi 17700 metr 

olan 146 kəşfiyyat quyusu qazmaqla yatağın filiz ehtiyatlarını qiymətləndirmişdir. Quyuların maksimum 

dərinliyi 270 metr olmuşdur. Əksər quyularda yer səthindən 120 metr dərinlikdə filizləşmə zonası 

kəsilməsinə baxmayaraq, dərinlik üzrə etibarlı məlumat əldə etmək məqsədi ilə qazma işləri davam 

etdirilmişdir. Layihəyə mal-material, iş və xidmətlər ilə bağlı 50-yə yaxın subpodratçı təşkilat cəlb 

olunmuşdur. Kəşfiyyat, tikinti-quraşdırma işlərinə və avadanlığa ümumilikdə 60 milyon dollardan çox 

vəsait sərf edilmişdir.  

Müəssisədə yaradılmış laboratoriyada yüksək ixtisaslı mütəxəssislər çalışır. Yataqdan və digər 

obyektlərdən götürülən nümunələr analiz edilir. 2007-ci ilin əvvəlində şirkət Gədəbəy qızıl-mis layihəsi 

üzrə kəşf sənədini Azərbaycan hökumətinə təqdim etmişdir.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bütün quyulardan götürülən nümunələrin əyar analizinin 

nəticələrinə əsasən qızılın qiymətləndirilməsi ABŞ-ın Denver şəhərində müvafiq məsləhətçilər tərəfindən 

müstəqil yerinə yetirilmişdir. Aparılan tədqiqatlar və analizlər nəticəsində Gədəbəy yatağında 15,6 milyon 

ton filizdə orta hesabla 1,5 q/t qızılın, 12,2 q/t gümüşün və 0,24 faiz misin olması müəyyən edilmişdir. Bu 

da yataqda təxminən 22 ton qızılın, 192 ton gümüşün və 37 min ton misin olması deməkdir. Yataqdaxili 

ehtiyatlar üzrə 7,6 milyon ton filizdə orta hesabla 1,86 q/t qızıl, 15,9 q/t gümüş və 0,24 faiz mis vardır. Bu 

da təxminən 14 ton qızıl, 123 ton gümüş və 22 min ton mis deməkdir. Topa aşındırma texnologiyasından 

istifadə edərək, bu ehtiyatlardan təxminən 70 faiz – 9,8 ton qızıl, 50 faiz – 61,5 ton gümüş və 35 faiz – 7,7 

min ton mis istehsal etmək mümkün olacaqdır. Zavodun illik orta filiz məhsuldarlığı 1200 tondur.  

Bildirildi ki, Gədəbəy yatağı dəniz səviyyəsindən orta hesabla 1500 metr yüksəklikdə Misdağ dağı 

ətrafında yerləşir.  

Gədəbəy layihəsi üzrə ümumi gəlirin 229,1 milyon dollar, mənfəətin 107,2 milyon dollar olacağı 

gözlənilir.  

Ümumiyyətlə Saziş üzrə şirkətə 6 sahə verilmişdir. Bu sahələrdən biri Gədəbəydə, biri Naxçıvanda, 

biri Tovuzda, üçü isə Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərdədir. Gədəbəy kontrakt sahəsinin bir neçə 

obyektində yerüstü geoloji-kəşfiyyat işləri, geofiziki, geokimyəvi tədqiqatlar yerinə yetirilmişdir. Kəşfiyyat 

işlərinin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi, geokimyəvi, geofiziki və məhdud miqdarda buruq qazma 

işləri aparılmışdır. Alınan nəticələr isə qənaətbəxşdir. Hazırda Diaxçay mis-porfir yatağında buruq-qazma 

işləri davam etdirilir. Dövlətimizin başçısı əraziyə baxdı, süxurların nümunələri ilə tanış oldu. Daha sonra 

Prezident İlham Əliyev emal müəssisəsində oldu, zavodun işə başlamasını bildirən düyməni basdı.  



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 

2009-2013 

 

32 

 

Prezident İlham Əliyev Gədəbəy qızıl-mis zavodunun fəaliyyətə başlaması ilə bağlı mərasimdə nitq 

söylədi.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  

nitqi 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar,  

hörmətli qonaqlar,  

əziz dostlar!  

Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Bu gün Azərbaycanda yeni sənaye sahəsi fəaliyyətə başlayır. 

Qızıl və mis emalı zavodunun fəaliyyətə başlaması, əslində yeni, böyük sənaye sahəsinin fəaliyyətə 

başlaması deməkdir. Bu çox əlamətdar hadisədir, çox böyük bir inkişafın təzahürüdür. Əminəm ki, bu 

sənayenin gələcəyi uğurlu olacaq və Azərbaycan tezliklə qızıl, mis istehsal edən, ixrac edən ölkəyə 

çevriləcəkdir. Bu zavodun fəaliyyətə başlamasının da böyük tarixi var.  

Əslində, hələ 1990-cı illərin ortalarında ulu öndər Heydər Əliyevin göstərişi və təşəbbüsü ilə 

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün praktiki addımlar atılmışdır. 1994-cü ildə “Əsrin 

müqaviləsi”nin bağlanması ilə Azərbaycana böyük həcmdə xarici investisiyalar qoyulmağa başlanmışdır. 

1996-cı ildə “Şahdəniz” qaz yatağının işlənilməsi üzrə müqavilənin bağlanması bu investisiyaları bir neçə 

dəfə artırmışdır. Şübhə yoxdur ki, məhz bu addımların nəticəsində Azərbaycanı dünyada tanıdılar. 

Azərbaycanı sərmayə qoyuluşu baxımından etibarlı tərəfdaş kimi tanıdılar və məhz bunun nəticəsində 

1997-ci ildə qızıl yatağı üzrə müqavilələr imzalanmışdır. Düzdür, o vaxtdan bu günə qədər çox işlər 

görülüb, ancaq çox vaxt da gedib. Bunun da təbii səbəbləri var. Çünki 1990-cı illərin sonunda dünya 

bazarında qızılın qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşmüşdü və qızılın hasilatı üçün əlverişli şərait yox idi.  

Son illər ərzində dünya qızıl bazarı sabitləşəndən sonra artıq ilk dəfə olaraq biz Azərbaycanda qızıl 

istehsalına başlayırıq. İki il yarım bundan əvvəl mən burada olarkən hazırlıq işləri ilə tanış olmuşdum. Bu 

gün isə artıq tam sənaye sahəsi işə düşüb. Artıq Azərbaycanda həm qızıl filizinin daşınması, emal edilməsi 

və həm də son məhsula çevrilməsi prosesi baş verir. Bu, doğrudan da, böyük hadisədir. Azərbaycan 

iqtisadiyyatı üçün, gələcək iqtisadi inkişaf üçün çox mühüm bir addımdır. Bu, Azərbaycanda qeyri-neft 

sektorunun inkişafı üçün də çox böyük təkan verəcəkdir. Bildiyiniz kimi, qeyri-neft sektorunun inkişafı 

bizim üçün indi prioritet olan məsələdir və son illər ərzində regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramının uğurlu icrası nəticəsində Azərbaycanda qeyri-neft sektoru çox sürətlə inkişaf edibdir. Biz 

iqtisadiyyatı şaxələndirə bilmişik. Bizim iqtisadiyyatımız artıq təkcə neft-qaz hasilatından asılı deyil və 

bunun ən gözəl nümunəsi bu ilin birinci rübünə aid iqtisadi göstəricilərdir.  

Dünyanı bürümüş maliyyə və iqtisadi böhran, düzdür, Azərbaycana da təsir etmişdir, amma 

minimum dərəcədə. Baxmayaraq ki, dünya iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrayır, birinci rübdə qeyri-neft 

sektorumuz, iqtisadiyyatın bu sektoru 13,7 faiz artmışdır. Yəni bu, məhz ölkədə aparılan düşünülmüş 

iqtisadi islahatlar nəticəsində mümkün olmuşdur. Biz enerji təhlükəsizliyimizi təmin edə bilmişik. Ərzaq 

təhlükəsizliyimizi təmin edə bilmişik və beləliklə, ölkənin dayanıqlı, uzunmüddətli inkişafı üçün bütün 

əsaslar yaradılıbdır.  

Bu gün yeni sənaye sahəsinin işə düşməsi, sadəcə olaraq bu vaxta qədər görülmüş işlərin 

nəticəsində mümkün olmuşdur. Beləliklə, Azərbaycanda həm yeni istehsal sahəsi işə başlayır, yeni iş yerləri 

açılır, yüzlərlə, minlərlə iş yerləri açılacaqdır, həm də regionların, xüsusilə bu Qərb regionunun inkişafı 

üçün gözəl imkanlar yaradılacaqdır.  

Bu hadisə bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xarici sərmayədarlar üçün cəlbedici ölkədir. Belə 

olmasaydı, Azərbaycana böyük həcmdə investisiyalar qoyulmazdı. Azərbaycanda bütövlükdə çox gözəl 

investisiya mühiti var və bu kontrakt, 1997-ci ildə qızıl yataqları üzrə imzalanmış kontrakt, demək olar ki, 

neft kontraktlarına çox oxşayır. Yəni, bu kontrakt o əsasda hazırlanmışdı.  

İnvestisiya qoyuluşu Azərbaycanda ildən-ilə artır. Bu gün, artıq bir neçə ildir ki, daxili 

investisiyalar xarici investisiyaları üstələyir və daxili investisiyaların tərkibində dövlət sərmayələri 

əksəriyyət təşkil edir. Azərbaycan dövləti infrastruktur layihələrinə çox böyük vəsait ayırıbdır və bu uğurlu 

proses davam edir. Dünən bölgədə ən böyük su anbarının tikintisi başlanmışdır. Şəmkirçay su anbarının 

təməl daşı qoyulmuşdur. Sırf dövlət tərəfindən maliyyələşdiriləcək bu layihə əminəm ki, 3-4 ilə 

tamamlanacaqdır. İlkin hesablamalara görə, qoyulacaq vəsaitin həcmi 400 milyon manatdır və bu illər 

ərzində minlərlə yeni iş yeri açılacaqdır. Şəmkirçay su anbarı və elektrik stansiyası istifadəyə veriləndən 

sonra həm ucuz elektrik enerjisi əldə ediləcək, eyni zamanda, on minlərlə suvarılmayan yeni torpaqlara su 
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veriləcəkdir. Şəmkir, Göygöl, Samux və Gədəbəy rayonlarının ərazisində suvarma məsələləri öz həllini 

tapacaqdır. Bu da özlüyündə yeni əkin sahələrinin işə düşməsinə gətirib çıxaracaq, kənd təsərrüfatı istehsalı 

artacaq, beləliklə, biz öz ərzaq təhlükəsizliyimizi daha çox təmin edəcəyik, daha çox kənd təsərrüfatı 

məhsulları ixrac edəcəyik. Bax, Azərbaycanın iqtisadiyyatı bu cür inkişaf edir. Neft strategiyamız çox 

uğurla icra edilir, qeyri-neft sektoru inkişaf edir, dövlət qeyri-neft sektorunu dəstəkləmək üçün maliyyə 

yardımını da özəl qurumlara edir. Bu il sahibkarlara 130 milyon dollar həcmində güzəştli şərtlərlə kreditlər 

veriləcəkdir. Bu vaxta qədər verilmiş kreditlər də qayıtmağa başlayıb və qayıdan o vəsait yenidən 

Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılır. Nəhəng infrastruktur layihələri bölgələrin abadlaşmasına gətirib 

çıxarır.  

Bir sözlə, bizim iqtisadiyyatımız artıq bölgədə bir nümunə ola bilər. Söhbət təkcə iqtisadi 

göstəricilərdən getmir. Düzdür, son beş il ərzində iqtisadiyyatımız 2,6 dəfə artıbdır. Dünya miqyasında bu, 

görünməmiş nəticədir. 750 mindən çox yeni iş yerinin açılması, demək olar ki, Azərbaycanda işsizlik kimi 

böyük bəlanın aradan götürülməsinə xidmət göstərib. Yoxsulluğun 49 faizdən 13 faizə düşməsi də məhz 

aparılan iqtisadi islahatların nəticəsidir. Bu gün Azərbaycan özünü tam şəkildə təmin edən ölkədir. Bizim 

böyük valyuta ehtiyatlarımız var, bizim uğurlu neft strategiyamızın icrası nəticəsində artıq neft və qaz 

hasilatı nəinki ölkə tələbatını ödəyir, eyni zamanda, qitə miqyasında öz əhəmiyyətini artırır. Qeyri-neft 

sektorunun inkişafı yüz minlərlə yeni iş yerinin açılmasına gətirib çıxarıbdır.  

Azərbaycanın uğurlu iqtisadi inkişafı əlbəttə ki, potensial investorlara da çox böyük siqnaldır və 

əgər belə olmasaydı, investorlar başqa yerlərdə işlər görərdilər. Azərbaycanda mövcud olan ictimai-siyasi 

sabitlik və vətəndaş həmrəyliyi, vətəndaş birliyi də bütün bu işlərə təkan verir. Bax, bizim ölkəmiz bu cür 

inkişaf edir. Həm siyasi islahatların, həm iqtisadi islahatların, - investisiyaların qoyuluşu üçün Azərbaycan 

öz sözünü deyir, - davam etdirilməsi bizi daha da böyük nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Çünki Azərbaycanın 

potensialı çox böyükdür. Həm insani potensial, həm iqtisadi, həm təbii sərvətlərimizlə zəngin olmağımız 

ölkəmizin gələcəyini təmin edəcəkdir. Ona görə bu qızıl-mis emalı zavodunun əhəmiyyəti çox böyükdür 

və bu zavodun fəaliyyətə başlamasının tarixi də çox maraqlıdır. Bu tarix demək olar ki, Azərbaycanda 

islahatların aparılmasının tarixinə bərabərdir. Bu tarix çox vacibdir və gələcək fəaliyyət üçün də əsasdır.  

Mən zavodun fəaliyyətinə uğurlar arzulayıram. İnvestisiya gətirən şirkətlərə də öz minnətdarlığımı 

bildirmək istəyirəm. Çünki bu böyük sərmayələr bu sahəyə qoyulacaqdır. Bu sərmayə Azərbaycana 

qoyulur. Bu investisiyalar Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulur və əlbəttə ki, bu investisiyaları qoyanlar 

mənfəət götürəcəklər. Azərbaycan dövləti xeyir götürəcək, yeni istehsal sahələri açılacaq, orada işləyən 

insanlar, Gədəbəy rayonunda yaşayan vətəndaşlar – biz hamımız bu zavodun fəaliyyətindən səmərə 

görəcəyik.  

Gədəbəy rayonunun inkişafı üçün də bunun böyük əhəmiyyəti var. Gədəbəy rayonunun inkişafı ilə 

əlaqədar əməli tədbirlər görülübdür. Mən iki il yarım bundan əvvəl Gədəbəydə olmuşdum, vəziyyətlə tanış 

olmuşdum, müvafiq göstərişlər vermişdim. O cümlədən Gədəbəyə yeni yolun salınması məsələsi də 

qoyuldu və bu gün gördüm ki, yol vaxtında və keyfiyyətli tikilibdir. Bütövlükdə rayonun inkişafı üçün 

burada gözəl təbiətin mövcudluğu əlbəttə ki, əlavə şərait yaradır. Burada turizm imkanlarından geniş 

istifadə edilməlidir. Kənd təsərrüfatı sahəsində daha böyük işlər görülməlidir. Bütövlükdə rayonun abadlıq-

quruculuq işlərinə böyük diqqət göstərilir və bu diqqət növbəti illərdə də göstəriləcəkdir.  

Bir sözlə, mən bu zavodun fəaliyyətə başlamasına bax, bu nöqteyi-nəzərdən yanaşıram. Bu 

zavodun fəaliyyətə başlaması, əslində, Azərbaycanda iqtisadi siyasətin təzahürüdür və iqtisadi 

prioritetlərimizin bütün elementləri burada mövcuddur. Xarici sərmayələr, Azərbaycanın buna hazır olması 

və çox gözəl şəraitin mövcudluğu, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının mövcudluğu və 

bu zavod da bu proqrama tam uyğundur, eyni zamanda yeni iş yerlərinin açılması, bunu da burada görürük. 

Qeyri-neft sektorunun genişlənməsi – bu zavod bunu da təcəssüm etdirir. Yəni, bu zavodun, bir daha demək 

istəyirəm ki, çox böyük əhəmiyyəti var, böyük mənası var və mən zavodun fəaliyyətinə uğurlar 

arzulayıram. Bütün Gədəbəy sakinlərinə işlərində uğurlar, cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.  

 

X X X 

 

Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyat Şirkətinin prezidenti Reza VƏZİRİ layihənin həyata 

keçirilməsi ilə bağlı ətraflı məlumat verərək bildirdi ki, qarşıya çıxan çətinliklərin aradan qaldırılmasında 

Azərbaycan Prezidentinin və hökumətinin dəstəyi həlledici rol oynayır.  
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O dedi: Anqlo-Asiya Mininq MMC London birjasında birinci və hələ də yeganə şirkətdir ki, yalnız 

Azərbaycan Respublikasındakı kapitalına əsaslanaraq qiymətləndirilmişdir. Bu, aydın şəkildə onu göstərir 

və sübut edir ki, Qərb və beynəlxalq bazarlar bu ölkənin rəhbərliyinə və iqtisadi sabitliyinə tam etimad 

göstərir, burada xarici sərmayələr qanunla qorunur, hökumətin tam dəstəyinə malikdir.  

Cari ildə daha bir və ya iki layihəni Azərbaycan dövlətinə təqdim etmək istədiklərini bildirən Reza 

Vəziri qeyd etdi ki, indiyə qədər müəssisənin yaradılmasında çalışan 400 nəfərdən 180-i Gədəbəy sakinidir. 

Zavod işə düşdükdən sonra burada 3 növbədə 480 nəfər çalışacaqdır.  

Reza Vəziri idarəetmədə milli kadrların yaxından iştirakını təmin etmək məqsədi ilə silsilə təlim 

proqramları həyata keçirdiklərini bildirdi. Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyat Şirkəti Gədəbəydə 

bir neçə sosial layihə həyata keçirmişdir. Bu tədbirlər bundan sonra daha da genişlənəcəkdir. İndiyə qədər 

Gədəbəydə şirkətin xətti ilə internetə çıxışla bağlı xeyli işlər görülmüş, içməli su xətti çəkilmiş, körpü 

salınmış, yollar təmir edilmiş, arıçılığın inkişafı üçün müvafiq layihələr reallaşdırılmışdır. Şirkət 

Gədəbəydə kiçik sahibkarlığın inkişafını və yeni iş yerlərinin yaradılmasını diqqətdə saxlayır.  

Layihənin reallaşmasında ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin xidmətlərini 

xüsusi vurğulayan Reza Vəziri dedi: Biz əminik ki, yaxın gələcəkdə mədən işləri bu ölkənin, Sizin 

rəhbərliyiniz altında artan iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcəkdir. Bizim hamımızın xatirindədir, 

ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: “İqtisadi baxımdan güclü dövlət hər şeyə qadirdir”. Həmin gün 

mənim yaxşı xatirimdədir. Biz o vaxt sazişi imzaladıq və rəhmətlik Prezident Heydər Əliyev bizə böyük 

şərəf verdi və biz həmin mərasimdə iştirak etdik. Biz sizin hamınıza gərgin işimizə, fəaliyyətimizə 

verdiyiniz dəstəyə görə minnətdarıq.  

Cənab Prezident, son bir neçə il ərzində biz Sizin ölkənizdə ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatın 

müşahidəçisinə çevrilmişik. Biz, eyni zamanda, görürük ki, Sizin paytaxtınız, digər şəhərləriniz gözəlləşir. 

Yollar, şoselər çəkilir, elektrik enerjisi stansiyaları tikilir, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri çəkilmişdir. 

Yeni xəstəxanalar, məktəblər, idman kompleksləri tikilir. Bütün bunlar bu ölkənin iki lideri - ümummilli 

lider Heydər Əliyevin və cənab Prezident, Sizin səyləriniz olmadan mümkün olmazdı. Mən səmimi qəlbdən 

sizin hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim şirkətlərimiz belə bir gözəl mühitdə sizin ölkənizə 

sərmayə yatıra bilər və güclü iqtisadiyyatın inkişafına töhfə verər.  

Reza Vəziri layihənin reallaşmasında Azərbaycan Beynəlxalq Bankının dəstəyinə görə də 

minnətdarlığını bildirdi. Növbəti layihələrin uğurla reallaşması üçün səylərini əsirgəməyəcəklərini 

vurğuladı.  

Anqlo-Asiya Mininq MMC-nin rəhbəri Con SUNUNU layihənin reallaşmasında ulu öndər Heydər 

Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin xüsusi xidmətləri olduğunu qeyd edərək dedi: Mən hesab edirəm ki, 

bu iki Prezident son 15 il ərzində böyük işlər görmüşlər və onlar uğurun əldə edilməsinə çox sadiq 

yanaşmışlar. Onların arzusu və məqsədi məhz bu ölkənin xalqına xidmət etməkdən ibarət olmuşdur. Onlar 

belə bir layihənin həyata keçirilməsini çox mühüm hesab etmişlər. Çünki bu layihənin uğurla həyata 

keçirilməsi nəticəsində bir çox iş yerləri açılacaq, bu məhsullar ixrac olunacaq və ölkə iqtisadiyyatı həm 

Bakıda, həm də rayonlarda inkişaf edəcək, ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan bundan bəhrələnəcəkdir. 

Azərbaycan rəhbərliyinin belə addımlar atması mənim üçün tam aydındır və biz bundan, sözün əsl 

mənasında fərəhlənməliyik.  

Cənab Prezident, Siz bizə böyük şərəf verərək bugünkü mərasimdə iştirak edirsiniz. Bu bizim üçün, 

bütün xalq üçün böyük fərəh hissi ilə dolu bir gündür.  

Con Sununu bildirmişdir ki, Azərbaycanın bir sıra nazirlikləri də layihəyə kömək göstərmiş, bir 

çox işlər görmüşlər. Gədəbəyin hakimiyyət orqanları bizimlə tərəfdaş olmuşlar.  

Anqlo-Asiya Mininq MMC-nin rəhbəri dedi: Cənab Prezident, bu Sizin üçün də xüsusi fərəh hissi 

ilə dolu bir gündür. Çünki biz layihəni həyata keçirməklə onu reallığa çevirdik. Bu, Prezident Heydər 

Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində mümkün olmuşdur. Çox sağ olun.  

Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyat Şirkətinin Gədəbəy geoloji-axtarış kəşfiyyat işləri üzrə 

böyük mühəndisi Şakir QƏDİMOV Gədəbəyin sosial-iqtisadi inkişafında yeni mərhələnin başlandığını 

bildirdi. O, ölkədə bütün sahələrdə sürətli inkişafı qeyd edərək respublikamızda qlobal səviyyəli layihələrin 

həyata keçirildiyini vurğuladı. Bildirdi ki, bütün bunlar ulu öndər Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu və 

hazırda Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi siyasi xətt nəticəsində mümkün olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısının “Bu gün Azərbaycanda həyata keçirilməsi mümkün olmayan layihə yoxdur” 

sözlərini xatırladan Ş.Qədimov qeyd etdi ki, Gədəbəy qızıl-mis emalı zavodunun fəaliyyətə başlaması da 

respublikanın tərəqqisi və inkişafı naminə ardıcıl surətdə aparılan siyasətin əyani nümunələrindən biridir.  
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Ölkədə həyata keçirilən irimiqyaslı layihələri, vətəndaşların firavan yaşaması naminə görülən işləri 

xatırladan Ş.Qədimov, Heydər Əliyev Fondunun və onun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun 

xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın bu istiqamətdəki fəaliyyətini də 

xüsusi vurğuladı. O, rayonda aparılan silsilə yenidənqurma tədbirləri ilə bağlı gədəbəylilərin 

minnətdarlıqlarını dövlətimizin başçısına çatdıraraq dedi: Bütün gədəbəylilər bilir ki, Gədəbəydə qızıl 

emalı zavodunun açılması söhbəti çoxdan, hələ sovetlər vaxtından gedirdi. Lakin bu ideya real həyata 

vəsiqəsini yalnız 1997-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin xeyir-duası ilə aldı. Bu işi Siz başa çatdırdınız, 

cənab Prezident. Özü də gördüyümüz hər bir iş kimi ən yüksək səviyyədə. Yaxşı yadımdadır, o vaxt 

Gədəbəyin ağsaqqalları tez-tez köks ötürərək, rayonumuzun nə vaxtlarsa metallurgiya nəhəngi olmasını 

xatırlayır, bir-birinə qüssə ilə, həm də ümidlə “görəsən, həmin günlər bir də qayıdacaqmı” sualını verirdilər. 

Bu günü gədəbəylilərə Siz qaytardınız, cənab Prezident. Yaşadığımız bu fərəhli gün tək gədəbəylilərin 

deyil, bütün Azərbaycan xalqının illərlə ürəyində bəslədiyi arzusunun həqiqətə çevrildiyi bir gündür.  

Müəssisənin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyev kollektivə uğurlar arzuladı, 

tövsiyələrini verdi.  

 

Xalq qəzeti.-2009.- 27 may .- № 113.- S. 1-2. 
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Gədəbəydə Ümummilli Liderin abidəsini ziyarət 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Sentyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Gədəbəy rayonuna səfərə 

gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Gədəbəy şəhərinin mərkəzində 

ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu. 

Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ramiz Yedigarov Azərbaycan Prezidentinə abidənin 

yerləşdiyi parkda aparılan abadlıq işləri barədə məlumat verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

Dövlət Proqramı 

2009-2013 

 

37 

 

Gədəbəydə Çolpan çayı üzərindəki körpü istifadəyə verilmişdir 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Gədəbəydə Çolpan çayı 

üzərindəki körpünün açılışında iştirak etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı körpünün yerləşdiyi avtomobil yolunun sxematik planı ilə tanış oldu. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov məlumat verdi ki, körpü Gədəbəy şəhərinin girişində, Şəmkir-

Gədəbəy magistral avtomobil yolunun 42-ci kilometrliyində yerləşir. Çolpan çayı üzərində 1988-ci ildə 

tikilən üçaşırımlı, 60 metr uzunluğunda olan körpü uzunmüddətli istismardan və təbii aşınmalardan sonra 

qəzalı vəziyyətə düşmüşdü. Gədəbəy şəhərinə giriş üçün alternativ yol olmadığından yeni körpünün 

tikilməsinə zərurət yaranmışdı. Körpünün tikintisinə 2012-ci ilin noyabrında başlanılmış, bu ilin 

sentyabrında başa çatdırılmışdır. Yenidən qurulan körpü əhalinin gediş-gəlişini xeyli asanlaşdıracaqdır. 

Körpünün uzunluğu 95 metr, eni isə 14 metrdir. Dördaşırımlı körpü Gədəbəy şəhərinin kəndlərlə nəqliyyat 

əlaqəsinin yaxşılaşdırılmasında, həmçinin rayonun iqtisadiyyatının və turizmin inkişafında mühüm rol 

oynayacaqdır. 

Azərbaycan Prezidenti Gədəbəydə aparılan abadlıq-quruculuq işlərindən bəhs edən videoçarxa 

baxdı. 

Qeyd edildi ki, körpü ilə yanaşı, Gədəbəy-Novosaratovka-Qaravəlilər avtomobil yolu da yenidən 

qurulmuşdur. Yoldakı hərəkət zolaqlarının eni 11,5, piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş səkilərin eni 2,5 

metrdir. Birinci mərhələdə yolun Gədəbəy-Novosaratovka hissəsi yenidən qurulmuşdur. Yeni yol yatağı 

tikilərək üzərinə asfalt-beton örtük salınmışdır. Sel sularının təsirindən uçmuş yol kənarları bərpa 

edilmişdir. Yolun bu hissəsinin uzunluğu 27 kilometrdir. İki hərəkət zolaqlı yolun eni 7 metrdir. Hazırda 

yolun bu hissəsində tikinti işləri tamamlanmışdır. İkinci mərhələdə yolun Novosaratovka-Qaravəlilər 

hissəsi çəkiləcəkdir. Bu hissənin uzunluğu 29 kilometrdir. Layihəyə uyğun olaraq 10 metr enində torpaq 

yatağının üzərində eni 6 metr olan ikizolaqlı yol tikiləcəkdir. Bundan əlavə bəzi hissələrdə beton suaxıdıcı 

novların, yol çiyinlərinin, bəzi hissələrdə isə metal sədlərin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yolun bu 

hissəsində hazırda tikinti işləri davam etdirilir. Hər iki layihə “Gəncəkörpütikinti-2” ASC tərəfindən uğurla 

icra olunmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 
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Gədəbəydə “Azerbaijan International Mining Company Limited” şirkətinin yeni zavodu açılmışdır 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Gədəbəydə “Azerbaijan 

International Mining Company Limited” şirkətinin yeni zavodunun açılışında iştirak etmişdir. 

Bildirildi ki, yeni zavodun tikintisinə ötən il başlanılmış, bu ilin iyununda başa çatdırılmışdır. 

Zavodda saatda 100-150 ton filiz emal olunur. Köhnə zavodda filizin tərkibindən 70 faiz qızıl alınırdısa, 

yeni müəssisədə bu göstərici 85 faiz təşkil edir. Bu zavodda sulfidli filiz emal olunacaqdır ki, köhnə 

müəssisədə bu proses həyata keçirilə bilmirdi. Yeni müəssisənin fəaliyyəti nəticəsində ətraf mühitə kimyəvi 

maddələrin yayılmasının təsiri azalacaqdır. Bu məqsədlə anbar tikilmiş və tullantıların oraya axıdılması 

üçün xüsusi mühafizə olunan boru xətti çəkilmişdir. 

İstehsal prosesini izləyən dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, zavodda istifadə olunan 

texnologiyalar xaricdən gətirilmişdir. Emal prosesində istifadə olunan aşındırma sistemi Avstraliya, 

çökdürmə sistemi isə Cənubi Afrika Respublikasının istehsalıdır. Köhnə zavodda çökdürmə prosesi açıq 

havada aparılırdısa, yeni müəssisədə bu əməliyyat qapalı çənlərdə həyata keçirilir. Yeni müəssisənin tikinti 

sahəsi 14,4 min kvadratmetrdir. Burada 32 min unsiya qızıl istehsalı nəzərdə tutulmuşdur. 

Bildirildi ki, Gədəbəy yatağı hələ qədim dövrlərdən məlum olmuş, dəfələrlə mis və nəcib metalların 

çıxarılması məqsədilə istismar edilmişdir. 1864-1917-ci illərdə yataqda müvafiq qaydada dağ-mədən işləri 

aparılmışdır. Həmin dövrdə Almaniyanın “Siemens” şirkəti yataqda mis hasilatı ilə məşğul olmuş, 

təxminən 2 milyon ton filiz çıxarılmışdır. 1997-ci ildə Azərbaycanın “Azərqızıl” Dövlət Şirkəti ilə ABŞ-ın 

“R.V. İnvestment Group Services LLC” şirkəti arasında Gədəbəy, Qoşa, Ordubad qrupu, Söyüdlü, 

Qızılbulaq və Vecnəli perspektiv qızıl filizi yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü 

haqqında Saziş imzalanmışdır. Gədəbəy qızıl-mis layihəsi gəlirdə payı 51 faiz olmaqla Azərbaycan 

hökuməti ilə birlikdə həyata keçirilir. Payı 49 faiz olan Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyat Şirkəti 

layihəyə rəhbərlik edir. Layihə çərçivəsində ilk zavod 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə 

fəaliyyətə başlamışdır. 

Prezident İlham Əliyev zavodu işə saldı. 

Azərbaycan Prezidenti müəssisədə yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi, tapşırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 
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Prezident İlham Əliyev Gədəbəydə “Halal Qida” süd emalı zavodu və tərəvəz məhsullarının 

tədarükü, saxlanılması və satışı kompleksi ilə tanış olmuşdur 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Gədəbəydə “Halal Qida” 

süd emalı zavodu və tərəvəz məhsullarının tədarükü, saxlanılması və satışı kompleksi ilə tanış olmuşdur.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, kompleksin ümumi dəyəri 4,1 milyon manatdır və bu 

layihəyə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 2,8 milyon manat güzəştli 

kredit verilmişdir. Tutumu 10 min ton olan soyuducu anbar kompleksi xaricdə istehsal olunan avadanlıqla 

təchiz edilmişdir. Soyuducu anbar kompleksi Gədəbəy və ətraf rayonlarda fəaliyyət göstərən sahibkarların 

yetişdirdiyi tərəvəz məhsullarının uzun müddət itkisiz saxlanmasına və digər mövsümlərdə daxili bazarın 

təmin olunmasına imkan yaradacaqdır. Gündəlik istehsal gücü 5 ton olan kartof emalı sahəsi Hollandiya 

texnologiyası əsasında qurulmuşdur. Burada Gədəbəy və ətraf rayonlardan tədarük olunacaq kartofun 

yuyulması, çeşidlənməsi və son zamanlarda istehlakçıların yarımfabrikat məhsullara tələbatını nəzərə 

alaraq kartofun qabıqdan çıxarılaraq doğranmış formalarda vakuum qablaşdırılması həyata keçiriləcəkdir. 

Bildirildi ki, istehsal olunacaq süd və kartof məhsulları daxili bazarla yanaşı, xarici ölkələrə də ixrac 

ediləcəkdir. Müəssisənin xammal bazası yerli fermerlərdən tədarük olunacaq məhsullar hesabına təmin 

ediləcəkdir. Bu layihələrin icrası nəticəsində 74 nəfər yeni iş yeri ilə təmin olunmuşdur. 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun icraçı direktoru Şirzad 

Abdullayev Prezident İlham Əliyevə kompleksin tərkibində fəaliyyət göstərən və regionun digər 

rayonlarında olan istehsal və emal müəssisələri barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, Gəncədə “Elba” və 

“Halal Qida” brendi ilə 5 növdə, 30-a yaxın çeşiddə kolbasa və sosiska, 2 çeşiddə yarımfabrikat – çiy və 

bişməmiş dönər istehsal edən, illik istehsal gücü 5 min ton olan ət emalı fabriki, Daşkəsəndə illik istehsal 

gücü min ton olan ət kəsimi fabriki və min tonluq soyuducu anbar, Samuxda illik istehsal gücü 1,6 min ton 

olan broyler fabriki fəaliyyət göstərir. Hazırda Gəncədə illik 12 min ton ət kəsimi və 3,2 min ton ət emalı 

gücünə malik olan, Almaniya və Türkiyə texnologiyası əsasında müasir ət kəsimi və emalı fabriki də inşa 

olunur. İstehsal olunan ət məhsullarının Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu ilə yanaşı, respublikanın digər şəhər 

və rayonlarında da satışı həyata keçirilir. Bu layihələrin həyata keçirilməsində İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən ayrılmış dövlət güzəştli kredit vəsaitləri mühüm rol oynayır. 

Dövlətimizin başçısı gündəlik istehsal gücü 10 ton olan süd emalı zavodunda yaradılan şəraitlə də 

tanış oldu. Bildirildi ki, müasir texnologiyalar əsasında qurulan süd emalı müəssisəsində ilkin olaraq pendir, 

qatıq, xama və digər süd məhsullarının istehsalı nəzərdə tutulur. Gələcəkdə İsveçrənin “Tetra Pak” 

şirkətinin müasir avadanlığı ilə təchiz edilməklə süd məhsullarının ekoloji təmiz qablaşdırılması və daha 

uzunmüddətli saxlanılması məqsədilə istehsal sahəsinin genişləndirilməsi planlaşdırılır. Burada istehsal 

olunan məhsullar “Gədəbəy” brendi adı altında buraxılacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 
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Prezident İlham Əliyev Gədəbəy Aşıq Musiqisi Məktəbinin açılışında iştirak etmişdir 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Gədəbəy Aşıq Musiqisi 

Məktəbinin açılışında iştirak etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. 

Azərbaycan Prezidentini Gədəbəy aşıqları öz ifaları ilə salamladılar. 

 

Prezident İlham ƏLİYEV dedi:  

- Salam. Xoş gördük. Nə var, nə yox? Necəsiniz? 

Aşıq İsfəndiyar RÜSTƏMOV:  

Xoş gəlibsiniz bu diyara, 

Heydər oğlu İlhamımız. 

Mən qurbanam o boyuna,  

Heydər oğlu İlhamımız.  

Gələn yolun, qədəmlərin mübarək,  

Hər təzə ayların, ilin mübarək.  

Müstəqil dövlətin, elin mübarək, 

Yaşa, Heydər oğlu, yaşa, min yaşa. 

Bizim xalqın Sizə var məhəbbəti, 

Bu dağların tükənməzdir sərvəti. 

Aşıq İsfəndiyar edir niyyəti, 

Mehriban xanımla ömür sür başa, 

Yaşa, Heydər oğlu, yaşa, min yaşa. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. 

Aşıq İsfəndiyar RÜSTƏMOV: Boyuna qurban olum. Xoş gəlmisən. Bu saz müqəddəs olduğuna 

görə mən bu sazı Gədəbəy aşıqları adından Sizə bağışlayıram.  

Dövlətimizin başçısına Gədəbəy aşıqları adından saz hədiyyə olundu.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. 

Aşıq İsfəndiyar RÜSTƏMOV: Möhtərəm Prezidentimiz. Bu binanı Siz tikdirdiniz. Sizin verdiyiniz 

hər tapşırıq, Sərəncam qəlbimizdədir. Allah Sizi qorusun! 

Bizim Gədəbəy artıq dəyişib. Şəhərə oxşayır. Bulaqlar, sular çəkilir, körpülər tikilir. Qadan alım, 

bunların hamısı Sizin hünərinizin bəhrəsidir. Sizə minnətdaram.  

Prezident İlham Əliyev Gədəbəy rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri qarşısında çıxış edərək dedi: 

- Çox sağ olun. Şadam ki, yenidən görüşürük. Bax, bu məktəbin açılışında bərabər toplaşmışıq. 

Xatırlayırsınızsa, bu məktəbin təməl daşını biz bərabər qoyduq.  

Çox şadam ki, artıq gözəl, göz oxşayan bir məktəb tikilmişdir. Bu məktəbin tikintisi o deməkdir ki, 

aşıq sənəti yaşayır və yaşayacaqdır. 

Əlbəttə ki, məktəbdə oxuyan şagirdlər, uşaqlar, gənclər bu sənəti gərək yaşatsınlar. Sizdən nümunə 

götürüb bu sənəti yaşatsınlar. Çünki aşıq sənəti bizim milli sərvətimizdir, milli sənətimizdir. Azərbaycanda 

aşıq sənətinin çox dərin kökləri vardır. Azərbaycan aşıq sənətinin vətənidir. Əlbəttə ki, sizin kimi istedadlı 

aşıqların fəaliyyəti, sizin əməyiniz gələcək nəsillər üçün də örnək olmalıdır. Çünki gənc nəsil 

vətənpərvərlik ruhunda və milli ruhda tərbiyə almalıdır. Həmişə gənclərlə görüşlər zamanı bunu qeyd 

edirəm ki, gənclər bilikli, Vətənə bağlı olmalıdırlar, vətənpərvər və milli ruhda böyüməlidirlər. Milli ruh 

da aşıq sənətidir. Milli ruh bizim musiqimizdir, muğam sənətidir, ədəbiyyatımızdır, xalçaçılıq sənətidir. 

Azərbaycanın bu sənəti bizim böyük sərvətimizdir, dünyanın sərvətidir.  

Xalçaçılıq sənəti - onun vətəni Azərbaycandır. Aşıq sənətinin vətəni Azərbaycandır. Muğamın 

vətəni Azərbaycandır. Azərbaycan xalqı çox istedadlı xalqdır. Bu sənəti Siz yaşadırsınız və gənc nəsillərə 

əmanət edirsiniz. Ona görə, bu məktəbin tikintisi çox böyük məna daşıyır. Təsadüfi deyil, mən ikinci dəfə 

burada olarkən məsələ qaldırıldı ki, belə məktəbin tikintisinə ehtiyac vardır. Məktəbin təməl daşını bərabər 

qoyduq. Bu gün isə məktəbin açılışında bərabər iştirak edirik. Yəni, Azərbaycan dövləti gücləndikcə əlbəttə 

ki, məktəblərin tikintisi, musiqimizin, mədəniyyətimizin inkişafı ilə bağlı daha da ciddi addımlar 

atılacaqdır. Çünki bu, bizim gələcəyimizdir. Azərbaycan dövləti güclü, müasir dövlətdir. O dövlətdir ki, 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

Dövlət Proqramı 

2009-2013 

 

41 

 

milli köklər üzərində qurulubdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin dünyagörüşü bundan ibarət idi ki, müasir 

Azərbaycan, dövlətçiliyinin əsasları ancaq milli mənəvi dəyərlər üzərində qurulmalı idi və quruldu da.  

Belə olan halda xalqımızın gələcəyi çox parlaq olacaqdır. Çünki bizim dövlətçiliyimizin əsasları 

milli əsaslardır. Bu gün bizim ideoloji əsaslarımız milli əsaslar, milli dəyərlər üzərində qurulubdur. Bu 

dəyərlər arasında bizim musiqimiz, ədəbiyyatımız, aşıq sənətimiz xüsusi yer tutur. Aşıq sənəti sadəcə olaraq 

xalq yaradıcılığı deyildir. Bu, Azərbaycan xalqının ürəyində yaşayan çox böyük dəyərdir. Siz də dəyərli 

insanlarsınız ki, bu sənəti yaşadırsınız. Ölkəmizin hər bir yerində milli musiqi, ədəbiyyat inkişaf edir. Bizim 

musiqimiz çox gözəldir və dünya miqyasında tanınır. Ədəbiyyatımız, kitablarımız, tarixi abidələrimiz - 

bizim dövlətimiz nə qədər zəngindir, xalqımız nə qədər istedadlıdır! Bütün bunlar xalqımızın istedadının 

məhsuludur. Ona görə, bu gün təkcə Gədəbəy üçün deyil, ölkəmiz üçün əlamətdardır. Çünki gözəl, yaraşıqlı 

məktəb açılır və bu məktəbdə oxuyacaq uşaqlar, gənclər bu sənəti yaşadacaqlar. 

Gədəbəy rayonunda olarkən, bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, hər yerdə olduğu kimi, burada 

da inkişaf gedir, quruculuq vardır, abadlıq işləri aparılır. Mən xatırlayıram ki, bu küçə tamamilə başqa 

görkəmdə idi. İndi binalar bərpa edilir, küçələr salınır. Bu gün buraya gələrkən körpünün açılışında iştirak 

etmişəm. Kənd yolu çəkilir. Təqdimatda göstərildiyi kimi, heç vaxt yol olmayan yerlərdə 56 kilometr 

uzunluğunda kənd yolları tikilir. Torpaq yol olmuşdur, insanlar əziyyət çəkirdilər. İndi kənd yolu çəkilir. 

İçməli su layihəsi icra ediləcəkdir. Biz mütləq Gədəbəy şəhərini təmiz içməli su ilə təmin edəcəyik. Hesab 

edirəm ki, gələn ilin sonuna qədər bu layihənin əsas hissəsi başa çatmalıdır. Bir müddət bundan əvvəl 

kəndlərə qazın verilməsi başlamışdır. Onu da qeyd etməliyəm ki, bir qədər ləng gedir. Daha da sürətli 

getməlidir ki, əksər kəndlər qazlaşdırılsın. Məktəblər, binalar tikilir. Şəmkir-Gədəbəy yolu yaxşı 

vəziyyətdədir, rahat yoldur. Növbəti illərdə yeni kənd yollarının tikintisi də nəzərdə tutulub. Bu gün mənə 

bu məsələ təqdim olundu. Göstəriş veriləcəkdir ki, bütün kəndlərə gedən yollar yenidən qurulsun, Gədəbəy 

rayonu daha da sürətlə inkişaf etsin, burada insanlar daha da rahat, xoşbəxt, rifah, əmin-amanlıq içində 

yaşasınlar. Necə ki, bu gün bütün Azərbaycan vətəndaşları rifah, sülh, əmin-amanlıq içində yaşayırlar. 

Bizim inkişafımızın əsas səbəbi məhz budur. Sabitlik, əmin-amanlıq, cəmiyyətdə mövcud olan xoş əhval-

ruhiyyə bu gün Azərbaycanı bir çox ölkələrdən fərqləndirən cəhətdir.  

Sizi bir daha alqışlayıram, salamlayıram, aşıqlara öz dərin hörmətimi bildirmək istəyirəm, sizə 

cansağlığı və yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.  

Professor Məhərrəm QASIMLI Gədəbəyin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə 

dövlətimizin başçısına təşəkkür edərək dedi: 

- Cənab Prezident, Gədəbəyimizə xoş gəlmisiniz. Biz bu gün çox böyük bir mədəni-tarixi hadisənin 

iştirakçısıyıq. Əlbəttə, belə bir möhtəşəm sarayın qurulması sözün həqiqi mənasında çox əzəmətli bir tarixi 

hadisədir. Bildiyimiz kimi, ozan-aşıq mədəniyyəti, bayaq siz də çox gözəl dediniz, bizim milli mənəvi 

varlığımızın əsas göstəricilərindən biridir. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev ozan-aşıq mədəniyyətini milli 

varlığımızın mötəbər qaynağı olduğunu xüsusi qeyd etmişdir. Bu söz Dədə Qorqud ensiklopediyasında 

qızıl hərflərlə keçir.  

Bu gün o ideya, o düşüncə bu sarayın simasında öz əyaniliyini bir daha tapır. Biz Sizə təşəkkür 

edirik ki, Sizin dövrünüzdə Azərbaycanın milli sərvətləri qeyri-maddi irs olaraq UNESCO səviyyəsində öz 

təsdiqini tapdı. Allah Mehriban xanımın canını sağ etsin ki, bu fədakarlığı çox səylə həyata keçirdi və 

doğrudan da, bu gün Azərbaycanımızda təkcə iqtisadi sahədə deyil, mədəni-mənəvi sahədə də çox böyük 

quruculuq işləri gedir. Bizim sazımız, sözümüz, muğamımız, xalça sənətimiz, Novruz bayramı ilə bağlı 

olan proseslər bunun hamısının ifadəsidir. Biz bəlkə də hadisələrin içərisində olduğumuz üçün bunun 

möhtəşəmliyini o qədər də görə bilmirik, amma kənardan gələnlər, xarici qonaqlarımız Azərbaycanı heyrət 

içərisində seyr edirlər. Bu, çox böyük uğurdur. Bu, Sizin sayənizdə, Sizin ulu Heydər Əliyev siyasətini, 

onun strateji hədəflərə yönəlmiş siyasətini gerçəkləşdirməkdə əldə etdiyiniz uğurların nəticəsidir. Biz Sizə 

çox təşəkkür edirik. İnşallah sazımız-sözümüz hər zaman Sizinlə bir yerdə olacaqdır. Əlbəttə, ustadımızın 

da dediyi kimi, saz çox müqəddəs alətdir. Qoy sazın ruhu, sazı qoruyan ruh, ulu ozanların ruhu hər zaman 

sizə yardımçı olsun, onun işığı, xeyiri, bərəkəti Sizinlə bir yerdə olsun. Biz Sizə dərin təşəkkür edirik ki, 

sazımıza, sözümüzə, aşıq sənətinə belə gözəl, əzəmətli sarayı bəxş etdiniz. İnanırıq ki, siz Bakımızda da 

aşıqlar üçün belə gözəl bir saray tikdirəcəksiniz. Buna da şübhəmiz yoxdur. Çünki Siz sazın, sözün, 

mənəviyyatımızın dostusunuz. Biz Sizinlə fəxr edirik. Siz burada qeyd etdiniz ki, aşıq məktəbi gənclər 

üçündür, gələcəyimiz üçündür. Burada gənclərimiz dayanıblar. Sizin sözünüzə qüvvət olaraq indi onlar ifa 

edəcəklər. Siz gənclərin dostu olan bir Prezidentsiniz. O mənada gəncləri də dinləməyinizi xahiş edirik. 
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X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev gənc aşıqların ifasını dinlədi. 

 

X X X 

 

Daha sonra xatirə şəkli çəkdirildi.  

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev Gədəbəy Aşıq Musiqisi Məktəbinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, 

burada yaradılan şəraitlə tanış oldu.  

Bu musiqi ocağının təməli 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Binanın 

həyətində Aşıq Ələsgərin heykəli ucaldılmışdır. Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham 

Əliyevin mədəniyyətin inkişafına və Gədəbəyə səfərlərini əks etdirən fotolardan ibarət guşə yaradılmışdır.  

Bildirildi ki, bu ilin iyununda başa çatdırılan tikinti işləri çərçivəsində ikimərtəbəli binada bütün 

şərait yaradılmışdır. Musiqi məktəbində inşaat işləri “Lider Monolit” şirkəti tərəfindən həyata keçirilmişdir. 

Burada kitabxana və qiraət zalı yaradılmış, musiqi xəzinəsini özündə əks etdirən kitab və nəşrlərlə 

zənginləşdirilmişdir. Sahəsi 194 kvadratmetr olan 121 yerlik akt zalı, həmçinin səhnə zəruri avadanlıqla 

təchiz olunmuşdur. Burada səsyazma studiyası da qurulmuşdur. Məktəbdə köməkçi otaqlarla yanaşı, qrim 

otağı, yeməkxana da fəaliyyət göstərir. Sinif otaqlarında tədrisin yüksək səviyyədə aparılması üçün hər cür 

şərait vardır. Bu musiqi məktəbinin özəlliyini artıran mühüm amillərdən biri də burada aşıq musiqi sənəti 

ilə bağlı muzeyin yaradılmasıdır. Muzeydə Gədəbəy aşıqları, o cümlədən ölkəmizin tanınmış saz ustadları 

haqqında məlumatlar toplanmışdır. Bundan əlavə, aşıq sənətinə dair müxtəlif eksponatların nümayiş 

etdirildiyi muzey zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Hazırda rayonda 150-dən çox aşıq vardır. Binanın ikinci 

mərtəbəsində divarda Azərbaycanın tanınmış aşıqlarının fotoları, ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident 

İlham Əliyevin ölkəmizdə aşıq sənətinin inkişafı ilə bağlı sərəncamlarının surətləri asılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı Aşıq Musiqisi Məktəbində yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi. 

  

AzərTAc 

10 sentyabr 2013-cü il  
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Goranboy 

 
2009, 20 noyabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Goranboy rayonuna səfəri: Ümummilli liderin abidəsini ziyarət 

➢ Məcburi köçkünlər üçün salınan yeni qəsəbənin açılışı 

➢ “Lalə-Tekstil” MMC-nin fəaliyyəti ilə tanışlıq 

➢ Goranboyda yeni hotel açılmışdır 

➢ “Gilan ənd Knauf Gipso-Karton” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə tanışlıq 

➢ Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

 

2011, 10 fevral 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Goranboy rayonuna və Naftalan şəhərinə səfəri: Goranboyda 

ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Prezident İlham Əliyev Goranboyda məcburi köçkünlər üçün salınmış yaşayış məhəlləsinin açılışında 

iştirak etmişdir  

 

2012, 21 yanvar 

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

abidəsini ziyarət 

➢ Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Goranboy rayonunda 

təmas xəttindəki “N” saylı hərbi hissədə olmuşdur 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Goranboyda şahmat məktəbinin açılışında iştirak etmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Goranboy Mədəniyyət Evinin əsaslı təmirdən sonra açılışında iştirak etmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası Goranboy rayon təşkilatının yeni inzibati binasının 

açılışında iştirak etmişdir 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Goranboy şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin yeni binasının 

açılışında iştirak etmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Goranboyda Nizami Gəncəvi adına parkın açılışında iştirak etmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Goranboyda 525 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış əhəllənin açılışında 

iştirak etmişdir 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Goranboy rayonuna səfəri 

Ümummilli liderin abidəsini ziyarət 

(20 noyabr 2009-cu il) 

 

Noyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Goranboy rayonuna 

gəlmişdir. 

Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar. 

Ölkəmizin iqtisadi potensialı artdıqca regionlarımız da abadlaşır, hərtərəfli tərəqqi dövrünə qədəm 

qoyur. Bu inkişaf və tərəqqi Goranboyun simasında da hiss olunur. Rayonda tikinti-quruculuq işlərinin 

həcmi genişlənmişdir. Regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun 

olaraq yaşayış məntəqələrində bu sahədə işlərin aparılmasına daha çox diqqət ayrılmışdır. Son illərdə 

Goranboyun iqtisadiyyatında ciddi artım əldə olunmuşdur. 

Şəhərin bütün küçələrinə asfalt örtüyü salınmış, kəndlərarası yollar təmir edilmişdir. Rayonda 

sahibkarlığın inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması daim diqqətdə saxlanılmışdır. Bu ilin 9 ayında əhaliyə 

göstərilən pullu xidmətlərin həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə xeyli artmışdır. Həmin müddətdə 

rayonda ümumi məhsul buraxılışı 5,7 milyon manat artaraq 112 milyon manata, adambaşına düşən gəlirlər 

isə 1157 manata çatmışdır. Orta aylıq əmək haqqı 185 manatdan çox, adambaşına düşən gəlirlər isə 1164 

manat olmuşdur. 

Rayonda səhiyyə və təhsil sektorunun inkişafı diqqətdə saxlanılmış, müasir məktəb binaları və tibb 

ocaqları tikilmişdir. Bu işlər uğurla davam etdirilir. 

Prezident İlham Əliyev şəhərin mərkəzində salınmış Heydər Əliyev parkında ulu öndərin abidəsini 

ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu. 

Dövlətimizin başçısı parkı gəzdi, görülmüş abadlıq işləri ilə tanış oldu. 

Burada rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş oldu. 

 

AZƏRTAC 

2009, 20 noyabr  

  

https://azertag.az/
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Məcburi köçkünlər üçün salınan yeni qəsəbənin açılışı 

(20 noyabr 2009-cu il) 

 

Noyabrın 20-də Goranboy rayonunun Veyisli kəndi yaxınlığında məcburi köçkünlər üçün salınmış 

yeni qəsəbənin açılış mərasimi olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı qəsəbədə məskunlaşan Natiq Bayramovun evində oldu. 

PREZİDENT: Necə evdir? Yaxşıdır? 

EV SAHİBLƏRİ: Çox sağ olun, çox razıyıq, minnətdarıq. 

PREZİDENT: Üçotaqlıdır? 

EV SAHİBLƏRİ: Bəli, üçotaqlıdır. 

PREZİDENT: 1993-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər işğal olunub. Elə o vaxtdan gəlmisiniz bura? 

EV SAHİBLƏRİ: Bəli. 

PREZİDENT: Amma indi burada gözəl qəsəbə salınıb. İndi bütün yerlərdə çadır şəhərcikləri 

yoxdur, ləğv edilib. Biz növbəti mərhələdə bütün yararsız evlərdə yaşayan insanları köçürməliyik. 

Yataqxanalarda, məktəblərdə yaşayanlar vardır. İctimai binalarda, hərbi hissələrin ərazilərində dözülməz 

şəraitdə yaşayırlar. Ona görə biz çalışırıq və çalışacağıq ki, müvəqqəti də olsa siz normal şəraitdə 

yaşayasınız. Bu da müvəqqəti bir yaşayış yeridir. İşğaldan azad olunandan sonra Kəlbəcərdə belə gözəl 

evlər tikəcəyik. 

Bu ədalətsizlik davam edə bilməz. Bu beynəlxalq hüququn normalarının pozulması nə vaxta qədər 

davam edəcək? Biz indi xoş niyyət göstəririk. Biz danışıqlarda iştirak etməklə güzəşt edirik - 15 il ərzində 

və daha da çox. 15 il sadəcə olaraq müharibə dayanıb. Bu yaxınlarda Bakıda məcburi köçkünlərlə görüşdə 

də demişəm ki, 1992-ci ildə Minsk qrupu yaradılıb. O da müsbət bir hal idi ki, beynəlxalq birlik bu məsələ 

ilə əlaqədar mövqeyini bildirdi, Minsk qrupu yaradıldı. Onun üçün ki, torpaqlarımız işğaldan azad edilsin. 

Bu məqsədlə yaradıldı. Ona görə yaradılmadı ki, əzəli torpağımız olan Dağlıq Qarabağda ikinci erməni 

dövləti yaradılsın. 

Ondan əvvəl və ondan sonrakı bütün qərarlarda Azərbaycanın mövqeyi, Azərbaycanın haqq işi öz 

təsdiqini tapmışdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul edib. Dünyada Təhlükəsizlik Şurasından 

üstün heç bir başqa qurum yoxdur. Budur, əgər onun qərarları icra olunmursa, deməli, ya Təhlükəsizlik 

Şurasının təsiri aşağı səviyyədədir, ya da ki, beynəlxalq hüquq normaları ümumiyyətlə işləmir. Belədirsə, 

onda hər kəs öz işini bilsin. Əgər beynəlxalq hüquq işləmirsə, biz də işimizi bilək. Biz heç bir qanun 

pozuntusu etməmişik. Biz hər şeyi qanun çərçivəsində, beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində etməyə 

çalışırıq. Ondan sonra ATƏT-in zirvə görüşləri olmuşdur, qərarlar qəbul edilmişdir, icra olunmur. Biz nə 

etməliyik? Gözləməliyik? Nə vaxta qədər? Niyə Azərbaycanın vətəndaşları öz doğma torpaqlarına qayıda 

bilməsinlər? Niyə kəlbəcərlilər Kəlbəcərə qayıda bilməsinlər? Nədir ki, ermənilər bunu istəmir. Nə üçün? 

Onların nə ixtiyarı var? Ona görə bilirsiniz, bu məsələlər artıq öz həllini çoxdan tapmalı idi, çoxdan. Sadəcə 

biz istəyirik ki, bunu danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə edək. Amma digər tərəfdən bu vəziyyətlə də barışmaq 

düzgün deyildir. Nə vaxta qədər barışmalıyıq? Ona görə biz hələ çalışırıq ki, bu məsələni sülh yolu ilə həll 

edək. 

Bu yaxınlarda yenə Ermənistan prezidenti ilə görüşüm olacaqdır. Bu görüşlər bəzən uğurlu olur. 

Bəzən Ermənistan tərəfi vaxt uzatmaqla məşğul olur. Son görüşlər deyə bilərəm ki, heç bir nəticə vermədi. 

Çünki Ermənistan tərəfi tamamilə qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirirdi. Bunun səbəbi nədir? Ola 

bilər ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesi onları bir qədər ruhlandırdı. Onlarda 

yanlış fikir oyatdı ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədi açılacaq, Qarabağ məsələsi isə kənara qoyulacaqdır. 

Ancaq gedən proseslər onu göstərir ki, bu, baş verməyəcəkdir. Həm Azərbaycanın qətiyyətli mövqeyi, həm 

Türkiyə ictimaiyyətinin qətiyyətli mövqeyi, həm Türkiyə rəhbərlərinin verdikləri bəyanatlar və bizə 

verdikləri sözlər - bütün bunlar göstərir ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri Dağlıq Qarabağ məsələsi həll 

olunmadan həll edilə bilməz. Ona görə Ermənistan tərəfi bunu dərk etməlidir. 

İndi bax Azərbaycanın hər tərəfində, demək olar ki, hər həftə çox vacib bir hadisə baş verir. Bax 

dünən 300 milyon avro dəyərində 525 meqavat gücündə yeni, müasir elektrik stansiyası açılıb. Dünən 

Yevlax-Ucar avtomobil yolu istifadəyə verilib. O da böyük vəsait tələb edir. Bu həftənin əvvəlində Bakıda 

məcburi köçkünlər üçün böyük vəsait tələb edən doqquzmərtəbəli 6 ev təhvil verilib. Bu gün burada bu 

qəsəbə açılır. Yəni hər həftə, hər gün Azərbaycanda nə isə uğurlu bir hadisə və inkişaf baş verir. 
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Amma orada nə var? Heç nə. Yəni iqtisadiyyat, demək olar ki, iflic vəziyyətindədir. Ona görə, bax 

bu iqtisadi, siyasi, diplomatik uğurlarımız, hərbi potensialın gücləndirilməsi, Azərbaycanda ümumiyyətlə, 

vətəndaş birliyi, bütün bu amillər bizim mövqelərimizi gücləndirir. Düzdür, amma bizə nəticə lazımdır. 

Bizə lazımdır ki, onlar torpaqlarımızdan tezliklə öz xoşu ilə çıxsınlar. Onda sülh yaranar. Onda artıq heç 

kim deməyəcək ki, Azərbaycan niyə öz hərbi potensialını gücləndirir? Bəzən biz bəzi beynəlxalq 

dairələrdən eşidirik ki, Azərbaycan niyə silahlanır? Kimin nə işi var? Biz başqasının pulu ilə silahlanmırıq 

ki. Öz pulumuzla, öz imkanlarımız hesabına silahlanırıq. Bəs nə etməliyik? Bu məsələlər elədir ki, gərək 

biz ciddi fikirləşək və lazım olan addımları lazım olan vaxtda ataq. 

Biz elə etməliyik ki, bu məsələ birdəfəlik və hərtərəfli həll olunsun. Çünki indi mən 6 ildir bu 

danışıqlar prosesində iştirak edirəm. Bu danışıqlar prosesində nədən başlamışıq və nəyə gəlmişik. İndi deyə 

bilərəm ki, Ermənistan tərəfinin razı olduğu ilk variant ondan ibarətdir ki, onlar qoşunlarını ancaq 4 

rayondan çıxaracaqlar. O rayonlar ki, çayboyu, dəmir yolunun üstündə yerləşir. Ondan sonra qalan rayonlar 

da müəyyən olunmamış vaxtadək qalacaq onların təsiri altında, onların sərəncamında. Danışıqlar 

prosesində birinci mərhələrdə 5 rayon - ondan sonra 6-cı Kəlbəcər, sonra Laçın. Amma bu da hələ 

məsələnin tam həlli deyildir. Biz istəyirik ki, Azərbaycan vətəndaşları Dağlıq Qarabağa, Şuşaya qayıtsınlar. 

Şuşa bizim tarixi şəhərimizdir. Əgər bu olmasa məsələ birdəfəlik həll oluna bilməz. Bir də elə etməliyik ki, 

əldə ediləcək razılaşmalar elə olsun ki, daha bundan sonra hansısa xoşagəlməz hadisənin başlanması üçün 

əsas olmasın. Əgər əldə olunacaq razılaşma bizi tam şəkildə qane etməsə, nə vaxtsa bu məsələ istər-istəməz 

yenidən qalxa, yenidən təhlükə yarana bilər. Mən Ermənistan tərəfinə həmişə deyirəm ki, siz elə edin ki, 

bu sazişdən biz razı olaq. Çünki biz razı olmasaq, bu gün də olmasa sabah, 10 ildən sonra bu məsələ yenə 

də qalxacaqdır. 

Kim harada yaşayıb orada da yaşasın. Biz öz torpağımızda yaşamışıq, o cümlədən Dağlıq 

Qarabağın ərazisində, Şuşada və başqa kəndlərdə. Biz oraya qayıtmalıyıq. Ermənilər, məsələn, Xankəndidə 

- baxmayaraq ki, oraya ancaq 19-cu əsrdə köçüblər - 100 ildən çox yaşayıblar, orada da yaşasınlar. Biz 

demirik ki, yaşamasınlar. Demirik ki, biz sizi buradan qovaq, etnik təmizləmə siyasəti aparaq, siz çıxın 

gedin. Demirik. Halbuki dünyanın gözü qarşısında bizə qarşı etnik təmizləmə aparılmışdır. Kim harada 

yaşayıb orada da yaşamalıdır, ora qayıtmalıdır və beləliklə, ondan sonra sülh yarana bilər. Başqa cür 

davamlı sülh ola bilməz. Ermənistan bu gün qorxu içində yaşayır. Onların bu qorxu içində yaşaması ona 

gətirib çıxarır ki, ölkə öz müstəqilliyini təmin edə bilmir. Çünki qorxur. Qorxanda kimdənsə nəsə yardım 

istəyəcək. Kim kimə müftə yardım verir? Heç kim. Yardım verir, amma əvəzində nəsə götürür. O, nəsə çox 

önəmlidir. 

Düzdür, bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Düzdür. Amma Azərbaycanın müstəqilliyi heç kimdə 

şübhə doğurmur. Biz öz taleyimizin sahibləriyik. Baxmayaraq ki, torpağımızın bir hissəsi hələ ki işğaldadır. 

Bəzi ölkələr var ki, torpaqları işğal altında deyildir, amma onların taleyi başqalarının əlindədir. 

Bir daha sizi təbrik edirəm ki, belə gözəl evə köçmüsünüz. Arzu edirəm ki, siz burada çox 

yaşamayasınız. Çalışacağam ki, siz tezliklə öz doğma torpağınıza qayıdasınız. 

NATİQ BAYRAMOV: Siz idmana çox böyük yer verirsiniz. Biz də idmançı ailəsiyik. Söz veririk 

ki, bizim uşaq Azərbaycan bayrağını daha da yüksəklərə qaldıracaqdır. 

PREZİDENT: Bizim idmançılarımız İrəvanda da Azərbaycan bayrağını qaldırdılar. Azərbaycanın 

dövlət himnini səsləndirdilər. O vaxt gənclərin orada iştirakı ilə bağlı müxtəlif fikirlər var idi. Bəziləri etiraz 

edirdi, bəziləri elə fikirdə idi ki, lazım deyildir. Sonra mənə müraciət olundu. Mən dedim ki, getməlidirlər 

və qələbə qazanmalıdırlar. Belə də oldu. Beş idmançı getdi, beşi də medalla qayıtdı. Biri isə Azərbaycana 

qızıl medal gətirdi. Azərbaycanın dövlət himni İrəvanda səsləndi. Biz belə övladlar yetişdiririk. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni qəsəbə ilə tanış oldu. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, yeni qəsəbədə Kəlbəcər rayonundan olan 596 məcburi 

köçkün ailəsi yerləşdiriləcəkdir. Qəsəbə Prezident İlham Əliyevin 2004-cü ildə imzaladığı Sərəncamla 

təsdiq edilən “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun 

artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq salınmışdır. Qəsəbənin tikintisinə bu ilin iyununda 

Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun sifarişi ilə başlanmışdır. Qısa müddətə tikilmiş qəsəbə üçün 

120 hektar ərazi ayrılmışdır. Evlərin ümumi sahəsi isə 30.800, yaşayış sahəsi isə 19.445 kvadratmetrdən 

çoxdur. Evlərin 89-u bir, 275-i iki, 200-ü üç, 32-si isə dördotaqlıdır. Qəsəbədə bütün zəruri infrastruktur 
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yaradılmışdır. Bura uşaq bağçası, ambulatoriya, klub-icma mərkəzi, poçt binası və digər inzibati binalar 

daxildir. Qəsəbədə fərdi elektrik stansiyası tikilmiş, bütün evlər təbii qazla təchiz olunmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı qəsəbədə Kəlbəcər incəsənət ustalarının və Kəlbəcər aşıqlarının çıxışlarına 

baxdı. 

Prezident İlham Əliyev qəsəbənin baş planı ilə tanış oldu. 

Dövlətimizin başçısı qəsəbədə inşa olunan 360 yerlik orta ümumtəhsil məktəbinin açılışında da 

iştirak etdi. Burada şagirdlərin təhsili üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Məktəb zəruri avadanlıq və 

inventarla təchiz olunmuş, bütün siniflər əyani vasitələrlə təmin edilmişdir. Məktəbin idman zalında 

şagirdlərin fiziki sağlamlığı üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Kompyuter sinfində müasir kompyuterlər 

quraşdırılaraq internetə qoşulmuşdur. Məktəbdə ölkəmizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda 

qəhrəmanlıqla şəhid olan Kəlbəcər sakinlərinin xatirəsi əziz tutulur, yetişməkdə olan nəslə onların 

şücaətindən söhbət açılır. 

 

X X X 

 

Prezident İlham ƏLİYEV məktəblə tanışlıqdan sonra Kəlbəcər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüşdə çıxış edərək dedi: 

- Mən bu gün gəlmişəm bu gözəl gündə sizinlə bərabər olum. Gəldim ki, yeni salınmış bu gözəl 

qəsəbənin istifadəyə verilməsi gününü bir yerdə qeyd edək. Bu, çox əlamətdar hadisədir. 596 ev, gözəl 

məktəb, tibb məntəqəsi tikilib, yaşayış üçün bütün şərait vardır. Mən çox şadam ki, bu gün gözəl bir gündə 

sizin həyatınızın yeni mərhələsini bərabər qeyd edirik. Ancaq mən bu gün artıq qeyd etdim ki, bu, 

müvəqqəti bir yaşayış ərazisidir. Mən arzu edirəm və ümid edirəm ki, tezliklə siz öz doğma torpağınıza 

qayıdacaqsınız. Ancaq bununla yanaşı, biz çalışırıq ki, məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsini 

yaxşılaşdıraq. Bu məqsədlə çox böyük tədbirlər görülür, böyük işlər aparılır. Azərbaycan dövləti böyük 

vəsait xərcləyir ki, soydaşlarımız normal şəraitlə təmin olunsunlar. Bütün çadır şəhərcikləri ləğv edilir, artıq 

bu, tarixdir. Biz indiki mərhələdə digər yerlərdə, yararsız yerlərdə, ictimai binalarda, məktəblərdə, 

yataqxanalarda yaşayan soydaşlarımızın yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmalıyıq. 

2004-cü ildə bildiyiniz kimi, məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və 

məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı qəbul edilib və icra olunur. Proqram demək olar ki, tam 

şəkildə həyata keçirildi və 2007-ci ildə biz Proqrama əlavələr etdik. Bax bugünkü bu gözəl qəsəbə bu 

əlavələr hesabına yaradıldı. Bu, birinci qəsəbə deyildir. Artıq ölkəmizin müxtəlif yerlərində belə gözəl 

qəsəbələr tikilibdir. Xüsusilə Ağdam və Füzuli rayonlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərində böyük 

qəsəbələr tikilib. Ağdam və Füzuli rayonlarının əhalisinin demək olar ki, 50 faizdən çoxu artıq o yerlərdə 

yerləşibdir. Düzdür, onların kəndləri deyildir, amma öz rayonlarının ərazilərində yaşayırlar. 

Bakıda böyük işlər görülür. Bu həftənin əvvəlində Bakıda doqquzmərtəbəli altı binanın açılışında 

iştirak edirdik. Orada da 400-ə yaxın ailə yaxşı şəraitlə təmin edildi. Yəni, Azərbaycan dövləti bu 

istiqamətdə apardığı işləri davam etdirəcək və ağır vəziyyətdə, pis vəziyyətdə yaşayan insanların yaşayış 

səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Görülən bütün bu işlər Azərbaycan 

dövlətinin bir tərəfdən siyasətini, digər tərəfdən imkanlarını göstərir. Siyasət ondan ibarətdir ki, 

Azərbaycanda hər bir vətəndaş normal yaşasın. Son beş il ərzində məcburi köçkünlər öz yaşayış səviyyəsini 

böyük dərəcədə yaxşılaşdırıblar. 

Beş il bundan əvvəl köçkünlər arasında yoxsulluğun səviyyəsi 75 faiz idi, bu gün 25 faizdir. 25 faiz 

də çoxdur. 2008-ci ilin yekunlarına görə ölkə üzrə yoxsulların sayı 13 faiz idi, qaçqınlar, köçkünlər arasında 

25 faiz. Azərbaycanda ümumiyyətlə, yoxsul adam olmamalıdır. Bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, 

yoxsulluq tamamilə aradan qaldırılsın və Azərbaycan dövlətinin sosial siyasəti bu məqsədi güdür. Digər 

tərəfdən, bu işlərin görülməsi bir daha göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin imkanları vardır. İmkanlar 

olmasaydı, biz bu gözəl qəsəbələri tikə bilməzdik. Biz bunları öz hesabımıza - Azərbaycan dövlət 

büdcəsinin, Dövlət Neft Fondunun hesabına edirik. Yəni Azərbaycan bu işləri öz hesabına görür. Bu, böyük 

vəsait tələb edir. Ancaq biz bunu edirik və edəcəyik. Çünki insanların yaşayış səviyyəsi yaxşılaşdırılmalıdır. 

Müharibədən, işğaldan, etnik təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkən insanlar dövlət tərəfindən daim qayğı 

ilə əhatə olunmalıdırlar. 

Növbəti illərdə bu proseslər davam edəcəkdir. Azərbaycanın uğurlu iqtisadi inkişafı, Heydər 

Əliyevin neft strategiyası bizə bu imkanları yaratdı. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu bu missiyanı öz üzərinə 

götürübdür. Növbəti illərdə yeni qəsəbələrin salınması nəzərdə tutulubdur. Ancaq bu, məsələnin həlli 
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demək deyildir. Məsələnin həlli Azərbaycan torpaqlarının işğalçılardan azad edilməsidir. Bu məqsədə 

çatmaq üçün biz nə lazımdırsa onu edirik. Həm danışıqlar prosesində gedən işlər, həm iqtisadi 

imkanlarımızın gücləndirilməsi, ordu quruculuğunda aparılan işlər Azərbaycanı gücləndirir. Biz güclü 

olmasaq, Dağlıq Qarabağ məsələsini həll edə bilmərik. Çünki beynəlxalq müdaxilələr heç bir nəticə vermir. 

Əslində, bu müdaxilələr ancaq siyasi xarakter daşıyır. Bu həftənin əvvəlində mən qeyd etdim ki, bəzən 

başqa yerlərdə, başqa ölkələrdə işğalçı beynəlxalq qüvvələr tərəfindən dərhal yerinə oturdulur. Biz bu 

hadisələri tarixdən görmüşük. Ancaq Azərbaycan torpaqları işğal altına düşəndə beynəlxalq birlik bu 

qətiyyəti nümayiş etdirmədi. Ona görə, biz öz gücümüzə arxalanmalıyıq, güclü olmalıyıq ki, məsələni 

ədalətli, Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə həll edək. 

Mən şübhə etmirəm ki, buna nail olacağıq. Biz bütün səylərimizi səfərbər etmişik, həm siyasi müstəvidə, 

həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm iqtisadi sahədə. Biz ordu quruculuğu sahəsində böyük uğurlar əldə 

etmişik. Bu, yeni vəziyyətin yaradılmasına gətirib çıxarır. Artıq danışıqlar prosesində müsbət dəyişikliklər 

vardır. Ancaq Ermənistan tərəfi son addımı atmalıdır. O da ondan ibarətdir ki, qoşunlarını işğal edilmiş 

torpaqlardan öz xoşu ilə çıxarmalıdır. Belə olmasa, bölgədə vəziyyət gərginləşə bilər. 

Biz 20 ilə yaxındır ki, belə vəziyyətdə yaşayırıq, bununla barışırıq. Ancaq barışa bilmərik. Çünki 

insanların sosial vəziyyəti çox ağırdır, qəsəbələrin tikilməsi ilə biz o vəziyyəti yüngülləşdiririk, 

yaxşılaşdırırıq. Ancaq siz istəyirsiniz ki, doğma torpağınıza qayıdasınız, biz də bunu istəyirik. Siz 

Kəlbəcərdə yaşamalısınız, burada yox. Bura müvəqqəti bir yaşayış yeridir. Ancaq Ermənistan tərəfi bütün 

beynəlxalq normaları pozaraq bu imkanları vermir və danışıqlar nəticə vermir. Biz nə vaxta qədər bu 

vəziyyətlə barışmalıyıq. 

Bir neçə gündən sonra Ermənistan prezidenti ilə mənim növbəti görüşüm olacaqdır. O görüşə biz 

öz proqramımız ilə gedirik. O görüş danışıqlar prosesində həlledici rol oynamalıdır. Çünki bu il bir neçə 

dəfə görüşlər oldu, onların heç bir nəticəsi olmadı. Əgər bu görüş nəticəsiz qalsa, onda danışıqlara 

ümidlərimiz tükənəcəkdir. Danışıqlara ümidimiz tükənsə, o zaman bizim başqa yolumuz qalmır. Biz buna 

da hazır olmalıyıq. Son illər ərzində ordu quruculuğunda görülən işlərin təbii ki, məqsədi vardır. Biz 

milyardlarla vəsait xərcləyirik, ordumuzu gücləndiririk, yeni silahlar alırıq, texnika alırıq, təmas xəttində 

öz mövqelərimizi gücləndiririk. Bunu ona görə edirik ki, biz bu variantı heç vaxt istisna etməmişdik və 

etmirik də. Bizim tam hüququmuz var ki, öz torpaqlarımızı hərbi yolla azad edək. Beynəlxalq hüquq 

normaları bu hüququmuzu tanıyır. Biz sadəcə istəyirik ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunsun, müharibə 

olmasın. Amma, əgər Ermənistan fikirləşir ki, biz bu danışıqlarda daim iştirak edəcəyik, bu, yanlış bir 

fikirdir. Biz o vaxta qədər danışıqlarda olacağıq ki, ümidimiz var, məsələ həll olunacaqdır. O vaxta qədər 

ki, hələ ümidimiz tükənməyib. Amma görsək ki, Ermənistan tərəfi sadəcə olaraq vaxt uzadır və bu məsələni 

danışıqlar yolu ilə belə əbədiləşdirmək istəyir, o zaman danışıqlara son qoyulacaqdır. Biz görürük ki, başqa 

yerlərdə 30-40 il heç bir nəticəsiz danışıqlar gedir. Yəni o vəziyyət burada heç vaxt təkrarlanmayacaqdır. 

Birincisi, Azərbaycan ilə Ermənistan iqtisadi potensial baxımından çox fərqli ölkələrdir. Əgər 10 il, 15 il 

bundan əvvəl bizim aramızda həm hərbi, həm iqtisadi sahədə demək olar ki, balans var idisə, bu balans 

artıq çoxdan pozulubdur. Son illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı Ermənistan iqtisadiyyatı ilə 

müqayisəolunmaz dərəcədə artıb. Ordu quruculuğu prosesi sürətlə gedir. Əlbəttə ki, bütün amillər - həm 

beynəlxalq, həm siyasi, həm diplomatik amillər bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. Beynəlxalq təşkilatların 

qərarları, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi bizə belə imkan verir ki, biz öz torpağımızı hərbi 

yolla işğalçılardan azad edək – öz torpaqlarımızı. Biz başqa ölkələrin ərazi bütövlüyünə müdaxilə etmək 

istəmirik. Hamı yaxşı bilir ki, indiki Ermənistan əzəli Azərbaycan torpaqlarında yaradılıbdır. İrəvan xanlığı, 

Zəngəzur mahalı – bütün bunlar Azərbaycan torpaqlarıdır. 

1918-ci ildə İrəvan Ermənistana bağışlandı. O tarixdən 100 il keçməmiş bizə qarşı yeni iddia 

qaldırılır. Azərbaycan torpaqlarında bir erməni dövləti yaradıldı. İndi ikinci erməni dövlətini yaratmaq 

istəyirlər. Bu, heç bir məntiqə sığmır, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti heç vaxt buna razı ola bilməz. 

Heç vaxt Dağlıq Qarabağ müstəqil olmayacaqdır. Bunu biz də deyirik və bunu beynəlxalq birlik də deyir. 

Bizim razılığımız olmadan Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqil ola bilməz. Biz isə buna heç vaxt razılıq 

verməyəcəyik. Ona görə, danışıqlarda Ermənistan ciddi addımlar atmalıdır. Onlar addımlar atmalıdır, biz 

yox. Biz nəyi güzəştə gedəcəyik?! Nəyi zəbt etmişik ki, güzəştə gedək. Biz heç bir güzəştə getməyəcəyik. 

Bizim güzəştimiz məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsidir, vəssalam. 

Onlar addımlar atmalıdırlar, işğal edilmiş torpaqlardan çıxmalıdırlar. Ondan sonra, həm ermənilər, 

həm də azərbaycanlılar oraya qayıdandan sonra Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilə bilər. Əvvəllər də belə 

olub, dünyada belə praktika vardır. Müxtəlif ölkələrdə, Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində muxtariyyətlər 
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vardır. Biz o təcrübəni burada da tətbiq etməliyik. Bununla da məsələ öz həllini tapar. İşğal edilmiş bütün 

rayonlar azad olunmalıdır. Bizim soydaşlarımız oraya, ikinci mərhələdə Dağlıq Qarabağa, Şuşaya 

qayıtmalıdırlar. Ondan sonrakı mərhələdə Dağlıq Qarabağın statusu həll oluna bilər. Amma bu status necə 

olacaqdır, onu biz deyəcəyik. Bizsiz heç kim onu müəyyən edə bilməz. Biz isə, qeyd etdiyim kimi, Dağlıq 

Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməsinə razı ola bilmərik. Bax, bizim prinsipial mövqeyimiz bundan 

ibarətdir. Mən bu danışıqlara bu mövqe ilə gedirəm. Bu mövqeyi o vaxta qədər müdafiə edəcəyəm ki, 

görəcəyəm danışıqlar əhəmiyyətlidir. Əgər danışıqlar sadəcə olaraq, bir imitasiyadır, əgər sadəcə olaraq, 

görüntü yaratmaq üçündürsə, – bizə belə danışıqlar lazım deyildir. Ermənistana bəlkə də bu lazımdır ki, 

vaxt uzatsın. Göstərsin ki, bu ölkə danışıqlarda iştirak edir. İndi deyirlər ki, gəlin əməkdaşlıq edək. Bəzi 

məsələdən xəbərsiz olan beynəlxalq dairələr də bizə deyirlər ki, Ermənistan ilə əməkdaşlıq edin. Niyə 

Azərbaycan əməkdaşlıq etmək istəmir?! Mən də deyirəm, gəlin biz sizin torpağınızı zəbt edək, ondan sonra 

əməkdaşlıq edək. Necə əməkdaşlıq ola bilər? Bir ölkə o biri ölkənin torpağını zəbt edib, insanları evsiz-

eşiksiz qoyub, etnik təmizləmə siyasəti aparıb, ondan sonra da deyir ki, gəl əməkdaşlıq edək. Bu, mümkün 

deyildir. Ona görə də biz imitasiya naminə danışıqları aparmayacağıq. Ola bilsin, bəzi beynəlxalq dairələr 

hesab edir ki, bu məsələ hələ davam etsin, əsas müharibə olmasın. 

Bəzilərinə heç maraqlı da deyil ki, bizim insanlarımız hansı vəziyyətdə yaşayır. Özü də bir il yox, 

iki il yox, 20 ilə yaxın. Necə ola bilər, buna necə dözmək olar? Bəziləri hesab edir ki, qoy, elə dondurulmuş 

vəziyyətdə qalsın, təki müharibə olmasın. Bu status-kvo bizi qane edə bilməz. Biz onsuz da, necə deyərlər, 

böyük güzəşt etmişik ki, atəşkəsdən ötən 15 il ərzində sülh danışıqlarına sadiqik. Amma bu, nə vaxta qədər 

davam edəcəkdir, nə vaxta qədər?! 15 il keçdi. Bir də 15 il gözləyək? Mümkün deyil. Ona görə bir də 

demək istəyirəm ki, bu bizim mövqeyimizdir. Mən bunu sizin qarşınızda və Azərbaycan xalqının qarşısında 

deyirəm, məsələ ilə məşğul olan bütün tərəflər də bunu bilsinlər ki, bizim səbrimiz artıq tükənmək üzrədir. 

Biz öz imkanlarımızdan, öz hüquqi imkanlarımızdan istifadə edəcəyik. Əgər Ermənistan istəyirsə ki, 

məsələ sülh yolu ilə həll olunsun, tezliklə ciddi addımlar atılmalıdır və Azərbaycan torpaqları işğalçılardan 

azad olunmalıdır. 

Əgər Ermənistanda fikirləşirlər ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi kənarda qalacaq və onlar başqa 

bölgədə başqa məsələləri həll edəcəklər, bu, səhv bir fikirdir. Bu olmayacaqdır. Dağlıq Qarabağ məsələsi 

bölgənin bir nömrəli məsələsidir. Bu məsələ həll olunmadan heç bir başqa məsələ həll oluna bilməz. Biz 

buna imkan verməyəcəyik. Azərbaycanın imkanları isə həm bölgədə, həm dünyada artmaqdadır. 

Mən istəyirəm bu fikirlərlə siz də tanış olasınız. Bu fikirlər yenilik deyildir. Mən müxtəlif dövrlərdə 

Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyini bildirmişəm. Bu gün sizin qarşısında deyirəm. Əmin ola 

bilərsiniz ki, mən Azərbaycanın mövqeyini həmişə müdafiə edəcəyəm, Azərbaycanın haqq işini həmişə 

müdafiə edəcəyəm və biz istədiyimizə nail olacağıq. 

Sizi bir daha təbrik edirəm! Sağ olun. 

 

X X X 

 

Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkün müəllimə Şəbnəm QULİYEVA dövlətimizin başçısına 

qaçqın və məcburi köçkünlərə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə minnətdarlığını bildirərək dedi: 

-Möhtərəm cənab Prezident! 

Biz kəlbəcərlilər üçün yeni salınmış qəsəbəyə gəldiyinizə görə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

Biz 14 ildir fin qəsəbəsində yaşayırıq və çox acınacaqlı bir vəziyyətdə olmuşuq. Ancaq bu günün gələcəyini 

səbirlə gözləyirdik. Bizdə ümid hissini ulu öndərimiz Heydər Əliyev və Siz yaratmısınız. Sizin 

Sərəncamınızla bütün çadır düşərgələri ləğv olunaraq yerinə, müasir standartlara uyğun, tam infrastruktura 

malik qəsəbələr salınmışdır. Bu isə Azərbaycanın yüksək inkişafının nəticəsidir. Ulu öndərimizin apardığı 

işləri, başladığı siyasəti Siz uğurla davam etdirirsiniz. 

Cənab Prezident! Siz xalqını, dövlətini sevən bir Prezidentsiniz. Xalqın sevincli və kədərli günündə 

daim yanımızdasınız. Bu müqəddəs Qurban bayramı ərəfəsində bizim yanımızda olduğunuza görə və 

sevincimizi bizimlə bölüşdüyünüzə görə Sizə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk və özümüzü çox xoşbəxt 

hiss edirik. 

Cənab Prezident! Dövlətimizin və xalqın mənafeyi naminə gecə-gündüz çətin işlər görürsünüz. 

Vaxt tapıb görüşümüzə gəldiyinizə görə bir daha çox sağ olun deyirik. 
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Cənab Prezident! Bu gün Azərbaycan dövləti lider dövlətə çevrilmişdir. Dünya ölkələri diqqətini 

Azərbaycana yönəldiblər. Azərbaycan bütün böyük dövlətlərlə rəqabət aparır. Hətta düşmənlərimiz, xain 

ermənilər bizə həsəd hissi keçirirlər. 

Cənab Prezident! Bu gün ölkəmizin birinci xanımı Mehriban Əliyeva milli mənəvi sərvətlərimizin 

qorunmasında çox fəal iş görür. Biz – bütün Azərbaycan qadınları Mehriban xanımla fəxr edirik və ona öz 

minnətdarlığımızı bildiririk. 

Cənab Prezident! Bu müqəddəs Qurban bayramı ərəfəsində edilən dualar, tutulan niyyətlər hasil 

olur. Bütün Azərbaycan xalqının duaları Sizə kömək olsun. 

MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏR: Amin! 

Cənab Prezidentimiz, bizim də dualarımız odur ki, Siz siyasət meydanında daim qalibsiniz və qalib 

olacaqsınız. 

Cənab Prezident! Ulu öndərimiz 1996-cı ilin aprelində Kəlbəcər sakinləri ilə görüşdə demişdir: 

“Kəlbəcər öz gözəl keçmişinə qayıdacaq və gələcəkdə ondan da gözəl olacaqdır”. Biz Sizin məqsədyönlü, 

uzaqgörən, qətiyyətli siyasətiniz nəticəsində torpaqlarımızı düşmən tapdağından sülh yolu ilə alacağıq və 

zəngin təbii sərvətə malik olan Kəlbəcərimizə, Dədə Şəmşir yurdumuza mütləq qayıdacağıq və sizləri orada 

qalib sərkərdə kimi qarşılayacağıq. 

Cənab Prezidentimiz, bu yaxınlarda məcburi köçkünlər üçün yeni açılan yaşayış kompleksində 

Sizin çıxışınız bizi bir daha ruhlandırdı. Biz öz doğma yurd-yuvamıza qayıdacağımıza əmin olduq və 

inamımız gündən-günə artır. 

Cənab Prezidentimiz, Kəlbəcər camaatı hər zaman dövlətə sadiq olmuş və bu gün də Sizə sadiqdir. 

Biz yalnız dövləti və Sizi tanıyırıq. Biz öz doğma torpaqlarımıza Sizin vasitənizlə qayıdacağıq. 

Cənab Prezidentimiz, Sizi bu müqəddəs Qurban bayramı münasibətilə ailə üzvlərinizi və eləcə də 

ilk Qurban bayramını qeyd edəcək nəvələrinizi təbrik edirik. Onlara cansağlığı və böyüyüb Azərbaycanın 

fəxri övladları olmağı arzulayırıq. Biz Sizi çox sevirik. Biz Sizi dəstəkləyirik, əziz Prezidentimiz İlham 

Əliyev. 

 

X X X 

 

Prezident İlham ƏLİYEV məcburi köçkünləri qarşıdan gələn Qurban bayramı münasibətilə təbrik 

edərək dedi: 

- Sizi qarşıdan gələn Qurban bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı, 

xoşbəxtlik arzulayıram. 

Sağ olun. 

 

AZƏRTAC 

2009, 20 noyabr  
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“Lalə-Tekstil” MMC-nin fəaliyyəti ilə tanışlıq 

(20 noyabr 2009-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev rayona səfəri çərçivəsində “Lalə-Tekstil” Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyətinin (MMC) Goranboy filialının fəaliyyəti ilə də tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu istehsal sahəsi Yevlax “Lalə-Tekstil” MMC-nin 

filialıdır. Müəssisənin tikintisinə bu ilin əvvəlində başlanılmışdır. İstehsal sahəsinin ümumi ərazisi 3,5 

hektardır. Burada əsasən yataq dəstləri istehsal olunur. Müəssisənin aylıq istehsal gücü 3000-3500, günlük 

istehsal gücü isə 500-600 dəstdir. Xammal Türkiyədən alınır. Hazırda məhsullar ölkə daxilində satılmaqla 

yanaşı, xaricə də ixrac olunur. Müəssisədə quraşdırılan tikiş maşınları ən son texnologiya ilə hazırlanan 

Almaniya və Yaponiya istehsalıdır. Müəssisədə yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalı üçün bütün şərait 

vardır. 

Prezidentə məlumat verildi ki, müəssisənin işi ikinövbəlidir. Hazırda filialda 200 nəfər işlə təmin 

olunmuşdur. İşçilərin istirahəti diqqətdə saxlanılır, onlar iş vaxtı pulsuz yeməklə təmin olunurlar. 

Tikişçilərin orta aylıq əmək haqqı 300 manatdır. Gələcəkdə işçilərin sayının artırılması nəzərdə tutulur. 

Burada hazır məhsulların saxlanılması üçün anbar da var. Ərazisi 200 kvadratmetr olan sex 24 saat su, işıq 

və istiliklə təmin edilmişdir. 

Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, gələcəkdə MMC-nin yeni istehsal sahəsi işə 

düşəcəkdir. Bunun sayəsində 5 mindən çox yeni iş yeri açılacaqdır. 

 

AZƏRTAC 

2009, 20 noyabr  
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Goranboyda yeni hotel açılmışdır 

(20 noyabr 2009-cu il) 

 

Noyabrın 20-də “Goranboy” hoteli istifadəyə verilmişdir. Prezident İlham Əliyev açılış 

mərasimində iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, mehmanxana kompleksinin tikintisinə 2008-ci ilin 

iyununda başlanmışdır. İnşaat işləri ən yüksək səviyyədə və qısa müddətdə görülmüşdür. Üçmərtəbəli 

mehmanxanada 18 nömrə qonaqların ixtiyarına verilmişdir. Ümumilikdə, mehmanxanada eyni vaxtda 36 

nəfərin qalması üçün bütün şərait vardır. Otaqların hamısı şəhərin və kompleksin daxili ATS-nə qoşulmuş 

telefonla, habelə internet bağlantısı olan kompyuterlərlə təmin edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, ümumi ərazisi 7,5 hektar olan kompleks bütün zəruri 

kommunal xidmətlərlə təchiz edilmiş, ərazi abadlaşdırılmış, yaşıllıq zolağı salınmış, örtülü istirahət 

guşələri yaradılmışdır. Bildirildi ki, gələcəkdə mehmanxana kompleksinin ərazisi genişləndiriləcək, burada 

park salınacaq, ərazidə idman meydançası tikiləcəkdir. 

 

AZƏRTAC 

2009, 20 noyabr  
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“Gilan ənd Knauf Gipso-Karton” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə tanışlıq 

(20 noyabr 2009-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev noyabrn 20-də Goranboya səfəri çərçivəsində “Gilan ənd Knauf Gipso-

karton” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, gips-karton istehsalı üzrə Qafqaz regionunda bənzəri 

olmayan bu müəssisənin fəaliyyətə başlaması 900-dən çox adamın işlə təmin olunmasına şərait yaratmışdır. 

Müəssisə müxtəlif növ gips-karton lövhələri istehsal etmək imkanına malikdir. Bu materialdan indi inşaatda 

- binaların daxili üzlənməsində, arakəsmə və asma tavan konstruksiyalarının qurulmasında daha çox 

istifadə olunur. O, ekoloji cəhətdən təmizdir, tərkibində toksik maddələr yoxdur və ətraf mühitə zərərli təsir 

göstərmir, o cümlədən odadavamlıdır. 

Daha sonra Prezident İlham Əliyev müəssisənin ərazisində yeni kalsid zavodunun açılışında iştirak 

etdi. 

Dövlətimizin başçısı zavodu işə salan düyməni basdı. 

Prezident İlham Əliyev zavodun istehsal etdiyi məhsullarla tanış oldu, kollektivə uğurlar arzuladı, 

tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 
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Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(20 noyabr 2009-cu il) 

 

Noyabrın 20-də Prezident İlham ƏLİYEV Goranboydakı Heydər Əliyev Parkında rayon 

ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxış edərək dedi:  

- Sabahınız xeyir!  

Necəsiniz, nə var, nə yox? İşləriniz necədir?  

Mən dörd il bundan əvvəl Goranboyda olmuşam. Bu gün bir daha gəlmişəm ki, sizi görüm, 

vəziyyətlə tanış olum və biz əlavə tədbirlər haqqında növbəti addımlarımızı müəyyən edək.  

Azərbaycanın bütün regionlarında inkişaf vardır. Bütün regionlarda quruculuq, abadlıq işləri 

aparılır. Mən istəyirəm ki, hər yerdə görülən bütün işlər yüksək səviyyədə olsun. Çünki Azərbaycanın 

bugünkü inkişaf dinamikasını biz yaxşı bilirik. Dünyada da bunu bilirlər. Dünyada gedən proseslər də bizə 

bəllidir. Hətta dünya miqyasında ən ağır il olan 2009-cu ildə də Azərbaycan uğurla inkişaf edir. Demək 

olar ki, hər həftə Azərbaycanda hansısa çox önəmli bir məsələ öz həllini tapır.  

Goranboyun ərazisində məskunlaşmış məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması 

üçün yeni qəsəbə salınıb, bu gün onun açılışını edəcəyik. Həftənin əvvəlində Bakıda məcburi köçkünlər 

üçün doqquzmərtəbəli altı bina tikilmişdir. Dünən Sumqayıtda böyük elektrik stansiyası işə qoşulubdur. 

Yəni elə həftə olmur ki, ölkədə həm sosial, həm iqtisadi, həm sənaye sahələrini əhatə edən mühüm hadisə 

baş verməsin. Bu onu göstərir ki, dünyada davam edən böhrana baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatı 

inkişaf edir. Azərbaycanda bütün planlar yerinə yetirilir və ölkəmiz uğurlu inkişafını davam etdirir.  

Bu inkişafı uzunmüddətli etmək üçün bütün regionlarda işlər sürətlə getməlidir. Regionların 

inkişafı əsas prioritet məsələdir. 2004-cü ildə qəbul edilmiş və uğurla icra olunmuş regionların sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı bu gün yeni mərhələyə başlayır. 2009-2013-cü illərdə bütün əsas 

problemlər öz həllini tapmalıdır. Bunlar infrastruktur layihələridir - yollar, elektrik stansiyaları, qaz 

xətləridir. Dünən “İpək yolu”nun bir hissəsi istifadəyə verildi. Mən Ucar-Yevlax yolunun açılışında iştirak 

etmişəm. Bu yol Gəncəyə, Gəncədən də sərhədə qədər davam edir.  

Qazlaşma prosesi sürətlə getməlidir. Ümumi statistikanı götürsək görərik ki, Azərbaycanda 

haradasa, əhalinin 85 faizi qazla təchiz edilib. Ancaq əgər biz coğrafi vəziyyətə baxsaq, görərik ki, bu 

faizlər, necə deyərlər, hər yerdə özünü göstərmir. Məsələn, mənə verilən məlumata görə, Goranboyda 

qazlaşma, haradasa 40 faiz həll olunub. Bu, davam etməlidir. Rayon mərkəzinə yaxın olan kəndlər, ilk 

növbədə qazla təmin edilməlidir, ondan sonra digər yaşayış məntəqələri. Biz burada həm qaz, həm də 

alternativ enerji mənbələrindən istifadə etməliyik.  

Ölkəmiz üçün vacib olan bütün başqa məsələlər də həll olunmalıdır. İçməli su ilə əlaqədar biz 

Dünya Bankı ilə, eyni zamanda, Azərbaycanın dövlət büdcəsi hesabına böyük bir layihəyə başlamışıq. Elə 

etməliyik ki, hər bir rayonda insanlara təmiz içməli su verilsin. Əminəm ki, buna nail olacağıq. Meliorasiya, 

suvarma, kənd təsərrüfatının inkişafı - bütün bunlar bir-biri ilə sıx bağlı olan məsələdir. Kənd təsərrüfatının 

inkişafı, eyni zamanda, iş yerlərinin yaradılmasına xidmət göstərəcəkdir. Bu sahədə çox iş görülüb. Ancaq 

hələ də çox iş görülməlidir. Biz elə etməliyik ki, özümüzü əsas ərzaq məhsulları ilə tam şəkildə təmin edək. 

Burada ancaq məhsulların yetişdirilməsi ilə kifayətlənməməliyik, emal müəssisələri də yaradılmalıdır və 

yaradılır. Azərbaycan həm özünü təmin etsin, həm də ki, öz ixrac imkanlarını genişləndirsin. Xüsusilə 

nəzərə alsaq ki, bizim üçün ixracda heç bir problem yoxdur. Bizim məhsullarımız qonşu ölkələrə sərbəst 

şəkildə ixrac edilir.  

Əlbəttə, bütün bu kompleks tədbirləri görmək üçün çox ciddi Dövlət proqramı icra olunmalıdır. Bu 

proqram da vardır. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün kreditlərin, texnikanın verilməsi, ondan sonra güzəştli 

şərtlərlə gübrə, toxum və s. lazım olan tədbirlər görülür. Biz görürük ki, artıq özümüzü taxılla təmin edirik. 

Heç vaxt, Azərbaycanın heç bir dövründə biz özümüzü əsas ərzaq məhsulları ilə təmin edə bilmirdik. Başqa 

yerlərdən gəlirdi. İndi də gəlir, ancaq eyni zamanda, daxili istehsal da artır. Əgər biz nəzərdə tutulmuş bütün 

məsələləri növbəti dörd ildə həll etsək, ondan sonra Azərbaycanın uzunmüddətli inkişafı çox rahat 

olacaqdır. Yenə də deyirəm, bizim bunu etmək üçün həm iradəmiz, həm maliyyə resurslarımız, həm 

proqramımız və ən önəmlisi Azərbaycan xalqının dəstəyi vardır. Bütün bu işləri biz bərabər görürük.  

Siz Goranboyda yaşayırsınız. Əlbəttə ki, istəyirsiniz ki, rayon daha da inkişaf etsin, daha da 

gözəlləşsin, bütün məsələlər həll olunsun. Mən də bunu istəyirəm. Bunu etmək üçün də əlimdən gələni 

edirəm. Bu məqsədlə rayonlara gedib vəziyyətlə tanış oluram, öz gözümlə görürəm, işlər necə gedir. Bir 

var bunu arayışda oxuyasan, bir də var ki, özün görəsən. Bir də, eyni zamanda, əlavə hansı tədbirlər 
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görülməlidir, mənə bu barədə də məlumat verilir. Əgər sizin hansısa sualınız, yaxud da ki, istəyiniz varsa, 

mənə deyin. Mən çalışacağam ki, onu həll edim.  

Çox sağ olun.   

X X X 

 

Goranboy Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Məzahir ZEYNALOV çıxış edərək dedi:  

- Cənab Prezident, mən Sizi bütün goranboylular adından salamlayıram. Sizə Goranboy torpağına 

xoş gəlmisiniz deyirəm. Çox sevinirik ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev kimi, Siz də Goranboya böyük 

diqqət və qayğı göstərirsiniz.  

Cənab Prezident, ulu öndərimiz müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratdı, Siz isə bu dövlətin 

müstəqilliyini qoruyursunuz, möhkəmləndirirsiniz, onu inkişaf etdirirsiniz. Azərbaycan inkişaf səviyyəsinə 

görə artıq lider ölkəyə çevrilmişdir. Bütün sahələrdə, - təhsil, mədəniyyət, səhiyyə sahələrində böyük uğurlu 

inkişaf gedir. Siz özünüz dediyiniz kimi, 4 il bundan əvvəl - 2005-ci ilin may ayında Goranboyda olarkən 

belə bir söz demişdiniz ki, Goranboy Azərbaycanın qədim torpağıdır, tarixi yeridir. Biz hamımız 

çalışmalıyıq ki, burada quruculuq, abadlıq işləri daha sürətlə getsin. Sizin bu arzularınız, irəli sürdüyünüz 

bu gözəl fikirlər artıq Goranboyda öz bəhrəsini verir. Goranboy tamamilə simasını dəyişmiş, inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Bunların hamısı Sizin diqqət və qayğınız sayəsində olmuşdur. Ona görə də 

bütün goranboylular adından Sizə dərin təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk.  

Cənab Prezident, Azərbaycan dövlətinin bu inkişaf mərhələsində, yəni, bayaq qeyd etdiyim kimi, 

təhsil, mədəniyyət, səhiyyə sahələrində və digər sahələrdə yüksək inkişaf mərhələsində Sizinlə çiyin-çiyinə 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanımın da xidmətləri böyükdür. 

Onun fəaliyyəti çox böyükdür. Ona görə də bütün goranboylular adından çox xahiş edərdim, bizim 

təşəkkürlərimizi, minnətdarlığımızı Mehriban xanıma çatdırasınız.  

Cənab Prezident, Siz ümumxalq hörməti qazanmısınız. Ümumxalq hörmətini, məhəbbətini 

qazanmaq isə insana verilən ən uca qiymətdir. Arzu edirəm ki, həmişə ucalardan uca olasınız. Həmişə 

həyatınızda xoşbəxtlik, səadət olsun. Siz elə bir insansınız ki, Sizinlə görüşəndə bizdə hökmən bir ümid 

yaranır. Doğrudan da, goranboylular Sizi çox sevir, həddindən ziyadə çox sevirlər. Sizin hər gəlişiniz 

Goranboy üçün böyük uğurlar gətirir.  

Möhtərəm Prezidentimiz, qarşıdan müqəddəs Qurban bayramı gəlir, Sizi bu əziz bayram 

münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə, Mehriban xanıma, balalarınıza, bütün ailə üzvlərinizə möhkəm 

cansağlığı, xoşbəxtlik, səadət arzu edirəm. Biz Sizə arxalanırıq. Biz Sizə güvənirik. Biz Sizinlə fəxr edirik 

və Sizi əmin edirik ki, həmişə sizinləyik.  

 

X X X  

 

Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyəti ilə xatirə şəkli çəkdirdikdən sonra regionların sosial 

iqtisadi inkişafına dövlətin bundan sonra dəstək verəcəyini bildirərək dedi:  

- Elə etməliyik ki, bizim ölkəmiz güclənsin. Biz müstəqil dövlətik, bu müstəqillik ən böyük 

sərvətimizdir. Müstəqilliyi əldə etmək nə qədər çətin olsa da, onu möhkəmləndirmək ondan da çətindir. 

Müstəqil ölkə olmaq hələ o demək deyil ki, sən müstəqil siyasət apara bilərsən. O qədər müstəqil ölkə var 

ki: bəziləri başqa ölkələrdən asılıdır, bəziləri indi öz hesabına yaşaya bilmir, bəziləri xarici dəstək hesabına 

yaşayırlar. Amma bizim xoşbəxtliyimiz ondadır ki, biz rahat yaşayırıq və öz hesabımıza müstəqil həyat 

sürürük.  

Azərbaycan xalqının əsrlər boyu arzuları həyata keçibdir. Biz bu böyük sərvəti qorumalıyıq. Necə? 

Əməli işlərimizlə - quruculuqla, abadlıqla, sənaye müəssisələrinin yaradılması ilə, iqtisadi inkişafı təmin 

etməklə. Bunu etmək üçün bütün əhali fəal olmalıdır. Rəhbər işçilərdən çox şey asılıdır. Mən icra 

hakimiyyəti başçısını işə təyin edərkən dedim ki, sən yerli adamsan, burada doğulmusan, yaşamısan, səni 

insanlar tanıyırlar, elə et ki, mən səni həmişə dəstəkləyim. Get, bu etimadı doğrult və rayonun inkişafına 

xidmətini göstər. Siz də kömək edin. Əgər pis işləsə mənə deyərsiniz.  

Rayon sakinləri: Çox sağ olun, cənab Prezident! Biz çox razıyıq. Minnətdarıq, çox sağ olun.  

 

X X X  
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Sakinlərin istirahətinin yüksək səviyyədə təşkilinə xidmət edən Heydər parkı rayonun görkəminə 

xüsusi yaraşıq verir. Ərazidə Ana və Uşaq Evi, Ağsaqqallar Evi, Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi, Uşaq 

Əyləncə Mərkəzi yaradılıbdır.  

 

Xalq qəzeti.-2009.- 21 noyabr .- № 261.- S.1. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Goranboy rayonuna və Naftalan şəhərinə səfəri 

Goranboyda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(10 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev respublikamızın qərb bölgəsinə səfəri çərçivəsində fevralın 

10-da Goranboy rayonunda olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyevin Goranboy şəhərinin mərkəzindəki 

Heydər parkında ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə Goranboy rayonunda aparılan abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat 

verildi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 11 fevral  

  

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev Goranboyda məcburi köçkünlər üçün salınmış yaşayış məhəlləsinin 

açılışında iştirak etmişdir  

(10 fevral 2011-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev fevralın 10-da Goranboy rayonuna səfəri çərçivəsində 688 məcburi köçkün 

ailəsi üçün nəzərdə tutulan və birinci mərhələdə 165 ailənin məskunlaşacağı yeni yaşayış məhəlləsinin 

istifadəyə verilməsi münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir.  

Prezident İlham Əliyev Xocalı rayonundan məcburi köçkün, şəhid ailəsi Sədaqət Ağayarovanın 

evində oldu. Mənzildə yaradılan şəraitlə yaxından tanış olan dövlətimizin başçısı çay süfrəsi arxasında 

ailənin üzvləri ilə söhbət etdi.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Bu evə köçməyiniz münasibətilə təbrik edirəm. Burada bütün şərait 

yaradılıb, hər şey var, bütün imkanlar var, gözəl binalardır. Burada rahat yaşamaq mümkündür. Siz buna 

layiqsiniz, uzun illərdir erməni təcavüzkarların işğalçı siyasətindən əziyyət çəkirsiniz, uzun illər yararsız 

binalarda yaşamısınız. İndi isə bizim soydaşlarımız bu gözəl binalarda, gözəl mənzillərdə yaşayacaqlar.  

Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün böyük 

işlər görür. Hər il binalar, fərdi evlər tikilir. Bu siyasət davam etdiriləcəkdir. Elə etməliyik ki, hazırda hələ 

də çətin vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımız da yaxşı evlərə köçürülsünlər. Əlbəttə, bu, böyük vəsait, böyük 

peşəkarlıq tələb edir. Bilirsiniz ki, dövlət proqramı icra olunur. Azərbaycan dövləti bundan sonra da əlindən 

gələni edəcək ki, sizin vəziyyətinizi yaxşılaşdırsın. Çünki bir daha demək istəyirəm ki, siz buna layiqsiniz, 

siz yaxınlarınızı itirmisiniz.  

Xocalı soyqırımı XX əsrin ən böyük cinayətlərindən biridir. Əfsuslar olsun ki, bu cinayəti törədənlər 

hələ ki ədalət qarşısında cavab verməyiblər, amma o gün gələcəkdir. Mən şübhə etmirəm və əminəm ki, siz 

də Xocalıya qayıdacaqsınız. Bu, müvəqqəti məskunlaşma yeridir, amma buna baxmayaraq, biz istəyirik ki, 

müvəqqəti də olsa, şərait yaxşı olsun.  

Sədaqət AĞAYAROVA: Cənab Prezident, biz şəhid ailəsiyik, mən, üç balam, bir də bacım, onun 

üç balası. Şəxsən mən beş gecə meşədə qarın içində qalmışam. Üzr istəyirəm, övladlarım burada dünyaya 

gəliblər. Biz, bütün qaçqın-köçkünlər Sizə arxalanırıq, Sizə güvənirik. Biz Sizinlə, xanımınızla fəxr edirik. 

Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva, övladınız Xocalı faciəsi barədə həqiqəti hər yerə yayırlar.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Elə də olmalıdır, çünki bilirsiniz ki, ermənilər xaricdəki imkanlarından 

istifadə edərək, dünya birliyinə Xocalı faciəsi haqqında təhrif edilmiş məlumatlar çatdırmağa cəhd etmişlər. 

Əfsuslar olsun ki, uzun illər ərzində buna müvəffəq olmuşlar. Dünya birliyi Xocalı haqqında məlumatsız 

idi. Ermənilər Azərbaycandan olan bəzi adamların çox çirkin bəyanatlarından istifadə edib, Xocalı faciəsi 

haqqında müəyyən dərəcədə tam yalan təsəvvür yarada bilmişdilər. Ona görə bizim siyasətimiz, xüsusilə 

xaricdəki fəaliyyətimiz, Xocalı haqqında həqiqətləri dünya birliyinə çatdırmağımız bu vəziyyəti, demək 

olar ki, tamamilə dəyişdirdi. İndi Xocalı haqqında dünyada bilirlər, Xocalı faciəsi haqqında kifayət qədər 

məlumatlar var. Biz bütün ölkələrdə kampaniyalar keçiririk, həm səfirliklər, həm də Heydər Əliyev Fondu 

vasitəsilə. Bildiyiniz kimi, Fond bu məsələ ilə çox fəal məşğul olur. Bizim təşəbbüsümüzlə yaradılmış İslam 

Konfransı Təşkilatının Gənclər Forumu da bu məsələ ilə bağlı çox fəal işləyir. Bununla bağlı nəinki islam 

ölkələrində kitablar nəşr edir, müxtəlif tədbirlər keçirir, həm də Avropa ölkələrində, bütün qitələrdə başqa 

təşkilatlarla birlikdə Xocalı haqqında həqiqətləri dünya birliyinə çatdırır. Xocalı soyqırımı ermənilərin 

vəhşiliyini göstərmişdir. Amma yenə də deyirəm, hələ ki, dünyada ikili standartlar siyasəti mövcuddur, 

erməni lobbisi, dünya erməniliyi və onların havadarları çalışırlar ki, erməniləri bu vəziyyətdən çıxarsınlar. 

Biz isə bundan sonra da çalışacağıq ki, bütün dünya Xocalı haqqında bilsin. Bizim indi imkanlarımız da 

artır, o cümlədən təbliğat imkanlarımız genişlənir. Biz istənilən ölkədə diaspor təşkilatlarımızın xətti ilə, 

dövlət xətti ilə istənilən tədbiri, konfransı keçirə bilərik. Bunu edirik və bu həqiqətləri bütün dünyaya 

çatdırırıq. Mən əminəm ki, gün gələcək Xocalı faciəsini törədən, dinc əhaliyə qarşı qəddarlıq göstərən, dinc 

əhalini məhv edən erməni cinayətkarları məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. O gün gələcəkdir.  

 

X X X  

 

          Sonra dövlətimizin başçısı yeni məhəllədə inşa olunmuş Xocalı şəhər 1 saylı orta məktəbin həyətində 

pəhləvan Məzahir Qəhrəmanovun nümunəvi çıxışına baxdı və aşıq musiqisini, gənc ifaçıları dinlədi.  

Sonra dövlətimizin başçısı qəsəbə sakinləri ilə görüşdü.  

Prezident İlham ƏLİYEV qəsəbədə yeni mənzil almış məcburi köçkünləri təbrik edərək dedi:  
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-Əziz dostlar, əziz bacılar və qardaşlar. Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu evlərin 

istifadəyə verilməsi münasibətilə sizi təbrik edirəm. Burada çox gözəl şərait yaradılıbdır. Beşmərtəbəli 3 

bina tikilib, hələ 9 bina da tikiləcəkdir. Böyük bir qəsəbə salınacaq ki, bizim soydaşlarımız, işğaldan əziyyət 

çəkən, uzun illər yararsız binalarda məskunlaşan soydaşlarımız yaxşı şəraitdə yaşasınlar. Bilirsiniz ki, bu 

bizim siyasətimizdir və uzun illərdir aparılır. Bildiyiniz kimi, Dövlət Neft Fondundan ilk vəsaitlər ulu öndər 

Heydər Əliyevin tapşırığı ilə məhz məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına 

yönəldilmişdir. O vaxtdan bu günə qədər on minlərlə soydaşımız yeni mənzillərə, fərdi evlərə 

köçürülmüşdür. Son 7 il ərzində qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial məsələlərinin həlli üçün 1 

milyard 800 milyon manat vəsait xərclənmişdir. 90 min nəfər yeni evlərə köçürülmüşdür. Bütün çadır 

şəhərcikləri ləğv edilmişdir və yeni yaradılmış şərait bax, bu səviyyədədir. Siz buna layiqsiniz və 

Azərbaycan dövləti bundan sonra da əlindən gələni edəcək ki, erməni işğalından əziyyət çəkən insanlara 

yaxşı şərait yaradılsın. Amma mən həmişə demişəm ki, bunlar müvəqqəti məskunlaşma yerləridir. Bizim 

torpaqlarımız azad olunandan sonra biz həmin torpaqlarda bundan da gözəl binalar tikəcəyik. Bütün 

şəhərləri bərpa edəcəyik və öz vətəndaşlarımızı doğma torpaqlara qaytaracağıq. O gün gələcək, mən buna 

inanıram, şübhə etmirəm. Əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir.  

Uzun illər biz işğaldan əziyyət çəkirik. Erməni işğalçı qüvvələri torpaqlarımızı zəbt edib və bu işğala 

son qoymaq istəmirlər. Baxmayaraq ki, danışıqlar gedir, amma hələ ki, danışıqların nəticəsi yoxdur. Biz 

isə öz tərəfimizdən çalışırıq ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək. Ancaq bununla bərabər, bütün başqa 

variantları da istisna etmirik. Azərbaycan güclənib, son illər ərzində həm iqtisadi inkişaf, həm də hərbi 

potensial baxımından çox böyük və şərəfli yol keçmişdir. İndi bizim güclü ordumuz var, o, istənilən anda 

hərbi yolla doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edə bilər. Bu amil danışıqlar prosesində də öz müsbət 

rolunu oynayır. Ancaq Ermənistanın qeyri-konstruktiv siyasəti, qeyri-konstruktiv mövqeyi və müxtəlif 

yollarla danışıqları uzatmaq taktikası hələlik imkan vermir ki, məsələ öz həllini tapsın. Lakin Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünün bərpası mütləq baş verəcək, bütün beynəlxalq təşkilatlarda bizim mövqeyimiz üstünlük 

təşkil edir, beynəlxalq hüquq normaları bizim tərəfimizdədir. Biz bundan sonra da bütün imkanlardan 

istifadə edərək, ərazi bütövlüyümüzün tezliklə bərpası üçün səylərimizi davam etdirəcəyik.  

Xocalı soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli, ən böyük cinayətlərindən biri idi, erməni faşizminin vəhşi və 

eybəcər sifətini göstərmişdir. Əfsuslar olsun ki, uzun illər ərzində dünya erməniliyi, onun xaricdəki 

havadarları və erməni lobbisi Xocalı haqqında həqiqətləri gizlədirdilər.  

Dünya birliyinə bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər məlumat verilmirdi. Bizim də imkanlarımız 

məhdud idi, xüsusilə müstəqilliyimizin ilk illərində imkanımız yox idi ki, bu həqiqətləri dünya birliyinə 

çatdıraq. Ancaq indi vəziyyət tam başqadır, Azərbaycanın imkanları var, geniş diaspor şəbəkəsi var. 

Azərbaycanın ictimai təşkilatları, dövlət qurumları Xocalı soyqırımı ilə bağlı kifayət qədər materiallar dərc 

edirlər, kitablar nəşr olunur, bütün dünyada konfranslar, digər tədbirlər keçirilir. Yəni Xocalı soyqırımı 

haqqında dünya birliyi artıq tam məlumatlıdır. Ancaq o da həqiqətdir ki, dünyada ikili standartların mövcud 

olması bizim işimizi çətinləşdirir. İkili standartlar özünü demək olar ki, hər bir sahədə göstərir. Bəzi 

hallarda biz Azərbaycana qarşı ədalətsiz münasibət, beynəlxalq təşkilatlarda Ermənistanda baş verən 

hadisələrə fikir verməmək hallarını görürük. Eyni zamanda, Azərbaycandakı kiçik bir hadisəni şişirdib onu 

dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyirlər. İkili standartlar bax, bu məsələlərdə özünü büruzə verir. Biz 

bilirik ki, indi beynəlxalq hərbi tribunallarda başqa ölkələrin rəhbərləri törədilmiş cinayətlərə görə 

məsuliyyətə cəlb olunublar. Nə üçün Ermənistanın indiki rəhbərlərinə qarşı, - hansılar ki, bilavasitə Xocalı 

soyqırımında iştirak etmişlər, əlləri Azərbaycan xalqının qanına batmışdır, - beynəlxalq tribunal təşkil 

olunmur, nə üçün onlar qınaq obyektinə çevrilmirlər? Yəni bütün bunların təməlində ikili standartlar 

dayanır. Dünya erməniliyinin fəaliyyəti, onların havadarlarının, xarici dairələrin ədalətsiz mövqeyi dayanır. 

Ancaq ədalət bizim tərəfimizdədir. 600-dən çox dinc əhali ermənilər tərəfindən qətlə yetirildi, onların 100-

dən çoxu uşaqlar idi. Bir daha demək istəyirəm ki, bu, XX əsrin ən qəddar cinayətlərindən idi. Xocalı 

soyqırımı, Xocalı genosidi - bunun adı belədir. Bu gün artıq Azərbaycanın artan imkanları bizə şərait 

yaradır ki, bu həqiqətləri dünya birliyinə çatdıraq. Biz bunu etməliyik və edəcəyik. Baxmayaraq ki, artıq 

beynəlxalq təşkilatlarda, bəzi ölkələrin qanunvericilik orqanlarında, hökumətlərində bu məsələ müzakirə 

olunur, Xocalı soyqırımı artıq dünya birliyi tərəfindən tanınır, ancaq biz yenə də bu istiqamətdə səylərimizi 

davam etdirəcəyik.  

O ki qaldı qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə, Azərbaycan dövləti bundan 

sonra da bu istiqamətdə öz səylərini göstərəcəkdir. Biz bu il investisiya proqramı və Dövlət Neft Fondunun 

proqramı çərçivəsində daha da böyük işlər görəcəyik. Eyni zamanda, Prezidentin Ehtiyat Fondundan 
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vaxtaşırı vəsait ayrılır. Bax, bu binalar məhz Prezidentin Ehtiyat Fondundan ayrılmış vəsait hesabına 

tikilmişdir. Bizim soydaşlarımız narahat olmasınlar, köçkünlər üçün tikilmiş bütün binalar - istər mənzillər, 

istərsə də fərdi evlər bu səviyyədə olacaqdır. Çünki bəzi hallarda belə məlumat gəlir ki, biz köçkünləri 

yararsız sanatoriyalardan, pansionatlardan köçürmək istəyəndə, onlarda müəyyən fikirlər olur, müəyyən 

şübhələr olur.  

Bax, bu binalar tikiləndə də belə şübhələr olmuşdur. Ancaq indi hamı görür ki, burada şərait ən yüksək 

səviyyədədir. Yəni biz bütün bu işləri ən yüksək səviyyədə görməliyik. Vaxtilə imkanımız yox idi, çadır 

şəhərcikləri qurulmuşdu. Amma artıq 4 ildir ki, çadır şəhərcikləri Azərbaycanın xəritəsindən silinibdir. 

Onların əvəzinə belə gözəl binalar, fərdi evlər tikilib, özü də Goranboy rayonunun mərkəzində.  

Biz bu siyasəti davam etdirəcəyik, köçkünlərin sosial problemlərinin maksimum dərəcədə həlli üçün 

çalışacağıq. Köçkünlərin məşğulluq məsələləri ilə ciddi məşğuluq ki, bu sahədə də vəziyyət yüksək 

səviyyədə olsun.  

Əziz dostlar, bu gün mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram və ümid edirəm ki, bu binalarda rahat 

yaşayacaqsınız.  

 

X X X  

 

           Məcburi köçkün Tamilla BİLALOVA onlara yaradılan şəraitə və göstərilən qayğıya görə 

dövlətimizin başçısına minnətdarlıq edərək dedi: Cənab Prezident, icazə verin, göstərdiyiniz qayğı və 

diqqətə, bizim üçün yaratmış olduğunuz bu gözəl şəraitə görə Xocalı rayonundan olan məcburi köçkünlər 

adından minnətdarlığımızı bildirək və sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyək. Son illərdə respublikamızda qaçqın və 

məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması istiqamətində böyük 

işlər görülmüşdür. Müasir tələblərə cavab verən 67 qəsəbə istifadəyə verilmişdir. 100 mindən çox qaçqın 

və məcburi köçkün hər bir şəraiti olan fərdi yaşayış evləri və mənzillərlə təmin edilmişdir. Bütün qaçqın və 

məcburi köçkünlər kimi, xocalılılar da Sizin qayğı və diqqətinizi daim hiss edirlər. Xocalı köçkünləri üçün 

Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd ərazisində 4 yeni qəsəbə salınmışdır. Həmin qəsəbələrə yeni qaz 

xətləri çəkilir və yaxın vaxtlarda təbii qaz veriləcəkdir.  

Bu gün isə Naftalan şəhəri ərazisindəki sanatoriya binalarında müvəqqəti məskunlaşmış xocalılıların 

bir hissəsi bu gözəl məhəlləyə köçürülür. Belə gözəl şəraitə görə yeni mənzillərin sakinləri adından Sizə öz 

minnətdarlığımızı bildiririk.  

Cənab Prezident, ümummilli liderimiz, dünya miqyaslı siyasətçi Heydər Əliyevin bu xalqın 

gələcəyini Sizə etibar edərkən yanılmadığı bir daha sübut olundu.  

Siz onun istədiyi, uğrunda həyatını, sağlamlığını fəda etdiyi Yeni Azərbaycanı yaratdınız. Siz 

Azərbaycanı iqtisadi, siyasi, mədəni cəhətdən inkişaf etdirərək, dünya miqyasında nüfuzlu, tanınmış bir 

dövlətə çevirdiniz.  

Cənab Prezident, Siz xalqa söz vermişdiniz ki, mən bütün rayonları inkişaf etdirərək, mərkəzin 

səviyyəsinə çatdıracağam. Həqiqətən də, bu gün gördüyünüz işlər verdiyiniz vədlərin söz olaraq 

qalmadığını sübut edir. Ona görə də xalqımız Sizinlə fəxr edir, Sizə arxalanır və Sizinlə qürur duyur.  

Cənab Prezident! Bütün sahələrdə uğurlu islahatlar aparmaqla yanaşı, torpaqlarımızın işğaldan azad 

edilməsi istiqamətində də prinsipial, qətiyyətli mövqe nümayiş etdirirsiniz. Sizin tapşırığınızla Xocalı 

faciəsinin ildönümü dünya ölkələrində də qeyd edilir. Siz Xocalı faciəsini, Xocalı soyqırımını dünya 

dövlətlərinə tanıtmaq və qəbul etdirmək baxımından böyük işlər görmüsünüz. Xocalı həqiqətlərini dünyaya 

yaymaqda Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın və Fondun vitse-prezidenti 

Leyla xanım Əliyevanın da xüsusi xidmətləri vardır. Fond müasir tələblərə cavab verən videomateriallar 

vasitəsilə Xocalı həqiqətlərini, Xocalı soyqırımını, ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri bütün dünyaya 

yayımlayır. Dəhşətli Xocalı faciəsini yaşamış bir insan, torpaqlarımız uğrunda həlak olmuş şəhidin həyat 

yoldaşı, habelə şəhid bacısı kimi mən haqqa, ədalətə olan inamımı heç vaxt itirmirəm. Göz açdığı torpaqda 

ata nəvazişi ilə böyümək qismət olmayan övladlarımı da, təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olduğum şagirdlərimi 

də vətənpərvər ruhda tərbiyə etməyə çalışıram. Bizə düşmənlərimiz olan ermənilərlə qonşu yaşamaq qismət 

olmuşdur. Ermənilər başa düşmürlər ki, buna biz Allah-taala tərəfindən məhkum olmuşuq. Lakin inanırıq 

ki, Sizin apardığınız siyasət nəticəsində biz qalib gələcəyik. Biz buna inanırıq və o günlərin ümidi ilə 

yaşayırıq. Cənab Prezident, inanırıq ki, Siz yaxın zamanda torpaqlarımızı, Xocalımızı bizə qaytaracaqsınız. 

Belə gözəl binaları, məktəbləri Xocalıda inşa etdirəcəksiniz. Arzu edirəm ki, Xocalıda tikiləcək məktəbin 

açılışında Sizin qarşınızda bir daha çıxış edim.  
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Cənab Prezident! Yeni inşa edilmiş qəsəbəni və qoyulmuş abidəni Xocalı faciəsinin ildönümü 

ərəfəsində ziyarət etdiyiniz üçün bütün xocalılılar adından Sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bizə 

göstərdiyiniz qayğı və diqqətə görə bir daha minnətdarlıq edirik. Sizə çətin işlərinizdə uğurlar, cansağlığı 

arzulayırıq. Diqqətinizə görə minnətdarıq!  

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, çox sağ olun! Siz tamamilə haqlısınız ki, həyat bizi 

ermənilərlə yanbayan yaşamağa məcbur etmişdir.  

Tarixdən də yaxşı bilirik ki, ermənilər bizim torpaqlarımıza, Qarabağ ərazisinə 19-cu əsrdə 

köçürülmüşlər, qonaq kimi gəlmişlər. Amma ondan sonra bizə qarşı torpaq iddiası ilə çıxış etmişlər. Biz də 

çalışırıq ki, dünya birliyinə bu həqiqətləri çatdıraq. Son illər ərzində kifayət qədər kitablar yazılmış, 

məqalələr dərc edilmişdir. Digər vasitələrlə də bu həqiqətləri dünya birliyinə çatdırırıq ki, bu, bizim 

torpağımızdır. Erməni dilində Qarabağ sözü yoxdur, onun mənası yoxdur. Qarabağın baş şəhəri 

Xankəndidir, Stepanakert deyil. Stepanakert bolşevik-erməni quldur dəstəsinin rəhbəri Stepan Şaumyanın 

adını daşıyır. Yəni əgər o şəhərin tarixi adı olsaydı, şübhəsiz ki, ermənilər onu bərpa edərdilər.  

Bütün başqa toponimlər də Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirir. Bu, heç kimə sirr deyil, sadəcə 

olaraq, dünya birliyi bundan xəbərsiz idi. Belə bir təəssürat yaranmışdı ki, guya Qarabağ tarixi erməni 

torpağıdır, kiminsə göstərişi ilə 1920-ci illərdə Azərbaycanın tərkibinə verilmişdir. Halbuki, biz hamımız 

yaxşı bilirik ki, bu, belə deyildir. Ermənilər çar Rusiyasının o vaxtkı rəhbərləri tərəfindən Türkiyənin, İranın 

müəyyən bölgələrindən oraya köçürülmüşdür. Bu, tarixi həqiqətdir.  

Tarixdə artıq bir dəfə Azərbaycanın əzəli torpaqlarında erməni dövləti yaradılmışdır, o da bugünkü 

Ermənistandır. O torpaqlar bizim doğma, ata-baba torpaqlarımızdır. İrəvan xanlığı, Zəngəzur mahalı - 

bütün o adlar Azərbaycan toponimləridir. Hətta indi ermənilər özləri də etiraf edirlər ki, 20-ci əsrin 

əvvəllərində İrəvan şəhərinin əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılar idi. Bunu təsdiq edən sənədlər var, 

şəkillər var, rəsm əsərləri var. Artıq bir dəfə Azərbaycan torpağında erməni dövləti yaradıldı, özü də 

Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyinin icazəsi ilə. Bilirsiniz ki, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin rəhbərliyi İrəvanı Ermənistanın paytaxtı kimi ermənilərə bəxş etdi.  

Halbuki, mən hesab edirəm ki, bu, çox yanlış və dözülməz bir addım idi və bugünkü tarix onu 

göstərir. Əgər o vaxt bu addım atılmasaydı, indi heç Qarabağ məsələsi də olmazdı. Amma o vaxt oldu və 

bunu da tarixi sənədlər sübut edir. Yaxşı, əsrin əvvəlində belə bir hadisə oldu. Ermənilər əsrin sonunda, 

Azərbaycan torpaqlarında indi ikinci erməni dövləti yaratmaq istəyirlər? Biz heç vaxt buna imkan verə 

bilmərik. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Bunu deyəndə mən nəinki Dağlıq Qarabağın keçmiş 

inzibati hüdudlarından kənarda yerləşən rayonları nəzərdə tuturam. Yox! Dağlıq Qarabağ Azərbaycan 

torpağıdır. Azərbaycan suverenliyi orada tətbiq olunmalıdır.  

Azərbaycan bayrağı Şuşada, Xankəndidə dalğalanmalıdır. Bizim məqsədimiz budur. Məhz buna görə 

danışıqlar bu qədər vaxt aparır. Biz hansısa yarımçıq, yaxud da bizi tam qane etməyən varianta razı ola 

bilmərik ki, bizə bir neçə rayon qaytarılsın, qalan rayonların müqəddəratı qeyri-müəyyən olsun. Biz buna 

heç vaxt gedə bilmərik. Necə ola bilər? Burada alverdən söhbət gedə bilməz! Bu, bizim torpağımızdır, tarixi 

torpağımızdır, əzəli torpağımızdır. Bir daha deyirəm ki, bunu tarixi sənədlər sübut edir. Beynəlxalq hüquq 

baxımından bu, bizim torpağımızdır.  

Azərbaycan 1991-cı ildə müstəqilliyə qovuşanda onun ərazi bütövlüyü bütün dünya birliyi tərəfindən 

tanındı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanındı. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatına Dağlıq 

Qarabağ daxil olmaqla üzv oldu və bu sərhədlər bütün ölkələr tərəfindən tanınır. Hətta bu gün ermənilərə, 

Ermənistana siyasi, hərbi, iqtisadi dəstək verən ölkələr də bunu tanıyır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

danışıqlar mövzusu deyildir. Bizim məqsədimiz o bölgələrdə tam şəkildə öz suverenliyimizi bərpa 

etməkdən ibarətdir və o gün gələcəkdir.  

Bu gün artıq Ermənistan Azərbaycanla ayaqlaşa bilmir. Ermənistanla Azərbaycan arasında yerlə göy 

qədər fərq var. Bu fərq özünü hər bir yerdə göstərir. Xüsusilə keçən il və 2009-cu ildə böhran zamanı 

Ermənistanın iqtisadiyyatı 15 faiz tənəzzülə uğramışdı. Azərbaycanın iqtisadiyyatı isə iki il ərzində 15 faiz 

artmışdır. İndi baxın, Azərbaycanın sənaye imkanları, iqtisadi imkanları, hərbi potensialı müqayisəedilməz 

dərəcədədir. Biz ancaq hərbi xərclərə Ermənistanın bütün ölkəyə sərf etdiyi qədər, ondan da 50 faiz, 30 faiz 

çox sərf edirik və gələcəkdə bu fərq artacaqdır. Yəni vaxt bizə işləyir. Mən buna tam əminəm. Bəzi xarici 

müşahidəçilər, xarici dairələr isə çalışırlar bizi inandırsınlar ki, vaxt bizə işləmir, tezliklə bu məsələ həll 

olunsun. Bu məsələnin tezliklə həll olunmasını ən çox siz istəyirsiniz və mən istəyirəm. Bizdən çox bunu 

istəyən ola bilməz. Heç bir xarici məsləhətçi bunu istəyə bilməz. Amma nəyin bahasına biz bunu əldə 

etməliyik? Məsələ bundadır.  
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Mən əminəm ki, vaxt gələcək, biz öz suverenliyimizi tam bərpa edəcəyik. Dağlıq Qarabağda 

Azərbaycan bayrağı dalğalanacaqdır. Xocalıya biz qayıdacağıq və orada siz dediyiniz kimi, bundan da 

gözəl binaları tikəcəyik. Biz bu vaxtı hər an öz səylərimizlə yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq.  

 

X X X  

 

          Görüşdən sonra xatirə şəkli çəkdirildi.  

Sonra Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 

Əli Həsənov Prezident İlham Əliyevə çoxmərtəbəli yaşayış binalarından ibarət məhəllənin baş planı barədə 

məlumat verdi. Bildirildi ki, 20 hektar sahədə salınan məhəllə bütün müvafiq sosial-texniki infrastrukturu 

olan 12 beşmərtəbəli binadan, 360 şagird yerlik məktəbdən, 150 yerlik uşaq bağçasından, musiqi 

məktəbindən və inzibati binadan ibarət olacaqdır. Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun sifarişi 

əsasında salınan məhəlləyə Naftalan şəhərindəki sanatoriyalarda müvəqqəti məskunlaşmış 688 məcburi 

köçkün ailəsi köçürüləcəkdir.  

Birinci mərhələdə 3 yaşayış binası inşa edilmişdir. Onların ümumi sahəsi 11 min 235 kvadratmetrdir. 

Məhəllədə park və yaşıllıqlar salınmış, Xocalı soyqırımı qurbanlarına xatirə abidəsi də ucaldılmışdır. 

Buraya elektrik, qaz və içməli su xətləri çəkilmişdir.  

Daha sonra Prezident İlham Əliyev Xocalı şəhər 1 saylı orta məktəbdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu. 

İkimərtəbəli məktəb binasının foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin 2002-ci ilin sentyabr ayında 

Goranboyun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsinin açılışında iştirakı ilə bağlı fotoguşə yaradılmışdır. Məktəbin sinif 

otaqlarından əlavə informatika, fizika və riyaziyyat kabinetləri, kimya laboratoriyası, kitabxanası, 

emalatxana və yeməkxanası da var. İdman zalında isə basketbol, güləş və voleybolla məşğul olmaq 

mümkündür. Dövlətimizin başçısı burada gənc idmançıların çıxışını izlədi.  

Məktəbin ikinci mərtəbəsində ulu öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin, Heydər Əliyev 

Fondunun ölkəmizdə təhsilin inkişafına diqqət və qayğısını əks etdirən, habelə Xocalı faciəsinə dair 

fotoguşələr yaradılmışdır.  

Məktəb binasının qızdırılması üçün ayrıca qazanxana da inşa olunmuşdur.  

Məktəblə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev yeni yaşayış məhəlləsindəki Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının xatirə abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu.  

Prezident İlham Əliyev yeni salınmış məhəllədə görüləcək işlərin vaxtında və keyfiyyətlə başa 

çatdırılması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.  

 

Xalq qəzeti.-2011.- 12 fevral.- № 33.- S.2-3. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Goranboy rayonuna səfəri 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də 

Gəncəyə səfərini başa çatdıraraq Goranboy rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin Goranboy şəhərinin mərkəzində ucaldılmış 

abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu. 

Azərbaycan Prezidentinə abidə ətrafında aparılan abadlıq və tikinti-quruculuq işləri barədə 

məlumat verildi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 21 yanvar 

  

https://azertag.az/
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Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Goranboy rayonunda 

təmas xəttindəki “N” saylı hərbi hissədə olmuşdur 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 

yanvarın 21-də Goranboy rayonuna səfəri çərçivəsində təmas xəttindəki “N” saylı hərbi hissədə olmuşdur. 

Müdafiə naziri, general-polkovnik Səfər Əbiyev Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyevə raport verdi. 

Müdafiə naziri Səfər Əbiyev dövlətimizin başçısına cəbhənin təmas xəttindəki mövcud vəziyyət 

barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, cəbhə xəttində vəziyyət tam nəzarət altındadır. İndi təmas xəttində 

yerləşən hərbi birləşmələrin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində də mühüm addımlar 

atılır. Yeni silah və sursatlarla təchizat nəticəsində Azərbaycan Ordusu düşmənlə mübarizədə daha ciddi 

nəticələrə nail olur. Silahlı qüvvələrin döyüş qabiliyyəti, texniki təchizatı, zabit kadrlarının hazırlıq 

səviyyəsi, əsgərlərin mənəvi-psixoloji durumu bu nəticənin əldə olunmasında mühüm rol oynayır. Bu gün 

hərbi hissələrin komplektləşdirilmə faizi və keyfiyyəti də yüksək səviyyədədir. Əsas komanda-qərargah 

vəzifələrinin peşəkar, ali hərbi təhsilli, mənəvi, fiziki və psixoloji cəhətdən hazırlıqlı, döyüş təcrübəsi 

toplamış zabitlərlə komplektləşdirilməsi ardıcıl şəkildə həyata keçirilir. Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanının təmas xəttində yerləşən bölgələrimizə mütəmadi səfərləri və əsgərlərimizlə keçirdiyi 

görüşlər isə onlara Vətəni qorumağa, işğal altındakı torpaqlarımızı azad etmək üçün hər zaman savaşa 

qalxmağa ruhlandırır. Güclü ordu potensialımız bizi əsas məqsədimizə - işğal edilmiş torpaqlarımızın azad 

olunmasına daha da yaxınlaşdırır. İndi Azərbaycan Ordusu həm peşəkarlıq, həm də maddi-texniki bazasının 

üstünlüyü baxımından bölgədə ən güclüdür. Azərbaycanın hərbi xərcləri artıq 3 milyard 500 milyon dollara 

yaxındır. Hərbi məqsədlər üçün büdcədən ayrılan vəsaitlərin artması dövlətin ordunun 

möhkəmləndirilməsinə olan diqqətinin və ölkəmizin təhlükəsizliyi, xarici təhdidlərin aradan qaldırılması 

kimi məsələlərdə nümayiş etdirdiyi həssaslığın təzahürüdür. Bunu şərtləndirən digər amillər isə obyektiv 

əsaslara söykənir. Çünki Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal altındadır. 

Prezident İlham Əliyev xidmətdə fərqlənən bir qrup hərbçini medal və qiymətli hədiyyələrlə təltif 

etdi. 

Dövlətimizin başçısı hərbçilərlə xatirə şəkli çəkdirdi. 

 

Sonra Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham ƏLİYEV çay süfrəsi 

arxasında hərbçilərlə görüşərək dedi: 

-Bu gün xidmətdə fərqlənən döyüşçülərə təltiflər də verildi. Siz bu təltiflərə layiqsiniz. Xidmətdə 

biliklərinizi, peşəkarlığınızı, Vətənə sədaqətinizi göstərmisiniz və bu ağır, çətin şəraitdə düşmənlə üzbəüz, 

ön cəbhədə, təmas xəttində xidmət göstərirsiniz. 

Bütün hərbi hissələrdə xidmət edən əsgərlər, zabitlər böyük qiymətə layiqdirlər. Amma xüsusilə ön 

cəbhədə, düşmənlə üz-üzə olan mövqelərdə xidmət göstərənlərə xüsusi diqqət göstərilməlidir və onların 

fəaliyyəti xüsusilə qiymətləndirilməlidir. 

Ordu quruculuğu prosesi uğurla gedir. Keçən il, ondan əvvəlki illərdə silahlar, texnikalar alınıb. Bu 

gün göstərilən silahların bir hissəsi yeni alınmış silahlardır. Həm özümüz istehsal edirik, həm də ki, 

dünyanın aparıcı istehsalçılarından lazımi texnikanı alırıq və alacağıq. Bu gün döyüş potensialına görə 

ordumuz bölgənin ən qüdrətli ordusudur. 

Hərbçilərin maddi təminatı da yaxşılaşır. Bir neçə gün bundan əvvəl Nazirlər Kabinetinin 

toplantısında bu məsələ ilə bağlı fikirlərimi bir daha bildirdim. Qeyd etdim ki, həm maaşlar artır və 

artacaqdır, eyni zamanda, 20 il ərzində qüsursuz xidmət göstərmiş zabitlər, gizirlər dövlət tərəfindən 

mənzillərlə təmin ediləcəklər. Bu proses başlanmışdır, çox böyük vəsait tələb edən təşəbbüsdür. Ancaq biz 

bunu etməliyik, çünki zabitlərimiz, Vətənə sədaqətlə, peşəkarlıqla xidmət edənlər dövlət tərəfindən daha 

da böyük dəstəyi görməlidirlər. 

Bu, bizim gözəl dağlarımızdır. Bu dağların bir hissəsi düşmən tərəfindən işğal edilib. Buradan, 

bizim döyüş mövqelərimizdən sonra keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibati hüdudları 

başlayır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Sovet dövründə Dağlıq Qarabağın müəyyən 

ölçüdə muxtariyyəti olmuşdur, muxtar vilayət idi, ancaq yenə də Azərbaycan Respublikasının tərkibində. 

Bu gün də dünya birliyi Dağlıq Qarabağı Azərbaycan torpağı kimi qəbul edir, tanıyır və bu, belə də 

olmalıdır. Çünki Dağlıq Qarabağ əzəli, tarixi Azərbaycan torpağıdır. “Qarabağ” sözü Azərbaycan sözüdür. 
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Mən şübhə etmirəm ki, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Həm hazırda Dağlıq Qarabağın inzibati 

hüdudlarından kənarda işğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan dövlətinin suverenliyi bərpa edilməlidir və 

ediləcəkdir. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan bayrağı dalğalanmalıdır və dalğalanacaqdır. 

Mən buna şübhə etmirəm. Bizim artan siyasi gücümüz, hərbi potensialımız o müqəddəs günü yaxınlaşdırır. 

Bu gün Azərbaycan böyük dərəcədə inkişaf edir. Əvvəlki dövrlərlə müqayisədə, sözün əsl 

mənasında, çox böyük inkişaf yolu keçmişdir. Müharibənin ilk illərində xarici dəstəyin hesabına ermənilər 

və onlara kömək edən xarici havadarlar torpağımızın zəbt edilməsinə nail olmuşlar. Düzdür, müharibə 

dövrünün son mərhələsində Azərbaycan Ordusu bir neçə kəndi düşməndən boşaldaraq əhalisinin oraya 

qayıtmasına şərait yaratmışdır. Ancaq müharibənin ilk illərində bizdə nizami ordu yox idi. Ermənilər 

xüsusilə xaricdən alınan dəstəyə görə, muzdluların, xarici dövlətlərin dəstəyi hesabına torpaqlarımızı zəbt 

etmişlər. Bu gün isə Azərbaycan Ordusu Ermənistan ordusundan bir neçə dəfə üstündür. İqtisadi 

göstəricilər haqqında danışmaq bəlkə də yersizdir. Bizim iqtisadi potensialımız Ermənistanınkından bəlkə 

10 dəfə artıqdır. Bu gün ordumuz, bir daha demək istəyirəm ki, həm peşəkarlıq, həm döyüş qabiliyyəti, 

həm də maddi-texniki təchizat baxımından bölgənin ən qüdrətli ordusudur. Biz yenə də ordumuzu 

gücləndiririk. Bu il hərbi məsələlərin həlli üçün böyük vəsait nəzərdə tutulur. Texnikalar, silahlar, döyüş 

təyyarələri, helikopterlər, müasir cihazlar alınır. Biz texnoloji inkişafa üstünlük veririk. 

Müasir dövrdə döyüş meydanında nəticəni həm rəşadət, Vətənə bağlılıq, sədaqət, həm də 

texnologiyalar müəyyən edir. Yeni texnologiyalar müasir dövrdə döyüş meydanında həlledici rol oynayır. 

Biz müasir texnologiyaları tətbiq edirik. Bu gün burada da mənə göstərildi. Biz düşmənin mövqelərini çox 

yaxşı görürük, onların hərəkətlərini də görürük. Bunu onlar da bilirlər. Biz çalışırıq ki, ərazi bütövlüyümüzü 

qan tökülmədən bərpa edək. Bu məqsədlə danışıqlar aparılır. Hələ ki, bu danışıqların heç bir nəticəsi 

olmamışdır. Ancaq bununla bərabər, ərazi bütövlüyümüzü istənilən yolla, o cümlədən hərbi yolla həll 

etmək bizim suveren hüququmuzdur. Bu hüququ bizə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi verir. 

Hər bir dövlət özünü müdafiə etmək üçün bütün imkanlardan istifadə edə bilər və etməlidir. Ona görə biz 

hərbi gücümüzün artırılmasına əlavə vəsait ayıracağıq. Hərbi potensialın gücləndirilməsi üçün əlavə 

tədbirlər görəcəyik. Əlbəttə ki, görülən bütün bu tədbirlərlə yanaşı, döyüş hazırlığı, ruh yüksəkliyi döyüş 

meydanında öz sözünü deməlidir və deyəcəkdir. 

Çox şadam ki, Azərbaycan gəncləri vətənpərvərdirlər, Vətənə bağlıdırlar. Hər bir Azərbaycan 

vətəndaşı Qarabağ ağrısı ilə yaşayır. Bu, bizim böyük yaramızdır və bu yara sağalmayana qədər Azərbaycan 

xalqı rahat yaşaya bilməz. Mən bir daha demək istəyirəm ki, bugünkü reallıq, bölgədə gedən proseslər və 

Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı qüvvələr nisbəti bizim nikbinliyimizi artırır. Sizin bu ağır dağlıq 

şəraitində, şaxtada, soyuqda uğurlu xidmət aparmağınız nikbinliyimizi daha da artırır. 

İndi biz bütün hərbi şəhərciklərimizi tikəcəyik, bərpa edəcəyik. Xüsusi proqram qəbul edilib. 

Xidmət şəraiti çox yaxşı olmalıdır. 2012-ci ildə dövlət büdcəsində bu məqsədlə böyük vəsait nəzərdə 

tutulub. İndi böyük hərbi bazalar tikilir. Hərbi Dəniz Donanması üçün Xəzər hövzəsində böyük hərbi baza 

tikilir. Eyni zamanda, bütün hərbi hissələrdə, bütün bölgələrdə yeni, müasir şəhərciklər, bazalar tikilməlidir, 

əsgərlərin, zabitlərin şəraiti yaxşı olmalıdır. Burada, dağlıq ərazilərdə xidmət aparmaq üçün, əlbəttə ki, 

çətinliklər vardır. O tərəf düşməndir - bir kilometr o tərəfə düşməndir. Siz onları görürsünüz, onlar da sizi 

görür. Amma bizi düşməndən fərqləndirən odur ki, biz öz torpağımızdayıq. Onlar bizim torpaqlarımızı zəbt 

ediblər. Bizim başqa dövlətin torpağına iddiamız yoxdur. Baxmayaraq ki, bugünkü Ermənistan dövləti 

tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaranmışdır. Mənim tövsiyələrimlə əlaqədar alimlərimiz bu tarixə dair 

gözəl kitablar, elmi əsərlər yaratmışlar. Xüsusilə, İrəvan xanlığı bizim qədim tarixi torpağımızdır. İrəvan 

xanlığı, Zəngəzur, Qarabağ bizim ərazimizdir. Buradan, siz xidmət apardığınız yerdən, döyüş 

mövqelərindən Gülüstan kəndi görünür. Həmin o Gülüstan kəndidir ki, orada müqavilə imzalanmışdır. Bu 

müqavilədən və Türkmənçay müqaviləsindən sonra ermənilər kütləvi şəkildə indiki İran ərazisindən buraya 

köçürülmüşlər. Ermənilər özləri 1978-ci ildə Dağlıq Qarabağda ermənilərin İrandan Dağlıq Qarabağa 

köçürülməsinin 150 illik tarixini əks etdirən abidə ucaltmışlar. Yaxşı, əgər onlar iddia edirlərsə ki, Dağlıq 

Qarabağ onların tarixi torpağıdır, necə ola bilər ki, ermənilərin Dağlıq Qarabağa köçürülmələrinin 150 

illiyini 1978-ci ildə onlar öz təşəbbüsləri ilə qeyd ediblər. Yəni, o vaxt özləri də etiraf etmişlər ki, 1828-ci 

ildə onlar bizim torpağımıza gəlmişlər. Ondan sonra azərbaycanlıları yavaş-yavaş sıxışdırmağa başladılar. 

XX əsrdə bolşevik inqilabından sonra Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində muxtariyyat verilmişdir. 

O da bir cinayət idi. O vaxtkı bolşevik hökumətinin azərbaycanlılara qarşı böyük cinayəti idi. O 

muxtariyyatın heç bir əsası yox idi. Çünki o vaxt bu bölgənin əhalisinin mütləq əksəriyyəti azərbaycanlılar 

idi. Muxtar vilayəti yaratmaqla onlar, bu vəziyyəti şərtləndirdilər. Ondan sonra, Sovet İttifaqının dağılması 
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ərəfəsində o vaxt Dağlıq Qarabağda separatçı meyillərə rəvac verildi. Xüsusi İdarəetmə Komitəsi yaradıldı. 

Keçmiş Azərbaycan rəhbərliyinin böyük cinayətidir ki, onlar bununla razılaşdılar. Xüsusi İdarəetmə 

Komitəsi faktiki olaraq Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırırdı. Moskvadan bir nümayəndə gətirilmişdi. 

Təbii ki, o da ermənilərin mövqeyini müdafiə edirdi. Ondan sonrakı tarixi siz yaxşı bilirsiniz. Ancaq biz 

ədaləti bərpa edəcəyik və edirik. 

Bugünkü müstəqil Azərbaycan dövləti dünyada böyük hörmətlə, rəğbətlə qarşılanır. 

Tərəfdaşlarımızın sayı artır, beynəlxalq mövqelərimiz güclənir. Dünya ictimaiyyəti bizə inanır. Keçən ilin 

sonunda biz BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilmişik. 155 ölkə bizi dəstəklədi. Ermənistan isə 

qorxaqcasına o mübarizədən çıxdı. Çünki bilirdi ki, onları bəlkə də heç 10-20 ölkə dəstəkləməz. Bu, onu 

göstərir ki, bizim siyasi çəkimiz nədən ibarətdir. 

Biz ordu quruculuğuna daim diqqət göstəririk, vəsait ayırırıq. Keçirilən hərbi paradlar bizim 

gücümüzü göstərir. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək üçün bütün imkanlar vardır. Bunu biz də bilirik, 

düşmən də, bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər də bilirlər. Sülhü əldə etmək üçün bir şərt vardır: 

Ermənistanın işğalçı qüvvələri torpaqlarımızdan öz xoşu ilə rədd olmalıdır. Hələ ki, gec deyildir. 

Mən sizə xidmətdə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, siz bütün döyüş vəzifələrini həmişə olduğu 

kimi, şərəflə yerinə yetirəsiniz və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün səylərinizi göstərəsiniz.   

 

AZƏRTAC 

2012, 21 yanvar 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Goranboyda şahmat məktəbinin açılışında iştirak etmişdir 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də Goranboya səfəri 

çərçivəsində şahmat məktəbinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı məktəbin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, məktəbin tikintisinə 2011-ci ilin əvvəlində başlanmışdır. Yüksək səviyyədə 

aparılmış inşaat işləri ötən ilin sonlarında başa çatdırılmışdır. İkimərtəbəli məktəb Goranboyda uşaqların 

şahmatın sirlərinə dərindən yiyələnmələri üçün lazımi avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Məktəbin ətrafında 

müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, yaşıllıqlar salınmışdır. 

Məlumat verildi ki, şahmat məktəbi əvvəllər məşğələlərin keçirilməsi üçün lazımi şəraiti olmayan 

binada yerləşirdi. Məktəb üçün şəhərin Heydər Əliyev prospektində ümumi sahəsi 300 kvadratmetr olan 

yeni bina inşa edilmişdir. Müasir memarlıq üslubunda tikilmiş məktəbin həyətində uşaqların açıq havada 

şahmat oynamaları üçün də geniş sahə yaradılmışdır. 

Məktəblə tanışlıq zamanı Azərbaycan Prezidentinin diqqətinə çatdırıldı ki, binanın hər iki 

mərtəbəsində oyun zalları yaradılmışdır. Zallarda eyni vaxtda 50-dək şahmatçı görüş keçirə bilər. Buradakı 

tədris otaqları lazımi avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Şahmatla bağlı biliklərin əldə olunması və müasir 

yeniliklərin qavranılması üçün ayrıca kompyuter otağı da yaradılmışdır. Bu da dərslərin kompyuter 

vasitəsilə keçirilməsinə, ən son yeniliklərin qısa müddətdə öyrənilməsinə şərait yaradır. Məktəbdə 

Prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təhsilin 

inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən fotogüşlər yaradılmışdır. Ümumilikdə, məktəbdə 494 

uşağa şahmat dərsləri keçilir. 

Qeyd edildi ki, şahmat məktəbi respublika səviyyəli yarışlara da ev sahibliyi etməyə hazırdır. 

Təsadüfi deyildir ki, Goranboy şahmatçıları son illərdə beynəlxalq və respublika şahmat turnirlərində 

medal, diplom və kuboklara layiq görülmüşlər. 

Prezident İlham Əliyev məktəbdə yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 21 yanvar 
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Prezident İlham Əliyev Goranboy Mədəniyyət Evinin əsaslı təmirdən sonra açılışında iştirak 

etmişdir 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Goranboy Mədəniyyət 

Evinin əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 1960-cı ildə istifadəyə verilən Mədəniyyət Evi uzun 

müddət təmir olunmadığından yararsız hala düşmüşdü. Burada əsaslı təmir və yenidənqurma işlərinə 2011-

ci ilin yanvarında başlanılmışdır. Görülən təmir-bərpa işləri nəticəsində binanın zalı, foyesi və otaqları 

yenidən qurulmuş, giriş hissəsi müasir memarlıq üslubunda inşa edilmişdir. Müasir avadanlıqla təchiz 

edilmiş Mədəniyyət Evinin binası üzlük daşla örtülmüşdür. Binanın foyesində ümummilli lider Heydər 

Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Burada ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə 

mədəniyyətin və incəsənətin inkişafına göstərdikləri qayğını əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır. 

Qeyd edildi ki, Mədəniyyət Evinin akt zalında rayon əhəmiyyətli tədbirlərin yüksək səviyyədə 

təşkili üçün hərtərəfli şərait vardır. İnzibati otaqlar binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir. 

Dövlətimizin başçısı Mədəniyyət Evinin böyük zalı ilə də tanış oldu. Bildirildi ki, 400 nəfərlik 

zalda müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün lazımi şərait yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev Goranboy şəhər uşaq incəsənət məktəbinin xor kollektivinin ifasında 

bəstəkar Oqtay Zülfüqarovun “Mehriban insanlar” mahnısını dinlədi. 

Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, Goranboy Mədəniyyət Evinin nəzdində rayonun 

mədəni həyatında fəal iştirak edən xalq teatrı və folklor qrupu ilə yanaşı, müxtəlif dərnəklər də fəaliyyət 

göstərir. 

Mədəniyyət Evi ilə tanış olan Azərbaycan Prezidenti kollektivə uğurlar arzuladı. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 21 yanvar 
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Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası Goranboy rayon təşkilatının yeni inzibati 

binasının açılışında iştirak etmişdir 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyası 

(YAP) Goranboy rayon təşkilatının yeni inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, binanın tikintisinə 2010-cu ilin noyabrında başlanmışdır. Dörd yüz kvadratmetr 

sahəsi olan ikimərtəbəli binanın həyətində YAP-ın yaradıcısı, ulu öndər Heydər Əliyevin portreti, ikinci 

mərtəbədə isə büstü qoyulmuşdur. Büstün ətrafında ümummilli liderin və Prezident, YAP-ın sədri İlham 

Əliyevin partiya qurultaylarında iştiraklarını əks etdirən fotolar vardır. Ümumilikdə inzibati bina 9 otaqdan 

və konfrans zalından ibarətdir. Səksən nəfərlik konfrans zalında respublika və rayon əhəmiyyətli tədbirlərin 

keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Buradakı bütün otaqlarda səmərəli fəaliyyət üçün hər cür şərait 

yaradılmışdır. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi də xüsusi diqqətdə saxlanmışdır. 

Bütün otaqlar lazımi avadanlıqla təchiz edilmişdir. Binada ilin bütün fəsillərinə uyğun müasir havalandırma 

və digər sistemlər quraşdırılmış, həyətyanı sahə yaşıllaşdırılmışdır. 

Bildirildi ki, partiyanın rayon təşkilatı 1995-ci ilin yanvarında 38 ilk ərazi təşkilatının iştirakı ilə 

təsis olunmuşdur. Rayon təşkilatının üzvlərinin 33 faizini gənclər, 51 faizini isə qadınlar təşkil edir. 

Prezident İlham Əliyev görülən işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Goranboy şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin yeni binasının 

açılışında iştirak etmişdir 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Goranboy şəhər 3 nömrəli 

tam orta məktəbin yeni binasının açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı məktəbin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, 420 şagirdin təhsil alacağı rus dili təmayüllü məktəbin binası Heydər Əliyev 

Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunmuşdur. 

Qeyd edildi ki, məktəbin 1935-ci ildə tikilmiş əvvəlki binası son dövrlərdə tamamilə yararsız və 

qəzalı vəziyyətdə idi. Təhsil ocağının yeni binasının tikintisinə ötən ilin əvvəllərində başlanmış, bunun 

üçün 0,5 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. İkimərtəbəli bina qısa müddətdə müasir tələblər səviyyəsində 

inşa olunmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev məktəblə yaxından tanış oldu. Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin, Prezident 

İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təhsilin inkişafına 

göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. Məktəbin sinif otaqlarında, 

laboratoriyalarında və müxtəlif təyinatlı digər otaqlarda yüksək səviyyəli təhsil almaq üçün hər cür şərait 

yaradılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı siniflərdə dərs prosesi üçün yaradılmış şəraitlə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, məktəbin akt zalı müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün əlverişli şəraitə malikdir. 

Şagirdlər nəzəri biliklərini laboratoriyalarda təcrübələrlə daha da möhkəmləndirəcəklər. 

Prezident İlham Əliyev məktəbin müasir tələblərə cavab verən idman zalında Sinqapurda keçirilən 

yeniyetmələrin I Yay Olimpiya Oyunlarında yunan-Roma güləşi yarışlarında qızıl medal qazanmış Elmar 

Muxtarov, idmanın müxtəlif növləri üzrə Goranboydan olan dünya, Avropa və Azərbaycan çempionları və 

digər gənc idmançılarla görüşdü. Qeyd olundu ki, son illərdə respublikamızın bölgələrində, o cümlədən 

Goranboy rayonundan da bədən tərbiyəsi və idman hərtərəfli inkişaf edir. İdmanın maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi üçün silsilə və kompleks tədbirlər reallaşdırılır. Xüsusi vurğulandı ki, Prezident İlham 

Əliyevin 2012-ci ili ölkəmizdə “İdman ili” elan etməsi də bu sahənin daha da inkişafına təkan verəcəkdir. 

Azərbaycan Prezidenti gənc idmançılarla xatirə şəkli çəkdirdi. 

İnformatika otağında yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı bildirildi ki, bütün kompyuterlər internetə 

qoşulmuşdur. 

Məktəbin direktoru dövlətimizin başçısına minnətdarlıq edərək dedi: 

-Goranboy camaatı adından Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mehriban xanıma 

minnətdarlığımı bildirirəm. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Bizdə əfsuslar olsun ki, hələ də qəzalı vəziyyətdə məktəblər 

vardır. 

Direktor: Şəhər 3 nömrəli məktəb yeganə rus dili təmayüllü məktəbdir. Çox bərbad vəziyyətdə idi. 

İndi uşaqlar böyük sevinc içindədirlər. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Rus məktəbi kimi fəaliyyət göstərir. Amma burada ruslar azdır. 

Direktor: Azdır. Amma xarici dövlətə gedib orada oxuyub qayıdırlar. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli. Əlbəttə, oxumaq lazımdır. Rus dilini də bilmək lazımdır. 

Direktor: 61 müəllimimiz vardır. Onların adından Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 

Məlumat verildi ki, məktəbin inzibati otaqları rahatlığı ilə diqqəti cəlb edir. Məktəbin 

kitabxanasında 5 mindən artıq ədəbiyyat toplanmışdır. Burada Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 

Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətini əks etdirən guşə də yaradılmışdır. Məktəbdə şagirdlərin asudə 

vaxtlarının təşkili üçün də hər cür şərait vardır. 

Dövlətimizin başçısı məktəbdə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi, kollektivə uğurlar arzuladı. 
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Prezident İlham Əliyev Goranboyda Nizami Gəncəvi adına parkın açılışında iştirak etmişdir 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də Goranboya səfəri 

çərçivəsində Nizami Gəncəvi adına parkın açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, park Goranboy şəhərinə Goran istiqamətindən girişdə 

yerləşir. Parkın giriş qapısı müasir üslubda inşa olunmuşdur. Burada dahi Azərbaycan şairi Nizami 

Gəncəvinin möhtəşəm heykəli ucaldılmışdır. Abidənin ətrafında şairin “Xəmsə”sinə daxil olan “Sirlər 

xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl” və “İsgəndərnamə” poemalarının 

kompozisiyasını əks etdirən mozaik fotolar yaradılmışdır. 

Azərbaycan Prezidenti parkı gəzdi, burada yaradılan şəraitlə tanış oldu. Qeyd edildi ki, 1,1 hektar 

ərazini əhatə edən park bir il yarım ərzində başdan-başa yenidən qurulmuşdur. Burada yaradılan 3 fəvvarə 

ətrafa xüsusi yaraşıq verir. Sakinlərin üstüörtülü iki istirahət guşəsindən istifadə edə biləcəkləri park 

uşaqların daha çox xoşuna gələcəkdir. Çünki bu istirahət guşəsində xalq nağıllarının motivlərini əks etdirən 

kompozisiyalar yaradılmışdır. Parkda müasir işıqlandırma, fəvvarələrin işləməsi və yaşıllıqların 

suvarılması üçün suvarma sistemləri quraşdırılmış, müasir bulaq kompleksi inşa edilmiş, oturacaqlar 

qoyulmuşdur. Parkda ümumilikdə 30 minə yaxın müxtəlif növ dekorativ ağac və gül kolları əkilmişdir. Bir 

sözlə, Goranboyda yeni istifadəyə verilən Nizami Gəncəvi adına parkda sakinlərin istirahəti üçün hər cür 

şərait yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev parkda yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 21 yanvar 

 

 

  

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev Goranboyda 525 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış  

əhəllənin açılışında iştirak etmişdir 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Azərbyacan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də Goranboyda 525 məcburi köçkün ailəsi üçün 

inşa edilmiş beşmərtəbəli 9 yaşayış binasından ibarət məhəllənin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirə abidəsini ziyarət edərək önünə 

gül dəstəsi qoydu. 

Sonra Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 

Əli Həsənov Prezident İlham Əliyevə Naftalan şəhərində məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdıqları 

sanatoriyalardakı ağır şərait və Goranboyda məcburi köçkün ailələri üçün hündürmərtəbəli yaşayış 

binalarından ibarət məhəllənin baş planı və texniki-iqtisadi göstəriciləri barədə məlumat verdi.  

Qeyd edildi ki, buradakı mənzillər bir, iki, üç və dörd otaqlıdır. Məcburi köçkünlərin mənzil-məişət 

şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə salınan bu məhəllədə bütün lazımi tədbirlər görülmüşdür. 

Mənzillərin elektrik, istilik və su ilə təchizatı yüksək səviyyədə həyata keçirilmişdir.  

Bildirildi ki, ümumiyyətlə, Goranboy rayonu ərazisində indiyədək 2 min 150 ailə, o cümlədən 208 

daimi məskunlaşmamış qaçqın və 1942 məcburi köçkün ailəsi üçün 6 qəsəbə və 690 mənzilli beşmərtəbəli 

12 binadan ibarət bir məhəllə salınmışdır. 

Prezident İlham Əliyev Xocalı rayonundan məcburi köçkün Qədim Sadıqovun mənzilində oldu. 

Mənzildə yaradılan şəraitlə yaxından tanış olan dövlətimizin başçısı məcburi köşkün ailəsi ilə söhbət etdi.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Necəsiniz, nə var nə yox?  

Qədim Sadıqov: Çox sağ olun.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Razısınız? 

Qədim Sadıqovun həyat yoldaşı: Çox razıyıq. Sağ olun, minnətdarıq.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Siz Naftalanda yaşayırdınız?  

Qədim Sadıqov: Bəli, “Goran” sanatoriyasında.  

Qədim Sadıqovun həyat yoldaşı: Çox pis vəziyyətdə yaşamışıq.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Şəkilləri gördüm.  

Qədim Sadıqovun həyat yoldaşı: Bizi bu cür gözəl evlə təmin etdiyinizə görə Sizə minnətdarıq.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Naftalanda neçə il yaşamısınız? 

Qədim Sadıqov: 20 ildir Naftalan şəhərində yaşayırdıq. Çox pis vəziyyətdə yaşayırdıq. 

Prezident İlham ƏLİYEV: O vaxt orada bütün sanatoriyalar pis vəziyyətdə idi. Şərait çox pis idi.  

İndi gözəl mənziliniz vardır. Bütün şərait yaradılmışdır. Burada rahat yaşamaq olar.  

Qədim Sadıqov: Çox sağ olun, Sizin sayənizdə.  

Əli HƏSƏNOV: Bu ailə çox böyük faciələr yaşayıb. Xanımın atası, anası Xocalıdan çıxanda həlak 

olublar. Bir nəsildən 28 nəfər şəhid olub. Ümumiyyətlə orada elə bir ailə yoxdur ki, itkisi olmasın. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Burada gözəl şərait yaradılıb. 

Qədim Sadıqov: Hörmətli cənab Prezident! Bizə yaratdığınız bu gözəl şəraitə görə Sizə ailəmiz 

adından minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Burada rahat yaşayın. Burada yaşamaq üçün hər cür şərait, 

uşaqlar üçün musiqi məktəbi vardır. Ancaq torpaqlarımız işğaldan azad olandan sonra əvvəlki yerdə daha 

da gözəl evlər tikəcəyik. Əlbəttə, bir halda ki, burada belə gözəl evlər tikirik, Xocalını, Şuşanı mütləq 

yenidən quracağıq.  

Sonra Azərbaycan Prezidenti məhəllədə inşa olunmuş Xocalı şəhər 1 nömrəli musiqi məktəbində 

yaradılmış şəraitlə tanış oldu. 

Məktəbin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Xocalıdan olan 

məcburi köçkünlərlə görüşlərini əks etdirən fotostendlər yaradılmışdır. Burada ayrıca “Xocalı faciəsi - 

xalqın qan yaddaşı” adlı fotoguşə də vardır. Foyedə, həmçinin ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident 

İlham Əliyevin ölkəmizdə mədəniyyətin inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğını, eləcə də Azərbaycanın 

birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təhsillə bağlı həyata keçirdiyi 

irimiqyaslı layihələri əks etdirən guşələr yaradılmışdır.  

Məlumat verildi ki, musiqi məktəbində tar, qarmon, nağara və fortopiano sinifləri yaradılmışdır. 

Burada uşaqların musiqini dərindən mənimsəmələri üçün hər cür şərait vardır. 
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Prezident İlham Əliyev məktəbin zalında Xocalı rayonundan olan məcburi köçkünlərin ifasında 

musiqi nömrələrini dinlədi, onlarla xatirə şəkli çəkdirdi. 

Daha sonra dövlətimizin başçısı yeni məhəllənin sakinləri vərayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüşdü.  

 

Azərbaycan Prezidenti İlham ƏLİYEV mərasim iştirakçılarını salamlayaraq dedi: 

- Sizi təbrik edirəm. Burada doğrudan da gözəl şəhərcik yaradılmışdır. Düz bir il bundan əvvəl burada 

birinci evlər istifadəyə verilmişdir. O vaxt da gəlmişdim, bu layihələrlə də tanış olmuşdum. O vaxt tikinti 

gedirdi və mənə məruzə edildi ki, burada gözəl beşmərtəbəli evlərdən ibarət bir şəhərcik tikiləcəkdir. Bu 

gün evlər hazırdır və siz artıq bu evlərə köçməyə başlayırsınız. Şərait də yaxşıdır, yəni, artıq bu bir 

standartdır. Bu standart həmişə gözlənilir - yaraşıqlı, işıqlı, gözəl evlər. Sizin əvvəlki yaşayış yeriniz o 

qədər də uyğun deyildi. Orada göstərilən fotoşəkillərdən görünür. Naftalan şəhərində, köhnə 

sanatoriyalarda məskunlaşmışdınız. Orada vəziyyət çox ağır idi. Burada isə vəziyyət müqayisəedilməz 

dərəcədə fərqlidir. Bütün şərait var, gözəl, yaraşıqlı musiqi məktəbi, orta məktəb, uşaq bağçası. Burada 

bütün infrastruktur yaradılıbdır. Yəni, yaşamaq üçün bütün şərait vardır.  

Goranboy rayonunda artıq belə layihələrin sayı artmaqdadır. Mən yaxşı xatırlayıram, 2002-ci ildə 

ulu öndər Aşağı Ağcakənd kəndində yeni salınmış qəsəbənin açılışında iştirak etmişdir. Mən də iştirak 

edirdim, Əli müəllim də. Yadımdadır, biz dayanmışdıq, ulu öndər ürək sözlərini deyirdi. Bu, birinci belə 

addım idi. Birinci və çox önəmli! Çünki Aşağı Ağcakənd yaşayış məntəqəsi qədim Azərbaycan torpağıdır, 

həmişə də Azərbaycan torpağı olmuşdur. Tarixən də Azərbaycan torpağıdır və orada Ermənistandan köçən 

qaçqınları və Xocalı köçkünlərini yerləşdirmək doğrudan da böyük bir hadisə idi.  

O vaxtdan bu günə qədər biz bu sahədə ulu öndərin yolu ilə gedirik. Onun tövsiyələrini yerinə 

yetiririk, onun vəsiyyətinə sadiqik. Artıq beşinci ildir ki, bir dənə də olsun çadır şəhərciyi yoxdur. Biz 2007-

ci ildə sonuncunu ləğv etdik. Gözəl binalar tikilir, qəsəbələr salınır, 70-dən yuxarı qəsəbə salınmışdır. On 

minlərlə köçkün gözəl şəraitlə təmin edilmişdir. O cümlədən, yenə də deyirəm, Goranboy rayonunda belə 

tədbirlərin sayı çoxdur. Keçən il, düz bir il bundan əvvəl, fevral ayında burada idim. 2009-cu ildə Veyisli 

kəndində buna oxşar tədbirdə iştirak etmişəm. Bu gün də sizinlə birlikdəyəm.  

Bir ay bundan əvvəl - dekabr ayında biz Ağcabədi rayonunda gözəl şəhərciyin açılışında iştirak 

etmişik. Yəni, bu proses sürətlə gedir. Bu proses çox geniş vüsət alır. Bir neçə gün bundan əvvəl Nazirlər 

Kabinetinin toplantısında mən qarşıya vəzifə qoydum ki, bu gün bu məqsədlər üçün nəzərdə tutduğumuz 

məbləğin üstünə əlavə vəsait ayırmalıyıq, 110 milyon manat nəzərdə tutulmuşdur. Mən Nazirlər Kabinetinə 

tapşırıq verdim ki, bu məbləği 2-3 dəfə artıraq və artıq məsələ müzakirə edildi. Bu il tikintilərə 300 milyon 

manat sərf ediləcəkdir. Yəni, bu vəsaitlə 14 minə qədər köçkün gözəl evlərə, qəsəbələrə köçürüləcəkdir.  

Bu, doğrudan da böyük təşəbbüslərdir. Düzdür, böyük vəsait tələb edir. Ancaq indi Azərbaycan güclü 

dövlətdir. Biz güclü iqtisadiyyat yaratmışıq. Maliyyə vəziyyətimiz də yaxşılaşır. Ölkə qarşısında duran ən 

vacib məsələ hansıdır?! Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir daha demək istəyirəm, ən vacib məsələ 

köçkünləri normal evlərlə, mənzillərlə təmin etməkdir.  

Hər bir sahə prioritetdir. Əgər iqtisadiyyat inkişaf etməsə, maddi imkanlarımız da olmayacaq. Ancaq, 

maddi imkanları hansı istiqamətə yönəltmək əlbəttə ki, dövlətin siyasətindən asılıdır. Bizim siyasətimiz isə 

çox açıqdır, aydındır, birmənalıdır. Bu siyasətin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Azərbaycan 

vətəndaşı bizim bütün işlərimizin təkanverici amilidir. Hər şey insanlar üçündür. Hər şey ən ağır vəziyyətdə 

yaşayanlar üçündür. Bizdə ən ağır vəziyyətdə köçkünlər yaşayır. Nazirlər Kabinetinin toplantısında 

çıxışında Əli müəllim qeyd etdi ki, köçkünlərin arasında yoxsulluq 74 faizdən 18 faizə düşmüşdür. Çox 

yaxşı göstəricidir, ancaq yenə də çoxdur. Çünki ölkə üzrə bu göstərici 8 faizdən aşağıdır. Biz həm evlərin 

tikintisi, həm köçkünlərin məşğulluğunun artırılması istiqamətində daha da böyük addımlar atmalıyıq, 

atacağıq və əminəm ki, yoxsulluq daha da aşağı düşəcəkdir. 

Əlbəttə, siz yaxşı bilirsiniz ki, köçkünlər bütün kommunal ödənişlərdən azaddırlar. Bu, bizim dövlət 

siyasətimizdir. Bu siyasət davam etdirilməlidir. Torpaqlarımız işğalçılardan azad olandan sonra gözəl evləri 

həmin torpaqlarda tikəcəyik. Ondan sonra orada iş yerləri də, infrastruktur da yaradılacaqdır. Əlbəttə ki, o 

vaxt bu güzəştlərə ehtiyac qalmayacaqdır. Amma nə qədər ki, siz müvəqqəti yaşayış yerlərində yaşayırsınız, 

bu güzəştlər olmalıdır.  

Mən bu gün buraya gəlməmişdən əvvəl təmas xəttində olmuşam, əsgərlərlə, zabitlərlə görüşmüşəm. 

Təmas xətti düz Dağlıq Qarabağın, keçmiş muxtar vilayətin hüdudlarında yerləşir. Çox şadam ki, 

hərbçilərdə ruh yüksəkliyi yaxşı səviyyədədir, döyüş qabiliyyəti, yeni texnika, silahlar, sursatlar, təminat 
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yüksək səviyyədədir. Qarşı tərəfə baxarkən bir daha əmin oldum, bir daha fikirləşdim ki, biz mütləq o 

torpaqlara qayıdacağıq.  

Başqa cür ola da bilməz. Bu inam getdikcə artır. Mən buna ürəkdən inanıram və istəyirəm ki, hər bir 

vətəndaş buna inansın. Biz qayıdacağıq və qayıtmaq üçün nə lazımdır onu edirik. Həm danışıqlar aparırıq, 

həm iqtisadiyyatımızı gücləndiririk, siyasi təşəbbüslərlə çıxış edirik, hərbi gücümüzü artırırıq. 

Bütün bu amillər Azərbaycanın üstünlüyünü göstərir. Vaxt gələcək bu üstünlük reallığa çevriləcək, 

həyatda öz əksini tapacaqdır. Çünki Dağlıq Qarabağ daxil olmaqla hazırda işğalda olan bütün ərazilər dədə-

baba torpaqlarımızdır. Bizim vətəndaşlar bu torpaqlara qayıtmalıdırlar, qayıdacaqlar. Əsrlər boyu o 

torpaqlarda biz yaşamışıq, biz də yaşayacağıq. Sadəcə olaraq mən istəyirəm ki, bunu tezliklə edək. Biz 

bütün səyləri buna yönəldirik. Əfsuslar olsun ki, bu, hələ mümkün deyildir. Ancaq məndə zərrə qədər şübhə 

yoxdur ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Ancaq hələ ki, bu mümkün deyildir. Sizin 

üçün belə gözəl evlər tikilir. Bir daha demək istəyirəm ki, - mən demək olar hər dəfə köçkünlərlə görüşəndə 

bunu qeyd edirəm, - bu, müvəqqəti yaşayış yeridir. Yaxşı yerdir, ancaq müvəqqətidir. Bundan da gözəl 

evlər tikiləcəkdir. O cümlədən Xocalıda, Kəlbəcərdə, Laçında və bütün başqa torpaqlarda. 

Biz 2012-ci ili bu gözəl tədbirlə başlayırıq. Bu gün, eyni zamanda, Gəncədə ölkəmizin inkişafı üçün 

çox vacib olan böyük alüminium zavodunun və digər obyektlərin açılışını qeyd etdik. Mən çox şadam ki, 

biz 2012-ci ili məhz bu gözəl tədbirlərdən başlayırıq. Nəzərə alsaq ki, bu il bu məqsədlər üçün, yəni, 

köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün rekord məbləğ ayrılacaq, belə görüşlər, belə 

tədbirlər çox olacaqdır. 

 

X X X 

 

Məhəllə sakini Məmməd BAXIŞOV yaradılan gözəl şəraitə, bütövlükdə qaçqın və məcburi 

köçkünlərə göstərdiyi sonsuz diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlıq edərək dedi: 

-Hörmətli Prezident! İcazə verin, məcburi köçkünlər üçün bu gözəl şəraiti yaratdığınıza görə Sizə 

minnətdarlığımızı bildirək. Allah ömrünüzü uzun etsin! Ulu öndərimizin davamçısısınız, həmişə Sizinlə 

olmuşuq, Sizi dəstəkləmişik. Belə də olmalıdır. Ötən il dekabrın 24-ü bizim üçün ən yadda qalan gün oldu. 

Həmin gün Siz xalqın arasında oldunuz və dediniz ki, mən yenə də ailəmlə bir yerdəyəm. Sizin bu addımınız 

bizi sevindirdi, ruhlandırdı. 

Allah Sizə uzun ömür versin! Allah nə muradınız varsa versin! Çox sağ olun, minnətdarıq. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.  

 

AzərTAc 

21 yanvar 2012-ci il 
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Göygöl 

 
2009, 25 may 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Göygöl rayonuna gəlmişdir: Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

abidəsini ziyarət 

➢ Göygöl rayonunda mədəniyyət və istirahət parkının açılışı olmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev Göygöl mərkəzi rayon xəstəxanasının açılışında  iştirak etmişdir 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Göygöl rayonuna gəlmişdir 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(25 may 2009-cu il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gəncə şəhərinə səfərini başa çatdıraraq mayın 25-də Göygöl 

rayonuna gəlmişdir. 

Son illər rayonda geniş abadlıq-quruculuq işləri aparılmışdır. 2008-ci ildə rayon üzrə əsas kapitala 

34 milyon 156 min manat investisiya qoyulmuşdur ki, bunun da 32 milyon 610 min manatı tikinti-

quraşdırma işlərinə yönəldilmişdir. Ötən il sənaye müəssisələrində çalışanların orta aylıq əmək haqqı 

əvvəlki illə müqayisədə 25,2 faiz artmışdır. Bu ilin birinci rübündə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

iqtisadiyyatın əsas sahələrində istehsal olunan məhsul və göstərilən xidmətlərin ümumi həcmi 9,9 faiz 

artaraq 15 milyon 580 min manat olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə rayon mərkəzində ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək 

gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə abidənin yerləşdiyi parkda aparılmış abadlıq işləri barədə məlumat verildi. 

Bildirildi ki, abidənin ətrafında salınmış parkın sahəsi 3 hektara yaxındır. Ərazinin 2 hektardan çox 

hissəsində yaşıllıq zolağı salınmış, müxtəlif dekorativ kollar və ağaclar əkilmişdir. Yaşıllıq zolaqlarının 

salınmasında milli ornamentlərdən istifadə olunmuşdur. 

Rayon sakinlərinin ən sevimli istirahət guşələrindən biri olan parkda müxtəlif ölçülərdə 4 fəvvarə, 

müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2009, 25 may 

  

https://azertag.az/
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Göygöl rayonunda mədəniyyət və istirahət parkının açılışı olmuşdur 

(25 may 2009-cu il) 

 

Mayın 25-də Göygöl rayon mərkəzində mədəniyyət və istirahət parkının açılışı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak etmişdir. 

Əsaslı təmirinə bu il başlanılan parkın ərazisi 3 hektardır. Burada rayon sakinlərinin istirahəti üçün 

hər cür şərait yaradılmışdır. Müxtəlif mərasimlərin keçirilməsi üçün 300 nəfərdən çox tamaşaçı tutan Yaşıl 

Teatr parka xüsusi gözəllik verir. Gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün parkda gənclər evi, 

stolüstü oyunlar zalı, tir fəaliyyət göstərir. 

Bundan başqa, parkın ərazisində 200 kvadratmetr sahəsi olan idman meydançası, uşaqlar üçün 

xüsusi attraksionlar quraşdırılmış əyləncə meydançası da vardır. 

Parkın ərazisinin 2 hektarında yaşıllıq sahələri salınmış, 2 mindən çox bəzək kolu və ağac əkilmiş, 

kənardan münbit torpaq gətirilmişdir. Yaşıllıq sahəsini suvarmaq məqsədi ilə hər bir xiyabana ayrıca su 

xətti çəkilmiş, parkda müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, 250 dekorativ işıq dirəyi qoyulmuşdur. 

 

AZƏRTAC 

2009, 25 may 

 

 

  

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev Göygöl mərkəzi rayon xəstəxanasının açılışında  iştirak etmişdir 

(25 may 2009-cu il) 

 

Mayın 25-də Göygöl mərkəzi rayon xəstəxanasının açılışı olmuşdur.  

Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak etmişdir.  

Səhiyyə ocağının kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətli alqışlarla qarşıladı.  

Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasının inşasına 2007-ci ilin əvvəlində başlanmışdır. Obyekti 

Səhiyyə Nazirliyinin sifarişi ilə “Terminal” istehsal-tikinti müəssisəsi inşa etmişdir. İnşaat işləri zamanı 

xaricdən gətirilmiş tikinti materialları ilə yanaşı, yerli xammaldan da istifadə edilmişdir.  

Xəstəxananın ümumi sahəsi 4 hektara yaxın, tikintinin sahəsi isə 1,5 hektardır. Burada əsas 

korpus, poliklinika, inzibati bina, uşaq-qadın məsləhətxanası, infeksion, patoloji-anatomiya və tibbi 

ekspertiza şöbələri fəaliyyət göstərir. 180 çarpayılıq səhiyyə ocağının xarici görünüşü də yüksək zövqlə 

işlənmişdir. Ərazidə nəzarət-buraxılış məntəqəsi, avtomobil dayanacağı, texniki xidmət və mətbəx binaları 

da inşa olunmuşdur. Texniki və içməli su üçün hər birinin tutumu 200 ton olan hovuz inşa edilmiş, su nasos 

stansiyası və içməli suyu təmizləmək üçün isə müasir avadanlıqla təchiz olunmuş qurğu quraşdırılmışdır. 

Burada, həmçinin transformator və qəza zamanı avtomatik işə düşən generator qurğusu və müasir 

qazanxana da vardır.  

Xəstəxananın həyətində geniş abadlıq işləri aparılmış, 9500 kvadratmetr asfalt örtüyü salınmış, 

2,2 hektar sahə yaşıllaşdırılmışdır. Ərazidə 1400-ə yaxın meyvə ağacı, habelə müxtəlif gül, dekorativ kollar 

əkilmişdir.  

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev tibb ocağının açılışını bildirən lenti kəsdi və xəstəxana ilə 

yaxından tanış oldu.  

Məlumat verildi ki, birinci mərtəbədə qəbul şöbəsi, poliklinika, manipulyasiya, rentgen, sanitar-

təmizləmə, sarğı, müayinə və növbətçi həkim otaqları yerləşir. Poliklinikada analiz qəbulu, ümumi 

laboratoriya, fizioterapiya, ultrasəs müayinəsi, terapevt, elektroensefaloqramma, elektrokardioqramma, 

stomatologiya, ginekologiya, endokrinologiya, otolarinqologiya, oftalmoloq və terapevt otaqları ən son 

avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Şüa-diaqnostika şöbəsində fotolaboratoriya, flüoroqrafiya və rentgen 

otaqları fəaliyyət göstərir.  

Qeyd olundu ki, terapiya şöbəsinin kardioloji bölümündə eyni vaxtda 20 xəstə müalicə oluna 

bilər. Palataların hamısı müasir səviyyəsi ilə diqqəti cəlb edir.  

İkinci mərtəbədəki 30 çarpayılıq uşaq xəstəlikləri, ginekologiya və doğum şöbələri, izolyator, 

əməliyyat otağı yerləşir. 15 çarpayılıq doğum şöbəsində doğuş zalı, yeni doğulan körpələr üçün xüsusi otaq 

da yüksək səviyyədə qurulmuşdur.  

Reanimasiya və cərrahiyyə şöbələri, cərrahi əməliyyat bloku isə üçüncü mərtəbədədir.  

Xəstəxananın avadanlığı Yaponiya, Koreya Respublikası, Almaniya və Avropanın digər ölkələrindən 

gətirilmişdir.  

Bu səhiyyə ocağında 47 həkim çalışacaqdır. Ümumilikdə isə burada işlə təmin olunanların sayı 

230 nəfərə yaxındır. Şöbələrin əksəriyyətində bufet və anbar vardır. Xəstəxanada Göygöl sakinləri ilə 

yanaşı, ətraf rayonlardan olanlara da müasir səviyyədə tibbi xidmət göstəriləcəkdir.  

Sonda Prezident İlham Əliyev kollektivi təbrik etdi, xatirə şəkli çəkdirdi.  

 

X X X 

 

Prezident İlham ƏLİYEV rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini və tibb işçilərini təbrik 

edərək dedi: 

Sizi gözəl xəstəxananın açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. İndi bu xəstəxana demək olar 

ki, dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verir. Burada quraşdırılmış avadanlıq ən qabaqcıl şirkətlər 

tərəfindən təmin edilibdir. Binanın həm xarici görünüşü gözəldir, həm müalicə üçün bütün şərait var, 

həkimlərin iş şəraiti də yaxşıdır. Burada ən yüksək tibbi xidmət göstərilməlidir.  

Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Doğrudan da, bölgənin inkişafı üçün, Göygöl rayonunun inkişafı 

üçün bu xəstəxananın çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki insanların sağlamlığı, sosial problemlərin həlli bir 

nömrəli məsələdir və indi Azərbaycanın hər yerində gözəl tibb ocaqları yaradılır, ən müasir avadanlıq, ən 

gözəl şərait. Burada olan şərait dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində olan şəraitə bərabərdir, bəlkə də ondan 

üstündür. Burada quraşdırılmış avadanlıq dünya şöhrətli firmaların ən son istehsalıdır. Əlbəttə, ən önəmlisi 
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odur ki, burada müalicə və diaqnostika yüksək səviyyədə təşkil edilsin. Nazir mənə məlumat verdi ki, 

həkimlər də təlim kurslarından keçiblər və bu kurslar daim aparılmalıdır. Çünki bütün elmlər kimi, tibb 

elmi də inkişaf edir, yeniliklər meydana çıxır, yeni avadanlıqlar yaradılır. Diaqnostika aparmaq üçün də 

yaxşı şərait var və mən Göygöl sakinlərindən xahiş edirəm ki, onlar ildə bir dəfə gəlib burada müayinədən 

keçsinlər. Laboratoriya da var, qan analizləri versinlər. Burada ən qabaqcıl avadanlıq var ki, hər bir insan 

ildə bir dəfə müayinədən keçə bilər. Bilirsiniz, əvvəllər də, yəni sovet vaxtında dispanserləşdirmə var idi, 

sonra unuduldu. Amma o, əslində çox gözəl bir tədbir idi. Flüoqrafiya - sovet vaxtında məcburi qaydada 

hamı flüoqrafiyadan keçirdi. Sonra bu da, unuduldu. Burada flüoqrafiya avadanlığı var. Yəni, siz də, icra 

hakimiyyəti orqanları da elə etməlisiniz ki, insanlar bax, bu yeni reallıqlara, necə deyərlər, uyğunlaşsınlar. 

Əvvəllər şərait yox idi, bu barədə heç düşünmək də gərəksiz idi. Bu gün şərait olduğu halda mütləq hər bir 

yerdə müayinədən keçmək lazımdır.  

Səhiyyə sistemində aparılan islahatlar haqqında fikirlərimi mən bu yaxınlarda Bakıda Göz 

Xəstəlikləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun açılışında söyləmişəm. Bu gün bu gözəl xəstəxananın timsalında 

bunu nəinki Bakıda, hər bir rayonda, hər bir bölgədə, rayonun böyüklüyü, kiçikliyindən asılı olmayaraq, ən 

ucqar yerlərdə bir daha görürük. Göygöl əhali baxımından böyük rayon deyil, rayon mərkəzində haradasa, 

25 min insan yaşayır. Buna baxmayaraq, burada ən gözəl xəstəxana, 180 çarpayılıq xəstəxana istismara 

verilir və bütün başqa yerlərdə, başqa bölgələrdə bu siyasət davam etdirilir.  

Sosial məsələlərin həlli, bir daha demək istəyirəm ki, prioritet məsələdir. Bütövlükdə, Göygöl 

rayonunun inkişafı son illər uğurla gedir. Yaxşı işlər görülür, müəssisələr tikilir, şəhər abadlaşır. Rayonda 

quruculuq işləri aparılır, parklar salınır, insanların yaşaması, istirahəti, işləməsi üçün bütün şərait var, daha 

da yaxşı olmalıdır.  

Sizi bu gözəl hadisə münasibətilə, xəstəxananın istifadəyə verilməsi münasibətilə bir daha təbrik 

edirəm, sizə uğurlar arzulayıram.  

Həkim Bağda CƏFƏROVA rayon sakinlərinin ürək sözlərini dövlətimizin başçısına çatdıraraq 

dedi: Əfsanəvi Göygölün adını verdiyiniz bu diyara xoş gəlmisiniz. Sizin bizim rayona hər gəlişiniz böyük 

bir bayramdır. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu sosialyönümlü siyasəti Siz uğurla davam 

etdirirsiniz və onun əsasında insanların sağlamlığı durur. İnsanların sağlamlığı uğrunda çox böyük işlər 

görürsünüz. Bunun üçün respublikamızın bütün əhalisi Sizə minnətdardır. Hər şey göz qabağındadır. Sizin 

rəhbərliyinizlə başqa sahələrdə olduğu kimi, səhiyyə sahəsində də çox mühüm dəyişikliklər aparılır. Yəni, 

bu işlərin əsas məqsədi əhaliyə, uşaqlara və analara yüksək səviyyədə tibbi xidmətin göstərilməsi, ahıl, 

yaşlı insanların müalicəsi, xəstəxanaların təzə avadanlıqla təmin edilməsi, yeni tibb müəssisələrinin 

tikilməsi və onların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsidir. Ulu öndərimiz demişdi: “Mən elə bir sənət 

tanımıram ki, həkimlik sənəti qədər insanlara lazımlı olsun”. Bizim eldə bir məsəl var, deyirlər, 

sağlamsansa xoşbəxtsən. Deməli, biz həkimlər təkcə insanların sağlamlığını yox, həm də onların 

xoşbəxtliyini qoruyuruq. Bu, bizim məsuliyyətimizi bir daha artırır.  

Biz Sizi prezident seçildiyiniz andan izləyirik. Elə ay yoxdur ki, Siz bir səhiyyə müəssisəsinə 

gəlməyəsiniz. Yəni son bir ayda 3 böyük səhiyyə müəssisəsinin açılışında şəxsən iştirak etmisiniz. Bu 

səhiyyə müəssisələri həm də Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə, Sizin öz iştirakınızla açılmışdır. Siz 

Talassemiya Mərkəzinin, akademik Zərifə Əliyeva adına Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunun, 

Psixonevroloji Uşaq Evinin açılışında şəxsən iştirak etmisiniz. İndi növbəti səhiyyə bayramı bizimkidir. 

Siz gəzdiniz, gördünüz, biz çox şadıq, çox minnətdarıq. İndiyə qədər bizim xəyallarımız olan belə bir 

xəstəxananı tikdiniz, ən yüksək tələblər səviyyəsində təchiz etdiniz və bizə bəxş etdiniz. İndiyə qədər bu, 

həm göygöllülərin, həm də biz göygöllü həkimlərin xəyalı idi. Biz bu xəyalla yaşayırdıq. Bilmirdik ki, bir 

gün xəyalımız belə həyata keçəcək, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti bu açılışa gələcək, bu cür 

hərarətlə bizi təbrik edəcək. Çox sağ olun.  

Göygölə xoş gəlmisiniz, Sizə bir daha göygöllülər adından, bütün tibb işçiləri adından 

minnətdarlığımızı bildiririk, Allah Sizi qorusun!  

Prezident İlham ƏLİYEV: Bir daha sizi təbrik edirəm. Burada insanlara çox gözəl xidmət 

göstərilməlidir və insanlar burada şəfa tapmalıdırlar. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, keçən dəfə mən 

rayona gələndə rayonun adı başqa idi və ondan sonra mən fikirləşdim ki, bu rayona daha da gözəl ad 

verilməlidir. Ancaq o da həqiqətdir ki, Göygöl adını rayon sakinləri özləri seçdilər. Mən demişdim ki, 

rayonda bir müzakirə getsin, diskussiyalar getsin, fikir mübadiləsi aparılsın: hansı ad daha da münasibdir 

və ya hansı adın daha da böyük tarixi və mədəni əhəmiyyəti var?! O vaxt bir neçə ad müzakirə edilirdi və 

mən çox şadam ki, məhz rayon sakinləri tərəfindən Göygöl adı seçilibdir. Bu, doğrudan da, gözəl addır. 
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Göygöl gözəl göldür. Bu rayonun və nəinki rayonun, Azərbaycanın ən gözəl təbii sərvətlərindən biridir, 

Göygöl gölü. Rayonun adı artıq Göygöldür və əminəm ki, bu adla rayon sürətlə inkişaf edəcəkdir.  

Bir daha demək istəyirəm ki, bax, bu xəstəxanada dünyada, dünyanın ən qabaqcıl ölkələrində 

hansı avadanlıq varsa, burada da var. Onu da təmin etməliyik ki, tibbi xidmət də yüksək səviyyədə olsun. 

Bu işlərdə sizə uğurlar arzulayıram. Bütün Göygöl sakinlərinə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.  

 

X X X 

 

Sonda Prezident İlham Əliyev tibb işçiləri və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə xatirə şəkli 

çəkdirdi.  
  

AzərTAc 

25 may 2009-cu il 
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Qazax 

 
2011, 9 fevral 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazax və Tovuz rayonlarına səfəri: Qazaxda ümummilli lider 

Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Prezident İlham Əliyev Qazax rayonunda Sınıqkörpü sərhəd gömrük məntəqəsinin açılışında iştirak 

etmişdir 

➢ Qazax-Gürcüstan dövlət sərhədi avtomobil yolunun açılışı 

➢ Qazax rayonunun Birinci Şıxlı kəndində yeni məktəb tikilmişdir 

➢ Səməd Vurğun Poeziya evində əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılmışdır 

➢ Qazax rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

 

2012, 12 aprel 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri: Qazaxda ümummilli 

lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Qazaxbəyli-Aşağı Salahlı avtomobil yolunun açılışı olmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev inşası davam etdirilən Qazax sement zavodu ilə tanış olmuşdur 

➢ Qazaxda Gənclər Mərkəzi açılmışdır 

➢ Qazaxda müasir Şahmat Mərkəzi istifadəyə verilmişdir 

➢ “Azərsun-Holdinq” MMC-nin Qazax konserv zavodu istifadəyə verilmişdir 

 

2013, 5 iyul 

➢ Qazaxda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Qazax-Quşçu Ayrım avtomobil yolunun inşası başa çatmış 15 kilometrlik hissəsinin açılışı olmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev Qazaxda Uşaq Əyləncə Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir 

➢ Yeni Azərbaycan Partiyası Qazax rayon təşkilatının yeni inzibati binası açılmışdır 

➢ Qazaxda Ədəbiyyat Muzeyi istifadəyə verilmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Qazax sement zavodunun yeni istehsal xəttinin açılışında iştirak etmişdir: 

Prezident İlham Əliyevin çıxışı 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazax və Tovuz rayonlarına səfəri 

Qazaxda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da respublikamızın qərb bölgəsinə səfəri 

çərçivəsində Qazax rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Qazax 

şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə abidənin ətrafında salınmış Heydər parkında görülmüş abadlıq və 

quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verildi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 9 fevral 
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Prezident İlham Əliyev Qazax rayonunda Sınıqkörpü sərhəd gömrük məntəqəsinin açılışında 

iştirak etmişdir 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Qazax rayonunda Sınıqkörpü sərhəd gömrük 

məntəqəsinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev Prezident İlham Əliyevə məlumat verərək bildirdi 

ki, Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi, gömrük sistemində də davamlı inkişaf gedir. Gömrük 

xidməti daha da müasirləşir, işçilərin sosial və iş şəraitlərinin yaxşılaşdırılması üçün zəruri tədbirlər 

görülür. Əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş Sınıqkörpü sərhəd gömrük məntəqəsi də bu qəbildən olan işlərin 

davamıdır. Azərbaycandan Gürcüstana əsas keçid məntəqəsi olan və sərhəd qapısı funksiyasını yerinə 

yetirən, müasir standartlara cavab verən yeni gömrük məntəqəsinin inşası 2010-cu ilin oktyabrında başa 

çatdırılmışdır. Yenidənqurma işləri zamanı burada geniş abadlıq-quruculuq işləri görülmüş, yaşıllıqlar 

salınmışdır. Məntəqənin ərazisində yardımçı binalarla yanaşı, üçmərtəbəli inzibati bina da tikilmişdir. 

Sərhəd gömrük məntəqəsindən gün ərzində yüzlərlə avtomobil və minlərlə insan keçir. Cənubi Qafqaz 

regionunda bu cür müasir sərhəd gömrük məntəqələri yalnız Azərbaycandadır. 

Dövlətimizin başçısı gömrük məntəqəsinin əvvəlki və indiki vəziyyətini əks etdirən fotoguşəyə 

baxdı. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, gələcəkdə ərazidə yeni yük terminalının tikintisinə 

başlanacaqdır. Regionda ən böyüklərindən biri olacaq bu terminalda məhsulların saxlanması üçün 

soyuducu anbarlar, sərnişinlərin qalması üçün hotel, habelə ofis də tikiləcəkdir. 

İnzibati binada əməkdaşların nəzəri biliklərinin artırılması üçün təlim otaqları, habelə muzey və akt 

zalı da vardır. Əməliyyat otağı ən zəruri və müasir texniki avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Prezident İlham 

Əliyev burada gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi prosesini izlədi. 

Gömrük məntəqəsinin ərazisində quraşdırılmış xüsusi rentgen aparatından dünyanın ən aparıcı 

dövlətlərində istifadə edilir. Həmin aparat vasitəsilə nəqliyyat vasitələrindəki bütün yükləri aydın görmək 

mümkündür. Bu isə qaçaqmalçılıq yolu ilə daşınan malların aşkarlanması ilə yanaşı, həm də gömrük 

xidmətinə öz işini müasir tələblər səviyyəsində qurmağa imkan yaradır. 

Hazırda məntəqədə 4 gömrük nəzarəti xətti vardır. Onların ikisi ixrac, ikisi isə idxal gömrük 

nəzarətini həyata keçirir. Məntəqədə vahid pəncərə sistemi yaradılmışdır, burada yük, maliyyə, yol vergiləri 

şöbələrinin əməkdaşları çalışırlar. Sanitar karantin, fitosanitar və baytar nəzarəti xidməti də burada yerləşir. 

Prezident İlham Əliyevə Sınıqkörpü tarixi-memarlıq abidəsi haqqında da məlumat verildi. 

Bildirildi ki, XII əsrin yadigarı olan bu abidə uzun illər ərzində ölkəmizi Gürcüstanla əlaqələndirən keçid 

məntəqəsi rolunu oynamışdır. İndi dövlət əhəmiyyətli abidə kimi qorunan körpüdə gələcəkdə bərpa 

işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. 

Sərhəd gömrük məntəqəsi ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 9 fevral 
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Qazax-Gürcüstan dövlət sərhədi avtomobil yolunun açılışı 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Qazax-Gürcüstan dövlət sərhədi avtomobil 

yolunun açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı yolun yenidən qurulması sxemi ilə tanış oldu. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına məlumat verərək bildirdi ki, 

Azərbaycanda yol-nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi, yeni yolötürücülərinin tikilməsi, magistral 

yolların salınması sosialyönümlü tədbirlər olmaqla yanaşı, həm də ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin 

göstəricisidir. “Qazax-Gürcüstan dövlət sərhədi avtomobil yolunun təkmilləşdirilməsi” layihəsinə uyğun 

olaraq inşa edilən yolda işlərə ötən ilin avqustunda başlanmışdır. Prezident İlham Əliyevin ölkənin 

avtomobil yollarının yenidən qurulması ilə bağlı verdiyi tapşırıqlar çərçivəsində Qazax-Sınıqkörpü 

avtomobil yolunun tikintisi strateji əhəmiyyət kəsb edir. 

İkizolaqlı yolun uzunluğu 36 kilometr, eni 15 metrdir. Yolda 3 körpü, 8 avtobus dayanacağı inşa 

edilmişdir. 

Bakı-Gürcüstan sərhədi avtomobil magistralının mühüm hissəsi olan bu yol dünya standartları 

səviyyəsində tikilmişdir. İndi Azərbaycandan Gürcüstana və əksinə hərəkət edən yük və sərnişin 

avtomobillərinin hərəkətindəki bütün maneələr aradan qaldırılmışdır. 

Prezident İlham ƏLİYEV: - Biz bu layihəni artıq başa çatdırmışıq. Bu il o qalan hissə də istismara 

veriləndən sonra artıq Bakı-Gürcüstan sərhədi yolu tam hazır vəziyyətdə olacaqdır. Çox böyük layihədir, 

çox böyük zəhmət, maliyyə vəsaiti, peşəkarlıq tələb edirdi. Amma mən çox şadam ki, buna nail ola bilmişik. 

Bununla bərabər, indi başqa istiqamətlərdə də işlər gedir, cənub, şimal istiqamətlərində yollar tikilir. 

Gələcəkdə bu yolun genişləndirilməsi haqqında gərək fikirləşək. Çünki onun bir hissəsi ikizolaqlı, 

bir hissəsi dördzolaqlıdır. Gələcəkdə ikizolaqlı hissələri gərək genişləndirək. İndi yük daşımaları 

baxımından ən intensiv yol bu yoldur. Ona görə, əlbəttə, gərək bu yol dördzolaqlı olsun. Rusiya sərhədinə 

gedən yol dördzolaqlıdır, İran sərhədinə gedən yol dördzolaqlıdır. Bu yol da dördzolaqlı olmalıdır. Düzdür, 

burada məsafə böyükdür, 503 kilometrdir. Bunun təxminən 300 kilometri, yəni 60 faizi ikizolaqlıdır. Yəqin 

ki, ya bu il, yaxud da gələn ildən biz bu işlərə başlamalıyıq. Layihələndirmə işləri gedir. Bu yolu rahat 

genişləndirmək olar. 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev yolun açılışını bildirən lenti kəsdi, inşaatçılarla görüşdü. 

 

AZƏRTAC 

2011, 9 fevral 
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Qazax rayonunun Birinci Şıxlı kəndində yeni məktəb tikilmişdir 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev fevralın 9-da Qazax rayonunun Birinci Şıxlı kəndində yeni məktəb 

binasının açılışında iştirak etmişdir. 

Azərbaycan Prezidentinin “Qəza vəziyyətində olan ümumtəhsil məktəblərinin yenidən qurulması 

ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2009-cu il 4 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən məktəbin tikintisinə 2010-

cu ilin yanvarında başlanılmış, cari ilin yanvarında başa çatdırılmışdır. 

Bildirildi ki, hələ sovet dövründə Birinci Şıxlı kəndində bir neçə məktəb binası tikilsə də, onlar 

mövcud tələbatı ödəyə bilməmişdi. Torpaq sürüşməsinə meyilli ərazilərdə, üstəlik də keyfiyyətsiz tikilən 

binalar istismar müddəti bitməmiş uçub dağılırdı. 1987-ci ildə istifadəyə verilən məktəb binası da eyni 

təhlükə ilə üzləşmişdi. 

Tikinti işlərinə başlayarkən əvvəllər buraxılan səhvlər dərindən təhlil edilmiş, binanın özülü tam 

monolit betondan tökülmüşdür. Müasir görünüşü ilə diqqəti cəlb edən 640 şagird yerlik məktəbdə təlim-

tədrisin uğurla və keyfiyyətlə aparılması üçün bütün şərait yaradılmışdır. Burada 49 otaq, o cümlədən 27 

sinif otağı, zəruri avadanlıqla təchiz olunmuş idman salonu var. Məktəb istilik sistemi ilə təchiz edilmişdir. 

Şagirdlərin informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə imkanları da diqqət mərkəzində 

saxlanılmış, fənn laboratoriyalarında bütün lazımi şərait yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev yeni binanın açılışını bildirən lenti kəsdi, sinif otaqlarına, idman salonuna 

baxdı.  

 

AZƏRTAC 

2011, 9 fevral 
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Səməd Vurğun Poeziya evində əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılmışdır 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində əsaslı 

təmir və yenidənqurma işləri aparılmış Səməd Vurğun Poeziya evinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Poeziya evinin qarşısında Xalq Şairi Səməd Vurğunun heykəlinin 

önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Poeziya evinin yerləşdiyi ərazi də genişləndirilmiş, 

burada yaşıllıq zolağı salınmışdır. Bildirildi ki, ulu öndər Heydər Əliyev həmişə Səməd Vurğunun 

yaradıcılığına böyük önəm vermiş, şairin əsərlərinin nəşri heç vaxt onun diqqətindən kənarda qalmamışdır. 

O, Səməd Vurğunun məşhur “Azərbaycan” şeirini çox sevir, yeri gəldikcə, ona müraciət edirdi. 1976-cı 

ildə şairin anadan olmasının 70 illik yubileyi münasibətilə Qazax rayonunda Səməd Vurğun Poeziya evi də 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış və o, 1979-cu ilin sentyabrında onun açılışında şəxsən iştirak 

etmişdi. 

Prezident İlham Əliyev 2004-cü ildə Qazax rayonuna səfəri çərçivəsində Poeziya evində olmuş, 

burada əsaslı təmir və yenidənqurma işlərinin aparılması barədə tapşırıq vermişdi. 2005-ci ildə isə 

Azərbaycan Prezidenti Səməd Vurğunun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Sərəncam imzalamışdı. 

Ötən dövrdə görülən işlər nəticəsində Poeziya evi yeni görkəm almışdır. Buradakı eksponatların 

sayı artmış, yeniləri də əlavə olunmuşdur. Səməd Vurğunun Bakıdakı ev muzeyi buraya şairin köynəyini, 

ov və yazı ləvazimatlarını hədiyyə etmişdir. Bir sözlə, Poeziya evi həmişə Səməd Vurğunun xatirəsinə bir 

ehtiram ünvanı olacaq, söz-sənət vurğunlarının daimi görüş yerinə çevriləcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı Xalq Şairi Səməd Vurğunun həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini, eləcə 

də ulu öndərin Azərbaycan ədəbiyyatına diqqət və qayğısını əks etdirən şəkillərə baxdı. 

Prezident İlham ƏLİYEV: - Çox şadam ki, Poeziya evi belə gözəl vəziyyətə gətirilmişdir. Yeddi 

il bundan əvvəl burada görüşmüşdük. Əlbəttə ki, o dövrə uyğun şərait mövcud idi. Ancaq indiki müasir 

dövrdə, əlbəttə, Səməd Vurğun Poeziya evi bax belə müasir səviyyədə olmalıdır. Onun ətrafı da 

abadlaşdırıldı, bağçası da, giriş hissəsi də. Muzey hissəsi də ən gözəl, müasir səviyyədədir. 

Səməd Vurğunun xatirəsi həmişə Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayır. O, böyük sənətkar, böyük 

şair, böyük vətəndaş olmuşdur. Əlbəttə, bu Poeziya evinin belə gözəl vəziyyətə gətirib çatdırmağımız, 

hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının qəlbində əks-səda doğuracaqdır. 

 

AZƏRTAC 

2011, 9 fevral 
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Qazax rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Fevralın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazax rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüşmüşdür.  

 

Prezident İlham ƏLİYEV qazaxlılara müraciətlə dedi: - Mən sizi ürəkdən salamlayıram. 

Hamınızı xoş gördük. Yenidən sizinlə görüşə gəlmişəm. Bu gün də Qazax rayonunda bir neçə tədbirdə, 

açılışda iştirak edəcəyəm. Hər dəfə burada olarkən ürəkdən sevinirəm ki, Qazax rayonunda işlər çox yaxşı 

gedir. Böyük quruculuq-abadlıq işləri aparılır, rayon inkişaf edir, yeni müəssisələr yaradılır. Əlbəttə, bu 

məni çox sevindirir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanın bütün regionlarında aparılan işlər bir məqsədi güdür 

- bizim ölkəmiz daha da güclənsin, inkişaf etsin və iqtisadiyyatımız çoxşaxəli iqtisadiyyata çevrilsin. Biz 

tədricən buna nail oluruq. 2010-cu ilin nəticələri çox müsbətdir. Baxmayaraq ki, dünyada maliyyə-iqtisadi 

böhran hələ də hökm sürürdü, biz iqtisadi sahədə böyük uğurlara nail ola bildik. Həm yoxsulluğun 

səviyyəsinin azaldılmasında, həm də iqtisadiyyatın inkişafında Azərbaycan qarşıda duran bütün vəzifələri 

icra etmişdir.  

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı da uğurla icra edilir. Əgər 2004-cü ildə biz birinci 

proqramı qəbul etməsəydik, əlbəttə ki, bu gün regionların inkişafından söhbət gedə bilməzdi. Ancaq bu 

proqramın icrası nəticəsində görülən işlər indi bu reallıqları yaratmışdır. Biz bunu Qazax rayonunun 

timsalında da görürük. Burada həm sosial obyektlər, sənaye müəssisələri tikilir, həm də şəhər abadlaşır, 

yollar çəkilir, bir sözlə, rayon inkişaf edir. Əvvəlki illərdə burada olarkən bu gözəl Heydər Əliyev 

Mərkəzinin açılışında birlikdə iştirak etmişdik, müalicə-diaqnostika mərkəzi açılmışdı. İndi İcra 

hakimiyyətinin başçısı mənə məlumat verir ki, bu diaqnostika mərkəzinin açılışının çox böyük, müsbət 

təsiri olmuşdur. İnsanlar keyfiyyətli, pulsuz tibbi xidmət alırlar. Nəinki Qazax rayonunun sakinləri, 

Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız da bu imkanlardan istifadə edirlər. Burada indi tikilməkdə olan böyük 

konserv zavodu həm Qazax fermerlərinin məhsullarını emal edəcək, eyni zamanda, Gürcüstanda yaşayan 

soydaşlarımıza da bunun böyük müsbət təsiri olacaqdır.  

Azərbaycanda Qazax rayonunun xüsusi əhəmiyyəti var, xüsusi yeri var. Bu rayonun inkişafı, əlbəttə 

ki, çox böyük məna daşıyır. Bütün rayonların inkişafı çox vacibdir. Amma xüsusilə sərhəd bölgələrinin, 

paytaxtdan uzaqda yerləşən rayonların inkişafına daha da böyük diqqət göstərilir.  

Burada infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə böyük diqqət verilmişdir. Bu gün artıq Bakı-

Gürcüstan sərhədi avtomobil yolu, demək olar ki, hazırdır. Sadəcə olaraq, onun kiçik bir hissəsində işlər 

tamamlanır. Bu da qazaxlılar üçün böyük imkanlar yaradır. Çünki yol inkişaf deməkdir, rahatlıq deməkdir. 

İndi buradan Bakıya rahat getmək olar. Dəmir yolu nəqliyyatının inkişafı üçün də tədbirlər görülür. Bir 

sözlə, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, sahibkarlığın inkişafı, sosial obyektlərin tikilməsi, - 

Azərbaycanda bütün bunlar planlı şəkildə aparılır. Məsələn, bu gün Qazax rayonunda yeni məktəbin, 

gömrük məntəqəsinin açılışı nəzərdə tutulmuşdur. Bir sözlə, sosial obyektlərin tikilməsi, sənaye 

müəssisələrin yaradılması ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirmək üçün şərait yaradır.  

O ki qaldı ölkədəki ümumi vəziyyətə, vəziyyət yaxşıdır. Planlar həyata keçirilir, iqtisadiyyat artır. 

Energetika sektorunda əldə edilmiş uğurlar, xüsusilə neft-qaz sənayesində görülmüş işlər həm bizim 

maliyyə imkanlarımızı artırır, həm də dünyadakı mövqelərimizi möhkəmləndirir. Bizim artıq böyük valyuta 

ehtiyatlarımız var və özümüzü çox rahat və əmin hiss edirik. Bununla bərabər, bütün bu görülmüş işlər onu 

göstərir ki, planlı şəkildə qurulmuş iş olan yerdə nəticə də olacaqdır. Ancaq biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə 

kifayətlənməməliyik, daha da böyük işlər görməliyik, iqtisadiyyatımızı daha da gücləndirməliyik, sosial 

siyasəti daha da gücləndirməliyik. Keçən il minimum əməkhaqqı və pensiyanın baza hissəsi artırılmışdır. 

Azərbaycanda orta əməkhaqqını dollarla hesablasaq, 400 dollardan artıqdır. Ancaq yenə də deyirəm, bu, 

bizi qane edə bilməz. Bütün səylərimiz ona yönəlməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşları daha da yaxşı 

yaşasınlar. Düzdür, son yeddi ildə yoxsulluğun səviyyəsinin 4 dəfə aşağı düşməsi böyük nəticədir. 

Təxminən 44 faizdən 9,1 faizə düşməsi görülmüş işlərin nəticəsidir. Amma bu da çoxdur. Son yeddi ildə 

900 mindən çox iş yeri açılmışdır ki, onlardan 700 minə qədəri daimi iş yeridir. İşsizliyin böyük hissəsi 

aradan qaldırılmışdır, amma hələ də işsizlik var. Xüsusilə 2011-ci ildə və ondan sonrakı illərdə biz bu 

sahələrə xüsusi diqqət göstərəcəyik ki, bütün çatışmayan məsələləri həll edək, çatışmayan cəhətləri aradan 

qaldıraq.  
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Sahibkarlığın inkişafına böyük diqqət göstəriləcək. Azərbaycanda sahibkarlar sinfi formalaşır və 

mən daim sahibkarlarla görüşürəm. Hətta xarici səfərlərə də özümlə aparıram ki, biz onları beynəlxalq 

bazarlara çıxaraq. Biz Azərbaycan iş adamlarının beynəlxalq bazarlara çıxması üçün siyasi fəaliyyət də 

göstəririk. Ölkə daxilində sahibkarlığın inkişafı üçün güzəştli şərtlərlə uzunmüddətli kreditlər, subsidiyalar 

ayrılır. Əlbəttə, siyasi dəstək çox vacibdir. Bəzi hallarda xüsusilə sahibkarlara qarşı ədalətsiz hərəkətlərin 

aradan qaldırılması üçün son zamanlar çox ciddi tədbirlər görülür. Bu tədbirlər mütəmadi qaydada görülür, 

amma mən hesab edirəm ki, biz bu sahədə səylərimizi daha da gücləndirməliyik. Əsassız müdaxilələrə, 

lazımsız yoxlamalara son qoyulmalıdır. Azərbaycan öz iqtisadiyyatını tam şəkildə bazar münasibətləri 

prinsipləri üzərində qurubdur. Bazar iqtisadiyyatının qanunları tələb edir ki, sahibkarlıq sinfi güclənsin. 

Bizim böyük sənaye müəssisələrimiz var, - neft-qaz sənayesi, digər sənaye müəssisələri. Ancaq ölkəmizin 

inkişafı üçün sahibkarlığın, orta və kiçik sahibkarlığın inkişafı başlıca şərtdir. Bu məqsədlə biz son illər 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə güzəştli şərtlərlə kreditlər ayırmışıq, vəsait vermişik. Bütün 

bu işləri görmüşük, bununla bərabər, yenə də deyirəm, bütün bu sahələrdə şəffaflıq olmalıdır, ədalət 

olmalıdır.  

Azərbaycanda böyük işlər görülür, hələ çox işlər də görülməlidir. Biz ölkəmizi müasirləşdirməliyik, 

bütün cəhətlərdən - həm siyasi islahatlar, həm də iqtisadi islahatlar baxımından inkişaf etmiş ölkələrin 

səviyyəsinə çatdırmalıyıq. Ölkədə ictimai nəzarət daha da güclü olmalıdır, rüşvətxorluğa, korrupsiyaya 

qarşı mübarizə daha da ciddi aparılmalıdır. Bu məsələlərin həlli ilə bağlı bu ilin əvvəlində Nazirlər 

Kabinetinin iclasında verdiyim tapşırıqlar yerinə yetirilir. Mən sizdən və Azərbaycanın bütün 

vətəndaşlarından xahiş edirəm ki, bütün xoşagəlməz hallar haqqında, bütün ədalətsizliklər haqqında, əsassız 

tələblər haqqında Prezident Administrasiyasına və digər müvafiq qurumlara, yerli icra hakimiyyəti 

orqanlarına məlumat versin ki, biz bu nöqsanları, bu yaraları daha da tezliklə aradan qaldıraq.  

Bizim qarşımızda çox böyük perspektivlər var. Azərbaycan sözün əsl mənasında inkişaf etmiş ölkəyə 

çevrilməlidir və bu, bizim məqsədimizdir. Mən bu barədə fikirlərimi dəfələrlə bildirmişəm. Baxmayaraq 

ki, dünyada inkişaf etmiş ölkələrin sayı çox deyil, hesab edirəm, bizim imkanımız var ki, biz bütün meyarlar 

üzrə o sıraya daxil olaq. Bunu etmək üçün təkcə iqtisadi uğurlar kifayət deyil. Ölkədə gərək bütün sahələr 

ən yüksək meyarlarla ölçülsün. Sosial təminat, infrastruktur layihələri, sosial ədalət prinsiplərinin bərqərar 

olması, məhkəmə-hüquq sistemində aparılan islahatlar və ədalətli qərarların çıxarılması, icra orqanlarında 

şəffaflığın təmin olunması, bütün maliyyə sistemimizdə şəffaflığın maksimum dərəcədə təmin olunması, 

ictimai nəzarət, demokratiyanın inkişafı – yəni inkişaf etmiş ölkələr bax bu sahələrdəki uğurlar hesabına 

inkişaf etmiş ölkələr hesab olunur.  

Biz də bu yolla getməliyik, başqa yolumuz yoxdur. Bunu etmək üçün əlbəttə ki, təkcə rəhbərliyin 

siyasi iradəsi kifayət etməz. Burada bütün ictimaiyyət, bütün vətəndaşlar bir olmalıdırlar. Biz bir məqsədə 

qulluq etməliyik ki, ölkəmiz inkişaf etsin, güclənsin, sosial rifah daha da yüksək səviyyədə olsun, 

iqtisadiyyat daha da möhkəm olsun. Belə olan halda uzunmüddətli inkişaf strategiyamız öz nəticəsini 

verəcəkdir.  

Bu gün Qazax rayonunda olarkən bir daha demək istəyirəm ki, mən rayonda gedən işlərlə razıyam. Mənə 

mütəmadi qaydada məlumatlar verilir, burada görülən işlər və bundan sonra görüləcək işlər rayonun 

inkişafına çox müsbət təsir göstərəcəkdir. Rayonda ictimai-siyasi vəziyyət də yaxşıdır, iqtisadi vəziyyət də 

yaxşıdır, sosial məsələlər də həll olunur. Mən də çalışacağam ki, bundan sonra da Qazax rayonunun inkişafı 

üçün səylərimi göstərim. Gərək bu il də, sonrakı illərdə də həm dövlət investisiya proqramı xətti ilə, həm 

də kreditlərin verilməsi istiqamətində əlavə tədbirlər görülsün ki, rayon daha da inkişaf etsin, gözəlləşsin.  

 

X X X  

 

         Rayon sakini Məmməd YUSİFOV qazaxlılar adından minnətdarlıq edərək dedi: - Möhtərəm cənab 

Prezident, bütün Qazax ictimaiyyəti adından sizi salamlayır və rayonumuza “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. 

Biz Molla Pənah Vaqifi, Molla Vəli Vidadini, Səməd Vurğunu, Osman Sarıvəllini, İsmayıl Şıxlını 

yetişdirmiş Qazaxa və qazaxlılara xalqımızın ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən yüksək 

diqqət və qayğı görmüşük və bu gün də Sizin tərəfinizdən görürük.  

Bu gün Azərbaycanın ciddi düşünülmüş, uzun illərə hesablanmış genişmiqyaslı, çoxşaxəli iqtisadi 

inkişafı təmin olunur. Bu inkişafı və uğurları düzgün, düşünülmüş iqtisadi siyasət şərtləndirir. Həmin 

siyasətin nəticəsi olaraq, Azərbaycanın bütün bölgələri kimi, ölkəmizin qərb qapısı hesab olunan Qazax da 

inkişaf edir, abadlaşır, gözəlləşir.  
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Bu inkişafın nəticəsində Qazaxda qısa müddət ərzində təhsil, səhiyyə, mədəniyyət obyektləri 

tikilmiş, müalicə-diaqnostika mərkəzi, olimpiya idman kompleksi tikilib istifadəyə verilmiş, yeni park və 

xiyabanlar salınmışdır. Dövlət proqramlarına uyğun olaraq regionların bərabər inkişafı təmin edilir. 

Bölgənin potensialından maksimum istifadə etməklə yeni istehsal sahələri yaradılır. O cümlədən Qazaxda 

sement zavodunun, konserv zavodunun tikilməsi rayonumuzda görülən işlərin tərkib hissəsidir.  

Respublika səviyyəsində isə çox ciddi infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Bütün magistral 

yolların yenidən qurulmasını vacib layihələrdən biri kimi xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Oğuz-Qəbələ-Bakı 

su kəmərinin çəkilməsini ilin ən uğurlu layihələrindən hesab etmək olar, bunu bütün xalqımız qeyd edir. 

Biz yaxşı bilirik ki, Sizin siyasətinizin kökündə insan amili dayanır. Çalışırsınız ki, insanlarımız daha rahat, 

daha firavan yaşasınlar. 

Bunu biz özümüzün gündəlik həyatımızda hiss edirik, görürük, duyuruq.  

Möhtərəm cənab Prezident, bugünkü Azərbaycanın reallıqları ölkədə aparılan düzgün siyasətin, 

yorulmaz əməyin və düşünülmüş məqsədyönlü işin nəticəsidir. Xalqla dövlətin birliyinin nəticəsidir ki, 

ölkəmiz dinamik sürətlə inkişaf edir. İyirmi il əvvəl iqtisadiyyatı dərin böhran keçirən Azərbaycan indi 

özünün iqtisadi göstəricilərinə görə dünyanın aparıcı dövlətlərini belə qabaqlayır. Bölgədə lider dövlət 

olmaqla yanaşı, dünya miqyasında layihələrin reallaşmasında söz sahibidir. Vaxtilə qonşu dövlətlərdən 

iqtisadi asılılığımız, enerji asılılığımız olduğu halda, indi Azərbaycan Avropa məkanında enerji 

təhlükəsizliyinin təminatçılarındandır. Bax budur inkişaf, bunu görməmək olarmı?! Qədirbilən xalqımız, o 

cümlədən də qazaxlılar bunu görür və yetərincə dəyərləndirir.  

Cənab Prezident, biz Sizə inanırıq. İnanırıq ki, Sizin qətiyyətinizlə, müdrik rəhbərliyinizlə xalqımızın 

taleyüklü problemləri qısa zaman kəsiyində öz həllini tapacaq, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad 

olunacaqdır. Mən Sizi qəti əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın bütün sakinləri kimi, qazaxlılar da Sizin 

siyasi xəttinizi dəstəkləyir və daim Sizinlədir. Sizə və ailənizə cansağlığı, uzun ömür diləyirik. Çox sağ 

olun.  

Prezident İlham ƏLİYEV: - Mən də öz işimdə sizə arxalanıram, Azərbaycan xalqına arxalanıram. 

Bu arxanı, dayağı mən hiss edərək bütün bu işləri görürəm. Bu olmasaydı, Azərbaycanda heç bir iş görmək 

mümkün olmazdı. Gələcəkdə bizi daha da böyük işlər gözləyir. Azərbaycan artıq inkişaf yolundadır. Biz 

bu inkişafı əbədi etməliyik. Elə etməliyik ki, hər bir vətəndaş yaxşı yaşasın, hər bir vətəndaşın problemləri 

həll olunsun, ölkəmizdə bütün problemlər həll edilsin və dünya miqyasında Azərbaycan daha da güclü yerə 

malik olsun.  

 

Xalq qəzeti.-2011.- 10 fevral.- № 31.- S. 1-2. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri 

Qazaxda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də respublikamızın şimal-qərb 

bölgəsinə səfəri çərçivəsində Qazax rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Heydər Əliyev parkında ümummilli liderin abidəsini ziyarət edərək 

önünə gül dəstəsi qoydu. 

Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ayaz Əsgərov Prezident İlham Əliyevə ulu öndərin adını 

daşıyan parkda aparılan abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verdi. 

Bildirildi ki, dörd hektar ərazini əhatə edən parkda tikinti işləri bu ilin yanvar-aprel aylarında 

aparılmışdır. Burada 10 min kvadratmetr sahədə yaşıllıq zolağı salınmış, dekorativ ağac və gül kolları 

əkilmişdir. Müasir memarlıq üslubunda inşa olunmuş iki fəvvarə Heydər Əliyev parkını daha da 

gözəlləşdirmişdir. 

Görülmüş işləri yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

AZƏRTAC 

2012, 12 aprel  

  

https://azertag.az/
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Qazaxbəyli-Aşağı Salahlı avtomobil yolunun açılışı olmuşdur 

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Qazax rayonuna səfəri çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də Qazaxbəyli-

Aşağı Salahlı yolunun açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısına Qazax rayonunda yolların yenidən qurulması sxemləri təqdim olundu. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi ki, əsaslı şəkildə yenidən 

qurulmuş Qazaxbəyli-Aşağı Salahlı yolu 5 minə yaxın əhalisi olan 3 kəndi birləşdirir. Uzun müddət təmir 

olunmadığından yol istismara yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Qısa müddətdə yenidən qurulan yol əhalinin 

gediş-gəlişini xeyli asanlaşdıracaqdır. 

Bildirildi ki, dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə təmir olunan Yuxarı Salahlı-Kəmərli avtomobil 

yolundan isə 4 kəndin 13 minə yaxın  əhalisi istifadə edəcəkdir. Burada da işlərin əsas hissəsi görülmüşdür. 

Prezident İlham Əliyevə təqdim olunan üçüncü layihə Ağstafa-Poylu-Gürcüstan dövlət sərhədi 

avtomobil yolunun yenidən qurulması layihəsi oldu. Bildirildi ki, 53 kilometrlik yol ən müasir standartlar 

səviyyəsində qurulur. Yolun üzərində bir ötürücü əsaslı şəkildə təmir olunur, iki yeni körpü tikilir. 

Sonra Prezident İlham Əliyev Qazaxbəyli-Aşağı Salahlı yolunun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Dövlətimizin başçısı inşaatçılarla görüşdü. Azərbaycan Prezidenti aprelin 10-da imzaladığı 

Sərəncamla fəxri adlara layiq görülmüş bir qrup inşaatçını təbrik etdi. 

Azərbaycan Prezidenti kənd sakinləri ilə görüşdü. 

Sakinlər Prezident İlham Əliyevi hərarətlə qarşıladılar, onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə 

dövlətimizin başçısına minnətdarlıq etdilər. 

Kənd sakinlərini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi: Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Çox 

gözəl yol çəkilib. İndi gediş-gəliş rahat olacaqdır. Biz ölkə üzrə bütün kəndlərdə yollar çəkirik. Elə rayon 

yoxdur ki, orada kənd yolları çəkilməsin. Ucqar rayonlara, paytaxtdan uzaqda yerləşən bölgələrə xüsusi 

diqqət yetirilməlidir. 

Sakinlər: Çox sağ olun. Siz bizim bütün problemlərimizin həllinə diqqət yetirirsiniz. Biz Sizdən 

çox razıyıq. Allah da Sizdən razı olsun! 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Bilirsiniz ki, mən Qazax rayonunda dəfələrlə olmuşam. 

Keçən il də gəlmişdim. Çox şadam ki, işlər yaxşı gedir, daha da yaxşı getməlidir. Bütün sahələrdə qarşıya 

qoyulan vəzifələr icra edilməlidir. Yaxşı yaşayış üçün bütün şərait olmalıdır. Yaxşı yollar, yaxşı məktəblər, 

tibb məntəqələri, iş yerləri olmalıdır. Bu gün Qazaxda böyük bir konserv zavodu açılır, orada da yüzlərlə 

iş yeri yaradılacaqdır. Sement zavodu tikilir. Ölkə üzrə çox böyük bir layihədir. Bu, həm ölkə 

iqtisadiyyatına böyük töhfədir, həm iş yerlərinin açılması üçün çox vacibdir, orada da yüzlərlə insan 

işləyəcəkdir. Çalışırıq ki, hər yerdə işlər yaxşı getsin, iş yerləri açılsın, insanların yaşayış səviyyəsi 

yüksəlsin və gözəl şərait olsun. Bu yol inkişaf deməkdir. 

Sakinlər: Sizə çox minnətdarıq cənab Prezident! Yaxşı yaşamağımız üçün bizə hər cür şərait 

yaradırsınız. Siz ulu öndərimizin qurub yaratdığı müasir Azərbaycanı daha firavan ölkəyə çevirirsiniz. Bu, 

belə də olmalıdır. Çox sağ olun. Sizə minnətdarıq. Allah Sizi qorusun. 

  

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 12 aprel  
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Prezident İlham Əliyev inşası davam etdirilən Qazax sement zavodu ilə tanış olmuşdur 

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Aprelin 12-də Prezident İlham Əliyev inşası davam etdirilən Qazax sement zavodu ilə tanış 

olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısının imzaladığı “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə 

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində ölkəmizdə bütün 

sahələrdə olduğu kimi, inşaat işlərinin də həcmi ilbəil genişlənir. Bu səbəbdən inşaat materiallarına, 

xüsusilə sementə olan tələbat durmadan artır. Hazırda respublikamızda sement istehsalı bu məhsula olan 

tələbatı ödəmir. Bunu nəzərə alaraq dövlətimizin başçısının tapşırığı əsasında 2007-ci ildən Qazax rayonu 

ərazisində yeni sement zavodunun layihələndirmə işləri aparılmış, 2010-cu ilin martından isə tikintisinə 

başlanılmışdır. 

Müəssisənin direktoru Hikmət Qəribov məlumat verdi ki, “Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya 

Korporasiyası” ASC və “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC tərəfindən inşa edilən, ümumi ərazisi 56 

hektar olan Qazax sement zavodunda işlərin xeyli hissəsi artıq başa çatdırılmışdır. Zavodun gündəlik 

istehsal gücü 2500 ton, illik gücü isə bir milyon ton olacaqdır. Burada sementin istehsalı müasir texnologiya 

əsasında quru üsulla aparılacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev zavodun idarəedilməsində istifadə olunan yüksək texnologiya əsasında 

hazırlanmış aparatlara baxdı. 

Diqqətə çatdırıldı ki, bu avadanlıq zavodun kompyuter vasitəsilə mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə 

olunmasına şərait yaradır. Bu, eyni zamanda, təhlükəsizlik normalarının da tam təmin olunmasına imkan 

verir. 

Sonra dövlətimizin başçısı zavodun baş planı, texnoloji prosesi əks etdirən stendlər və müəssisənin 

maketi ilə tanış oldu. Prezident İlham Əliyevə istehsal prosesi barədə məlumat verildi. 

Qeyd olundu ki, Qazax sement zavodu istismara veriləndən sonra Azərbaycana idxal olunan 

sementin həcmi 30 faiz azalacaqdır. Müəssisənin texnoloji sxemi və baş planı “Azərdövlətmaşlayihə” 

İnstitutu tərəfindən hazırlanmışdır. Layihənin mühəndis-məsləhətçi şirkəti Türkiyənin “SC İndustry A.Ş.” 

şirkətidir. Zavodun inşaat işlərinin həyata keçirilməsinə “Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya 

Korporasiyası”nın müvafiq departamentləri və Azərbaycanın inşaat-quraşdırma şirkətləri cəlb olunmuşlar. 

Xüsusi təcrübə tələb olunan işlər üçün Çin Xalq Respublikasının “Sinoma” şirkəti dəvət edilmişdir. 

Şirkətin nümayəndəsi Fan Rüi Min məlumat verdi ki, sement istehsalında müəssisənin mineral 

xammala olan tələbatını uzun müddət ödəmək məqsədi ilə faydalı qazıntı yataqları üçün 287,5 hektar torpaq 

sahəsi ayrılmışdır. Texnoloji avadanlığın 4 min 033 tonu, yəni 95 faizi idxal olunmuş və zavodun anbarında 

saxlanılır. 5,5 min ton qeyri-standart metal konstruksiyaların istehsalı üçün “Akkord”un Mingəçevir və 

Xırdalan zavodlarına sifarişlər verilmiş və istehsala başlanılmışdır. İndiyədək 2,8 min ton metal 

konstruksiyalar hazırlanaraq zavodun anbarına göndərilmişdir. Texnoloji proses xəttində və qeyri-istehsal 

binalarında inşaat işlərinin 80 faizi uğurla başa çatdırılmışdır. 

Layihənin sosial və iqtisadi əsaslandırılmasına görə, dağ-mədən, nəqliyyat və digər infrastrukturlar 

nəzərə alınmaqla, zavodda işçilərin ümumi sayı 650 nəfərə yaxın olacaqdır. İşçilərin 80 faizi Qazax və ona 

yaxın olan rayonlardan seçiləcəkdir. Onların bir çoxu təlim proqramı çərçivəsində Türkiyə və Çinə 

göndəriləcəkdir. Zavod ərazisində mühəndislər və işçilər üçün ümumi sahəsi 3,7 min kvadratmetr olan 75 

otaqdan ibarət altımərtəbəli, dördulduzlu mehmanxana, müasir avadanlıqla təchiz olunmuş 250 yerlik 

üçmərtəbəli yeməkxana, beşmərtəbəli inzibati bina, tibbi klinika, uşaqlar üçün əyləncə meydançasının 

tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev Qazax sement zavodu ilə bağlı texnoloji prosesin videotəsvirlərinə baxdı. 

Bildirildi ki, layihənin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq dövlət qurumlarından infrastruktur 

mənbələrin texniki şərtləri alınmışdır. Bu şərtlərə uyğun layihələr hazırlanmışdır. Artıq həmin obyektlərdə 

inşaat-quraşdırma işlərinə, o cümlədən 8 kilometrlik avtomobil yolunun, 18 kilometrlik dəmir yolunun, 

14,2 kilometrlik xarici su xəttinin, 26 kilometrlik yüksəkgərginlikli xarici elektrik xəttinin, 

avtomatlaşdırılmış qazpaylayıcı stansiyanın, sel bəndinin tikintisinə və suvarma kanalının 

kənarlaşdırılmasına başlanılmışdır. Bu işlər sürətlə davam etdirilir. 

Qeyd olundu ki, layihənin ətraf mühitə və sosial sferaya təsirinin qiymətləndirilməsi işləri 

aparılmış, Azərbaycan Respublikasının ekologiya normalarına cavab verməsi haqqında rəy alınmışdır. 

Məişət və istehsal sularının emalı məqsədi ilə gündəlik gücü 100 kubmetr olan müasir Bakterioloji 
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Təmizləyici Kompleks quraşdırılır. İnşaat planına əsasən, zavod 2012-ci ilin sentyabrında sement, 2013-cü 

ilin aprelində isə klinker istehsalına hazır olacaq və tikinti işləri tamamlanacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev Qazax sement zavodunun tikintisi ilə bağlı görülmüş işlərdən razılığını 

bildirdi, müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 12 aprel  
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Qazaxda Gənclər Mərkəzi açılmışdır 

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də şimal-qərb bölgəsinə səfəri çərçivəsində Qazax 

Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, Gənclər Mərkəzinin tikintisinə bu ilin yanvarında 

başlanılmış, apreldə sona çatdırılmışdır. Mərkəzin ikimərtəbəli binasının ümumi sahəsi 1160 

kvadratmetrdir. Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Qazax 

rayonuna səfərlərini, ölkəmizdə idmanın inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğını, gənclərlə görüşlərini 

əks etdirən fotolardan ibarət guşələr yaradılmışdır. Burada, həmçinin ulu öndər Heydər Əliyevin büstü 

qoyulmuşdur. Bütün lazımi avadanlıqla təchiz edilən konfrans zalında müxtəlif mədəni-kütləvi tədbirlərin 

keçirilməsi və 3D formatlı filmlərin nümayişi nəzərdə tutulmuşdur. Mərkəzdə yaradılan rəsm qalereyasında 

gənc rəssamların sərgiləri təşkil olunacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin binasının ikinci mərtəbəsində fəaliyyət göstərən elektron kitabxana 

ilə tanış oldu. Bildirildi ki, kitabxananın fondunda ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin 

siyasi fəaliyyətinə həsr edilən, eləcə də uşaqlar üçün və digər sahələrə dair kitablar yer almışdır. Bildirildi 

ki, kompyuter otağında sürətli internetə qoşulmuş 9 kompyuter vardır. Burada kompyuter bilikləri, o 

cümlədən xalçaçılıq və xarici dil üzrə xüsusi kursların təşkili də planlaşdırılır. 

Mərkəzdəki kafe-barda gənclərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Buradakı linqafon 

otağında isə gənclər üçün xarici dil kurslarının təşkili nəzərdə tutulmuşdur. Mərkəz gənclərin asudə 

vaxtlarının səmərəli təşkilində, onların ictimai fəallığının yüksəldilməsində mühüm rol oynayacaqdır. 

Mərkəzlə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 12 aprel  
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Qazaxda müasir Şahmat Mərkəzi istifadəyə verilmişdir 

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də Qazax rayonuna səfəri 

çərçivəsində Şahmat Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunmuş 

mərkəzin tikintisinə 2011-ci ilin dekabrında başlanılmışdır. Mərkəzin foyesində xalqımızın ümummilli 

lideri Heydər Əliyevin büstü ucaldılmışdır. Foyedə, həmçinin ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident 

İlham Əliyevin Qazax rayonuna səfərlərini, gənclərlə görüşlərini, həmçinin ölkəmizdə idmanın inkişafına 

göstərilən diqqət və qayğını əks etdirən fotoşəkillərdən ibarət stendlər quraşdırılmışdır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Qazax Şahmat Mərkəzi əvvəllər məşğələlərin keçirilməsi üçün lazımi şəraiti 

olmayan, ötən əsrin başlanğıcında tikilmiş 57 kvadratmetrlik köhnə binada yerləşirdi. Buna görə də mərkəz 

üçün şəhərin mərkəzində ümumi sahəsi 750 kvadratmetr olan yeni bina inşa edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Qazax Şahmat Mərkəzində uşaqların və 

yeniyetmələrin idmanın bu qədim növünün sirlərinə dərindən yiyələnmələri üçün hər cür şərait 

yaradılmışdır. Mərkəzdə şahmat dərslərinin keçirilməsi üçün zəruri avadanlıqla təchiz olunmuş beş tədris, 

xidmət, müəllim otaqları, yeməkxana və oyun zalı fəaliyyət göstərir. Yüksək standartlara cavab verən, 

ümumi sahəsi 167 kvadratmetr olan oyun zalında yerli, regional və beynəlxalq səviyyəli yarışların 

keçirilməsi üçün bütün şərait mövcuddur. Şahmatla bağlı biliklərin əldə olunması və müasir yeniliklərin 

qavranılması üçün ayrıca kompyuter otağı da yaradılmışdır. Bu da dərslərin kompyuter vasitəsilə tədrisinə, 

ən son yeniliklərin qısa müddətdə öyrənilməsinə şərait yaradır. 

Dövlətimizin başçısı gənc şahmatçıların oyunlarını izlədi. 

Qeyd edildi ki, Qazax Şahmat Mərkəzi respublika səviyyəli yarışlara da ev sahibliyi etməyə 

hazırdır. Təsadüfi deyildir ki, Qazax şahmatçıları son illərdə beynəlxalq və respublika səviyyəli şahmat 

yarışlarında bir sıra uğurlar qazanmışlar. 

Müasir memarlıq üslubunda tikilmiş mərkəzin binasının və ətrafındakı hasarın üzərində şahmat 

fiqurlarının təsvirləri həkk olunmuşdur. Mərkəzin həyətində geniş abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıq zolağı 

salınmış, müasir işıqlandırma sistemi, oturacaqlar quraşdırılmış, göz oxşayan fəvvarə yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev mərkəzdə yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi, kollektivə uğurlar 

arzuladı. 

 

X X X 

 

Həmin gün dövlətimizin başçısı Ağstafa və Tovuz rayonlarında da səfərdə olmuş, bir sıra 

obyektlərin açılışında iştirak etmişdir. 

 

AZƏRTAC 

2012, 12 aprel  
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“Azərsun-Holdinq” MMC-nin Qazax konserv zavodu istifadəyə verilmişdir  

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev aprelin 12-də kənd təsərrüfatı məhsulları emal edən “Azərsun-Holdinq” 

MMC-nin Qazax konserv zavodunun açılışında iştirak etmişdir. 

Məlumat verildi ki, illik məhsul istehsal gücü 21,5 min ton olan zavodun ümumi dəyəri 14 milyon 

manatdır. Layihənin həyata keçirilməsi üçün İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 

tərəfindən 6,8 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Zavod meyvə-tərəvəzin dondurulması, çoxçeşidli 

kartof məhsullarının istehsalı sexləri, soyuducu anbar və digər yardımçı binalardan ibarətdir. Ümumi sahəsi 

4,7 hektar olan müəssisədə bütün infrastruktur, mühəndis qurğuları ən müasir səviyyədə qurulmuşdur. 

Zavodun fəaliyyətə başlaması respublikamızda meyvə-tərəvəz istehsalının artmasına, daxili bazarın yüksək 

keyfiyyətli məhsullarla təmin olunmasına şərait yaradacaqdır.  

“Azərsun-Holdinq”in idarə heyətinin sədri Abdulbari Gozel bildirdi ki, İtaliya, Hollandiya və 

Türkiyə texnologiyaları əsasında inşa olunan zavodun tikintisinə ötən ilin yanvarında başlanılmış, bu ilin 

aprelində sona çatdırılmışdır. Müəssisədə ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin iştirakı 

ilə 1996-2011-ci illərdə “Azərsun-Holdinq”ə məxsus müəssisələrin açılışlarını əks etdirən fotoguşə 

yaradılmışdır.  

Dövlətimizin başçısı müəssisədə meyvələrin dondurulması sahəsi, avadanlığın yerləşməsi və kartof çipsi 

istehsalı layihələri ilə tanış oldu.  

Qeyd edildi ki, hazırda zavodda on növ meyvə 18 dərəcədə dondurulmuşdur. İlkin mərhələdə 

müəssisədə 5 min ton dondurulmuş meyvə xammalı, 2 min ton turşu və tərəvəz istehsalı nəzərdə 

tutulmuşdur. İkinci mərhələdə 6 min tona yaxın kartof, 3 ton sirkəlik üzüm, 3 min ton turşu və üzüm yarpağı 

istehsalı üçün yeni xətlərin işə salınması planlaşdırılır. Bu istehsal xətti Qafqazda yeganə olmaqla, tam 

yetişdirilən meyvə və tərəvəzləri tez dondurmaqla uzun müddət saxlamağa və ilin istənilən fəslində 

istifadəyə hazır vəziyyətdə istehlakçıya təqdim etməyə imkan verəcəkdir. İstehsal xəttinin üstünlüyü ondan 

ibarətdir ki, mənfi 40-45 dərəcə temperaturda ani donma zamanı meyvələrin tərkində yaranan buz kristalları 

çox kiçik ölçüdə olduğundan hüceyrə divarı partlamır və bu səbəbdən meyvələrin buzu əridiyi zaman adi 

donmadan fərqli olaraq, şirəsi axmadan formasını və dadını tam təbii, olduğu kimi saxlayır.  

Sonra Prezident İlham Əliyev çipsi istehsalı və meyvə-tərəvəzin dondurulmasını əks etdirən qısa 

filmə baxdı. Azərbaycan Prezidenti dövlətin güzəştli krediti hesabına Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 

maliyyələşdirilən və maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan investisiya layihələrini əks etdirən stendlə də tanış 

oldu. 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun icraçı direktoru Şirzad Abdullayev 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə ümumilikdə 2 min 351 sahibkarlıq subyektinə 83,2 milyon manat, o 

cümlədən yeni texnologiyalara əsaslanan 25 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 38,7 milyon 

manat güzəştli kreditin verildiyini bildirdi. Bu kreditlər hesabına 17 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır. 

Güzəştli kredit hesabına maliyyələşdirilən yeni texnologiyalara əsaslanan 25 investisiya layihəsindən 15-i 

istifadəyə verilmişdir ki, bu da müxtəlif sahibkarlıq sahələrini əhatə edir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, həyata keçirilən layihələr nəticəsində regionda məşğulluğun səviyyəsi artmış, 

müasir texnologiyalara əsaslanan yeni istehsal, emal müəssisələri yaradılmış, rəqabətqabiliyyətli və 

ixracyönümlü məhsulların istehsalına başlanılmışdır.  

Sonra dövlətimizin başçısı müəssisənin laboratoriyası ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, keyfiyyətə nəzarət laboratoriyasının əsas fəaliyyəti istehsal edilən bütün məhsulların 

fiziki, kimyəvi və orqanoleptik göstəricilərinin sınağını aparmaqdır. Müasir avadanlıq və kimyəvi 

maddələrlə təchiz edilən laboratoriyada zavoda daxil olan bütün xammalın analizi aparılır, keyfiyyəti 

yoxlanılır. 

Prezident İlham Əliyev laboratoriya ilə tanış olduqdan sonra müəssisəni işə saldı və istehsal prosesini izlədi. 

Məlumat verildi ki, istehsal olunacaq konserv məhsulları və dondurulan meyvələr daxili bazarla yanaşı, 

xarici ölkələrə də ixrac ediləcəkdir. Xammal bazası yerli istehsalla yanaşı, Gürcüstanın azərbaycanlıların 

yığcam yaşadığı bölgələrindən də tədarük olunur. Bu isə öz növbəsində qonşu ölkədə yaşayan 

həmvətənlərimizin işlə təmin edilməsinə və maddi rifahının daha da yaxşılaşmasına imkan verəcəkdir. 

Layihələrin icrası nəticəsində 158 nəfər işlə təmin olunmuşdur. Zavod istismar müddəti başa çatmış köhnə 

tikililərdən ibarət avtomobil bazasının ərazisində inşa olunmuşdur. Bu ərazidə 1994-cü ildən məskunlaşan 



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 

2009-2013 

 

97 

 

17 məcburi köçkün ailəsinin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə onların yeni inşa olunmuş 

mənzillərə köçürülməsi və zavodda işlə təmin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

Sonra Prezident İlham Əliyev zavodun işçiləri ilə söhbət etdi. 

Dövlətimizin başçısını salamlayan zavodun işçisi dedi: Xoş gəlmisiniz, hörmətli Prezidentimiz! Sizi 

görməyimizə şadıq. Çox yaxşı şəraitimiz vardır. Çox sağ olun!  

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox yaxşı.  

Zavodun işçisi: Aylıq maaşımız vaxtında verilir. Ayda bir dəfə ərzaq payı alırıq. İşə gəlib-getmək 

üçün nəqliyyatımız, hər cür şəraitimiz vardır. Çox sağ olun, kollektivimiz adından bir daha Sizə təşəkkür 

edirəm.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Sizi təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram.  

Zavodun işçisi: Cənab Prezidentimiz! Sizi görməyimizə çox şad olduq. Sevincimizin həddi-hüdudu 

yoxdur. Ümummilli liderimiz də Qazağa gələrdi, bizimlə maraqlanardı. O, bizim qayğımıza qalardı. Bu 

qayğını bu gün Sizin simanızda görürük və Sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bu gün Qazax rayonu Sizin 

sayənizdə gündən-günə gözəlləşir, yeni iş yerləri açılır, istirahət parkları salınır. Gənclər Mərkəzinə görə 

də Sizə Qazax camaatı adından çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Allahdan Sizə və ailənizə uzun ömür, 

möhkəm cansağlığı arzu edirik. Sağ olun. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Sizi təbrik edirəm. Bu, gözəl müəssisədir. Mən çox şadam ki, 

burada işləyənlərin əksəriyyəti qadınlardır. Qadınları da işlə təmin etməliyik. Gənc ölkəmizdə böyük işlər 

gedir, işsizlik aradan qaldırılır. Görürəm ki, burada qadınlar əksəriyyət təşkil edir. Özü də əksər qadınlar 

gənclərdir. Aranızda orta nəslin nümayəndələri də vardır. Yaxşı maaş verilir, yaxşı iş şəraiti vardır. Müasir 

müəssisədir. Həm sizin üçün, həm bölgə üçün, həm də dövlət üçün çox vacib olan sahədir.  

Əvvəlki dövrlərdə biz əsas ərzaq məhsullarını idxal edirdik, idxaldan asılı idik. İndi özümüz 

özümüzü təmin edirik və ixrac imkanlarımız da vardır. Bu məsələdə həm dövlət, həm özəl qurumlar, həm 

də yerli icra orqanları bir yerdədirlər. Dövlət dəstək göstərir, kreditlər ayırır, özəl qurumlar bu dəstəkdən 

faydalanaraq vəsait qoyurlar, həm dövlətdən alınan kreditlər və həm də öz vəsaitləri hesabına iş yerləri 

açırlar. Yerli icra orqanları isə işlərin daha yaxşı getməsi üçün bütün lazımi şəraiti yaradırlar.  

Bu gün burada, bəlkə də yüzlərlə insan işləyir.  

Gələn il Qazaxda böyük sement zavodu işə salınacaqdır. Orada da təqribən 600 yeni iş yeri 

açılacaqdır. Yəni, bu cür faktlar çoxdur. Mən istəyirəm bütün qərb zonasında belə gözəl müəssisələr 

yaradılsın ki, həm insanlar yaxşı maaş alsınlar, işləsinlər, həm də ölkəmiz inkişaf etsin. Belə müəssisələrin 

yaradılmasında biz bir neçə vacib məqsədi nəzərə alırıq və ona çatırıq. İşsizlik aradan qaldırılır, yerli 

istehsal artır, biznes qurumları fəaliyyətlərini genişləndirirlər. Qeyri-neft sektoru inkişaf edir, idxalı 

əvəzləyən yerli məhsul istehsal olunur və ölkəmizin uğurlu inkişafı təmin edilir. 

İndi bütün ölkəmizdə soyuducu anbarlar tikilir. Əgər tikilməsəydi, o məhsullar bata bilərdi. Yəni, 

kəndli zəhmət çəkib məhsul istehsal edir, sonra da saxlamağa yeri olmadığı üçün mallar batır. İndi gətirir 

verir soyuducu anbarlara, orada saxlayırlar. Bunun istehlak qiymətlərinə də çox müsbət təsiri vardır. Əgər 

bu mallar boldursa, deməli, istehlak qiymətləri də normal səviyyədə olacaqdır. Sağ olun, Sizə uğurlar 

arzulayıram. 

 

X X X 

 

Dövlətimizin başçısı müəssisə ilə tanışlıqdan sonra kollektivə uğurlar arzuladı, tapşırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

Xalq qəzeti.-2012.- 12 aprel.- № 79.- S.2-3. 
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Qazaxda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(5 iyul 2013-cü il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Tovuza 

səfərini başa çatdıraraq Qazax rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Qazax şəhərinin 

mərkəzində ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyev abidənin ətrafında aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış oldu, 

elektromobillə parkın ərazisini gəzdi. 

Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ayaz Əsgərov Azərbaycan Prezidentinə məlumat verdi ki, 

abidənin yerləşdiyi 4 hektarlıq parkın yenidən qurulmasına 2012-ci ildə başlanmış, ərazinin yarısında bərpa 

işləri həmin il başa çatdırılmışdır. Qalan iki hektar sahə isə bu il abadlaşdırılmışdır. Burada sakinlərin 

istirahəti üçün bütün lazımi şərait yaradılmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2013, 5 iyul  

  

https://azertag.az/
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Qazax-Quşçu Ayrım avtomobil yolunun inşası başa çatmış 15 kilometrlik hissəsinin açılışı 

olmuşdur 

(5 iyul 2013-cü il) 

 

İyulun 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazax-Quşçu Ayrım avtomobil 

yolunun inşası başa çatmış 15 kilometrlik hissəsinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı yolun texniki göstəricilərini əks etdirən stendə baxdı. 

Məlumat verildi ki, Azərbaycanda yol-nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi, yeni körpülərin və 

yolayırıcıların tikilməsi, magistral yolların salınması sosialyönümlü tədbirlər olmaqla yanaşı, həm də 

ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin nümayişi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlətimizin başçısının 

tapşırıqlarına əsasən regionlarda yol-nəqliyyat infrastrukturunun daha da müasirləşdirilməsi istiqamətində 

həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilir. Hazırda respublikamızda kənd yollarının inşası və yenidən 

qurulması vüsət almışdır. Ölkəmizdə beynəlxalq və respublika səviyyəli yolların salınması ilə bağlı silsilə 

layihələr reallaşdırıldığından indi kənd yollarının çəkilişi ön plandadır. Qazaxda da kənd yollarının inşası 

və yenidən qurulması ilə bağlı silsilə tədbirlər reallaşdırılır. 

Bildirildi ki, ümumi uzunluğu 27 kilometr olacaq bu yol öz başlanğıcını Bakı–Gürcüstan dövlət 

sərhədi magistralının 469–cu kilometrliyindən götürür. Yol rayonun 26 min əhalisinin yaşadığı 15 kəndini 

- Çaylı, Kommuna, Ürkməzli, Dəmirçilər, Daş Salahlı, Alpout, Aşağı Əskipara, Bağanis Ayrım, Yuxarı 

Əskipara və digər yaşayış məntəqələrindən keçir. İnşasına bu ilin mayında başlanmış və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan ayrılmış 6,9 milyon manat vəsait hesabına tikilmiş yolun 15 

kilometri istismara hazırdır. Yolun qalan 12 kilometrlik hissəsi isə bu ilin sentyabrında istifadəyə 

veriləcəkdir. 

Qeyd edildi ki, ikizolaqlı yolun torpaq yatağının eni 10-12, hərəkət zolağının hər birinin eni 3,5 

metrdir. 

Yeni yolla tanış olan Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 5 iyul  
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Prezident İlham Əliyev Qazaxda Uşaq Əyləncə Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir 

(5 iyul 2013-cü il) 

 

İyulun 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxda Uşaq Əyləncə 

Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, uşaqların keyfiyyətli təhsil və dünya standartlarına cavab verən tibbi 

xidmətlərlə təmin edilməsi, qayğı ilə əhatə olunması, onlar üçün zəruri şəraitin yaradılması, böyüməkdə 

olan nəslin layiqli vətəndaş kimi formalaşması Azərbaycanda dövlət uşaq siyasətinin başlıca 

prinsiplərindəndir. Dövlətin uşaq siyasətinə hər zaman dəstək verən Heydər Əliyev Fondu da bu 

istiqamətdə vacib layihələr həyata keçirir. Bu sahə ilə bağlı müvafiq Dövlət proqramlarının qəbul edilməsi 

və həyata keçirilməsi davamlı xarakter almışdır. Bakıda və regionlarda körpələr evləri, uşaq bağçaları, 

əyləncə mərkəzləri tikilir, internat və orta məktəblər əsaslı şəkildə yenidən qurulur. 

Azərbaycan Prezidenti Uşaq Əyləncə Mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, ətraf ərazidə abadlıq-quruculuq işləri aparılmış, uşaqların asudə vaxtlarının 

səmərəli təşkili üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Mərkəzin ərazisi 1,2 hektardır. Mərkəzin qarşısında sahəsi 

1080 kvadratmetr olan süni göl yaradılmışdır ki, bu da binanın görünüşünə daha da gözəllik qatır. Mərkəzin 

tikinti sahəsi 400 kvadratmetrdir. 

Bildirildi ki, Uşaq Əyləncə Mərkəzinin tikintisinə 2013-cü ilin yanvarında başlanmışdır. Burada 

istirahət edən uşaqlara 8 nəfərlik işçi heyət nəzarət edəcəkdir. Mərkəzdə kompyuter zalı, inzibatçı otağı, 

oyun zalı, bufet-kafe, mətbəx və xidmət heyəti üçün otaqlar vardır. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzdə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 5 iyul  
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Yeni Azərbaycan Partiyası Qazax rayon təşkilatının yeni inzibati binası açılmışdır 

(5 iyul 2013-cü il) 

 

İyulun 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası 

Qazax rayon təşkilatının yeni inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Prezident İlham Əliyev binada yaradılmış şəraitlə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, Azərbaycanın aparıcı siyasi qüvvəsi olan Yeni Azərbaycan Partiyasının ümumi 

amallar naminə göstərdiyi uğurlu fəaliyyətində rayon təşkilatlarının rolu danılmazdır. Partiyanın rayon 

təşkilatlarının yeni inşa olunmuş inzibati binaları da müasirliyi ilə seçilir. Həmin binalarda səmərəli 

fəaliyyət üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

Bildirildi ki, son illər Qazax rayonunda çoxlu sosial təyinatlı infrastruktur obyektləri tikilib 

istifadəyə verilmişdir. Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının yeni inzibati binası da memarlıq üslubu 

və əməkdaşların səmərəli fəaliyyəti üçün yaradılmış şəraiti ilə seçilir. 

Binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuş, Yeni Azərbaycan Partiyasının 

qurucusu, Ümummilli Liderin və onun siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin partiya 

quruculuğu ilə bağlı fəaliyyətini əks etdirən fotostendlər quraşdırılmışdır. 

Birinci mərtəbə ilə tanış olan Prezident İlham Əliyevə bildirildi ki, inzibati binanın inşasına 2013-

cü ilin yanvarında başlanmışdır. Burada müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan 65 yerlik akt 

zalı, iş otaqları vardır. Binanın ikinci mərtəbəsində isə məşvərət otağı, 20 yerlik konfrans zalı, istirahət və 

kompyuter otaqları, arxiv yerləşir. Daxili sahəsi 378 kvadratmetr olan ikimərtəbəli binanın həyəti 

abadlasdırılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı binada yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 5 iyul  
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Qazaxda Ədəbiyyat Muzeyi istifadəyə verilmişdir 

(5 iyul 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 5-də Qazaxda Ədəbiyyat Muzeyinin 

açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə muzeyin yerləşdiyi Fəxri Qazaxlılar parkında yaradılmış şəraitlə tanış 

oldu. 

Bildirildi ki, parkın yenidən qurulmasına bu ilin yanvarında başlanılmışdır. Üç hektar sahəni əhatə 

edən parkın ərazisində abadlıq-quruculuq işləri görülmüş, şəlalə, dörd fəvvarə yaradılmış, əyləncə qurğuları 

quraşdırılmışdır. Parkda Qazaxdan olan 12 milli qəhrəmanın və tanınmış yazıçının büstləri ucaldılmışdır. 

Sonra Prezident İlham Əliyev Ədəbiyyat Muzeyinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Bildirildi ki, Azərbaycanda muzey işinin yaxşılaşdırılması xüsusi diqqət mərkəzindədir. Bu 

baxımdan Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycanda muzey işinin yaxşılaşdırılması haqqında” 2007-ci il 6 

mart tarixli Sərəncamı milli mədəni sərvətlərimizin qorunması, muzey fondlarında mühafizə olunan 

qiymətli eksponatlar və sənət yadigarlarının gələcək nəsillərə çatdırılmasında mühüm keyfiyyət 

dəyişikliyinə təkan vermişdir. Respublikamızda muzey şəbəkəsinin inkişafı və muzey işinin hərtərəfli 

yaxşılaşdırılmasına Heydər Əliyev Fondu da əvəzsiz töhfələr bəxş edir. 

Qazax şəhərinin Heydər Əliyev prospektindəki muzeyin binası üçmərtəbəlidir. Birinci mərtəbədə 

106 nəfərlik konfrans zalı, yeməkxana və xidməti otaqlar yerləşir. Binanın foyesində Azərbaycanın 

görkəmli ədəbiyyat xadimlərinin şəkilləri asılmışdır. İkinci mərtəbə Yazıçılar muzeyi fəaliyyət göstərir. 

Üçüncü mərtəbədə inzibati otaqlar, kabinetlər və konfrans zalı vardır. Bu muzey Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2012-ci il 1 iyun tarixli Sərəncamı ilə Prezidentin ehtiyat fondundan ayrılmış 5 milyon manat 

vəsait hesabına tikilmişdir. 

 

AZƏRTAC 

2013, 5 iyul  
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Prezident İlham Əliyev Qazax sement zavodunun yeni istehsal xəttinin açılışında iştirak etmişdir 

(5 iyul 2013-cü il) 

 

İyulun 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazax sement zavodunun sement 

istehsalı xəttinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, “Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” 

ASC və Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-nin Akkord sement zavodunun tikintisi üzrə investisiya 

layihəsi uğurla reallaşdırılır. Bu müəssisənin inşasına 2010-cu ildə başlanmışdır. 

Bildirildi ki, Qazax-Gürcüstan sərhədi avtomagistralından Daş Salahlı kəndinə asfalt yol 

çəkilmişdir. Bu yolun başlanğıcında quraşdırılan monitorlarda Ulu Öndərin həyat və fəaliyyəti, ölkənin 

iqtisadiyyatı və regionların inkişafı üçün həyata keçirdiyi ardıcıl tədbirləri əks etdirən videoçarxlar nümayiş 

etdirilir. Asfalt yolun kənarı ilə zavoda dəmir yolu və 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik xətti 

çəkilmişdir. Bundan başqa su xətti, suvarma kanalı, seldən mühafizə bəndi və digər qurğular inşa 

olunmuşdur.  

Müəssisənin ərazisində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi ucaldılmışdır. Burada orijinal 

layihə əsasında park salınmışdır. Bu istirahət məkanı müasirliyi ilə diqqəti çəkir. Zavodun ərazisində 

ümumi sahəsi 4 min kvadratmetrdən çox olan altımərtəbəli, 56 otaqlı, dördulduzlu mehmanxana, müasir 

avadanlıqla təchiz edilən 250 yerlik üçmərtəbəli yeməkxana inşa olunmuşdur. Ümumi sahəsi 3400 

kvadratmetr olan 69 otaqlı, beşmərtəbəli inzibati binanın tikintisi də tamamlanmışdır. Hazırda ərazidə 

silsilə qurğular inşa edilir. 

Dövlətimizin başçısına istehsal prosesində istifadə edilən xammal və müəssisənin əmtəələri təqdim 

olundu. 

Sonra Prezident İlham Əliyev inzibati binada yaradılan şəraitlə tanış oldu. Birinci mərtəbədə ulu öndər 

Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin sosial-iqtisadi, o cümlədən regionların inkişafı ilə 

bağlı həyata keçirdikləri tədbirləri əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. İnzibati binada işçilərin normal 

fəaliyyəti üçün hər cür şərait vardır. Burada informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinə geniş 

yer verilmişdir. Dəhlizlərdə Azərbaycanın qədim tarixi, maddi-mədəniyyət abidələri barədə dolğun 

təəssürat yaradan incəsənət nümunələri də xoş ovqat doğurur. 

Dövlətimizin başçısına mərkəzi nəzarət otağında müəssisə barədə ətraflı məlumat verildi. Buradakı 

stendlərdə zavodun texnoloji sxemi, tikinti üzrə investisiya layihəsi, baş plan və layihəyə aid digər 

məsələlər konkret əksini tapmışdır.  

Müəssisənin maketi əsasında Prezident İlham Əliyevə bildirildi ki, gündəlik istehsal gücü 2500 ton 

klinker və ildə 1 milyon ton sement olan zavodun inşası iki mərhələdə aparılır. Birinci mərhələdə sement 

istehsalı xətti istifadəyə verilir. İkinci mərhələdə isə klinker istehsalı xəttinin tikinti-quraşdırma işlərinin 

başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu ilin martında sement istehsalı xəttinin inşaat və quraşdırma işləri 

tamamlanmış, avadanlıq üzrə soyuq və isti sınaqlara başlanmışdır. Sınaqlar uğurla yekunlaşmışdır. 

Müəssisədə bir neçə markada sement istehsal olunacaqdır. Bununla əlaqədar uyğunluq sertifikatları 

alınmışdır.  

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, sement istehsalında istifadə olunan xammalın və hazır 

məhsulun keyfiyyətinin müntəzəm yoxlanması üçün zavodda kimyəvi və fiziki laboratoriya 

quraşdırılmışdır. Laboratoriyada gips, əhəng daşı, mergel, gil, vulkan külü, klinker və sementin növlərinin 

kimyəvi, fiziki və mexaniki sınaqları həyata keçirilir. 

Dövlətimizin başçına bildirildi ki, zavodun avtomatik idarəetmə sistemi “SİEMENS” firmasının 

mütəxəssisləri tərəfindən proqramlaşdırılmış və ən müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir. Zavodun idarə 

edilməsi mərkəzi nəzarət otağından həyata keçirilir. 

Prezident İlham Əliyev buradan istehsal xəttini işə saldı. 

Qeyd olundu ki, zavodun klinker istehsalı bölməsində quraşdırma işləri proqram üzrə davam 

etdirilir. Bu il həmin istehsal xəttinin işə salınması nəzərdə tutulmuşdur. Müəssisənin ümumi tikinti 

kompleksinə 49 bina və qurğu daxildir. Bunların 34-ü əsas, 15-i isə yardımçı bina və qurğulardır. Sement 

istehsalında mineral xammala olan tələbatı ödəmək üçün 452 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Bu layihənin 

reallaşması ölkəmizin qərb regionunun sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır. Gündəlik istehsal 

gücü 2500 ton klinker təşkil edəcək istehsal xətti üçün dağ-mədən, nəqliyyat və digər infrastrukturlarda 

çalışacaq 700 işçinin cəlb olunması nəzərdə tutulmuşdur. İşçilərin əksəriyyətini Qazax rayonunun və yaxın 

bölgələrin sakinləri təşkil edir. 
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Müəssisə ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev zavodun kollektivi və rayon ictimaiyyətinin 

nümayəndələri ilə görüşərək çıxış etdi. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı 

 

- Əziz dostlar, bu gün Qazax rayonunda çox gözəl, müasir, yüksək standartlara cavab verən sement 

zavodu açılır. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. Bu hadisə ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyət 

daşıyır. Çünki Azərbaycanda belə müasir müəssisələrin tikilməsi ölkə iqtisadiyyatını gücləndirir və burada 

tətbiq edilən texnologiyalar yüksək standartlara cavab verir. İstehsal olunan sement də yüksək 

keyfiyyətlidir və beləliklə, zavodun fəaliyyəti bir neçə məqsədi təmin edəcəkdir. İlk növbədə, burada 700-

dən çox yeni iş yeri açılır. Bu da Azərbaycanda işsizliyin aradan qaldırılması üçün çox vacib məsələdir, 

yüksək maaş verilir və beləliklə, burada insanların rifah halı yaxşılaşacaqdır.  

Bu sement zavodunun fəaliyyəti nəticəsində bizim idxaldan asılılığımız azalacaqdır. Yerli istehsal 

yaranır və bu da bizim iqtisadi sahədəki siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biridir. Yəni, zavodun 

tikilməsi doğrudan da böyük hadisədir. Nəzərə alsaq ki, yaxın keçmişdə Azərbaycanda iki yeni sement 

zavodu tikilmişdir, deməli, biz bu sahədə də özümüzü təmin məsələlərində böyük addımlar atırıq. Mən 

əvvəlki dövrdə Naxçıvanda sement zavodunun açılışında iştirak etmişdim. O zavod Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının bütün daxili tələbatını ödəyir. Eyni zamanda, Bakının Qaradağ rayonunda xarici 

investorlar tərəfindən tikilmiş sement zavodunun açılışı da gözəl hadisə idi və görürəm ki, artıq bu dinamika 

davam edir. Qazax sement zavodunun açılması da çox önəmli hadisədir. Ancaq buna baxmayaraq, biz hələ 

ki, idxaldan asılıyıq. Bunun yeganə səbəbi ondan ibarətdir ki, ölkə iqtisadiyyatı yüksək sürətlə inkişaf edir, 

tələbat hələ ki, daxili istehsaldan çoxdur. Ancaq Azərbaycanda növbəti böyük sement zavodu tikilir və 

güman edirəm ki, o zavodun fəaliyyətə başlaması nəticəsində biz idxaldan asılılığımızı tamamilə aradan 

götürəcəyik.  

Yəni, iqtisadi sahədə bizim məqsədlərimiz təmin edilir, idxaldan asılılığı azaltmaq, yerli istehsalı 

gücləndirmək, yeni iş yerləri açmaq və beləliklə, ümumi daxili məhsulumuzun qeyri-neft sektoru hesabına 

formalaşmasında çox ciddi bir addımdır. Deyə bilərəm ki, bu zavodun tikintisi, eyni zamanda, 

Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına da dövlət tərəfindən verilən dəstəyin təzahürüdür. Azərbaycanda 

sahibkarlıq sürətlə inkişaf edir. Mən sahibkarlara daim öz dəstəyimi göstərirəm, sahibkarlarla görüşürəm, 

onların problemlərinin həlli üçün əməli addımlar atılır, göstərişlər verilir. Kiçik və orta sahibkarlığın 

inkişafı üçün hər il dövlət tərəfindən güzəştli kreditlər verilir. Bu il 200 milyon manatdan çox güzəştli 

kreditlər verilir. Bu kreditlər iqtisadiyyatın real sektoruna qoyulan investisiyaları daha da çox cəlb edir. 

Çünki dövlət tərəfindən verilən kreditlər, eyni zamanda, sahibkarların vəsaiti ilə tamamlanır və beləliklə, 

ümumi qaydada bu kreditlərin verilməsi il ərzində təqribən 300-400 milyon manat həcmində 

investisiyaların qoyuluşunu təmin edir.  

Deyə bilərəm ki, bu həftə ölkəmizdə mənim iştirakımla açılan böyük obyektlərin maliyyə həcmi 1 

milyard manat ətrafındadır. Həftənin əvvəlində mən Şirvanda dövlət vəsaiti ilə tikilmiş böyük elektrik 

stansiyasının açılışında iştirak etmişəm. Bu gün Tovuz rayonunda Diaqnostika-Hemodializ Mərkəzinin 

açılışını, eyni zamanda, içməli su layihəsinin istismara verilməsini qeyd etdik. Bu gün artıq sement zavodu 

fəaliyyətə başlayır, Ağstafada digər layihələr, içməli su ilə bağlı layihələr nəzərdə tutulur. Yəni, bir həftə 

ərzində açılan müəssisələrin maliyyə dəyəri 1 milyard manat ətrafındadır. Bu, doğrudan da gözəl 

göstəricidir – ölkəmizin dinamik inkişafının göstəricisidir. Azərbaycanda düşünülmüş iqtisadi siyasətin 

nəticəsidir. Hesab edirəm ki, belə gözəl hadisələr sahibkarları daha da ruhlandırır və onlara yol göstərir. 

Çünki dövlət sahibkarlığın inkişafında maraqlıdır. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafı gələcəkdə də sahibkarlığın 

inkişafından asılı olacaqdır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, biz indi qeyri-neft sektorunun inkişafına çox böyük 

diqqət veririk və bu zavodun tikintisi məhz qeyri-neft iqtisadiyyatının bir hissəsidir.  

Sahibkarlığın inkişafı ölkə iqtisadiyyatına verilən töhfədir, eyni zamanda, iş yerlərinin açılmasına 

gətirib çıxarır. Son 10 il ərzində 1 milyon 100 mindən artıq iş yeri açılmışdır, işsizlik 5 faiz ətrafındadır. 

Hesab edirəm ki, gələn illərdə yeni açılacaq müəssisələrin hesabına biz işsizliyi daha da aşağı səviyyədə 

saxlayacağıq. İnsanların maddi rifahı artır, insanlar yaxşı maaş alırlar, gözəl şəraitdə işləyirlər. Yəni, qeyri-

neft sektorunun rolu çox böyükdür. İqtisadiyyatın əsas hissəsinin hazırda qeyri-neft sektorunda 

formalaşmasına baxmayaraq, mən çox istərdim ki, qeyri-neft sektorunun payı daha da artsın. Hazırda 
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təqribən 52 faizdir, 48 faiz neft iqtisadiyyatımızdır. Ancaq artıq iqtisadiyyatın əksər hissəsi qeyri-neft 

sektorunda formalaşır.  

Biz sənaye müəssisələrinin yaradılması ilə bağlı çox ciddi addımlar atmışıq. Burada həm dövlət 

investisiyaları öz rolunu oynayır və ölkədə mövcud olan gözəl sərmayə iqlimi də bax bu reallıqları yaradır. 

Çünki adambaşına qoyulan birbaşa xarici sərmayələrin həcminə görə Azərbaycan MDB məkanında birinci 

yerdədir. Həm xarici, həm daxili investisiyalar qoyulur. Hazırda daxili investisiyalar ümumi 

investisiyaların 70 faizini təşkil edir. Bu, onu göstərir ki, həm dövlət investisiyaları daha çox qoyur, eyni 

zamanda, yerli şirkətlər də öz maliyyə resurslarını ölkə iqtisadiyyatına cəlb edirlər. Bu zavodun tikintisi də 

yerli investorlar tərəfindən həyata keçirilmişdir. Mən bunu çox alqışlayıram.  

Əvvəlki illərdə biz daha çox xarici sərmayədən asılı idik. Ancaq indi nəinki özümüz bizə lazım 

olan layihələri maliyyələşdiririk, Azərbaycan şirkətləri başqa bazarlara da investisiyalar qoyur - həm dövlət, 

həm özəl şirkətlər. Beləliklə, Azərbaycanda biznes sektoru güclənir. Biznes sektoru gücləndikcə vergilər 

daha çox yığılır və eyni zamanda, iş yerləri açılır. Yəni, bunlar bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir. Biz bu 

zavodun timsalında Azərbaycanın uğurlu siyasətini görürük.  

Mən əminəm ki, biz tikinti materialları sektorunda da özümüzü təmin məsələlərini tam şəkildə həll 

edəcəyik. Necə ki, bu gün biz enerji təhlükəsizliyini tam şəkildə təmin edə bilmişik, ərzaq təhlükəsizliyini 

təmin edirik. Əminəm ki, yaxın 2-3 il ərzində Azərbaycan əsas ərzaq məhsulları ilə özü-özünü təmin 

edəcəkdir və tikinti materialları sektorunda da buna oxşar yanaşma tətbiq edilməlidir. Nəzərə alsaq ki, 

Azərbaycanda gələcəkdə də böyük tikinti layihələri icra ediləcək, Azərbaycana xaricdən gələn 

investisiyaların məbləği artır və dövlət investisiya proqramı icra edilir, qarşıdakı illərdə tikinti-quruculuq 

işləri daha da böyük həcmdə aparılacaqdır.  

Keçən il ölkə iqtisadiyyatına 20 milyard dollardan çox sərmayə qoyulmuşdur. Əlbəttə, bu 

sərmayənin əsas hissəsi tikinti işlərinə qoyulur. Bu il təxminən eyni səviyyədə sərmayə qoyuluşu gözlənilir. 

Gələn il və ondan sonrakı illərdə daha da çox sərmayə qoyulacaqdır. Yəni, Azərbaycan, sözün əsl 

mənasında, dünyada iqtisadi sahədə ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. 

Biz bu liderliyi əldən verməyəcəyik, bu liderliyi qoruyub saxlayacağıq və gələcək illərdə daha da 

böyük işlər görüləcəkdir.  

Biz indi ölkəmiz üçün lazım olan infrastruktur layihələrinin icrasını başa çatdırırıq. Hesab edirəm 

ki, yaxın bir neçə il ərzində infrastruktur layihələri tam başa çatacaq və ondan sonra biz ancaq sənaye 

müəssisələrinin tikintisinə, yeni texnologiya parklarının yaradılmasına, innovasiyaların tətbiq edilməsinə – 

bax, bu sahələrə daha çox fikir verəcəyik. Çünki hazırda icra edilən və icra edilmiş infrastruktur layihələri 

demək olar ki, ölkə iqtisadiyyatına böyük dərəcədə təkan vermişdir. Elektrik enerjisi layihələri, 

qazlaşdırma, içməli su layihələri, kənd yollarının tikintisi, məktəb, xəstəxana binalarının tikintisi, sosial 

infrastrukturun yaradılması layihələrinin demək olar ki, mütləq əksəriyyəti bu ilin sonuna qədər başa 

çatacaqdır. Yenə də demək istəyirəm ki, növbəti onillik plan da hazırdır və Azərbaycan bu plan əsasında 

keyfiyyətcə yeni pilləyə qalxacaqdır. 

Bizim bütün işlərimiz planlı şəkildə aparılır. Əsas məqsədimiz ölkəmizi gücləndirmək, 

iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, güclü sənaye potensialı yaratmaq və insanların yaxşı həyatını təmin 

etməkdir. Son illər ərzində bu istiqamətdə böyük işlər görülmüşdür, o cümlədən Qazax rayonunda böyük 

işlər görülür. Qazax rayonu abadlaşır, gözəlləşir, çox önəmli addımlar atılır, sənaye müəssisələri açılır, 

kənd yollarına vəsait ayrılır, kənd yolları, sosial obyektlər tikilir. Əvvəlki dövrdə gözəl Diaqnostika 

Mərkəzi, Olimpiya İdman Kompleksi tikilmişdir. Yəni, biz çalışırıq ki, Qazax rayonunun inkişafını daim 

diqqət mərkəzində saxlayaq. Qazax ictimaiyyətinin qaldırdığı bütün məsələlər öz həllini tapır. Yadımdadır, 

keçən il burada ziyalılarla görüş əsnasında onlar məsələ qaldırdılar ki, Qazaxda ədəbiyyat muzeyi 

yaradılsın. Mən Bakıya qayıdan kimi dərhal göstəriş verdim, müvafiq Sərəncam imzalandı, vəsait ayrıldı 

və bu gün biz ədəbiyyat muzeyinin açılışını da qeyd edəcəyik. Yəni, əhalidən gələn hər bir təklif, hər bir 

istək dövlət tərəfindən təmin edilməlidir. Bu, bizim əsas istiqamətimizdir. Çünki bir daha demək istəyirəm 

ki, bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, onun rifah halı, təhlükəsizliyi, yaşayışı dayanır. 

Hər bir dövlət və hər bir rəhbər məhz bu prinsiplərlə yaşamalıdır. Xalqa xidmət etmək, xalqın qayğıları ilə 

yaşamaq, xalqı narahat edən problemləri daim diqqət mərkəzində saxlamaq və onları həll etmək lazımdır.  

Mən çox şadam ki, Qazax rayonunda işlər yaxşı gedir. Mən son 10 il ərzində dəfələrlə Qazaxda 

olmuşam. Keçən il olmuşam və bundan sonra da olacağam. Çünki hələ görüləsi işlər çoxdur, hələ çoxlu 

müəssisələr, sosial obyektlər tikiləcək, kəndlərdə böyük quruculuq işləri aparılacaqdır. Bir sözlə, rayonun 
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inkişafı müsbətdir, gələcək inkişafı şübhə doğurmur. Əminəm ki, rayon dinamik şəkildə inkişaf edəcəkdir. 

Belə gözəl müəssisələr rayonun iqtisadiyyatına da böyük təkan verir. 

Mən bir daha demək istəyirəm ki, bu zavodun tikintisi ölkə miqyasında önəmli bir addımdır. Bu 

zavodun fəaliyyəti nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı xeyir görəcəkdir. Əminəm ki, biz belə gözəl müəssisələrin 

bundan sonra da Qazax rayonunda tikilməsini görəcəyik.  

Əziz dostlar, mən sizi bir daha salamlayıram və bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik 

edirəm. Sağ olun. 

 

X X X 

 

“Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” ASC-nin Direktorlar Şurasının sədri Xaqani 

QULUZADƏ çıxış edərək dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyev. 

Hörmətli qonaqlar. 

“Akkord” sement zavodunun açılış mərasimi münasibətilə bu gün bizimlə olmağınızdan xüsusi 

şərəf duyuruq.  

Möhtərəm cənab Prezident, Sizin uzaqgörən siyasətiniz və gərgin fəaliyyətiniz nəticəsində bu gün 

ölkəmizdə iqtisadi islahatların və inkişafın mahiyyət etibarilə yeni bir modeli - Azərbaycan modeli 

yaranmışdır. Uğurla davam etdirdiyiniz və müasir məzmunla zənginləşdirdiyiniz sosial-iqtisadi siyasətin 

strateji məqsədləri sərbəst bazar münasibətlərinə və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın təmin olunmasına 

əsaslanır. Elmi əsaslarla irəli sürülmüş milli iqtisadi inkişaf modelinə söykənən ölkəmizdə sahibkarlığa 

dövlət dəstəyi nəticəsində irihəcmli Azərbaycan şirkətlərinin respublika daxilində, eyni zamanda, transmilli 

layihələrdə iştirakının təməli qoyulmuşdur.  

Möhtərəm cənab Prezident, zavodun təməlqoyma mərasimində iştirakınız, həmçinin ötən il Qazaxa 

səfəriniz çərçivəsində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olarkən verdiyiniz müvafiq tövsiyələr bu layihənin 

əhəmiyyətini daha da artırmışdır.  

Xaqani Quluzadə bildirdi ki, tikintisinə 225 milyon manat investisiya qoyulmuş zavodda 700 nəfər 

işlə təmin olunacaqdır. Orta əməkhaqqı 600-700 manat təşkil edəcəkdir. Zavodun tikintisi ilə paralel olaraq 

bir sıra infrastruktur və enerji obyektləri, sosial təyinatlı binalar inşa olunmuşdur. Müəssisənin özünün 

yataqxanası, uşaq bağçası, poliklinikası və digər xidmət müəssisələri olacaqdır.  

Xaqani Quluzadə “Akkord” korporasiyasının dünyanın aparıcı şirkətləri, maliyyə qurumları ilə sıx 

əməkdaşlığı və beynəlxalq tenderlərdə iştirakı barədə də dövlətimizin başçısına məlumat verdi. 

Bu nəhəng müəssisənin yaradılmasının dövlətimizin başçısının sahibkarlığa dəstəyinin daha bir 

bariz nümunəsi olduğunu vurğulayan X.Quluzadə dedi:  

-Hörmətli cənab Prezident, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, “Akkord” sement zavodunun 

istismara verilməsi Sizin rəhbərliyiniz altında həyata keçirilən müdrik siyasətin nəticəsi kimi Azərbaycan 

Respublikasında sahibkarlığın inkişafına yaradılmış şəraitin bəhrəsi olmuşdur. Zavodun istismara verilməsi 

regionun iqtisadi inkişafına dəstək olmaqla yanaşı, yerli əhalinin daimi iş yerləri ilə təmin olunmasına, 

Azərbaycanın inşaat materiallarına tələbatının ödənilməsinə, ölkəmizin ixrac potensialının artmasına və 

iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun güclənməsinə xidmət edəcəkdir. 

 

X X X 

 

Qazaxın sosial-iqtisadi inkişafına göstərdiyi yüksək diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına 

minnətdarlıq edən rayon ictimaiyyətinin nümayəndəsi Məmməd YUSİFOV dedi: 

-Azərbaycanımızın müstəqillik illərində keçdiyi inkişaf yolu dünya miqyasında artıq bir reallıqdır. 

Bu inkişaf son 10 ildə özünü daha çox göstərmişdir. Ötən 10 il müasir Azərbaycanın dövlətçilik tarixində 

yeni bir mərhələdir. Dünyanın heç bir ölkəsinin nail ola bilmədiyi sürətli inkişafa Azərbaycan nail 

olmuşdur. Bu illər tarix baxımından qısa olsa da həyata keçirilən tədbirlər, aparılan islahatlar bir çox 

ölkələrin yüz ildə keçdikləri yola bərabərdir. Bütün bunlara Sizin yorulmaz fəaliyyətiniz, yaradıcı iş 

üsulunuz nəticəsində nail olunmuşdur. Bu inkişaf Sizin uzaqgörən və müdrik rəhbərliyinizlə respublikanın 

hər bir vətəndaşının rifahına yönəldilmiş, mühüm sosial və iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi 

nəticəsində baş vermişdir. Siz bu illərdə atdığınız addımlarla xalqımıza qürur verdiniz, onun başını uca 

etdiniz. 
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Azərbaycanda xalqın maraqlarına cavab verən bu davamlı, sabit inkişaf yolunun alternativi yoxdur. 

Bu gün hər birimiz ölkəmizə görə çox böyük fərəh hissi keçiririk. Qazaxda istifadəyə verdiyiniz bu böyük 

sement zavodu da bu inkişafın, bu tərəqqinin bir göstəricisidir. Cəbhə bölgəsində belə bir möhtəşəm 

zavodun inşasının mühüm siyasi və mənəvi dəyəri vardır. Bu zavodun rayonumuzun iqtisadiyyatının 

inkişafında çox böyük rolu olacaqdır. Eyni zamanda, yüzlərlə qazaxlı yeni iş yeri ilə təmin olunacaqdır ki, 

bu da onların həyat səviyyəsini daha da yüksəldəcəkdir.  

Məmməd Yusifov Qazax rayonunda sənayenin inkişafı üçün ardıcıl tədbirlərin həyata keçirildiyini, 

bunun yeni iş yerlərinin yaradılmasına və əhalinin güzəranının daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət etdiyini 

bildirdi. O, Qazaxda Ədəbiyyat Muzeyinin yaradılmasına hərtərəfli dəstəyinə görə dövlətimizin başçısına 

rayon sakinləri adından minnətdarlığını bildirərək dedi:  

-Möhtərəm cənab Prezident, respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi, rayonumuzda da 

böyük tikinti, quruculuq və abadlıq işləri aparılır. Bu gün Sizin rəhbərliyinizlə Qazaxda sakinlərimizin rahat 

həyat yaşamaları üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Şəhərimizdə yeni tibb ocaqları, məktəblər, mədəniyyət 

obyektləri inşa edilmiş, park və xiyabanlar salınmışdır. Son illərdə tikilmiş Olimpiya İdman Kompleksi, 

Şahmat Mərkəzi, Gənclər Mərkəzi də şəhərimizə xüsusi yaraşıq verməklə yanaşı, gənclərimizin sağlam 

ruhda böyüməsində və ictimai fəallığın artırılmasında önəmli rol oynayır. Bu gün düşmənlə təmas xəttində 

yerləşən kəndlərimizə belə yeni yollar çəkilmişdir. Cəbhə bölgəsində yerləşən rayonumuzun bütün yaşayış 

məntəqələri təbii qazla və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunmuşdur. Bax, budur müasir 

Azərbaycanımızın reallıqları. Çox sağ olun, cənab Prezident!  

Möhtərəm cənab Prezident, bu gün xalqımız qüdrətli Vətənimizdə çox rahat yaşayır. Bizim nəsil 

nikbindir. Çünki Siz Azərbaycanımızı, müstəqil dövlətimizi daim irəliyə, daha xoşbəxt gələcəyə 

aparırsınız. Yalnız Siz qüdrətli Azərbaycanımızın qarantı ola bilərsiniz. Yalnız Siz Azərbaycanımızın 

davamlı inkişafını təmin edə bilərsiniz. Bütün qazaxlılar Sizə inanır, Sizə güvənirlər. Gələcəyini Sizə etibar 

edən qazaxlılar növbəti seçkilərdə də öz sözlərini deyəcəklər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkilləri çəkdirildi. 

 

AzərTac 

5 iyul 2013-cü il 
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Samux 

 
2011, 9 fevral 

➢ Prezident İlham Əliyev Samuxda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir 

➢ Samux Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının açılışı olmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev Samuxda meyvə qurudulması və emalı müəssisəsinin açılışında iştirak 

etmişdir 

➢ Samux rayonunda 500 kilovoltluq yardımçı stansiya istifadəyə verilmişdir 

➢ Samux rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 
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Prezident İlham Əliyev Samuxda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da respublikamızın qərb bölgəsinə səfəri 

çərçivəsində Samux rayonunda olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək, önünə gül dəstəsi 

qoydu. 

 

AZƏRTAC 

2011, 10 fevral  

  

https://azertag.az/
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Samux Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının açılışı olmuşdur 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev fevralın 9-da Samux Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının 

açılışında iştirak etmişdir. 

İndiyədək Samux RİH 1937-ci ildə tikilmiş binada yerləşirdi. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına 

əsasən, 2009-cu ildə yeni inzibati binanın inşasına başlanmış və tikinti 2010-cu ildə başa çatdırılmışdır. 

İkimərtəbəli binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuş, ümummilli liderin və 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. 

Müasir avadanlıqla təchiz edilmiş binada 280 nəfərlik iclas salonu, konfrans salonu, 57 iş otağı və 

qəbul otağı vardır. 

Yeni bina ilə tanış olan dövlətimizin başçısı icra hakimiyyətinin əməkdaşlarına uğurlar arzuladı. 

Prezident İlham Əliyevə yaxınlıqda yaradılmış Dövlət bayrağı meydanı haqqında da məlumat 

verildi. Bildirildi ki, 8,7 min kvadratmetr sahəsi olan meydanın mərkəzində ucaldılmış 36 metr 

hündürlüyündə metal dirəkdə Azərbaycanın dövlət bayrağı dalğalanır. Meydanda müasir işıqlandırma 

sistemi quraşdırılmış, dekorativ ağaclar əkilmiş, yaşıllıq salınmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2011, 10 fevral  
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Prezident İlham Əliyev Samuxda meyvə qurudulması və emalı müəssisəsinin açılışında iştirak 

etmişdir 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev fevralın 9-da Samuxda “NAA Agrotara” MMC-nin meyvə qurudulması və 

emalı müəssisəsinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı MDB məkanında ilk dəfə Azərbaycanda yaradılan müəssisəni işə saldı, 

istehsal prosesini izlədi. 

Müəssisədə ildə 1500 ton meyvə və tərəvəz, o cümlədən göyərti qurutmaq mümkündür. Burada 

150 nəfər daimi, 60 nəfər isə mövsümi işçi çalışacaqdır. Müəssisə yenicə fəaliyyətə başlamasına 

baxmayaraq, artıq Quba rayonundan 800 ton alma tədarük edilmişdir. Qurudulmuş məhsullar yüksək 

keyfiyyəti, təbii olması ilə seçilir. Hələlik burada alma qurudulur və standartlara uyğun olaraq paketlərdə 

qablaşdırılır. Müəssisədə sanitariya qaydaları da tam beynəlxalq standartlara uyğundur. 

İstehsal olunan məhsullar artıq ölkə mağazalarında MEYVİTA ticarət nişanı ilə satışa çıxarılmışdır. 

“NAA Agrotara” Azərbaycan bazarında meyvə, tərəvəz və digər məhsulların saxlanması üzrə 

aparıcı soyuducu-anbar bazası olaraq, fermerlərdən və ticarət şirkətlərindən 5 min tondan artıq məhsul 

qəbul edərək anbar xidmətləri göstərir. Adi soyuducu kameralarından başqa, anbar ərazisində alma, üzüm, 

xurma və narın saxlanması üçün xüsusi təchiz olunmuş kameralar da vardır. Bu kameralarda tətbiq olunan 

müasir texnologiyalar belə məhsulların 12 ayadək saxlanmasına imkan verir. 

Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti və Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası tərəfindən təsis 

edilmiş Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti müəssisəyə 5,5 milyon manat investisiya qoyaraq, “NAA 

Agrotara” MMC-nin 36 faiz payçısı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev yeni müəssisənin kollektivinə uğurlar arzuladı.  

 

AZƏRTAC 

2011, 10 fevral  

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

Dövlət Proqramı 

2009-2013 

 

112 

 

Samux rayonunda 500 kilovoltluq yardımçı stansiya istifadəyə verilmişdir 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev fevralın 9-da Samux rayonunda 500 kilovoltluq “Samux” yardımçı 

stansiyasının açılışında iştirak etmişdir. 

“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Etibar Pirverdiyev dövlətimizin başçısına məlumat verərək 

bildirdi ki, rayonun Lək kəndi ərazisində ayrılmış 30 hektar sahədə 2008-ci ilin iyulunda başlanmış inşaat 

işləri 2010-cu ilin sonunda yekunlaşdırılmışdır. 

Böyüklüyünə görə respublikamızda ikinci olan “Samux” yardımçı stansiyası Gəncə şəhərindəki 

poladəritmə və alüminium zavodlarını elektrik enerjisi ilə təchiz edəcəkdir. Layihə çərçivəsində Gəncə 

alüminium zavodunda 330/110/10 kilovoltluq və 110/35 kilovoltluq yardımçı stansiyalar da tikilmiş, 

enerjinin ötürülməsi üçün 26 kilometr uzunluğunda 500 kilovoltluq və 64 kilometr uzunluğunda 330 

kilovoltluq elektrik xətləri çəkilmişdir. 

“Samux” yardımçı stansiyasında 100-dək yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev yardımçı stansiyanın inzibati binası ilə tanış oldu. Burada yaradılmış 

fotoguşədə ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın energetika sisteminin inkişafı sahəsində gördüyü işləri 

əks etdirən şəkillər toplanmışdır. 

Dövlətimizin başçısı idarəetmə mərkəzində yardımçı stansiyanı işə saldı, inşaatçılara və 

energetiklərə uğurlar arzuladı. 

 

X X X 

 

Fevralın 10-da Prezident İlham Əliyev respublikamızın qərb bölgəsinə səfəri çərçivəsində 

Goranboy rayonunda və Naftalan şəhərində də olmuş, habelə Kürdəmir-Ucar magistral avtomobil yolunun 

yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmiş 42 kilometrlik hissəsinin açılışında iştirak etmişdir. 

 

AZƏRTAC 

2011, 10 fevral  
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Samux rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Samux Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati 

binasının açılışından sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.  

 

Prezident İlham ƏLİYEV görüşə toplaşanlara müraciətlə dedi: - Mən sizi ürəkdən salamlayıram. 

Samux rayonunda çox əlamətdar hadisədir - İcra hakimiyyətinin yeni inzibati binası istifadəyə verilibdir. 

Çox əlamətdar hadisədir. Həm burada işləyənlər üçün yaxşı şərait yaradılıb, eyni zamanda, – icra 

hakimiyyətinin ətrafında binalar tikiləcək, yeni mərkəz yaradılacaq və Samux şəhəri inkişaf edəcəkdir.  

Samux rayonunda sənaye müəssisələri açılır. Bu gün mən meyvəqurutma müəssisəsinin açılışında 

iştirak etmişəm. Çox gözəl, keyfiyyətli məhsullar istehsal olunur. Mənə verilən məlumata görə, quşçuluq 

fabriki tikilibdir. Orada da həm iş yerləri açılır, həm də ki, yerli istehsal yaradılır. Elə etməliyik ki, özümüzü 

maksimum dərəcədə yerli məhsullarla təmin edək. Xüsusilə quşçuluq sahəsində, çünki biz bu sahədə 

özümüzü hələ 70-75 faiz səviyyəsində təmin edirik. Ona görə quşçuluğun inkişafı indi prioritet xarakter 

daşıyır. İki-üç ilə biz tamamilə bu sahədə də öz istehsalımızı təmin edəcəyik.  

Samuxda qazlaşdırma işləri uğurla davam edir. Mənə verilən məlumata görə, əksər kəndlərdə 

qazlaşdırma başa çatıbdır. Elektrik enerjisi ilə təchizat yaxşı səviyyədədir. Bu gün mən yeni böyük yardımçı 

stansiyanın açılışında iştirak edəcəyəm. Həm bütün bölgəyə dayanıqlı elektrik enerjisinin verilməsi üçün 

bu stansiyanın böyük əhəmiyyəti var, həm də Gəncədə tikilməkdə olan böyük metallurgiya kompleksinin 

fəaliyyəti üçün mütləq belə bir güc yaradılmalı idi.  

Bir sözlə, hər bir rayonda olduğu kimi, Samuxda da quruculuq, abadlıq işləri aparılır, yeni 

müəssisələr yaradılır, sosial məsələlər öz həllini tapır, rayon abadlaşır, gözəlləşir. Mən hesab edirəm ki, 

gələcək illərdə bu müsbət dinamika davam etdiriləcəkdir. Çünki bizim həyata keçirdiyimiz bütün layihələr, 

bütün proqramlar gələcəyə yönəldilibdir. Həm bugünkü uğurlu dinamik inkişafımızı təmin edirik və ən 

əsası isə, bütün bu işlər uzunmüddətli inkişaf strategiyamız çərçivəsində görülür. İqtisadi inkişaf, sosial 

məsələlərin həlli, infrastruktur layihələri, abadlıq-quruculuq işləri, yeni müəssisələrin, iş yerlərinin 

yaradılması – bütün bunlar Azərbaycanda kompleks şəkildə və uğurla icra edilir.  

Bu gün mən səhərdən qərb zonasındayam. Böyük işlərin görülməsinin şahidi oluram. Hər dəfə bu 

bölgədə olarkən sevinirəm ki, qərb zonası çox uğurla inkişaf edir. Həm kənd təsərrüfatı inkişaf edir, sənaye 

müəssisələri, sosial obyektlər tikilir, həm də yeni parklar, yollar salınır. Biz Bakı-Gürcüstan sərhədi 

magistral yolunun çəkilişinə nail ola bilmişik, rahat yolla gəlib-getmək mümkündür.  

Gələcək illərdə biz ölkəmiz üçün lazım olan bütün layihələri icra edəcəyik. Bir müddət əvvəl 

Şəmkirçay su anbarının tikintisinə başlamışdıq. Onun istifadəyə verilməsi nəticəsində minlərlə hektar sahə 

suvarılacaqdır. Təkcə Samux rayonunda 20 min hektardan artıq torpaq istifadəyə veriləcəkdir. Qonşu 

rayonlarda – Şəmkirdə, digər rayonlarda da suvarılan torpaqların sahəsi artacaq, beləliklə, Azərbaycanda 

kənd təsərrüfatı daha çox inkişaf edəcəkdir.  

Bu yaxınlarda verdiyim tapşırıqlar əsasında indi Azərbaycanda taxılçılığın inkişafı üçün böyük 

fermer təsərrüfatlarının yaradılmasından ötrü boş torpaq sahələri axtarılır. Yaxın vaxtlarda o torpaqlar 

müəyyən ediləcək və dövlət tərəfindən bütün infrastruktur təminatı - elektrik enerjisi, su təminatı təşkil 

ediləcək ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, xüsusilə taxılçılıq sahəsində daha da böyük uğurlara nail olaq. 

Biz elə etməliyik ki, əsas ərzaq məhsulları ilə özümüzü təmin edək. Artıq bu yolda çox böyük uğurlara biz 

nail olmuşuq. Hazırda bitkiçilikdə və quşçuluq sənayesində özümüzü təmin etmək imkanlarımız təxminən 

70 faiz səviyyəsindədir. Ət, süd məhsulları, bitki yağları, şəkər və digər əsas ərzaq məhsulları ilə demək 

olar ki, biz özümüzü 100 faiz, yaxud da 90-95 faiz təmin edirik. Bu bizə nə verəcək? İlk növbədə, yerli 

istehsalın inkişafı daha da sürətlə gedəcək, digər tərəfdən, ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin edəcəyik. İndi 

dünyada ərzaq təhlükəsizliyi haqqında ciddi söhbətlər gedir, müzakirələr aparılır. Çox böyük narahatlıq var 

ki, ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri dünya miqyasında qabarıq şəkildə birinci plana çıxa bilər. Belə olan 

halda, əlbəttə ki, insanlar böyük çətinliklərlə üzləşə bilərlər. Biz elə etməliyik ki, Azərbaycanda istehlak 

olunan ərzaq məhsullarının 100 faizi ölkəmizdə istehsal olunsun. Bundan əlavə, biz öz məhsullarımızla 

xarici bazarlara da çıxmalıyıq. Bizim məhsullarımız həm təbiidir, həm keyfiyyətlidir, həm də hazırda yeni 

texnologiyalar əsasında tikilmiş zavodlar, fabriklər dünya səviyyəli məhsul istehsalına şərait yaradır.  
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Azərbaycanın hər bir rayonu üzrə konkret proqram var, iş cədvəli var. Yerli icra orqanları bu işləri 

aparır və aparmalıdırlar. Mərkəzi orqanlar tərəfindən görülən işlər, verilən tövsiyələr, ayrılan vəsait isə 

əlbəttə ki, bu işlərin daha da səmərəli aparılmasına xidmət göstərir.  

Samux rayonuna mən birinci dəfə deyil ki, gəlmişəm, əvvəllər də gəlmişdim. Hər dəfə gələndə 

sevinirəm ki, burada hansısa bir yeniliyi görürəm, inkişafı, abadlığı görürəm. Bu gün bu inzibati binanın 

açılışı da, yenə də deyirəm, böyük məna daşıyır. Bu, sadəcə iş yeri deyil, Samux şəhərinin inkişafı üçün, 

inkişaf etmiş rayona çevrilməsi üçün atılmış vacib addımdır. Sizə yeni uğurlar, cansağlığı arzulayıram. 

Arzu edirəm ki, Samux rayonunda hər şey yaxşı olsun.  

 

X X X  

 

Rayon sakini, əməkdar müəllim Göyçək NAMAZOVA samuxlular adından minnətdarlıq edərək 

dedi: - Möhtərəm cənab Prezident, sonsuz məhəbbətlə səfərinizi gözləyən, bu fərəhli anların sevincini 

yaşayan bütün Samux camaatı adından Sizi salamlayır, xoş gəlmisiniz deyirik. Böyük minnətdarlıq və qürur 

hissi ilə bildiririk ki, ölkəmizin hər yeri kimi, Samux rayonu da uğurla inkişaf edir. Bir neçə il bundan 

əvvəlki Samuxu indiki ilə müqayisə etmək heç mümkün deyildir.  

Bundan əvvəl rayon mərkəzinin yerləşdiyi Nəbiağalı kəndi köhnə binaları, əyri və palçıqlı yolları 

olan bir neçə küçədən ibarət idi. Sizin Sərəncamınızla 2008-ci ilin may ayında şəhər statusu almış Samux 

diqqət və qayğınız sayəsində böyümüş, abadlaşmışdır. Hazırda şəhərdəki bu geniş meydan, prospekt və 

küçələr, parklar, müasir görünüşlü tikililər çoxlarının qibtə yerinə çevrilə bilər. Təzə yaranmış, magistral 

yollardan kənarda yerləşən, bəzən sanki unudulmuş Samux rayonu Sizin diqqət və qayğınız sayəsində 

inkişaf yoluna qədəm qoydu, öz simasını dəyişərək abad bir diyara çevrildi. Kəndlərimiz də sürətlə inkişaf 

edir, abadlaşır, hər yerdə tikinti-quruculuq işləri aparılır. Bütün bunlar Sizin sayənizdə yeni iş yerlərinin 

açılması, insanların gəlirinin artması nəticəsində həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasının ən bariz 

göstəricisidir.  

Cənab Prezident, mən gənc müəllim kimi işə başladığım 1990-cı illəri bu gün də kədərlə 

xatırlayıram. Açıq deyim ki, həyatımızın hər bir sahəsi kimi, təhsilimiz də acınacaqlı vəziyyətdə idi. 

Şagirdlər qışda qızdırılmayan, oturmağa partası belə olmayan məktəblərdə oxuyurdular. Müəllimlər sinfə 

girməyə, şagirdlərin qarşısına çıxmağa belə utanırdılar. Belə vəziyyətdə hansı sağlam nəsildən, hansı təlim-

tərbiyədən, hansı savaddan söhbət gedə bilərdi? Ulu öndərin gənc nəslin sağlam və savadlı böyüməsinə 

göstərdiyi qayğını, 1990-cı illərin sonlarında təhsildə başlatdığı inqilabi dəyişikliyi Siz bir ürək yanğısı ilə 

davam etdirdiniz. Qısa zaman kəsiyində yüzlərlə məktəb, idman, səhiyyə obyektləri tikdirdiniz, özü də ən 

gözəlini, ən yaxşısını, ən möhtəşəmini, ən yaraşıqlısını. Çünki Siz dəfələrlə demisiniz: sağlam və savadlı 

nəsil bu millətin gələcəyidir, Azərbaycanımızın sabahıdır. Budur əsl azərbaycançılıq, budur xalqı, milləti 

sevmək nümunəsi!  

Sizin və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın 

köməyi ilə son beş-altı ildə rayonumuzda 8 məktəb binası tikilərək istifadəyə verilmiş, işlədiyim Qarayeri 

kənd 1 saylı məktəb də daxil olmaqla, 13 məktəb binası əsaslı təmir edilmişdir. Bununla da məktəblərin 

rayonumuzda 60 faizi yeni görkəm almışdır. Bizim üçün möcüzəyə çevrilmiş bu inkişafı 10-15 il bundan 

əvvəl xəyalımıza belə gətirə bilməzdik.  

Mən əməyi Sizin tərəfinizdən yüksək qiymətləndirilən, “Əməkdar Müəllim” fəxri adına layiq 

görülmüş yüzlərlə təhsil işçisindən biriyəm. Cənab Prezident, hər gün şagird və valideynlərlə görüşən bir 

müəllim kimi öz sevincimi Sizinlə bölüşmək, gənc nəslə, təhsil işçilərinə göstərdiyiniz qayğıya görə rayon 

sakinlərinin ən səmimi minnətdarlığını Sizə və Mehriban xanıma çatdırmaq istəyirəm.  

Möhtərəm Prezident, sadaladığım bütün bu uğurlar Sizin gərgin əməyinizin nəticəsi, regionların 

inkişafına göstərdiyiniz qayğının bəhrəsidir. İnsanlar ancaq Sizə, öz Prezidentinə güvənərək, gələcəyə 

böyük ümidlə və inamla yaşayırlar. Ulu Tanrı Sizi qorusun!  
 

Xalq qəzeti.- 2011.- 11 fevral.-№ 32.-S.4. 
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Şəmkir 

 
2009, 25 may 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şəmkir rayonuna gəlmişdir: Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

abidəsini ziyarət 

➢ “Şərq ulduzu” MMC-nin fəaliyyəti ilə tanişliq 

➢ Prezident İlham Əliyev Şəmkirdə istehsal olunan məhsullarin sərgisinə baxmışdır 

➢ Mədəniyyət evinin qarşısındakı istirahət parkı ilə tanışlıq 

➢ Şəmkir çayı üzərində inşa ediləcək dəryaçanın təməlqoyma mərasimi olmuşdur 

➢ Şəmkir Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı 

 

2013, 10 sentyabr 

➢ Şəmkirdə ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Prezident İlham Əliyev Şəmkirdə Bayraq Meydanı və Bayraq Muzeyi ilə tanış olmuşdur 

➢ Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır 

➢ Bakı Oksford məktəbinin Şəmkir filialı üçün 80 yerlik Uşaq Akademiyası istifadəyə verilmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Bakı Oksford məktəbinin Şəmkir filialı ilə tanış olmuşdur 

➢ “Zəka” İntellektual Gənclər Mərkəzi şəmkirli gənclərin inkişafında mühüm rol oynayacaqdır 

➢ “Excelsior Hotel Shamkir” mehmanxanası istifadəyə verilmişdir 

➢ Alman Lüteran kilsəsi ilə tanışlıq 

➢ Şəmkir hərbi birləşməsinin hərbi şəhərciyində aparılan abadlıq-quruculuq işləri ilə tanışlıq 

➢ Şəmkir şəhərinə içməli su verilmişdir 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şəmkir rayonuna gəlmişdir 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(25 may 2009-cu il) 

 

Mayın 25-də Prezident İlham Əliyev Göygölə səfərini başa çatdıraraq Şəmkir rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər 

Əliyevin Şəmkirin mərkəzi parkındakı abidəsini ziyarət edərək, önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyev abidənin ətrafında yaradılan şəraitlə tanış oldu. Məlumat verildi ki, burada 

əsaslı quruculuq və abadlıq işləri aparılmışdır, şəhərin bu hissəsi sakinlərin mənalı istirahət ocaqlarından 

birinə çevrilmişdir. Mərkəzi parkda salınan geniş yaşıllıq zolaqları həm şəhərin simasına xüsusi yaraşıq 

verir, həm də ulu öndərin xatirəsinin əbədiləşdirildiyi bu məkana xoş ovqat gətirir. 

 

AZƏRTAC 

2009, 25 may 

  

https://azertag.az/
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“Şərq ulduzu” MMC-nin fəaliyyəti ilə tanişliq 

(25 may 2009-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev Şəmkir rayonuna səfəri çərçivəsində “Şərq ulduzu” Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyətində olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verilmişdir ki, müəssisənin Şəmkir rayonunda 108 hektar üzüm 

sahəsi vardır. Üzüm bağları Fransa, İran və Gürcüstandan gətirilən və yerli tinglər hesabına salınmışdır. Bu 

bağlarda “Şardane”, “Bayan şirə”, “Merlot”, “Rikasiteli”, “Sapiravi”, “Kaberne savinyon”, “Şiraz” kimi 

üzüm sortları yetişdirilir. Vətəni Ön Asiya olan “Şiraz” üzüm sortu ilk dəfə məhz Şəmkirdə yetişdirilmişdir. 

“Bayan şirə” isə keçmiş sovetlər dönəmində ən yararsız sortlardan hesab olunsa da, indi onun yetişdirilmə 

və şərabının hazırlanması texnologiyasında yeniliklər əldə olunmuşdur. İndi bu sortdan alınan məhsul ən 

qiymətli şərab hesab olunur. Bunun nəticəsidir ki, “Bayan şirə” 2008-ci ildə Moskvada keçirilən sərgidə 

qızıl medalla mükafatlandırılmışdır. Hazırda yeni sort - “Anenfolt”un yetişdirilməsi üzərində iş gedir. Bu 

da vaxtilə Şəmkirdə yaşayan alman əhalisindən gəlmə addır. Artıq müəssisənin təsərrüfatında süfrə 

üzümünün yetişdirilməsinə də başlanmışdır. Ordubad və Urmiyadan gətirilən kişmişi üzüm tinglərinin 

əkildiyi bağlarda yüksək keyfiyyətli və bol məhsul gözlənilir. 

Şərabçılıq Şəmkirdə ənənəvi istehsal sahəsidir. Bu ənənə indi də yaşayır və onun davam etdirilməsi 

istiqamətində mühüm işlər görülür. “Şərq ulduzu” MMC-nin fəaliyyəti də bu baxımdan xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. 2006-cı ildə yaradılan müəssisə hazırda 2 min ton üzümü emal etmək gücünə malikdir. Şərab 

zavodu ən müasir texnologiyaların tətbiqi əsasında qurulmuşdur. Burada quraşdırılan avadanlıq Almaniya 

və İtaliya istehsalıdır. Hazırda zavodda 7 növ şərab istehsal edilir. “Şardane”, “Bayan şirə”, “Merlot”, 

“Rikasiteli”, “Sapiravi”, “Kaberne savinyon” və “Şiraz” şərabları onların əldə olunduqları üzüm sortlarının 

adını daşıyır. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, müəssisədə 125 nəfər çalışır. İşçilərin orta aylıq əmək 

haqqı 250-300 manatdır. Alman layihəsi əsasında qurulmuş zavodda tutumu 14 tondan 37 tonadək olan 63 

çən qoyulmuşdur. Bütün istehsal prosesi kompyuterlə idarə olunur. Qiymətli şərab növlərinin saxlandığı 

taxta çəlləklər isə palıddan hazırlanmışdır. 

Müəssisədəki mühüm avadanlıqdan biri də vakuum-membran presdir. Fransa istehsalı olan bu 

avadanlıq üzümün sıxılması prosesini həyata keçirir. Avadanlığın üstün xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, 

üzümün qabığını və toxumunu əzmir. Bu da şərabın dadının dəyişmə ehtimalını sıfıra endirir. Şərabın 

saxlanma temperaturuna da ciddi diqqət yetirilir, müəssisədə zəruri mənfi 14-18 dərəcə temperatur rejimi 

tətbiq olunur. Şərab dolduran avadanlıq Moldovadan alınmışdır. Bu avadanlıq saatda 3 min ədəd şüşə 

doldura bilir. Hələlik müəssisə öz məhsullarını yerli bazara çıxarır. Hazırda məhsulun ixracı ilə bağlı 

Koreya Respublikası, Rusiya və Litva şirkətləri ilə danışıqlar aparılır. 

Dövlətimizin başçısı müəssisədə hazırlanan məhsulların müxtəlif sərgilərdə qazandığı nailiyyətləri 

əks etdirən guşəyə baxdı. Müəssisədə istehsal olunan şərablar 2008-ci ildə Moskvada keçirilən 2-ci 

beynəlxalq festivalda qızıl, gümüş və qran-pri mükafatlarına layiq görülmüşdür. Əldə olunan uğurlara görə 

müəssisəyə İSO:22000 beynəlxalq sertifikatı verilmişdir. Zavodda bu ildən konyak spirtinin çəkilməsi üçün 

yeni sex işə salınmışdır. Almaniya istehsalı olan avadanlığın quraşdırıldığı sexdə sutkada 7 ton konyak 

üçün xammal emal edilir. Bundan da təxminən 700 litr konyak spirti alınır. Müəssisənin ərazisində yeni 

yardımçı binalar da tikilir. Bu binaların 2011-ci ilədək istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Məhsulların təbii üsulla saxlanması üçün zirzəmilər də tikiləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev müəssisədə yeni istehsal xəttinin işə düşməsini bildirən düyməni basdı. 

Yeni məhsulun ilk nümunəsi dövlətimizin başçısına təqdim olundu. 

 

AZƏRTAC 

2009, 25 may 
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Prezident İlham Əliyev Şəmkirdə istehsal olunan məhsullarin sərgisinə baxmışdır 

(25 may 2009-cu il) 

 

Mayın 25-də Prezident İlham Əliyev istirahət parkı ilə tanışlıqdan sonra rayon mədəniyyət evində 

təşkil olunmuş sərgiyə baxmışdır. Sərgidə son illər sahibkarlığın inkişafı məqsədi ilə dövlətimiz tərəfindən 

yaradılmış əlverişli şəraitdən bəhrələnən şəmkirli iş adamlarının istehsal etdiyi sənaye, tikinti və kənd 

təsərrüfatı məhsulları nümayiş olunurdu. 

Bildirildi ki, 2008-ci ildə Şəmkirdə ümumi məhsul buraxılışının həcmi 225 milyon manatdan çox 

olmuşdur. Əmtəə dövriyyəsinin həcmi 152 milyon manatı ötmüşdür. Ötən il rayonda 54 min 566 ton taxıl, 

102 min 287 ton kartof, 116 min 27 ton tərəvəz istehsal edilmişdir. Süd istehsalı 36 min 770 ton, ət istehsalı 

7350 ton, yumurta istehsalı 37 milyon 615 min ədəd olmuşdur. İqtisadiyyatın inkişafı rayonun büdcəsinə 

də təsirsiz ötüşməmişdir. Büdcə gəlirləri 8 milyon 320 min manat, büdcə xərcləri 32 milyon 364 min manat, 

mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsait isə 24 milyon 401 min 135 manat təşkil etmişdir. 

Prezident İlham Əliyev 1972-2000-ci illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin Şəmkir rayonuna 

səfərlərini əks etdirən şəkillərə baxdı. 

 

AZƏRTAC 

2009, 25 may 
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Mədəniyyət evinin qarşısındakı istirahət parkı ilə tanışlıq 

(25 may 2009-cu il) 

 

Mayın 25-də Prezident İlham Əliyev Şəmkir mədəniyyət evinin qarşısında istifadəyə verilmiş 

istirahət parkı ilə tanış olmuşdur. 

Genişmiqyaslı abadlıq işlərinin görüldüyü bu park maraqlı dizaynı ilə diqqəti cəlb edir. Xüsusi 

dekorativ bitkilərin, gül kollarının əkildiyi parkda musiqili fəvvarə quraşdırılmış, Azərbaycan mədəniyyəti 

və ədəbiyyatının inkişafında xüsusi xidmətləri olan şəxslərin abidələri ucaldılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı parkı gəzdi, dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin və şair Əhməd 

Cavadın piano arxasında gərgin işinin əks olunduğu kompozisiyaya və aşıq Teymurun xatirəsinə yaradılmış 

guşəyə maraqla baxdı. 

 

AZƏRTAC 

2009, 25 may 
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Şəmkir çayı üzərində inşa ediləcək dəryaçanın təməlqoyma mərasimi olmuşdur 

(25 may 2009-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev Şəmkir çayı üzərində inşa ediləcək dəryaçanın təməlqoyma mərasimində 

iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısına su anbarının suvarma sxemi, bu dəryaçanın bəndinin baş planı və iqtisadi 

göstəriciləri barədə məlumat verildi. 

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd 

Əhmədzadə bildirdi ki, Şəmkirçay su anbarı aqrar islahatlara əsaslı töhfə verəcəkdir. Bu, son illərdə 

respublikamızda reallaşdırılan ən mühüm layihələrdən biridir. Həmin dəryaçanın tikintisini ulu öndər 

Heydər Əliyev bu bölgə üçün çox vacib hesab edirdi. Layihə Şəmkirçayın keçdiyi Qaraqoç adlanan ərazidə, 

Seyfəli yaşayış məntəqəsinin yuxarı hissəsində reallaşdırılacaqdır. Su anbarı ilə yanaşı burada su elektrik 

stansiyası, əsas kanal, qidalandırıcı kanal, sol və sağ sahil kanalları inşa olunacaqdır. Layihənin həyata 

keçirilməsi ilə Şəmkir, Göygöl, Samux və Goranboy rayonlarının 50 min 122 hektar torpaq sahəsinin su 

təminatı yaxşılaşdırılacaq, 20 min 834 hektar yeni sahənin suvarılması mümkün olacaqdır. 

Su anbarının ümumi tutumu 160 milyon kubmetr, faydalı iş həcmi 135 milyon kubmetr, illik orta 

su axını 260 milyon kubmetr olacaqdır. Anbarın su səthinin sahəsi 504 hektara, suyun maksimal dərinliyi 

122 metrə çatacaqdır. Hidrotexniki qurğunun üstdən uzunluğu 692 metr, eni 12 metr təşkil edəcəkdir. Təkcə 

bənd və bənd qovşağında 21 milyon kubmetrdən çox torpaq işi, 85 min kubmetr beton və daş-beton işləri 

görüləcək, tikintidə 7 min tondan çox metal konstruksiya və armaturdan istifadə olunacaqdır. 

Altı aqreqatın quraşdırılacağı su elektrik stansiyasının illik enerji hasilatı 56 milyon kilovat/saat 

təşkil edəcəkdir. Tikintinin layihəsini yerli və türkiyəli mütəxəssislər hazırlamışlar. İnşaat işlərini isə 

Türkiyə şirkəti həyata keçirəcəkdir. 

Məlumat verildi ki, layihə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumu tərəfindən ekspertiza 

edilmiş və müsbət rəy verilmişdir. Bu su anbarının inşası ətraf rayonların suvarma sisteminin yenidən 

qurulmasına və əsaslı şəkildə inkişafına imkan yaradacaqdır. Nəticədə kənd təsərrüfatının daha da inkişaf 

etdirilməsi və məhsuldarlığın xeyli artırılması üçün əlavə imkanlar yaranacaqdır. 

Layihə çərçivəsində bənd qovşağında nəqledici, enerji və qəza zamanı suburaxıcı tunellər də inşa 

olunacaqdır. Ən müasir standartlar səviyyəsində inşa ediləcək Şəmkirçay əsas kanalında suyun nəqli 

saniyədə 28 kubmetrə çatacaqdır. Uzunluğu 12 kilometr olan bu kanalın 7,8 kilometrlik hissəsi tuneldən 

ibarət olacaqdır. Qidalandırıcı kanal da mühüm hidrotexniki qurğulardandır. Uzunluğu 16 kilometrdən çox 

olan həmin kanalın keçdiyi ərazidə 7 min 706 hektar sahənin suvarılması asanlaşacaqdır. Sol sahil kanalı 

isə 14 min 253 hektar sahənin suvarılmasına imkan yaradacaqdır. Şəmkirçayın sağ sahilindəki 5547 hektar 

sahənin suvarılması sağ sahil kanalı vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. Layihə hazırlanarkən sel və daşqın 

təhlükəsi də nəzərə alınmışdır. Bu məqsədlə qəza suaxıdıcı tuneli inşa ediləcəkdir. Çayda güclü daşqın baş 

verərsə, qəza tuneli ilə saniyədə 697 kubmetr su bəndin aşağı hissəsinə ötürüləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev gilizi təmələ buraxdı, beton qarışığı özülə buraxıldı. 

Dövlətimizin başçısı yüksəklikdən tikinti meydançasını seyr etdi. 

Prezident İlham Əliyevə tikinti meydançasında işçilərin səmərəli fəaliyyəti, qidalanmaları və 

mənalı istirahətləri üçün yaradılan şərait barədə ətraflı məlumat verildi. Qeyd olundu ki, bütün bunlar 

beynəlxalq standartlara tam uyğundur. 

Dövlətimizin başçısı layihə ilə bağlı fikirlərini bildirdi, tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2009, 25 may 
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Şəmkir Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı 

(25 may 2009-cu il) 

 

Mayın 25-də Şəmkir Olimpiya İdman Kompleksinin açılış mərasimi olmuşdur.  

Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir.  

Mərasimə toplaşmış rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, idmançılar dövlətimizin başçısını 

mehribanlıqla, hərarətli alqışlarla qarşıladılar.  

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdikdən sonra komplekslə yaxından tanış oldu.  

Məlumat verildi ki, tikintisi regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş 

bu kompleksin təməli 2006-cı il noyabrın 1-də Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Obyektin 

layihəsini Gənclər və İdman Nazirliyinin sifarişi ilə “Azərinşaatlayihə” İnstitutu hazırlamışdır.  

Kompleksin ərazisi 9 hektar, əsas korpusu isə üçmərtəbəlidir. Əsas korpusda həndbol, futzal, 

voleybol, basketbol oyunlarının keçirilməsi üçün əsas zal yerləşir. 682 tamaşaçı tutan zalda elektron tablo 

quraşdırılmışdır. Burada digər idman növləri üçün də meydançalar vardır. Qapalı üzgüçülük hovuzu xüsusi 

antimikrob örtüklə, süzgəc və xlor vannası ilə təchiz edilmişdir. Əsas binada idman zallarından başqa, 

trenajor zalı, stolüstü oyunlar üçün nəzərdə tutulan bölmələr, yeməkxana və digər yardımçı otaqlar yerləşir. 

Kompleksin ərazisində 2 tennis kortu, 2 voleybol və 1 basketbol meydançası vardır.  

Kompleksə idman oyunları, güləş, boks, ağır atletika və gimnastika salonları, 30 yerlik mehmanxana 

və 73 yerlik yeməkxana, 2 min tamaşaçı yeri olan futbol stadionu, avtomobil dayanacağı və birmərtəbəli 

kotteclər daxildir. Müasir standartlara uyğun inşa olunmuş Şəmkir Olimpiya İdman Kompleksində yerli və 

beynəlxalq yarışların keçirilməsi, idmançıların fiziki hazırlıqları üçün bütün şərait yaradılmışdır.  

Ərazidə geniş və yaraşıqlı istirahət parkı salınmış, dekorativ ağaclar əkilmiş, müasir işıqlandırma 

sistemi quraşdırılmışdır.  

Dövlətimizin başçısı kompleksdə gənc idmançıların çıxışlarını, onların fiziki hazırlıq səviyyəsini 

izlədi.  

 

X X X  

 

Sonra Prezident İlham Əliyev burada rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və idmançılar ilə görüşdü.  

Şəmkir güləş məktəbinin direktoru Mikayıl SADİQOV rayon sakinlərinin minnətdarlığını çatdıraraq 

dedi:  

- Cənab Prezident, icazə verin Sizi bütün şəmkirlilər adından salamlayım və Şəmkirə “Xoş 

gəlmisiniz!” deyim.  

Möhtərəm Prezident, şəmkirlilər bu günü çox səbirsizliklə gözləyirdilər. Çünki iki il bundan əvvəl 

Siz burada Olimpiya İdman Kompleksinin təməlini qoyanda çıxış edərək söz verdiniz ki, mən bu 

kompleksin açılışında şəxsən iştirak edəcəyəm. Sözünüzə əməl edib Şəmkirə gələrək Olimpiya 

Kompleksinin açılışında iştirak etdiyinizə görə Sizə bütün şəmkirlilər adından təşəkkürümüzü bildiririk.  

Cənab Prezident, bu gün açılışını etdiyimiz Şəmkir Olimpiya İdman Kompleksi Sizin idmançılara 

hədiyyə etdiyiniz 19-cu olimpiya kompleksidir və tikilməkdə olan, yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək 

kompleksləri də bunun üstünə əlavə etsək, onda bunların sayı 35-ə çatacaqdır. İnkişaf etmiş heç bir Avropa 

ölkəsində qısa müddət ərzində bu qədər idman obyektləri tikilib istifadəyə verilməmişdir. 

Tikilən hər bir idman obyekti gənc nəslin, idmançıların, gənclərin sağlam böyüməsinə xidmət edir. 

Bunun üçün çəkdiyiniz zəhmətə görə Azərbaycan xalqı kimi, Şəmkir camaatı da Sizi ürəkdən salamlayır.  

İndi dünya xalqları Azərbaycanı idman xarüqələri yaradan bir ölkə kimi tanıyır, çempionlar diyarı 

kimi tanıyır. Axırıncı Pekin Olimpiadasından başlayaraq, üzü bəri Azərbaycan idmançıları hansı bir 

mötəbər yarışlarda iştirak ediblərsə, həmişə Vətənimizə əlidolu qayıdıblar. Pekin Olimpiadasında 

idmançıların qazandığı böyük qələbələr və Sizin orada qürur hissi ilə ayağa qalxaraq idmançılarımızı 

salamlamağınız biz idmançıların və gənclərin hamısına böyük ruh gətirmişdir.  

Buna görə də Sizin çəkdiyiniz zəhmət hədər getmir və çempionlarımızın sayı günbəgün çoxalır. 

Cənab Prezident, bu il güləş ili olub. Güləşçilərimiz ikinci dəfə dünya kubokunu Bakıya gətirdilər. Az sonra 

isə Pribaltika ölkələrində güləşçilərimiz misli görünməmiş qələbələr qazandılar. Belə ki, komanda heyətinə 

daxil olan 7 idmançıdan 6-sı Vətənə medalla qayıtdı və eyni zamanda, onların 4-ü qələbə kürsüsünün ən 

yüksək pilləsinə qalxdı. Onlar Azərbaycanın dövlət himnini dörd dəfə səsləndirərək bayrağımızı bütün 

bayraqlardan uca tutdular.  
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Cənab Prezident, bu uğurlar, Sizin çəkdiyiniz zəhmətin göstərdiyiniz diqqət və qayğının bəhrələridir. 

Eyni zamanda, dünya idman federasiyaları öz yarışlarını, çempionatlarını və birinciliklərini Azərbaycanda 

keçirməyə məmnuniyyətlə razılıq verirlər. Çünki Azərbaycanda idmana dövlət qayğısı vardır. 

Azərbaycanın hər bir mötəbər yarışı keçirmək üçün böyük mədəniyyəti var, yarış keçirmə mədəniyyəti var, 

gözəl qonaqpərvərliyi var, eyni zamanda, Azərbaycanın hazırda çoxlu adlı-sanlı, ulduz idmançıları var.  

Hörmətli Prezident, mən həyatımın 35 ilini idmana sərf etmişəm, gənc nəslin yetişməsinə həsr 

etmişəm. Dünya idmanında Azərbaycan idmançılarının qazandığı nailiyyətlərdə Şəmkir idmançılarının da 

azacıq da olsa payı var. Eyni zamanda, yetirmələrimdən İlqar Abdullayev, Saday İsmayılov, Rafael 

Qurbanov, Elçin Həsənov müxtəlif illərdə yeniyetmə və gənclər arasında dünya və Avropa birinciliklərinin 

mükafatçıları olmuşlar. Şahmatçımız Qədir Hüseynov, boksçumuz Aslan Bayramov müxtəlif illərdə yığma 

komandanın tərkibində dünya və Avropa birinciliklərinin mükafatçısı və qalibləri olmuşlar.  

Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan səhiyyəsinin, təhsilinin, idmanının inkişafında 

Mehriban xanım Əliyevanın əvəzsiz rolu vardır. Gimnastlarımız bu il Bakıda keçirilən Avropa 

çempionatında gözəl çıxış etdilər. Baxmayaraq ki, bu idman növü respublikamızda yenidir, gimnastlarımız 

dünya və Avropa birinciliklərində, eyni zamanda, olimpiadada gözəl çıxış etdilər və qazandıqları 3 medal 

və ümumi komanda hesabında ikinci yerə çıxmaları bizi sevindirdi. Bu qələbə münasibətilə Mehriban 

xanım Əliyevanı ürəkdən təbrik edirik.  

Cənab Prezident, mən Sizi əmin edirəm ki, bu gün açılışını etdiyiniz Şəmkir Olimpiya İdman 

Kompleksinə gənclərin böyük axını olacaqdır. Şəmkir idmançılar şəhəridir. Mən Sizi əmin edirəm ki, yaxın 

gələcəkdə Şəmkirdə, bax bu idman zalında şəmkirli gənclər qısa müddət ərzində idmanın müxtəlif 

bölmələrində idmanla məşğul olub, öz ustalıqlarını artırıb, tezliklə Azərbaycan yığma komandasının 

tərkibində dünya birinciliklərində, Avropa birinciliyində bayrağımızı yüksəklərə qaldıracaqlar. Buna əmin 

ola bilərsiniz.  

Mən Sizə şəmkirlilər adından bir daha uzun ömür, cansağlığı arzulayıram.  

 

Prezident İlham ƏLİYEV çıxış edərək dedi:  

- Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizi gözəl Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı münasibətilə 

ürəkdən təbrik edirəm.  

İki il yarım bundan əvvəl, bax bu yerdə, - bura boş bir yer idi, - təməl daşını bərabər qoyduq. Düz 

deyirsiniz, o vaxt demişdim ki, açılışında özüm gəlib iştirak edəcəyəm və bu gün çox böyük məmnuniyyət 

hissi ilə bu gözəl binanın qarşısında sizinlə görüşürük.  

Doğrudan da, bu, Şəmkirə, şəmkirlilərə gözəl hədiyyədir və burada idmanla məşğul olmaq üçün 

gözəl şərait var. Gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli keçməsi üçün gözəl imkanlar var - üzgüçülük hovuzu, 

açıq meydançalar, tennis, basketbol, futbol, voleybol zalı. Yəni, bura bir idman və gənclər mərkəzidir. 

Şəhərə də əlavə yaraşıq verir. bu gözəl bina şəhərin girişində yerləşir. Əzəmətli binadır və burada ən müasir 

standartlar tətbiq olunubdur, gözəl memarlıq abidəsidir. Həm xarici görünüşü, həm də daxili tərtibatı ən 

yüksək səviyyədədir. Mən əminəm ki, burada uşaqlar, gənc nəsil, idmançılar məşğul olacaqlar, öz 

peşəkarlığını artıracaqlar. Eyni zamanda, Şəmkir sakinləri üçün də burada yaxşı şərait var.  

O ki qaldı, idmanın ümumi inkişafına, Azərbaycan idman dövlətidir. Bunu təkcə biz yox, bütün 

dünyanın idman aləmi deyir. Həm beynəlxalq yarışlarda, Olimpiya oyunlarında, qeyd etdiyiniz güləş üzrə 

Avropa çempionatında, dünya kubokunda uğurlarımız deməyə əsas verir ki, Azərbaycan dünya miqyasında 

birincilər sırasındadır. Həm yeniyetmələr, həm uşaqlar, həm də ki, peşəkar idmançılarımız çox böyük 

istedada malikdir. Şəmkirdə də ənənəvi olaraq həmişə gözəl idmançılar olub. Bu gün idmanla məşğul olmaq 

üçün ən gözəl şərait də var. Mən çox istəyirəm ki, uşaqlar bu idman bölmələrinə - burada idman bölmələri 

təşkil edilsin, - gəlib idmanla məşğul olsunlar. Bu, həm ölkəmizin idman şöhrətinin ucaldılması üçün, həm 

də ki, hər bir gəncin sağlamlığı üçün, vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi üçün çox lazımdır. Azərbaycanda 

idman artıq çox geniş yayılır, hər yerdə idman kompleksləri tikilir. Bu, uzunmüddətli proqramdır. Biz bütün 

yerlərdə, bütün şəhərlərdə gözəl idman infrastrukturu yaradırıq. Şəmkirdə bu gözəl idman kompleksi, deyə 

bilərəm ki, Azərbaycanda tikilmiş komplekslər içində birinci yerlərdədir.  

Bizim böyük planlarımız var. Azərbaycanda indi müxtəlif beynəlxalq yarışlar keçirilir. Hətta biz 

Olimpiya oyunlarını Azərbaycanda keçirmək istədik. Ancaq bizim birinci müraciətimiz hələ ki, cavabsız 

qaldı. O da təbiidir. Dünyada elə hal olmayıb ki, ilk dəfə hansısa ölkə müraciət etsin və Olimpiya oyunlarını 

keçirməyə müvəffəq olsun. Amma bizim müraciətimiz onu göstərir ki, biz buna qadirik. Həm ölkənin 



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 

2009-2013 

 

123 

 

iqtisadi inkişaf baxımından, həm də idman infrastrukturunun mövcudluğu baxımından buna qadirik. 

Azərbaycanda istənilən idman yarışı keçirilə bilər.  

Ona görə mən bu gün idmançılara uğurlar və yeni qələbələr arzulayıram. Yəni, gənc nəsil sizə - bizim 

qəhrəman idmançılara, oxşamalıdır. Yaxşı nümunələr var, Şəmkirin yetirməsi Mövlud Mirəliyev də Pekin 

Olimpiya oyunlarında çox böyük nailiyyət göstərib.  

Şəmkirin ümumi inkişafı da çox ürəkaçandır. Burada gözəl işlər görülüb, yeni müəssisələr, iş yerləri 

açılır, şəhər abadlaşır. Bu gün bura gəlməzdən əvvəl Şəmkirçay su anbarının təməl daşını qoyduq. Böyük 

bir layihədir. Bu layihə hələ Sovet İttifaqı zamanında dəfələrlə beşillik plana salınırdı, çıxarılırdı. Ona görə 

ki, vəsait yox idi. Son bir neçə il ərzində çox bu layihə üzərində biz ciddi işlədik. Düzdür, çox böyük vəsait 

tələb edir. İlkin hesablamalara görə, haradasa, 400 milyon manat dəyərində investisiya qoyulacaqdır. 

Amma biz qərara gəldik ki, bunu etməliyik. Çünki bu, bölgə üçün lazımdır. On minlərlə hektar torpaq 

suvarılacaqdır. Minlərlə insan işlə təmin olunacaqdır. Kənd təsərrüfatının inkişafı sürətlə gedəcək. Bu 

tikinti zamanı yüzlərlə, minlərlə insan burada işləyəcəklər, özləri üçün iş yerləri tapacaqlar. Yəni, bu 

investisiya bütün rayon infrastrukturuna öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Ən önəmlisi isə kənd 

təsərrüfatının inkişafına xidmət göstərəcəkdir. Biz ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmişik. Bu gün yeni 

sahələrin işə salınması, suvarma məsələlərinin həlli əlbəttə ki, Azərbaycanı ərzaq təhlükəsizliyi baxımından 

çox gücləndirəcəkdir. Bizim ərzaq məhsullarımız ixrac edilir, yaxın zamanlarda daha da geniş həcmdə ixrac 

ediləcəkdir.  

Bu gün, eyni zamanda, qonşu rayonlarda da olmuşuq. Göygöldə yeni böyük xəstəxananın açılışında 

iştirak etdik, Şəmkirçay su anbarı, yeni şərab zavodu, Gəncədə yeni obyektlərin yaradılması ilə tanış oldum. 

Sabah Gədəbəy rayonunda Azərbaycan üçün yeni bir sənaye sahəsi açılır, qızıl sənayesi. Ora böyük 

investisiyalar qoyulur. Yəni, bu zonanın bütünlükdə inkişafı üçün çox gözəl şərait var, gözəl işlər də 

görülüb. Bütün görülən işlər münasibətilə mən sizi təbrik edirəm. Şəmkirlilərin bu işlərdə çox böyük əməyi 

olub, böyük fədakarlığı olub və həmişə mən də çalışacağam ki, rayon üçün önəmli olan problemləri birlikdə 

həll edək.  

SAKİNLƏR: Yaşasın İlham Əliyev!  

 

Xalq qəzeti.-2009.- 26 may .- № 112.- S. 4-5. 
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Şəmkirdə ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da 

Şəmkir rayonuna səfərə gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Şəmkir şəhərində ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək 

önünə gül dəstəsi qoydu. 

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Nazim Veysov Prezident İlham Əliyevə abidənin ətrafında və 

rayonda son illərdə görülən abadlıq işləri barədə məlumat verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 
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Prezident İlham Əliyev Şəmkirdə Bayraq Meydanı və Bayraq Muzeyi ilə tanış olmuşdur 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Şəmkirə səfəri çərçivəsində 

Bayraq Meydanı və Bayraq Muzeyi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Şəmkir rayonunun girişində yerləşən meydan 4,5 hektar 

ərazini əhatə edir. Meydanda 98 metr hündürlüyündə bayraq dirəyi ucaldılmış, uzunluğu 40, eni 20 metr 

olan dövlət bayrağı asılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev Bayraq Muzeyi ilə də tanış oldu. 

Bildirildi ki, muzeyin xarici vitrajları şüşə paketdən hazırlanmışdır. İkimərtəbəli binada 

Azərbaycanın qədim və müasir tarixinə dair maraqlı eksponatlar toplanmışdır. Səkkizguşəli ulduz 

formasında yaradılan Muzeydə müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin, 

xanlıqların, o cümlədən İrəvan xanlığının bərpa edilmiş bayraqları, həmçinin bayraqların uc elementləri, 

gerblər sərgilənir. Bundan əlavə, burada orden və medallar, ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 

müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranmasını, formalaşmasını və inkişafını, Prezident İlham Əliyevin 

ölkəmizin tərəqqisi ilə bağlı fəaliyyətini əks etdirən çoxsaylı fotolar və sənədlər, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanının bayrağı, Silahlı Qüvvələrin qoşun növlərinin döyüş bayraqları və mərasim geyimləri də 

nümayiş olunur. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Muzeydə Ginnes dünya rekordları təşkilatının Azərbaycanın dövlət bayrağı 

dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edən sertifikatın surəti, müxtəlif kitablar, 

fotoşəkillər də yer almışdır. Burada vətənpərvərlik yönümlü müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 800 

yerlik amfiteatrı olan xüsusi meydan da inşa edilmişdir. Ətrafdakı ərazi abadlaşdırılmış və səmərəli istirahət 

üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Şəmkir şəhərinin əsas rəmzlərindən biri olan Bayraq Meydanı 

Azərbaycanın gücünü, qüdrətini təcəssüm etdirir və gələcək nəsillər üçün tarixi əhəmiyyətə malikdir. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 
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Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 10-da Şəmkirdə Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak 

etmişdir. 

Heydər Əliyev Mərkəzinin ətrafında yaradılan parkla tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat 

verildi ki, parkın ümumi sahəsi 14 hektardır. Ərazidə müasir tipli 7 fəvvarə, uzunluğu 742 metr olan açıq 

su kanalları və onların üzərində tunel tipli 10 keçid-körpü yaradılmışdır. Burada, həmçinin süni göl inşa 

edilmişdir. 

Bildirildi ki, parkda 20 minədək müxtəlif növ dekorativ ağaclar, güllər əkilmiş, yaşıllıq salınmışdır. 

Parkın ərazisi əhalinin istirahətinin səmərəli təşkili üçün yüksək səviyyədə hazırlanmışdır. 

Parkla tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, Mərkəzin inşasına 2012-ci ilin mayında başlanılmışdır. Qeyri-adi, müasir 

orijinal layihə əsasında inşa olunan Mərkəzin binası dördmərtəbəlidir. Binanın foyesində ümummilli lider 

Heydər Əliyevin abidəsi qoyulmuşdur. Mərkəzdə quraşdırılan monitorlarda 6 dildə Ulu Öndərin həyat və 

fəaliyyətinin ayrı-ayrı məqamlarını əks etdirən videoçarxlar, eləcə də dahi rəhbərin həyata keçirdiyi 

irimiqyaslı layihələr haqqında məlumatlar nümayiş etdirilir. 

Azərbaycan Prezidenti Mərkəzdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu. 

Qeyd edildi ki, Mərkəzdə qalereya, 3D kinozalı, kitabxana, bar, tərcümə otağı və mühazirə zalı 

fəaliyyət göstərir. Kitabxanada ümummilli lider Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyev haqqında 

kitablar, elektron vəsaitlər yer almışdır. Mərkəzə gələnlər elektron kitabxananın virtual otağının 

xidmətlərindən də istifadə edəcəklər. Mərkəzin ikinci mərtəbəsində Ulu Öndərin müxtəlif illərdə rəhbər 

vəzifələrdə çalışdığı zaman kabinetlərini sərgiləyən muzey fəaliyyət göstərir. Burada ümummilli lider 

Heydər Əliyevin şəxsi arxivindən götürülmüş eksponatlar da nümayiş etdirilir. Mərkəzdə, həmçinin Ulu 

Öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotolar sərgilənir. Burada böyük akt zalı da 

vardır. 

Prezident İlham Əliyev Mərkəzdən ərazini seyr etdi. 

Diqqətə çatdırıldı ki, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsini 

Şəmkir sakinləri də daim əziz tuturlar. Şəhərdə yeni tikilən Heydər Əliyev Mərkəzi ümummilli liderin 

xatirəsinə dərin ehtiramın nümunəsidir. Dünyanın nüfuzlu siyasi xadimlərindən biri olan Heydər Əliyevin 

Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun möhkəmləndirilməsi, böyük şəxsiyyətin həyata keçirdiyi 

məqsədyönlü siyasət nəticəsində müstəqilliyimizin ilk illərində ölkəmizdə vətəndaş müharibəsinin 

qarşısının alınması, iqtisadiyyatın ağır böhran vəziyyətindən çıxarılaraq inkişaf yoluna qədəm qoyması, 

qüdrətli ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən mühüm tədbirləri əks etdirən fotolara, kitablara və 

digər vəsaitlərə geniş yer verilmişdir. Ümummilli Liderin azərbaycançılıq fəlsəfəsinin təbliği, gələcəkdə 

vətəndaşlarımızın dünyada cərəyan edən müasir proseslər çərçivəsində öz vətəninin, millətinin və xalqının 

taleyi ilə bağlı genişmiqyaslı layihələrdə iştirakının təmin olunması, onların arzu və niyyətlərinin 

gerçəkləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyan Heydər Əliyev Mərkəzinin inşası Azərbaycanın 

müasir reallıqlarını əks etdirir. 

Mərkəzdə yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev tövsiyə və tapşırıqlarını 

verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 
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Bakı Oksford məktəbinin Şəmkir filialı üçün 80 yerlik Uşaq Akademiyası istifadəyə verilmişdir 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Bakı Oksford məktəbinin 

Şəmkir filialı üçün 80 yerlik Uşaq Akademiyasının açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

Uşaqların keyfiyyətli təhsil və dünya standartlarına cavab verən tibbi xidmətlərlə təmin edilməsi, 

qayğı ilə əhatə olunması, onlar üçün zəruri şəraitin yaradılması, böyüməkdə olan nəslin layiqli vətəndaş 

kimi formalaşması Azərbaycanda dövlət uşaq siyasətinin başlıca prinsiplərindəndir. Dövlətin uşaq 

siyasətinə hər zaman dəstək verən Heydər Əliyev Fondu da bu istiqamətdə mühüm layihələr həyata keçirir. 

Bu istiqamətdə müvafiq Dövlət proqramlarının qəbul edilməsi və həyata keçirilməsi davamlı xarakter 

almışdır. Bakıda və regionlarda körpələr evləri, uşaq bağçaları, əyləncə mərkəzləri tikilir, internat və orta 

məktəblər əsaslı şəkildə yenidən qurulur. Şəmkir şəhərində də yeni inşa olunan Uşaq Akademiyası bu sırada 

uğurla davam etdirilən islahatların məntiqi nəticəsidir. 

Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Bildirildi ki, Uşaq Akademiyası Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunmuşdur. Binanın 

tikintisinə ötən ilin mayında başlanılmış, bu ilin iyununda başa çatdırılmışdır. Akademiyada uşaqların asudə 

vaxtlarının səmərəli təşkili üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Xüsusi tədris proqramları əsasında fəaliyyət 

göstərəcək akademiyaya uşaqlar iki yaşından qəbul ediləcəklər. Burada uşaqlarla dünyada məşhur olan 

“Kiddie Academy” tədris proqramı əsasında hazırlıq prosesi keçiriləcəkdir. Dünyanın 65-dən çox ölkəsində 

tədris olunan bu proqram aparıcı məktəbəqədər təhsil proqramlarından biridir. 

Azərbaycan Prezidenti akademiyada yaradılan şəraitlə tanış oldu. 

Binanın foyesində və otaqlarda ümummilli lider Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın uşaqlara göstərdikləri qayğını əks etdirən 

fotolar sərgilənir. Burada balacaların istirahəti üçün xüsusi guşələr yaradılmışdır. Binada uşaqların 

keyfiyyətli tədrisi üçün sinif otaqları, eləcə də mətbəx və yeməkxana da balacaların zövqünə uyğun 

qurulmuşdur. Bundan başqa, akademiyada dörd yataq otağı, incəsənətə maraq göstərən uşaqlar üçün isə 

art-studiya vardır. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 
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Prezident İlham Əliyev Bakı Oksford məktəbinin Şəmkir filialı ilə tanış olmuşdur 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Bakı Oksford məktəbinin 

Şəmkir filialı ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısının gənc nəslin intellektual və mənəvi inkişafının təmin edilməsi, 

vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, onların innovativ ideyalarının və yaradıcı təşəbbüslərinin 

reallaşdırılması haqqında verdiyi sərəncamlara əsasən, həmçinin Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 

Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Təhsilə dəstək” layihəsi çərçivəsində 2010-cu ilin 

noyabrında Bakı Oksford məktəbinin Şəmkir filialı fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda məktəbdə 231 şagird 

təhsil alır. Məktəbin məzunları Azərbaycan Respublikasının attestatı ilə yanaşı, Kembric Universitetinin 

orta təhsil haqqında sertifikatını da əldə edirlər. Məktəbdə tədris ingilis dilində aparılır. Burada təhsil 

məktəbəqədər hazırlıq, ibtidai siniflər, orta məktəb və yuxarı məktəb mərhələləri üzrə keçirilir. Bununla 

yanaşı, təhsil ocağında beynəlxalq ikiillik “A-level” proqramları keçirilir. Bu proqramları bitirən şagirdlər 

beynəlxalq imtahanlarda müsbət qiymətlər aldıqda Britaniyanın müxtəlif universitetlərinə daxil ola bilərlər. 

Dövlətimizin başçısı Bakı Oksford məktəbinin Şəmkir filialının yataqxanasına da baxdı. 

Məlumat verildi ki, bu yataqxanada Şəmkirlə yanaşı, Gəncə, Gədəbəy, Ağstafa, Tovuz, Qazax 

rayonlarından olan uşaqlar da qalacaqlar. Bundan başqa, şagirdlərin məktəbə rahat gediş-gəlişi üçün 5 

nəqliyyat vasitəsi vardır. Yataqxana binasının sahəsi 4 min kvadratmetrdir. Burada 90 şagird və 9 müəllimin 

qalması üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Yataqxananın birinci və ikinci mərtəbələri oğlanlar, üçüncü 

mərtəbəsi isə qızlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Burada elektron kitabxana, idmanla məşğul olmaq üçün 

müxtəlif qurğular, art-studiya, kino zalı vardır. Uşaqlar gün ərzində üç dəfə yeməklə təmin olunacaqlar. 

Yataqxanada xüsusi təlim almış işçi heyət çalışacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 
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“Zəka” İntellektual Gənclər Mərkəzi şəmkirli gənclərin inkişafında mühüm rol oynayacaqdır 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Sentyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şəmkirdə “Zəka” 

İntellektual Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, mərkəzdə tikinti işlərinə ötən ilin mayında başlanılmış, bir il sonra başa 

çatdırılmışdır. Bayraq Meydanının yanında inşa edilən mərkəz fərqli dizayna malikdir. Ümumi sahəsi 3355 

kvadratmetr olan mərkəz iki mərtəbədən ibarətdir. Gənclər Mərkəzinin foyesində ulu öndər Heydər 

Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Burada Ümummilli Liderin və Prezident İlham Əliyevin Şəmkir rayonuna 

səfərlərini və respublikamızın müxtəlif bölgələrində gənclərlə keçirdikləri görüşləri əks etdirən fotoguşələr 

yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev “Zəka” İntellektual Gənclər Mərkəzinin çəkiliş pavilyonu ilə tanış oldu. 

Diqqətə çatdırıldı ki, müasir studiya avadanlığı və işıqlandırma sistemi ilə təchiz edilən 

pavilyondan media-yayım imkanı yaradan resurs kimi istifadə olunacaq, gənclərə internet televiziya və 

radio, yeni formatlı intellektual verilişlər, eləcə də media layihələrinin hazırlanması üçün şərait 

yaradılacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin 3 min kitab fonduna malik kitabxanası ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, mərkəzin binasında gənclərin intellektual inkişafına şərait yaratmaq və istedadlı 

gənclərin yaradıcılıq potensialının inkişafını dəstəkləmək məqsədi ilə müxtəlif təyinatlı funksional otaqlar 

fəaliyyət göstərir. Burada gənclərin bilik və bacarıqlarının daha da artırılması üçün lazımi şərait 

yaradılmışdır. Mərkəz şəmkirli gənclərin asudə vaxtlarının daha səmərəli keçməsində müsbət rol 

oynayacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev mərkəzdə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini 

verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 
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“Excelsior Hotel Shamkir” mehmanxanası istifadəyə verilmişdir 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 10-da “Excelsior Hotel Shamkir” mehmanxanasının açılışında 

iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı mehmanxananın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, mehmanxana standart, qoşa çarpayılı və böyük çarpayılı 63 otaqdan ibarətdir. 

Bütün nömrələrdə ən yüksək səviyyədə istirahət üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Ən son informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları ilə təmin olunan otaqların dizaynında Şəmkirin qədim xalçalarının 

ornamentlərindən istifadə olunmuşdur. Müasir havalandırma sistemi ilə təchiz edilmiş mehmanxana 

binasında restoran, bar, iclas zalı, SPA, masaj otaqları, Türk hamamı, sauna və hovuz vardır. Burada 

Avstriya avadanlığı ilə üç növ pivə istehsal olunur, şərab evində isə 750 şüşə yerli və xarici şərab saxlanılır. 

Mehmanxananın beşmərtəbəli binasının ümumi sahəsi 9 min kvadratmetrdir. Bütövlükdə kompleks 10 min 

200 kvadratmetr sahəni əhatə edir. 

Mehmanxananın istifadəyə verilməsi həm də çoxlu yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Yeni 

mehmanxana Şəmkirin turizm potensialının göstəricisi olmaqla bu bölgənin imkanlarını nümayiş etdirir. 

Azərbaycanda turizmin ölkə iqtisadiyyatının mühüm hissəsinə çevrilməsi, bu sahədə kiçik və orta 

sahibkarlıq üçün möhkəm bazanın yaradılması regionların infrastruktur cəhətdən inkişafını da təmin edir. 

Bölgənin geniş turizm imkanları nəzərə alınsa bu cür obyektlərin daha çox əhəmiyyət daşıdığını aydın hiss 

etmək olar. Belə layihələr həm də Azərbaycanın bölgələrinə daha çox turist axınına səbəb olacaq, 

regionların turizm potensialını nümayiş etdirməyə geniş imkan yaradacaqdır. 

Mehmanxanadakı şəraitdən razılığını bildirən Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini 

verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 
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Alman Lüteran kilsəsi ilə tanışlıq 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Şəmkirdə əsaslı bərpa 

edilən Alman Lüteran kilsəsi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, kilsədə bərpa işlərinə 2012-ci ilin mayında başlanılmış, 

bu ilin iyulunda sona çatdırılmışdır. 1909-cu ildə almanlar tərəfindən inşa edilən kilsə uzun illərdən sonra 

yenidən bərpa olunmuş, ərazisi abadlaşdırılmış və park salınmışdır. Parkda rayon sakinlərinin asudə 

vaxtlarının səmərəli təşkili üçün lazımi şərait yaradılmış, uşaq attraksionları quraşdırılmışdır. Binada 

müxtəlif dini ayinlərin təşkili üçün zal da vardır. Lüteran kilsəsinin bərpası və əsaslı təmiri Azərbaycan 

Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilmişdir. Kilsənin ərazisi 10 

hektardır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi “Tolerantlığın ünvanı - 

Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində aparılan yenidənqurma işləri tarixi keçmişimizə və dini-mənəvi 

dəyərlərimizə himayədarlıq missiyasının daha bir əyani nümunəsidir. Şəmkirdə əsaslı bərpa olunan Alman 

Lüteran kilsəsi bu amala xidmət edir. 

Kilsə ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev burada quraşdırılan orqanın müşayiəti ilə xor 

kollektivinin çıxışını dinlədi. 

Dövlətimizin başçısı kilsədə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 
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Şəmkir hərbi birləşməsinin hərbi şəhərciyində aparılan abadlıq-quruculuq işləri ilə tanışlıq 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 

Şəmkir hərbi birləşməsinin hərbi şəhərciyində aparılan abadlıq-quruculuq işləri ilə tanış olmuşdur. 

Şəmkir hərbi birləşməsinin komandiri, general-leytenant Rövşən Əkbərov Silahlı Qüvvələrin Ali 

Baş Komandanı İlham Əliyevə raport verdi. 

Ali Baş Komandan İlham Əliyev Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin hərbi 

hissənin ərazisindəki büstü önünə gül dəstəsi qoydu. 

Dövlətimizin başçısı hərbi hissənin ərazisində yeni inşa edilən əsgər klubu ilə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, əsgər klubunun girişində Heydər Əliyev Muzeyi yaradılmışdır. Burada, 

həmçinin müasir standartlara cavab verən 500 nəfərlik tamaşaçı zalı, kitabxana, oxu zalı, kompyuter otağı, 

müxtəlif dərnəklər fəaliyyət göstərir. 

Ali Baş Komandan üç binadan ibarət əsgər yataqxanası ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, burada şəxsi heyətin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün idman guşələri, istirahət 

otaqları vardır. Şəxsi heyətin məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yaradılmış otaqlar bütün növ 

avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Yataqxanalardakı ideoloji otaqlarda şəxsi heyətin hərbi tərbiyəsinin və 

mənəvi-psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi üçün tədbirlər həyata keçirilir. Hərbi şəhərcikdə sıra meydanı, 

idman şəhərciyi və hovuz yenidən qurulmuşdur. Burada tribuna, futbol, basketbol, voleybol, tennis 

meydançaları, maneələr zolağı, şəxsi heyətin güc çalışmaları üçün müxtəlif idman alətləri, əlbəyaxa döyüş 

meydançası və üzgüçülük idmanı ilə məşğul olmaq üçün hovuz fəaliyyət göstərir. Hərbi hissədə hamam, 

camaşırxana və qazanxana binaları tikilmişdir. 

Ali Baş Komandan hərbi hissənin tibb məntəqəsi ilə də tanış oldu. 

Diqqətə çatdırıldı ki, burada tibb elminin ən son nailiyyətləri əsasında yaradılmış avadanlıq 

quraşdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev 1500 nəfərlik əsgər yeməkxanasına baxdı. 

Qeyd edildi ki, burada nəzarət-buraxılış məntəqəsi, valideynlərlə görüş otağı da yenidən inşa 

olunmuşdur. 

Ali Baş Komandan İlham Əliyev hərbi hissənin ərazisində aparılan abadlıq-quruculuq işlərinin 

davam etdirilməsi barədə müvafiq göstərişlərini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 
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Şəmkir şəhərinə içməli su verilmişdir 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Şəmkir şəhərinə içməli suyun 

verilməsi mərasimində iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. 

 

Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:  

- Bu gün Şəmkir rayonunda bir neçə tədbir keçirilir. Onların içərisində içməli suyun verilməsi əlbəttə 

ki, xüsusi yer tutur. Bu layihənin icrası böyük əhəmiyyət kəsb edir. İçməli su insanlar üçün əsas məsələdir. 

Mən çox şadam ki, artıq Şəmkirdə də bu vacib infrastruktur layihəsi uğurla icra edilir. Bu münasibətlə sizi 

ürəkdən təbrik edirəm.  

İçməli su layihələri, kanalizasiya xətlərinin çəkilişi ölkəmizdə geniş vüsət almışdır. Ölkəmizin 

müxtəlif yerlərində, demək olar ki, hər yerdə, hər şəhərdə bu layihələr icra edilir. Bəzi yerlərdə biz artıq 

açılışlarda iştirak etmişik, bəzi yerlərdə isə işlər hələ ki, davam etdirilir. Ancaq qarşıya vəzifə qoyulmuşdur 

ki, 2015-ci ilin sonuna qədər, bəlkə ondan da tez bütün şəhərlərdə və əksər kəndlərdə təmiz içməli su 

təminatı təşkil edilsin. Bu layihələr təbii ki, böyük vəsait, böyük zəhmət tələb edir. Azərbaycan dövləti bu 

gün güclü dövlətdir. Ulu Öndərin dediyi kimi, iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Bu gün 

Azərbaycan reallıqları bunu bir daha sübut edir. 

İçməli su problemi ölkəmiz üçün həmişə böyük məsələ idi, həmişə insanları narahat edən böyük bir 

məsələ idi. Bildiyiniz kimi, bizim əsas su mənbələrimiz ölkəmizin kənarında formalaşır. Su xətləri 

çəkilməli idi və çəkilib, su anbarları tikilməli idi və tikilib. Onlardan biri - Şəmkirdə Şəmkirçay 

dəryaçasının tikintisi davam edir. Bu dəryaçanın böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki həm Şəmkiri və qonşu 

şəhərləri içməli su ilə təmin edəcək, eyni zamanda, 75 min hektar torpaq sahəsi suvarılacaqdır. Əlbəttə ki, 

Azərbaycanda su ilə bağlı məsələlər bütün dövrlərdə çox ciddi problem olaraq qalmışdır. 1970-1980-ci 

illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə su xətləri çəkilmişdir. Ancaq bu gün biz bu məsələlərin tam 

şəkildə həllinə nail oluruq və nail olacağıq. İnsanların sağlamlığı üçün əsas məsələ olan təmiz içməli su 

artıq hər bir şəhərə veriləcəkdir. Şəmkirdə də biz bu gün bunu qeyd edirik. Artıq sakinlərin bir hissəsi içməli 

suyu 24 saat ərzində alır. Yaxın zamanlarda şəhər su ilə tam təmin ediləcəkdir. Bununla bərabər, Şəmkirdə 

digər infrastruktur layihələri icra edilir. Qazlaşdırma məsələlərinə xüsusi diqqət göstərilir və bildiyimə görə, 

qazlaşdırma təxminən 90 faiz səviyyəsindədir. İndi kəndlərdə - bu günə qədər qazlaşdırılmamış kəndlərdə 

qazlaşdırma gedir. Şəmkirin bütün yaşayış məntəqələri təbii qazla təmin edilməlidir. Biz bu məsələni də 

həll edəcəyik. Demək olar ki, məsələnin əsas hissəsi öz həllini tapmışdır. Hər bir rayonda olduğu kimi, 

digər sosial infrastruktur layihələrinin icrası böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Əvvəllər Şəmkirdə olarkən bir neçə açılışda iştirak etmişəm. Bu gün də bir neçə açılışda iştirakım 

nəzərdə tutulur. Bütün bunlar rayonun dinamik inkişafını göstərir. Burada tarixi abidələr, binalar bərpa 

edilir, küçələr salınır, abadlıq işləri gedir, gözəl mehmanxana tikilmişdir. Şəmkir tamamilə yeni bir görkəm 

alır. Şəhər doğrudan da ölkəmizin ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilmişdir. Şəmkir ölkəmizdə ən sürətlə 

inkişaf edən rayonlardan biridir. Bu, məni çox sevindirir. Çünki hər dəfə yenilikləri, abadlıq-quruculuq 

işlərini görəndə mən də sizin qədər sevinirəm. Şəmkirdə bütün bu işlər böyük zövqlə və rayona olan böyük 

məhəbbətlə icra edilir.  

Mən artıq dördüncü dəfədir ki Şəmkirdəyəm. Son dəfə dörd il bundan əvvəl gəlmişəm. Deyə bilərəm 

ki, şəhəri tanımaq çox çətindir. Şəhər tamamilə yeniləşir, gözəlləşir, əlbəttə ki, öz tarixi simasını saxlamaqla 

ən müasir şəhərə çevrilir. Əldə edilmiş bütün bu uğurlar münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.  

Şəmkir doğrudan da sürətlə inkişaf edir. Şəmkir rayonunun inkişafı Azərbaycanda ümumi dinamik 

inkişafın təzahürüdür. Sizin rayonunuzun sürətli inkişafı onu göstərir ki, vaxtilə qəbul edilmiş və uğurla 

icra olunan regional inkişaf proqramları çox böyük əhəmiyyətə malik olan təşəbbüs idi. Çünki əgər biz o 

proqramları 2004-cü ildə qəbul etməsəydik və 2009-cu ildə ikinci proqram qəbul edilməsəydi, bütün bu 

işlərin görülməsi mümkün olmazdı. Məhz proqramların mövcudluğu və orada nəzərdə tutulan məsələlərin 

həlli bugünkü reallığı təmin edir. Bütün bu işlər düşünülmüş, ardıcıl şəkildə görülmüşdür. İnfrastruktur, 

qaz, işıq, su, yollar. İnvestorlar cəlb edilmişdir, bölgələrə dövlət vəsaiti ayrılmışdır. Regional inkişaf 

proqramı hər il yüz milyonlarla manat vəsaitin qoyuluşu deməkdir. Son 10 il ərzində isə bütövlükdə ölkə 

iqtisadiyyatına 150 milyard dollar vəsait qoyulmuşdur. Yəni, əgər illərə bölsək hər il orta hesabla 15 

milyard dollar. Yəni, Azərbaycan kimi ölkə üçün bu, çox böyük bir rəqəmdir. Bütün bu vəsaiti biz 
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düşünülmüş siyasət və ardıcıl, məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində əldə etmişik. Azərbaycan xalqının 

zəhməti, istedadı hesabına və düzgün siyasət hesabına biz buna nail ola bilmişik. Bu gün Azərbaycanda 

olan dinamik inkişaf heç bir yerdə yoxdur. Mən bunu tam əminliklə və qətiyyətlə deyirəm. Ona görə yox 

ki, biz burada özümüzü tərifləyək. Amma bu, reallıqdır. Heç bir ölkə son 10 il ərzində Azərbaycan qədər 

inkişaf etməyib və inkişaf etmir. Bu ildə dinamik inkişaf təmin edilib. Altı ayın yekunları da onu göstərir. 

Qeyri-neft sektoru sürətlə inkişaf edir, iş yerləri açılır, yoxsulluq azalır və abadlaşan şəhərlərimiz dediyim 

sözlərin ən gözəl təsdiqidir. Bir daha demək istəyirəm ki, bu reallıq özünü Şəmkir rayonunun timsalında 

çox gözəl şəkildə göstərir. Ancaq bu, o demək deyil ki, bütün məsələlər həllini tapıb. Yox, hələ ki, həllini 

gözləyən məsələlər var, o cümlədən Şəmkirdə. Onların içində xüsusilə rayon Mərkəzi Xəstəxanasının 

vəziyyətini xüsusi qeyd etmək istərdim. Mənə verilən məlumata görə, xəstəxananın vəziyyəti o qədər də 

yaxşı deyildir. Hesab edirəm ki, biz yaxın zamanlarda yeni xəstəxananın tikintisinə başlamalıyıq. Bu, çox 

vacib məsələdir. İnsanların sağlamlığı üçün içməli su, tibbi xidmət, gözəl təbiət, təmiz hava - biz buna nail 

olacağıq.  

Son vaxtlar mən müxtəlif şəhərlərdə gözəl xəstəxanaların açılışlarında iştirak etmişəm. Bu gün 

Yevlaxda, bundan bir həftə əvvəl Cəlilabadda, ondan bir həftə əvvəl Ağcabədidə. Yəni, bu gün 

Azərbaycanın əksər şəhərlərində müasir tibbi xidmət vardır. Şəmkir kimi böyük rayonda mütləq müasir, 

böyük xəstəxana tikilməlidir. Biz bunu da edəcəyik. Lazım olan digər tədbirlər mütləq görüləcəkdir. Bir 

daha demək istəyirəm ki, bu tədbirlərin görülməsi üçün həm iqtisadi gücümüz, həm siyasi iradə vardır. 

Artıq görülən işlər ictimaiyyəti daha da ruhlandırır, böyük işlərə sövq edir ki, biz ölkəmizi daha da 

gücləndirək, daha da zənginləşdirək, insanlar rifah, sülh, təhlükəsizlik içərisində daha da yaxşı yaşasınlar 

və bundan sonra da dinamik inkişaf təmin edilsin. Bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə və bütövlükdə 

Şəmkir rayonunda görülən işlərlə bağlı ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bu işlərdə əməyi olan hər bir insana 

öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizi bir daha əmin etmək istəyirəm ki, rayonun inkişafı daim diqqət 

mərkəzində olacaqdır. 

 

X X X 

 

Şəmkirin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını 

çatdıran Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Məmməd ƏMİROV dedi: 

- Möhtərəm Prezident, Sizi şəmkirlilər adından, xüsusən ağsaqqallar adından səmimi salamlayıram. 

Qədim Şəmkir diyarına xoş gəlmisiniz!  

Bu gün respublikada gedən tikinti-quruculuq işləri bizi çox sevindirir. Bu obyektiv gerçəklikdir. 

Bunu görməyənlərin görmə qabiliyyətində yəqin ki qüsur vardır. Bunu hər kəs görməlidir, normal adamlar 

bunu mütləq görməlidir. Bu gün açılışında iştirak etdiyiniz bir neçə obyekt vardır, o cümlədən yəqin parkın 

açılışını edəcəksiniz. O parkı dünən bir az gəzdik və bir daha şahidi olduq ki, belə şeylər mümkün imiş. 

Həm gözəl dizayn, həm gözəl arxitektura, həm gözəl keyfiyyət vardır, hər şey öz yerində. Bir şeyi 

nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, özünün ixtiyar çağını yaşayan ahıllar, ağsaqqallar üçün belə parkdan dəyərli 

heç nə yoxdur. İndi onların asudə vaxtlarını keçirmələri üçün tam şərait yaradılmışdır. O parkda hər şey 

zövq oxşayır. Ahılların, ağsaqqalların o parkda istirahəti onların gümrahlığına da təsir edəcək, ömürləri də 

artacaqdır. Bunun üçün Sizə sadəcə təşəkkür etmək, ya minnətdarlıq bildirmək həqiqətən çox azdır.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun.  

Rayon poliklinikasının həkimi Nüşabə SEYİDOVA dedi: 

- Cənab Prezident, Şəmkir rayonuna xoş gəlmisiniz. Biz Sizi həmişə sevmişik, indi də çox sevirik. 

Bu gün şəmkirlilərin sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. Siz öz sərəncamınızla qurulan bu təmiz içməli su 

xəttinin və kanalizasiya sisteminin açılışında iştirak edirsiniz. Uzun müddət idi ki, şəmkirlilər içməli sudan 

əziyyət çəkirdilər. Çox sağ olun. Şəmkirlilər üçün belə bir şərait yaratmısınız. Təşəkkür edirik. Ömrünüz 

uzun olsun. Ömrünüz həmişə su kimi aydın olsun. Canınız sağ olsun. Biz həmişə Sizinləyik. Təşəkkür 

edirik. 

Düyərli kənd 2 nömrəli orta məktəbin müəllimi İlhamə İBRAHİMOVA dedi: 

- Cənab Prezident, mən də Şəmkirin bütün təhsil işçiləri adından Sizi salamlayıram. Şəmkir torpağına 

“Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. “Təhsil millətin gələcəyidir”,- deyən ulu öndər Heydər Əliyevin davamçısı 

kimi Siz də hər zaman Azərbaycan təhsilinə diqqət və qayğı göstərmisiniz. Son illər bütün Azərbaycanda 

olduğu kimi, Şəmkirdə də çoxlu yeni məktəb binaları tikilib istifadəyə verilib. Yeni təhsil ocaqları, Oksford 

məktəbi, uşaq bağçası tikilib. Bu, bizi, bir müəllim kimi məni şəxsən çox sevindirir. 
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Cənab Prezident, bu gün bu yenilikləri, bu inkişafı gördükdə və Sizin gəlişinizlə bütün şəmkirlilər 

kimi, mənim də ürəyim qürurla döyünür. Bu qüruru bizə yaşatdığınıza görə çox sağ olun.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Bu məsələlər çox böyük əhəmiyyət daşıyır, xüsusilə təhsillə bağlı olan 

məsələlər. Bilirəm ki, Şəmkir rayonunda məktəb tikintisi sürətlə gedir. Demək olar ki, məktəblərin 

əksəriyyəti yaxşı vəziyyətdədir. Hələ təmirə ehtiyacı olan məktəblər vardır. Onlar da təmir olunacaqdır. 

Yaxın zamanlarda bir dənə də təmirsiz məktəb qalmayacaqdır.  

Təhsil, əlbəttə ki, hər şeyin təməlində dayanır. Çünki biz gəncləri necə yetişdirəcəyik, onlar hansı 

ruhda böyüyəcəklər, hansı biliklərə malik olacaqlar - ölkəmizin gələcəyi bundan asılı olacaqdır. Ona görə 

təhsil, səhiyyə məsələlərinə xüsusi diqqət göstərilir. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan sosial 

dövlətdir. Bu statusa malik olmaq o qədər də asan məsələ deyildir, xüsusilə, hələ də davam edən iqtisadi və 

maliyyə böhranı illərində. Çünki bu böhran istər-istəməz əksər ölkələrə təsir etmişdir. Ancaq Azərbaycanda 

aparılan düşünülmüş siyasət, iqtisadi islahatlar və ölçülüb-biçilmiş addımlar bizi bu böhrandan böyük 

dərəcədə sığortalaya bilib. Bizim investisiyalarımız - infrastruktura, bölgələrin inkişafına, qeyri-neft 

sektoruna qoyulan investisiyalar bu gün imkan verir ki, biz artıq neft amilindən az asılı olaq. Ümumi daxili 

məhsulumuzun əksər hissəsi qeyri-neft sektorunda formalaşır. Ona görə, biz gəncləri elə yetişdirməliyik ki, 

onlar bu dinamikanı saxlaya, gələcəkdə Azərbaycanı qoruya, müstəqilliyi daha da möhkəmləndirə bilsinlər. 

Bunu etmək üçün bilik və vətənpərvərlik hissləri çox güclü olmalıdır. Vətənpərvərlik hisslərini 

gücləndirmək üçün ən gözəl amil görülən işlərdir. Çünki əminəm ki, gənclər, yaşlı nəsil, biz hamımız fəxr 

edirik ki, bu gün müstəqil, inkişafda olan dövlətdə yaşayırıq, öz hesabımıza yaşayırıq və nəhayət, taleyimiz 

öz əlimizdədir. Bugünkü reallıq, bugünkü müstəqil Azərbaycan bir daha onu göstərir ki, müstəqilliyin 

üstünlükləri nə qədər əhəmiyyətlidir. Çünki biz buna ancaq müstəqillik dövründə nail ola bilmişik. Ancaq 

taleyimiz öz əlimizdə olduğu halda biz bu inkişafa nail ola bilmişik.  

Tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf yolu ilə gedəcəkdir. Heç 

bir böhran, dünyada yaşanan heç bir digər xoşagəlməz məsələ bizi bu yoldan döndərə bilməz. Çünki bu, 

quruculuq, inkişaf, haqq-ədalət yoludur. Belə gözəl layihələrin icrası həm dövlətimizin gücünü, həm dövlət 

siyasətini göstərir. Bir də onu göstərir ki, dövlət siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır. Ona 

görə sizi bir daha bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm, Sizə cansağlığı arzulayıram.  

“Ataholdinq” ASC-nin qərb filialının əməkdaşı Hidayət MƏMMƏDOV dedi: 

- Cənab Prezident, mən də bütün şəmkirlilər adından Sizi salamlayıram. Tamamilə yeniləşən 

Şəmkirə “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Sizin rəhbərliyiniz altında son illərdə Şəmkir rayonu Azərbaycanın 

bütün bölgələri kimi çox böyük, sürətli inkişaf yolu keçib. Gördüyünüz bu ağacların arxası, böyük ərazilər 

bu yaxınlara qədər boz torpaqlar idi. Son illərdə yüksək inkişaf nəticəsində Ulu Öndərimizin adını daşıyan 

mərkəzə, Abidələr parkına, göz oxşayan parklara baxdıqca fəxr edirik. Dünən biz bu parkda gəzərkən bir 

daha fəxr etdik ki, belə bir möcüzəli yerdə yaşayırıq. Buna görə şəmkirlilər Sizə çox minnətdardır. Siz 

özünüz demişkən qarşıda çox böyük işlər vardır. Bu işlərin də Sizin rəhbərliyiniz altında davam etməsini 

sidq-ürəkdən arzu edirəm. 

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev “Şəmkir şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən 

qurulması” layihəsini əks etdirən stendlərə baxdı. 

“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov məlumat verdi ki, Şəmkir şəhərinin su təchizatı sistemi 

1960-cı illərdə yaradılmışdır. Şəhər içməli su ilə Cəyir çayı yatağında yaradılmış drenaj sistemi, subartezian 

quyuları və kəhrizlər vasitəsilə təmin olunsa da, bu, mövcud tələbatı ödəmirdi. Şəhərdə 2,2 min kubmetr 

tutuma malik 2 su anbarı mövcud olmuşdur. Magistral və paylayıcı su xətləri istismara yararsız vəziyyətə 

düşmüşdü. Şəmkir şəhərinin 37 min əhalisinin 12 mini mərkəzləşmiş qaydada 2-3 saatlıq cədvəl əsasında 

içməli su alırdı. Şəhərdə kanalizasiya sistemi mövcud olmamışdır. “Şəmkir şəhərinin su təchizatı və 

kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi” 2035-ci il perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla 47 

min nəfərin içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına 

hesablanmışdır. Layihəyə uyğun olaraq Cəyir çayının hövzəsində yeni drenaj sistemi yaradılmış, magistral, 

anbarlararası su xətləri çəkilmişdir. İçməli suyun şəhərə özüaxımlı rejimdə verilməsi üçün relyef 

baxımından yüksək nöqtələrdə ümumi həcmi 7 min kubmetr olan 4 su anbarı inşa edilmiş, eyni zamanda, 

mövcud iki anbar əsaslı təmir olunmuşdur. Layihə çərçivəsində yeni xlorlayıcı qurğu və laboratoriya binası 

tikilmişdir. Yeni layihəyə əsasən, şəhərə saniyədə 200 litr su veriləcəkdir ki, bu da istehlakçıların tələbatını 
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tam ödəyəcəkdir. Layihə üzrə aparılan işlərin podratçısı “Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” 

ASC-dir.  

Dövlətimizin başçısı layihə ilə bağlı görülən işləri əks etdirən videoçarxa və Şəmkir rayonunun 

çirkab sutəmizləyici qurğusunun maketinə baxdı.  

Qeyd edildi ki, Şəmkir şəhərində inşası nəzərdə tutulmuş 235 kilometr uzunluğundakı şəhərdaxili su 

şəbəkəsinin 100 kilometrlik hissəsinin tikintisi yekunlaşmış, 6900 ünvandan 2800-ü şəbəkəyə qoşulmuş, 

smart-kart tipli 2500 sayğac quraşdırılmışdır. Şəhərdaxili şəbəkənin hazır olan hissəsinə yeni mənbədən 

içməli suyun verilməsinə başlanılmışdır. Şəmkir şəhərində inşası nəzərdə tutulan 203 kilometr kanalizasiya 

şəbəkəsinin 115 kilometrlik hissəsində işlər başa çatmışdır. Tullantı suları şəhərin kənarında inşa edilən 

təmizləyici qurğuya ötürüləcəkdir. İcrasına 2011-ci ilin oktyabrında başlanılan layihə 2014-cü ildə başa 

çatdırılacaqdır. 

Layihələrlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Şəmkir şəhərinə içməli suyun verilməsini bildirən 

düyməni basdı.  

Sonra xatirə şəkli çəkdirildi. 

AzərTAc 

10 sentyabr 2013-cü il 
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Tovuz 

 
2011, 9 fevral 

➢ Prezident İlham Əliyev Tovuzda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir 

➢ Tovuzda yeni mədəniyyət və istirahət parkı salınmışdır 

➢ Prezident İlham Əliyev Tovuz Olimpiya-İdman Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir 

➢ Bozalqanlı kəndində süd emalı zavodu tikilmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Tovuz-Böyük Qışlaq-Qaralar avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir 

➢ Tovuz rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

 

2012, 12 aprel 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri: Tovuzda ulu öndər 

Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Tovuzda “Ayan Palace” oteli açılmışdır 

➢ Prezident İlham Əliyev Tovuzda Göytəpə neolit dövrü arxeoloji abidəsi ilə tanış olmuşdur 

 

2013, 5 iyul 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın qərb bölgəsinə səfəri: Tovuzda ümummilli lider 

Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Yenidən qurulan Tovuz–Qovlar-Ağbaşlar avtomobil yolunun açılışı olmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev Qovlar şəhər mədəniyyət və istirahət parkının yenidənqurmadan sonrakı 

vəziyyəti ilə tanış olmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev Tovuz şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması 

layihəsi ilə tanış olmuşdur 

➢ Tovuzda Hemodializ Mərkəzi açılmışdır 
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Prezident İlham Əliyev Tovuzda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da respublikamızın qərb bölgəsinə səfəri 

çərçivəsində Tovuz rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin rayon mərkəzindəki abidəsini 

ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu. 

 

AZƏRTAC 

2011, 9 fevral  

  

https://azertag.az/
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Tovuzda yeni mədəniyyət və istirahət parkı salınmışdır 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Fevralın 9-da Prezident İlham Əliyev Tovuz şəhərində yeni salınmış mədəniyyət və istirahət 

parkının açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və parkı gəzdi. 

Məlumat verildi ki, parkın tikintisinə 2009-cu ilin əvvəllərində başlanmışdı. 10,2 hektar sahəni 

əhatə edən parkın ərazisində vaxtilə 5600-dən çox palıd, 1100-dən artıq şam ağacı əkilmişdi. Park 

salınmağa başlandıqdan sonra isə burada yüzlərlə ağac və bəzək kolu əkilmişdir. Burada 30 min kubmetr 

həcmində torpaq işləri görülmüş, yerli inşaat materialından istifadə edilməklə geniş tikinti-abadlıq işləri 

aparılmışdır. Parkın ətrafına dekorativ hasar çəkilmiş, iki yerdə böyük giriş darvazaları tikilmiş, 14 fəvvarə, 

süni şəlalə yaradılmışdır. 

Ərazidə geniş sahədə çəmənlik salınmış, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. Gələcəkdə 

parkın Tovuzçay istiqamətində genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. 

Prezident İlham Əliyev parkda aşıq musiqisini dinlədi, ifaçılarla xatirə şəkli çəkdirdi. Dövlətimizin 

başçısına saz hədiyyə edildi. 

Aşıqlar qədim xalq musiqisinə göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə və xanımı 

Mehriban Əliyevaya təşəkkür etdilər. 

Prezident İlham Əliyev uşaqların, gənclərin, yeniyetmələrin milli musiqimizə çox böyük maraq 

göstərmələrinin yaxşı hal olduğunu vurğuladı. 

Aşıqlar bildirdilər ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun 

xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın səyləri nəticəsində aşıq sənəti 

YUNESKO-nun “Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ siyahısı”na daxil edilmişdir. 

Parkda gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün istirahət mərkəzi inşa edilmişdir. 

Sonra Prezident İlham Əliyev rayonda tikilən beşulduzlu mehmanxananın layihəsi ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, 2008-ci ildə inşasına başlanılan mehmanxana üçün Bozalqanlı kəndi ərazisində 5,2 hektar sahə 

ayrılmışdır. Beşmərtəbəli binada 72 nömrə, üzgüçülük hovuzu, sauna, türk hamamı, trenajor zalı və masaj 

otaqlarından ibarət idman-sağlamlıq mərkəzi olacaqdır. Tikintisi bu ilin mayında başa çatdırılması nəzərdə 

tutulan mehmanxananın etibarlı su təminatı üçün subartezian quyusu qazılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev tikinti ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 9 fevral  
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Prezident İlham Əliyev Tovuz Olimpiya-İdman Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Fevralın 9-da Tovuzda Olimpiya-İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 

Kompleksin təməli 2007-ci il mayın 30-da Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə qoyulmuşdu. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və kompleks ilə tanış oldu. 

Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin respublikamızda idmanın 

inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğını, idmançılarımızın beynəlxalq yarışlardakı uğurlarını əks etdirən 

fotoguşə yaradılmışdır. 

Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, nazirliyin sifarişi 

əsasında tikilmiş, Tovuz şəhərinin girəcəyində - Tovuzçayın sol sahilində 7 hektar sahədə yerləşən 

kompleks 3 korpusdan ibarətdir. Kompleksin birinci korpusunda üzgüçülük hovuzu və yeməkxana yerləşir. 

İkinci korpus 34 ədəd ikiyerlik və bir VIP nömrəsi olan beşmərtəbəli mehmanxanadan ibarətdir. Üçüncü 

korpusda isə 710 tamaşaçı yeri olan əsas idman salonu yerləşir. Bundan başqa, idman kompleksində məşq 

zalları və köməkçi otaqlar da vardır. Kompleksdə voleybol, basketbol meydançaları, tennis kortu və stadion 

da olacaqdır. Tikinti işlərinin yaxın vaxtlarda başa çatdırılması nəzərdə tutulur. 

Prezident İlham Əliyev kompleksdə yaradılmış şəraitlə yaxından tanış oldu, müvafiq tövsiyə və 

tapşırıqlarını verdi. 
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Bozalqanlı kəndində süd emalı zavodu tikilmişdir 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Tovuz rayonunun Bozalqanlı kəndi ərazisində 

tikilmiş süd emalı zavodunun açılışında iştirak etmişdir. 

Zavodun tikintisi ötən ilin dekabrında başa çatdırılmışdır. “Gilan Holdinq”in sifarişi ilə tikilmiş 

müəssisənin istehsal sahəsi 3,9 min kvadratmetrdir. Zavodda qatıq, kəsmik, ayran, dovğa, xama və pendir 

istehsal edilir. Hazırda zavodun emal gücü sutkada 20 tondur. Maksimum güclə işlədikdə isə sutkada 40 

ton süd emal etmək mümkündür. 

Müəssisənin fəaliyyətə başlaması rayonda heyvandarlığın inkişafına müsbət təsir edəcəkdir. 

Zavodu südlə təmin etmək üçün ətraf kəndlərdə soyuducu kameralarla təchiz olunmuş 6 qəbul məntəqəsi 

təşkil edilmişdir. Satış şəbəkəsi, müasir laboratoriyası və digər xidməti bölmələri olan zavodda 130 nəfər 

işlə təmin olunmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev zavodun rəmzi işə salınmasını bildirən düyməni basdı. 

Dövlətimizin başçısı süd qəbulu, qatıq, kəsmik, dovğa-ayran və pendir sexlərində iş prosesini 

izlədi, zavodun məhsullarının nümayiş etdirildiyi stendlə tanış oldu, hazır pendirin dadına baxdı. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 
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Prezident İlham Əliyev Tovuz-Böyük Qışlaq-Qaralar avtomobil yolunun açılışında  

iştirak etmişdir 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Fevralın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yenidən qurulmuş Tovuz-Böyük Qışlaq-Qaralar 

avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir. 

Prezident İlham Əliyevin “Tovuz rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair 

əlavə tədbirlər haqqında” 2009-cu il 7 oktyabr tarixli Sərəncamına əsasən, həmin ilin noyabrında strateji 

əhəmiyyətli bu yolun yenidən qurulmasına başlanmışdı. Uzunluğu 53 kilometr olan yol 21 min əhalinin 

yaşadığı 43 yaşayış məntəqəsini, o cümlədən Ermənistan ilə sərhəddə yerləşən 19 dağ kəndini rayon 

mərkəzi ilə birləşdirir. 

Prezident İlham Əliyev Tovuz-Böyük Qışlaq-Qaralar avtomobil yolunun yenidən qurulması işlərini 

və hazırkı vəziyyətini əks etdirən fotostendə baxdı. 

Məlumat verildi ki, yenidənqurma işləri zamanı yol yatağına on minlərlə kubmetr torpaq, qum-

çınqıl qarışığı yayılmış, 340 min kvadratmetr asfalt-beton örtük salınmışdır. Yol boyunca çaylar üzərində 

bir neçə körpü, suötürücü, dayanacaq tikilmiş, 9 körpü əsaslı təmir edilmişdir. 

Tovuz-Böyük Qışlaq-Qaralar avtomobil yolunun yenidən qurulması Gədəbəy rayonunun 25 

yaşayış məntəqəsinin 12 min sakininin də ilin bütün fəsillərində nəqliyyat vasitələrindən istifadəsini 

asanlaşdırmış, onlara yetişdirdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarını vaxtında bazarlara çatdırmağa imkan 

yaratmışdır. 

Yeni yolun turizmin və bütövlükdə rayonun iqtisadiyyatının inkişafı baxımından müstəsna 

əhəmiyyəti vardır. Belə ki, əlverişli iqlim şəraiti, təbii meşə örtüyü və sərin bulaqları olan bölgəyə yay 

mövsümündə gələn turistlərin sayı bir neçə dəfə artmışdır. Gələcəkdə turistlərə göstərilən xidmətlərin 

genişləndirilməsi üçün işlər görülür. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, inşaat işləri zamanı yolun 39-cu kilometrində tarixi 

hələlik bəlli olmayan tunel aşkar edildiyinə görə, həmin yerdə 100 metr hissəyə asfalt örtük salınmamış, 

arxeloji tədqiqat işlərinin aparılması üçün müraciət edilmişdir. Tədqiqat işləri aparıldıqdan sonra yolun bu 

hissəsinə də asfalt örtük salınacaqdır. 

Yolun yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində yolboyu yaşayış məntəqələrinin girişində və daxili 

yollarında da xeyli işlər görülmüşdür. Bundan başqa, sərhədboyu ərazidə hərbçilərin gediş-gəlişini 

asanlaşdırmaq üçün 26 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolu çəkilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı yolun açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Prezident İlham Əliyev yeni yolda avtomobili idarə etdi, görülən 

işləri yüksək qiymətləndirdi. 

 

X X X 

 

Fevralın 9-da Prezident İlham Əliyev respublikamızın qərb bölgəsinə səfəri çərçivəsində Gəncə 

şəhərində və Samux rayonunda da olmuşdur. 
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Tovuz rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Fevralın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Tovuz rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri 

ilə görüşmüşdür.  

 

Prezident İlham ƏLİYEV tovuzlulara müraciətlə dedi: - Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Bu 

gün Tovuzda çox yaxşı açılış tədbirlərində iştirak etmişəm. Olimpiya kompleksinin istifadəyə verilməsini 

qeyd etdik, süd zavodu açıldı, böyük istirahət parkının açılışı çox xoş təəssürat doğurdu. İndi isə bu Tovuz 

rayonu üçün çox vacib infrastruktur layihəsi olan yolun açılışında bərabər iştirak edirik.  

Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu yolun çox böyük mənası, əhəmiyyəti var. Bu yol 40-dan çox kəndi 

birləşdirir, bu kəndlərdə 20 mindən artıq vətəndaş yaşayır. İndi kəndlərarası əlaqələr yaranıb, ən ucqar 

kəndlərlə rayon mərkəzi arasındakı məsafə azalıbdır. Yol rahatlıq deməkdir, inkişaf deməkdir. Bu yol həm 

insanlara rahatlıq verəcək, həm o bölgələrin inkişafı üçün şərait yaradacaq və həm də yəqin ki, gələcəkdə 

turizmin inkişafı üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Hər halda, yol olan yerdə inkişaf da olur. Azərbaycanda 

yolların tikintisi sürətlə gedir. Bakı-Gürcüstan sərhədi yolu, demək olar ki, hazırdır. Onun cüzi bir hissəsi 

qalıbdır, bu ilin yayına qədər o da istifadəyə veriləcəkdir. Beləliklə, 500 kilometrlik yol tam hazır 

vəziyyətdə olacaqdır.  

Bütün başqa istiqamətlərə gedən yollar da abadlaşır, şimal-cənub istiqamətlərinə gedən magistral 

yollar, şəhərlərarası yollar tikilir. Növbəti illərdə kənd yollarının tikintisi bizim üçün prioritet məsələ 

olacaqdır, çünki bu sahəyə böyük investisiyalar qoyulmalıdır. Hazırda bütün bölgələrdə kənd yolları tikilir. 

Qərb zonasında, cənubda, şimalda, mərkəzi rayonlarda - harada buna ehtiyac varsa, biz bunu edəcəyik. 

İnvestisiya proqramına da bu məsələlər salınıb və əminəm ki, yaxın bir neçə il ərzində biz əsas kənd 

yollarını yaxşı vəziyyətə gətirib çatdıracağıq.  

Bu yolu mən indi özüm yoxlayacağam. Mənə verilən məlumata görə yol keyfiyyətlidir. Buna şübhə 

etmirəm, amma hər halda özüm də gərək bunu yoxlayım.  

Bütövlükdə Tovuz rayonunda gedən işlər məni çox sevindirir. Bilirsiniz ki, mən dəfələrlə Tovuz 

rayonunda olmuşam, müxtəlif tədbirlərdə iştirak etmişəm. Məsələn, Olimpiya mərkəzinin təməlini biz üç 

il bundan əvvəl qoyduq, indi gözəl bir mərkəz yaranıbdır. Tovuzda sənaye müəssisələrinin yaradılması, 

kənd təsərrüfatının inkişafı, infrastruktur layihələrinin icrası, abadlıq-quruculuq işləri – siz tovuzlular 

bunları yaxşı bilirsiniz. Son illər ərzində burada görülən işlər Azərbaycanda gedən işlərin bir hissəsidir. 

Ölkəmizdə hər bir bölgədə, hər bir rayonda böyük quruculuq işləri aparılır və belə də olmalıdır. Biz 2004-

cü ildə regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramını qəbul edəndə məqsədimiz məhz bundan ibarət 

idi ki, ilk növbədə ölkəmizin rayonları, ölkəmizin kəndləri inkişaf etsin. O vaxt mən bildirmişdim, bu gün 

bir də demək istəyirəm, əgər hər bir kəndin problemi həll olunarsa, deməli, ölkədə bütün problemlər həll 

ediləcəkdir. Bunu etmək üçün bizdə həm siyasi iradə var, həm maliyyə imkanlarımız, həm də düşünülmüş 

strategiyamız və planlarımız vardır. Biz öz işimizi planlar əsasında qururuq, hər bir rayonun inkişafı üçün 

xüsusi proqram tərtib, təsdiq olunubdur. Ancaq müəyyən mərhələlərdə bu proqramlara əlavələr də edilir, 

çünki həyat yerində durmur, ortaya yeni məsələlər çıxır və biz bu məsələlərə operativ şəkildə 

münasibətimizi bildirməliyik.  

Tovuz rayonunda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün çox böyük imkanlar vardır. Mən hesab edirəm 

ki, əlbəttə, görülən işlər təqdirəlayiqdir, amma gələcəkdə daha da böyük işlər görülməlidir. Maldarlıq, 

üzümçülük, taxılçılıq sahələrində böyük işlər görülə bilər. Beləliklə, Azərbaycan tam şəkildə öz ərzaq 

təhlükəsizliyini təmin edəcəkdir. Bu istiqamətdə biz böyük addımlar atmışıq. İndi əsas ərzaq məhsulları ilə 

özümüzü təmin edirik və ixrac da edirik. Amma gələcəkdə başqa ölkələrin bazarlarına hazır, keyfiyyətli 

məhsullarla çıxmalıyıq. Bu gün hələlik, biz qeyri-neft məhsullarımızı qonşu ölkələrə ixrac edirik, yəni 

bizim üçün əsas bazarlar qonşu ölkələrdir. Amma gələcəkdə Avropa bazarlarına daha da geniş şəkildə 

çıxmalıyıq. Bunu etmək üçün bizdə istehsal edilən məhsullar Avropa İttifaqının standartlarına uyğun 

olmalıdır. Bunu da biz artıq görürük, bizdə yaradılan müəssisələrin bir çoxu o standartlara cavab verir. 

Beləliklə, Azərbaycanın ixrac potensialı çoxşaxəli, daha da geniş olacaq, daha çox gəlir gətirəcək və 

insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşacaqdır. Bizim əsas məqsədimiz məhz bundan ibarətdir - insanlar yaxşı 

yaşasınlar, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etsin. Bu iki istiqamətdə görülən işlər, bax bugünkü reallıqları mümkün 

edibdir.  
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Azərbaycan bütün sınaqlardan şərəflə çıxa bilmişdir, dünyada hökm sürən böhrandan şərəflə çıxa 

bilmişdir. İqtisadi sahədə irəliləyiş var, sosial məsələlərin həllində irəliləyiş var, maaşlar, pensiyalar 

artırılır, sosial ödəmələr artırılır, manatın məzənnəsi sabitdir, iş yerləri açılır. Yəni bütün bunlar hər bir 

ölkəni fərqləndirən əlamətlərdir. Mən çox şadam ki, ölkəmizin iqtisadiyyatı artıq dayanıqlı iqtisadiyyatdır.  

Bununla bərabər, mövcud olan problemləri də operativ qaydada həll etməliyik. Həm iqtisadi sahədə, həm 

də sosial sahədə, ictimai sahədə bütün problemlər tezliklə öz həllini tapmalıdır. Azərbaycanda görülən işlər 

dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsində olmalıdır. Biz o səviyyəyə qalxmalıyıq. Biz ona 

yaxınlaşmışıq, bir çox hallarda lap yaxınlaşmışıq. Amma hələ böyük işlər görülməlidir. Ölkəmizdə bütün 

işlər - iqtisadiyyat, sosial siyasət və bütün başqa məsələlər müasir səviyyədə olmalıdır. İnsanlar rahat 

yaşamalıdır, sosial ədalət prinsipləri tam şəkildə bərqərar olmalıdır. Nöqsanlarla çox ciddi mübarizə 

aparılmalıdır və aparılır. Bu sahədəki fəaliyyətimizi daha da gücləndirməliyik. Bu ilin əvvəlində mən bu 

məsələlərlə bağlı müvafiq göstərişlər vermişəm: Azərbaycanda rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı daha da 

ciddi mübarizə aparılmalıdır. Bu barədə kifayət qədər qanunvericilik bazası mövcuddur, göstərişlər 

verilmişdir, sərəncamlar imzalanmışdır. Elə etməliyik ki, Azərbaycanda bu xoşagəlməz halları aradan 

götürək. Bunu etmək üçün isə gərək biz hamımız - həm iqtidar, həm vətəndaşlar bir hədəfə vurmalıyıq.  

Mən istəyirəm ki, Azərbaycan sözün əsl mənasında müasir, inkişaf etmiş dövlətə çevrilsin, 

Azərbaycanda bütün meyarlar yüksək səviyyədə olsun. Bunu etmək üçün bizdə imkanlar var. Bir daha 

demək istəyirəm ki, ilk növbədə, siyasi iradə var, iqtisadi müstəqillik var, siyasi müstəqillik var və gözəl, 

istedadlı xalqımız var. Şübhə etmirəm ki, bütün bu amillərin sayəsində biz yaxın zamanlarda daha da böyük 

uğurlara nail olacağıq.  

Biz bu il müstəqilliyimizin 20 illik yubileyini qeyd edəcəyik. Bu, böyük tarixdir və böyük 

mərhələnin başa çatması deməkdir. Mən çox şadam ki, bu 20 il ərzində Azərbaycan nəinki öz müstəqilliyini 

qoruya bilmişdir, həm də bu yolda çox böyük uğurlara nail olmuşdur. Müstəqilliyimiz möhkəmlənir, 

dövlətçiliyimiz möhkəmlənir. Bizim siyasi addımlarımız, həm ölkə daxilindəki, həm beynəlxalq 

müstəvidəki addımlarımız Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət edir. Biz öz sözümüzü müxtəlif 

tribunalardan deyirik, öz mövqeyimizi bildiririk. Hər bir məsələ ilə bağlı, hər bir beynəlxalq hadisə ilə bağlı 

bizim öz müstəqil mövqeyimiz var və bu mövqeyi müdafiə edirik. Azərbaycanın dövlətçiliyini, ictimai-

siyasi quruluşunu müdafiə edirik və müdafiə edəcəyik. Bu, bizim yolumuzdur. Bu yolu Azərbaycan xalqı 

seçibdir. Biz bu yolla gedəcəyik və heç bir qüvvə bizi bu yoldan döndərə bilməz. Bu, inkişaf yoludur, 

müasirlik yoludur. Eyni zamanda, bizim bütün işlərimiz milli dəyərlər, milli ənənələr üzərində qurulubdur. 

Bu, bizim gücümüzün əsas mənbəyidir. Ancaq biz gələcəyə baxmalıyıq. Müasir ölkə qurmaq üçün dünyada 

bizim milli mentalitetimizə uyğun olan ən qabaqcıl təcrübəni ölkəmizdə tətbiq etməliyik.  

2011-ci il yaxşı başlayır, yaxşı tədbirlərlə başlayır. Mən 2011-ci ildə sizə - bütün tovuzlulara yeni 

uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, bizim görüşlərimiz hələ çox olacaq, çünki Tovuzda açılışlar hələ çox 

olacaqdır.  

 

X X X  

 

Rayon sakini Fəxrəddin ƏHMƏDOV tovuzlular adından minnətdarlıq edərək dedi: - Cənab 

Prezident, icazə verin, bütün tovuzlular adından Sizi salamlayım. Tovuza xoş gəlmisiniz! Bu gün sazlı-

sözlü Tovuzun ən xoşbəxt günlərindən biridir. Çünki Tovuzun ən sevimli qonağı İlham Əliyev bizim 

qonağımızdır.  

Yol çəkmək, körpü salmaq savab işdir. Yol həyatdır, iqtisadiyyatdır, yol insanların rahatlığı, yaşayışı 

deməkdir. Bu gün artıq Tovuz-Böyük Qışlaq-Qaralar yolu tam istifadəyə verilmişdir. Bir neçə il bundan 

əvvəl mən Quba-Xınalıq yolunun açılışını respublika televiziyasında izlədim və bir azərbaycanlı kimi çox 

sevindim. Sevindim ona görə ki, artıq ölkəmizin iqtisadiyyatı güclənmişdir. Ən ucqar dağ kəndlərinə asfalt 

yol çəkməyə imkan verir. Digər tərəfdən, ürəyimdə belə bir arzu baş qaldırdı ki, kaş belə yollar bizim 

rayonda da çəkilərdi. Sizin Tovuz-Böyük Qışlaq-Qaralar avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə bağlı 

Sərəncamınızı Tovuzda böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşıladıq. O gün Tovuz əsl bayram edirdi: bir-birini təbrik 

edən kim, qurban kəsən kim, çalıb-oxuyan kim. 53 kilometrlik bu yol Tovuzun ən ucqar kəndini rayon 

mərkəzi ilə birləşdirir. Bu yol strateji əhəmiyyəti olan yoldur. Ona görə ki, bu yolun üstündə olan 43 kəndin 

yarıdan çoxu ermənilərlə sərhəddə yerləşir. Biz mənfur düşmənlə həmişə üzbəüz dayanmışıq. Bu yolun 

əhəmiyyəti bir də ondadır ki, füsunkar gözəlliklərə malik olan dağ kəndlərimizdə gələcəkdə turizmin 

inkişafı üçün böyük imkanlar vardır.  
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Cənab Prezident, Siz nə iş görürsünüzsə görün, onun arxasında Azərbaycan xalqının firavan, 

xoşbəxt yaşayışı durur. Biz tovuzlular bir daha bunun şahidi olduq. Bu gün Olimpiya kompleksinin açılışı, 

istirahət parkının istifadəyə verilməsi buna bariz nümunədir.  

Cənab Prezident, icazə verin, rayonumuza göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə tovuzlular adından 

Sizə bir daha səmimi təşəkkürümü bildirim. Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Allah Sizi qorusun, 

yolunuz işıqlı, nurlu olsun. Çox sağ olun!  

 

Xalq qəzeti.-2011.- 10 fevral.- № 31.- S. 5. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri 

Tovuzda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Aprelin 12-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev respublikamızın şimal-qərb bölgəsinə səfəri 

çərçivəsində Tovuz rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Tovuz şəhərindəki Heydər Əliyev parkında ümummilli liderin abidəsini 

ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu. 

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tofiq Zeynalov məlumat verdi ki, Heydər Əliyev adına 

mədəniyyət və istirahət parkı şəhərin sakinlərinin və qonaqlarının sevimli istirahət mərkəzidir. 

Sonra dövlətimizin başçısı rayon ərazisində aparılan tikinti-abadlıq işlərini, Tovuzun xəritəsini, 

Tovuz-Qovlar-Ağbaşlar avtomobil yolunun layihəsini və tikintisi davam etdirilən obyektləri əks etdirən 

stendlərlə tanış oldu. 

Bildirildi ki, Tovuz-Qovlar-Ağbaşlar avtomobil yolunun yenidən qurulmasına ötən il 

başlanılmışdır. Artıq bu yolun 13 kilometrlik hissəsinə asfalt-beton örtük döşənmişdir. 

 

AZƏRTAC 

2012, 12 aprel 

  

https://azertag.az/
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Tovuzda “Ayan Palace” oteli açılmışdır 

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Aprelin 12-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Tovuzda “Ayan Palace” otelinin açılışında 

iştirak etmişdir. 

Prezident İlham Əliyevə bildirildi ki, avanqard arxitektura üslubunda inşa edilən binanın 

interyerinin tərtibatında xaricdə hazırlanan mebel və aksessuarlardan istifadə olunmuşdur. Oteldə 

qonaqların rahat istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır, 120 nəfərlik restoran fəaliyyət göstərir. Otelə 

bitişik 700 nəfərlik salon da inşa olunmuşdur. 

Salonla tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, burada beynəlxalq və respublika 

əhəmiyyətli tədbirlərin, konfransların keçirilməsi üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Bu salonda, həmçinin 

müxtəlif ziyafətlərin, təqdimat mərasimlərinin keçirilməsi də mümkündür. Salon ən müasir səs və işıq 

sistemləri ilə təchiz olunmuşdur. Oteldə günün istənilən vaxtında müştərilərə xidmət göstərən 70 nəfərlik 

bar, müxtəlif ofis və mağazalar da fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, “Ayan Palace” otelində 65 nömrə vardır. Nömrələr otelin 1-5-ci 

mərtəbələrində yerləşir və ən yüksək standartlara cavab verir. Prezident nömrəsi isə üçüncü mərtəbədə 

yerləşir. 

Otaqlarla tanışlıq zamanı Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, burada dünya otel biznesində 

mövcud olan ən yüksək xidmət göstəriləcəkdir. Otaqlarda qonaqların istirahəti üçün maksimum şərait 

yaradılıb. Bütün otaqlar rəqəmli seyf, mini bar, havalandırma sistemləri, peyk televiziya antenası, 

beynəlxalq telefon xətti, kabelsiz internetlə təchiz edilmişdir. Qonaqlar, eyni zamanda, otaqlardan Tovuz 

rayonunun gözəl mənzərəsini də seyr edə biləcəklər. 

Dövlətimizin başçısı turizm obyektinin zirzəmi qatındakı SPA və Sağlamlıq Mərkəzi ilə də 

yaxından tanış oldu. Ən yüksək şəraitin yaradıldığı mərkəzdə qadın və kişilər üçün fitnes zalları, qapalı 

hovuz, sauna, türk və fin hamamları, masaj otaqları və hidroterapiya xidməti kabinetləri fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Oteldə, həmçinin müxtəlif səviyyəli görüşlərin keçirilməsi üçün 40 nəfərlik iclas zalı 

yaradılmışdır. 

Məlumat verildi ki, hazırda oteldə 50 nəfər işləyir. İşçilərin 90 faizi rayon sakinidir. Onlara xarici 

mütəxəssislər tərəfindən kurslar keçilmişdir. Yaxın aylarda işçilərin sayının 110-a çatdırılması nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Bildirildi ki, ”Ayan Palace” otelinin istifadə verilməsi ölkəmizin şimal-qərb bölgəsinə gələn 

turistlərin sayına da müsbət təsir göstərəcəkdir. 

Otel ilə yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyev kollektivə uğurlar arzuladı. 

 

AZƏRTAC 

2012, 12 aprel 
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Prezident İlham Əliyev Tovuzda Göytəpə neolit dövrü arxeoloji abidəsi ilə tanış olmuşdur 

(12 aprel 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də Tovuz rayonu ərazisində Göytəpə neolit dövrü 

arxeoloji abidəsi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, qədim Göytəpə arxeoloji abidəsi Azərbaycan 

ərazisində, eyni zamanda, Cənubi Qafqazda neolit dövrünün erkən mərhələsinə aid yaşayış məskənlərinin 

ən böyüyüdür. Bu yaşayış məskəni 2 hektardan çox ərazini əhatə edir. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun arxeoloji 

ekspedisiyası 2006-cı ildə Fransa mütəxəssisləri ilə birlikdə Göytəpə qədim yaşayış məskənində kəşfiyyat 

müşahidələri apararaq, təpənin toroplanını çəkmiş, yerüstü materiallar toplamışlar. Abidənin dəqiq tarixinin 

təyin edilməsi üçün üst qatdan götürülən kömür qalıqlarının üzərində Fransanın Milli Araşdırmalar 

Mərkəzində radio-karbon analizi aparılmışdır. Analizin nəticəsinə əsasən, Göytəpə yaşayış məskəninin 

bizim eradan əvvəl VI minilliyə aid olduğu müəyyən edilmişdir. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Tovuzun 

8 min illik şəhər mədəniyyəti tarixi vardır. 

Prezident İlham Əliyev Göytəpə neolit dövrü arxeoloji abidəsinin ərazisini gəzdi. 

Məlumat verildi ki, abidənin qədimliyi dünyanın bir çox nüfuzlu elm adamlarının və 

mütəxəssislərin ciddi marağına səbəb olmuşdur. 2008-ci ildən başlayaraq hər il Fransa Milli Araşdırmalar 

Mərkəzinin, Tokio Universitetinin əməkdaşlarının iştirakı ilə stasionar arxeoloji qazıntılar aparılmışdır. 

Göytəpə yaşayış yeri Azərbaycanda və Qafqazın cənubunda neolit dövründə baş verən inkişaf prosesinin 

əsas xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Burada aparılan arxeoloji qazıntı 

işləri neolit dövrünə aid tikinti mədəniyyətini, Kür çayının orta axarı boyunca erkən neolit həyat tərzinin 

öyrənilməsinə imkan yaratmışdır. 

Sonra dövlətimizin başçısı yaşayış məskənində aşkar edilən daş və sümük alətlərə baxdı. Bildirildi 

ki, aşkar olunan maddi-mədəniyyət nümunələrinin elmi təhlili Tovuz ərazisinin Qafqazın ən qədim yaşayış 

məskəni olduğunu sübut edir. Dünya arxeologiyasında Göytəpə yaşayış məskəni tipli neolit dövrünə aid 

arxeoloji abidələr ilkin sivilizasiyanın başlanğıc nöqtəsi, proto-şəhər, yəni insanların yığcam yaşayış 

tərzinin bərqərar olduğu ilkin şəhər mədəniyyətinin formalaşması dövrü kimi dəyərləndirilir. 

Daha sonra Prezident İlham Əliyev Göytəpə qədim yaşayış məskənində bu günə qədər görülən işlər 

və əldə olunan nəticələri, eləcə də aşkar olunmuş tikililərin bərpası, abidənin açıq səma altında muzeyə - 

arxeoparka çevrilməsi istiqamətində təklifləri əks etdirən stendlərə baxdı. Qeyd olundu ki, 2008-2011-ci 

illərdə Göytəpədə aparılan qazıntılar qədim yaşayış yerinin neolit dövrünə aid olan mükəmməl memarlığını 

üzə çıxarmışdır. Tədqiqatçıların fikirlərincə, Göytəpədə aşkar olunan tikililərin möhkəmliyinə 

Azərbaycanın heç bir neolit dövrü abidələrində rast gəlinməmişdir. Dəyərli maddi-mədəniyyət nümunələri 

ilə zəngin olan abidənin 2009-cu ildə Tokio Universitetində, 2010-cu ildə Londonda fəaliyyət göstərən 

“Britaniya Muzeyi”ndə, həmin ildə Parisdə “Kollec-de-Frans” təhsil müəssisəsində, 2011-ci ildə Rusiya 

Elmlər Akademiyasının Arxeologiya İnstitutunda və Gürcüstanın Milli Tarix Muzeyində təqdimatı 

olmuşdur. Ötən ilin avqustunda Rusiya, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Özbəkistan və Qırğızıstan 

nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq “Cənubi Qafqazın qədim mədəniyyətləri” 

mövzusunda beynəlxalq layihə çərçivəsində MDB-nin gənc mütəxəssislərindən ibarət “Gənc arxeoloqların 

yay məktəbi” tədbiri Göytəpə yaşayış məskəni ərazisində keçirilmişdir. 

Məlumat verildi ki, abidə rayonun turizm marşrutuna daxil edilmişdir. Ölkəmizdə “2010-2014-cü 

illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq, cari ildə abidənin ətrafının 

abadlaşdırılması, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant–

layihəsinə uyğun olaraq əsaslı şəkildə elmi tədqiqat işlərinin davam etdirilməsi və ərazidə arxeoparkın 

yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Yaşayış məskəni ilə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 12 aprel 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın qərb bölgəsinə səfəri 

Tovuzda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(5 iyul 2013-cü il) 

 

İyulun 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev respublikamızın qərb bölgəsinə 

səfərinə Tovuz rayonundan başlamışdır. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Tovuz şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev parkında xalqımızın 

Ümummilli Liderinin abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu. 

Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tofiq Zeynalov Azərbaycan Prezidentinə abidənin yerləşdiyi 

Heydər Əliyev parkında görülən abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, parkda 

sakinlərin və qonaqların istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2013, 5 iyul  
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Yenidən qurulan Tovuz–Qovlar-Ağbaşlar avtomobil yolunun açılışı olmuşdur 

(5 iyul 2013-cü il) 

 

İyulun 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yenidən qurulan Tovuz–Qovlar–

Ağbaşlar avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir. 

Məlumat verildi ki, Prezident İlham Əliyevin “Tovuz rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının 

sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” 2012-ci il 1 may tarixli Sərəncamına əsasən 40 min 

nəfərin yaşadığı 35 məntəqəni birləşdirən Tovuz–Qovlar-Ağbaşlar avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə 

2012-ci ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan 

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinə ilkin olaraq 3 milyon manat ayrılmışdır. 

Bildirildi ki, ümumi uzunluğu 51 kilometr olan Tovuz-Qovlar-Ağbaşlar avtomobil yolunun 

tikintisinə 2012-ci ilin oktyabrında başlanmışdır. Sonrakı dövrdə həmin yolun tikintisi davam etdirilərək 

başa çatdırılması üçün daha 11,5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Yenidənqurma işləri zamanı yol yatağına 

on minlərlə kubmetr torpaq, qum-çınqıl qarışığı yayılmış, 330 min kvadratmetr asfalt-beton örtük 

salınmışdır. 

Qeyd olundu ki, layihə çərçivəsində Əhmədabad kəndi ərazisində Zəyəm çayı üzərində uzunluğu 

62 metr olan üçaşırımlı körpü də tikilmişdir. Bundan başqa, yol boyunca xeyli sayda su keçidləri tikilmiş 

və təmir olunmuşdur. 

Rayonun sosial-iqtisadi həyatında mühüm əhəmiyyətə malik Tovuz–Qovlar-Ağbaşlar avtomobil 

yolundan qonşu Gədəbəy rayonunun sakinləri də istifadə edirlər. Yeni yolun turizmin və bütövlükdə 

rayonun iqtisadiyyatının inkişafı baxımından müstəsna əhəmiyyəti vardır. Yolun yenidən qurulması 

layihəsi çərçivəsində yolboyu yaşayış məntəqələrinin girişi və daxili yollarında da xeyli işlər aparılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Dövlətimizin başçısı görülən işləri yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 5 iyul  
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Prezident İlham Əliyev Qovlar şəhər mədəniyyət və istirahət parkının yenidənqurmadan sonrakı 

vəziyyəti ilə tanış olmuşdur 

(5 iyul 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 5-də Tovuz rayonuna səfəri çərçivəsində Qovlar şəhər 

mədəniyyət və istirahət parkının yenidənqurmadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyevin 2012-ci il 9 aprel tarixli Sərəncamına uyğun olaraq Qovlar qəsəbəsinə 

şəhər statusu verilmişdir. Şəhərin Azadlıq prospekti və Vağzal küçəsi asfalt-betonla örtülmüş, ayırıcı zolaq 

salınmış, yeni müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. Prospektin kənarında təbii qaya daşlarından və 

üzlük tavalardan istifadə olunmaqla dekorativ hasar inşa edilmişdir. Qovlar şəhərinin Vağzal və Şəhriyar 

küçələrində ictimai binaların, ticarət və xidmət obyektlərinin fasadları müasirləşdirilmiş və yeni layihələr 

əsasında obyektlər tikilmişdir. 

Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, sahəsi 5 hektar olan Qovlar şəhər mədəniyyət və 

istirahət parkında istinad divarları tikilmiş və bəzədilmişdir. Parkda yeni layihə əsasında inşa edilmiş 

fəvvarə istirahət məkanına əlavə gözəllik verir. Burada Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarının xatirəsini 

əbədiləşdirən memorial kompleks daha uyğun yerdə bərpa edilərək ətrafı abadlaşdırılmışdır. İşıqlandırma 

və suvarma sistemlərinin yenidən qurulduğu parkda qazonlar salınmış, dekorativ ağac və gül kolları 

əkilmişdir. Uşaqların istirahətinin səmərəli təşkili məqsədi ilə attraksionlar və digər əyləncə qurğuları 

quraşdırılmışdır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev parkda görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 5 iyul  
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Prezident İlham Əliyev Tovuz şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması 

layihəsi ilə tanış olmuşdur 

(5 iyul 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 5-də Tovuz şəhərinin su təchizatı və 

kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsi ilə tanış olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyevin 2005-ci il oktyabrın 14-də imzaladığı Sərəncama əsasən Azərbaycan 

regionlarının, o cümlədən Şirvan şəhəri, Hacıqabul, Kürdəmir, Saatlı, Sabirabad, Ağstafa, Gədəbəy, Qazax, 

Şəmkir və Tovuz rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər planı təsdiq 

edilmişdir. Tədbirlər Planına uyğun olaraq Tovuz şəhərinə də içməli su xəttinin çəkilişi nəzərdə tutulurdu. 

Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamı ilə Ağstafa və Tovuz şəhərlərinin su təchizatının yenidən 

qurulması və kanalizasiya sisteminin yaradılması layihələrinin icrası Ərazilərin Bərpası və Yenidən 

Qurulması üzrə Agentliyə tapşırılmış və layihə-smeta sənədləri hazırlanaraq həmin ilin noyabr ayında 

“Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” ASC tərəfindən işlərin yerinə yetirilməsinə 

başlanmışdır. Layihələrin icrasına 2010-cu ilin dekabr ayında start verilmişdir. Tovuz şəhərinin su təchizatı 

və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsi rayon mərkəzi, Abulbəyli, Bozalqanlı, Aşağı 

Öysüzlü, Düz Cırdaxan, Cəlilli və Qazqulu kəndlərinin su tələbatını ödəyəcəkdir. Layihənin tələblərinə 

əsasən 16 min şəhər və 28 min kənd əhalisinin sutka ərzində su tələbatı tam ödənilməlidir. Bütövlükdə 

tikintinin başa çatdırılması ilə 20 min şəhər və 30 min kənd əhalisinin suya olan tələbatı tam ödəniləcəkdir. 

Mənbədən alınan suyun keyfiyyəti mövcud içməli su standartlarına tam uyğundur. Gələcəkdə Tovuzçay 

dəryaçasının tikintisinin başa çatdırılması ilə əlaqədar quyuların məhsuldarlığının artması da gözlənilir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Tovuz şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və 

kanalizasiya sisteminin yaradılması işləri 3 mərhələdə aparılmışdır. 

Birinci mərhələdə magistral boru xətti, su anbarları, xlorlama və digər struktur obyektlərinin 

tikintisi başa çatmışdır. Bu mərhələdə subartezian quyularından nasos stansiyasına qədər 1588 metr 

uzunluqda polietilen borulardan xətt, nasos stansiyasından su anbarları meydançasına qədər magistral su 

kəməri və su anbarlarından şəhər şəbəkəsinə qədər uzunluğu 3434 metr olan magistral su xətləri 

çəkilmişdir. Suqəbuledici qurğular meydançasında keçid məntəqəsi, suqəbuledici kamera, suya xlor vurma 

və laboratoriya binaları, hər birinin həcmi 2500 kubmetr olan yeni su anbarları tikilmişdir. 

Azərbaycan Prezidentinə icra işlərinin ikinci mərhələsi barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, bu 

mərhələdə hidrogeoloji və mühəndis-axtarış işlərinin nəticəsinə əsasən su mənbəyi olaraq Tovuzçayın 

məcrası boyunca Qazqulu kəndi zonasında 5 subartezian quyusu qazılmış, şəhərin su və kanalizasiya 

şəbəkələri, kanalizasiya kollektor xətti, yerli “Su-kanal” İdarəsi üçün xidməti bina və istehsalat bazası 

tikilmişdir. 

Layihənin icrasının üçüncü mərhələsində çirkab su təmizləyici qurğular kompleksinin tikintisi və 

texnoloji sistemlərin quraşdırılması işləri aparılır. Kanalizasiya şəbəkələri sisteminin potensialı Tovuz 

şəhərinin Əlimərdanlı, Abulbəyli və Bozalqanlı kəndlərini əhatə edir. Məhsuldarlığı gün ərzində 7 min 

kubmetr olan çirkabtəmizləyici qurğuya gələcəkdə əlavə yaşayış məntəqələrinin də qoşulması mümkün 

olacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev şəhərə çəkilmiş yeni su xəttinin açılışını bildirən düyməni basdı. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 5-də Qazax və Ağstafa rayonlarında 

da səfərdə olmuş, bir sıra istehsal və sosial obyektlərin açılışlarında da iştirak etmişdir. 

 

AZƏRTAC 

2013, 5 iyul  

 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

Dövlət Proqramı 

2009-2013 

 

153 

 

Tovuzda Hemodializ Mərkəzi açılmışdır 

(5 iyul 2013-cü il) 

 

İyulun 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Tovuzda Hemodializ Mərkəzinin 

açılışında iştirak etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı səhiyyə ocağının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezident İlham Əliyevin 

uğurla davam etdirdiyi sosial yönümlü siyasətin tərkib hissəsi olan insanların sağlamlığının qorunması 

dövlətimizin qarşıya qoyduğu prioritet məsələlərdən biridir. Həyata keçirilən sosial siyasət nəticəsində 

dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan vəsaitin ildən-ilə artırılması tibb müəssisələrinin fəaliyyətinin 

yaхşılaşdırılmasına, ümumilikdə tibbi хidmətin beynəlxalq səviyyəyə çatmasına zəmin yaratmışdır. 

Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafı Heydər Əliyev Fondu və qurumun prezidenti Mehriban Əliyevanın da 

fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindəndir. Ötən illər ərzində Azərbaycan səhiyyəsinin uğurlarından biri də 

regionlarda vətəndaşlarımızın sağlamlığının qorunması istiqamətində atılan addımlardır. Xüsusilə də 

müalicə diaqnostika mərkəzlərinin və digər səhiyyə obyektlərinin tikilib istifadəyə verilməsi regionlarda 

əhalinin müayinə və müalicəsinin lazımi səviyyədə təşkilinə əlverişli şərait yaradır. Böyrək 

çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələrə son illər dövlət səviyyəsində xüsusi diqqət yetirilir. Tovuzda 

Hemodializ Mərkəzinin tikilməsi bunu bir daha sübut edir. 

Mərkəzlə tanışlıq zamanı diqqətə çatdırıldı ki, bu üçmərtəbəli səhiyyə ocağının tikintisinə 2008-ci 

il sentyabrın 24-də başlanmışdır. Mərkəzin təməlqoyma mərasimində Prezident İlham Əliyev iştirak 

etmişdir. Hemodializ Mərkəzinin inşaat işləri müasir texnologiyalar və qabaqcıl təcrübələr əsasında həyata 

keçirilmişdir.  

Tibb ocağının foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın ölkəmizdə səhiyyə sisteminin inkişafındakı xidmətlərini 

əks etdirən fotoşəkillərdən ibarət stend yaradılmışdır. Hemodializ Mərkəzində qəbul, hemodializ və 

diaqnostika şöbələri fəaliyyət göstərir.  

Prezident İlham Əliyev hemodializ şöbəsi ilə tanış oldu.  

Bildirildi ki, burada müasir tipli 20 hemodializ aparatı quraşdırılmışdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, hazırda Azərbaycanda 2208 nəfər böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. 

Onların hamısı dövlət vəsaiti hesabına müalicə alır, müvafiq dərman vasitələri ilə tam təmin olunurlar. Qərb 

bölgəsində böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələr Hemodializ Mərkəzinin xidmətindən istifadə 

edə biləcəklər. Ümumilikdə qərb bölgəsi üzrə 308 hemodializ xəstəsi vardır. Bu günədək Tovuz və Qazax 

rayonlarından olan xəstələr Gəncədəki Hemodializ Mərkəzinin xidmətindən istifadə edirdilər. Yeni 

Mərkəzin fəaliyyətə başlamasından sonra artıq bu bölgədən olan xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət 

çəkən xəstələrin hemodializ seansları qəbul etmək üçün respublikanın digər regionlarına və Bakıya 

getmələrinə ehtiyac olmayacaqdır. 

Məlumat verildi ki, Tovuz Hemodializ Mərkəzində iki növbədə təqribən 160 xəstə dializ 

olunacaqdır. Mərkəzin müasir şəraitlə təmin edilməsi, ilk növbədə, burada tibbi müayinə və müalicə işinin 

ən yüksək səviyyədə təşkili və aparılması üçün hərtərəfli imkan yaradır. Bu tibb ocağının istifadəyə 

verilməsi həm də ölkəmizdə səhiyyə sisteminin ən müasir səviyyəyə çatdırılması istiqamətində dövlət 

tərəfindən görülən tədbirlərin növbəti uğurudur. Dövlətimizin başçısının təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu 

tədbirlər Azərbaycanda səhiyyə sisteminin daha yaxşı təşkilinə geniş imkanlar açmışdır.  

 

Mərkəzlə tanışlıqdan sonra tibb ocağının kollektivi və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri 

ilə görüşən Prezident İlham ƏLİYEV dedi: 

- Bu gün yenə Tovuzdayam, çox şadam, sizinlə bərabər olmağımdan çox məmnunam. Keçən il də 

görüşmüşdük. Son illər ərzində bir neçə dəfə Tovuza gəlmişəm və bu gün də gözəl açılışlar, gözəl tədbirlər 

keçirilir. Əlbəttə, onların içində bu Diaqnostika və Hemodializ Mərkəzi xüsusi yer tutur.  

Yadımdadır, bu mərkəzin təməl daşını bərabər qoymuşduq və şadam ki, indi gözəl bir tibb ocağı 

yaradılıbdır. Bütün şərait vardır. Bunun adı Hemodializ Mərkəzidir, amma əslində burada həm diaqnostika, 

həm müalicə, eyni zamanda, cərrahiyyə üçün imkanlar vardır. Böyük bir tibb mərkəzidir və hesab edirəm 

ki, vətəndaşlar bu mərkəzdən səmərəli şəkildə istifadə etməlidirlər. Əlbəttə ki, ilk növbədə, profilaktik 

tədbirlər görülməlidir. Diaqnostika müalicənin aparılması üçün başlıca şərtdir. Mən bütün tibb ocaqlarının 
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açılışlarında qeyd edirəm və bir daha deyirəm, gərək vətəndaşlar vaxtlı-vaxtında müayinədən keçsinlər ki, 

öz sağlamlıqlarını qoruya bilsinlər.  

İnsan amili bizim siyasətimizin prioritetidir. Bu mərkəzlərin açılması da onu göstərir ki, çox güclü 

sosial siyasət aparılır. Bu diaqnostika və müalicə mərkəzlərinin tikintisi indi geniş vüsət almışdır. Son 10 il 

ərzində Azərbaycanda 500-dən çox tibb mərkəzi tikilmişdir və demək olar ki, bütün bölgələrdə keyfiyyətli 

tibbi xidmət almaq üçün indi imkan vardır. Avadanlıq ən müasir standartlara cavab verir, memarlıq 

baxımından bütün xəstəxanalar çox gözəldir, çox genişdir, rahatdır və demək olar ki, indi elə bölgə yoxdur 

ki, orada müasir tibb ocağı olmasın. Məhz qarşıya belə məqsəd qoyulmuşdur ki, hər bir yaşayış 

məntəqəsində, böyük şəhərlərdə, rayon mərkəzlərində keyfiyyətli tibbi xidmət olmalıdır. Mən şadam ki, 

artıq Tovuzda da bu mərkəz yaradılır və insanların sərəncamına verilir.  

Deyə bilərəm ki, son illər bütövlükdə səhiyyə sahəsində nəticələr yaxşıdır. Bunu həm biz deyirik, 

həm də beynəlxalq qurumlar və onların arasında dünya miqyasında bu məsələlərlə məşğul olan Dünya 

Səhiyyə Təşkilatı bunu qeyd edir. Keçən il Bakıda keçirilmiş Avropa Konfransında qeyd olundu ki, 

Azərbaycanda səhiyyə sahəsində böyük irəliləyiş əldə edilmişdir. Bunu statistik göstəricilər də təsdiqləyir. 

Səhiyyə sisteminin səmərəliliyini göstərən bir neçə meyar vardır. Onların arasında insanların ömrünün 

uzunluğu, - Azərbaycanda bu istiqamətdə irəliləyiş vardır, - artır, uşaq ölümü isə azalır. Uşaq ölümü bizdə 

bütün dövrlərdə böyük problem idi. Bu gün də o problem hələ ki, lazımi səviyyədə həll olunmur. Hələ ki, 

biz inkişaf etmiş ölkələrdən bir az geridəyik. Ancaq hesab edirəm ki, belə mərkəzlərin yaradılması və digər 

tədbirlərin görülməsi nəticəsində biz bu sahədə də dünyanın aparıcı ölkələrinin səviyyəsinə qalxmalıyıq və 

digər göstəricilər deməyə əsas verir ki, səhiyyə sisteminin təkmilləşməsində yaxşı nəticələr vardır.  

Amma hələ ki, bu sahə bizi tam qane edə bilməz. Əlbəttə ki, biz çalışırıq müasir mərkəzlər tikilsin, 

avadanlıq alınır, böyük vəsait xərclənir. Ancaq bəzi hallarda xidmətlərin keyfiyyəti bizi qane etmir və bu 

məsələlər üzərində daha da çox işləməliyik.  

Burada göstəriləcək xidmət əminəm ki, yüksək səviyyədə olmalıdır. Yaxın zamanlarda bu mərkəz 

fəaliyyətə başlayacaqdır. İndi fəaliyyətə başlamaq üçün bütün imkanlar vardır. Burada yaxşı həkim heyəti 

formalaşmalıdır ki, Tovuz rayonunun sakinlərinə yaxşı xidmətlər göstərilsin. İnsanın sağlamlığı üçün lazım 

olan amillər bəllidir. İlk növbədə, diaqnostika və müalicə vaxtında aparılmalıdır, eyni zamanda, əlbəttə ki, 

ətraf mühit yaxşı vəziyyətdə olmalıdır. Bu baxımdan Tovuzda heç bir problem yoxdur, ekoloji vəziyyət 

burada yaxşıdır. İçməli su mütləq təmiz olmalıdır və bu gün biz Tovuzda içməli su layihəsinin istismara 

verilməsini qeyd edəcəyik. Bu da hesab edirəm ki, böyük hadisədir. Ondan sonra əlbəttə ki, keyfiyyətli qida 

olmalıdır. Biz bu məsələyə də diqqət yetiririk. Müvafiq orqanlar istehlak bazarındakı vəziyyəti müşahidə 

edir, nəzarət edirlər. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə də irəliləyiş vardır. Digər amillər də öz rolunu oynayır. 

Onların arasında idman da çox vacib məsələdir. Tovuzda artıq neçə ildir ki, idman mərkəzi vardır. Yəni 

bütün bu amillər insanların sağlamlığını təmin edir və eyni zamanda, maddi rifah məsələləri. Son illər 

ərzində biz Azərbaycanda bütün bu istiqamətlər üzrə yaxşı dinamikanı görürük. Nəinki Tovuzda, istənilən 

bölgədə, bütün bu istiqamətlər üzrə bizim siyasətimiz aparılır. Bu ilin sonunda regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı üzrə ikinci Dövlət Proqramı başa çatır və proqramda nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər artıqlaması 

ilə öz həllini tapır.  

Gələcək planlarımızla bağlı da bizim kifayət qədər dəqiq fikirlərimiz vardır. Gələcək illərdə 

Azərbaycan əlbəttə ki, bundan da sürətlə inkişaf etməlidir və edəcəkdir. Bütün infrastruktur layihələri yaxın 

gələcəkdə başa çatmalıdır. Deyə bilərəm ki, Tovuzda da bu istiqamət üzrə işlər yaxşı gedir. Bu gün buraya 

gəlməzdən əvvəl biz yeni kəndləri birləşdirən yolun açılışında da iştirak etdik. Bu, Tovuz rayonunda icra 

edilən ikinci böyük layihədir. Birinci layihəni biz keçən il başa vurduq. İndi ikinci layihə. Beləliklə, 80-ə 

yaxın kəndi birləşdirən bu yollar artıq istismara verilir. Yol inkişaf, həyat və rahatlıq deməkdir. Onu da 

qeyd etmək istəyirəm ki, bütün bu layihələr sırf sosial xarakter daşıyır. Bu layihələrin heç biri kommersiya 

xarakteri daşımır. Bu layihələrə qoyulan investisiyalar insan kapitalına qoyulan investisiyalardır. Bax, bu 

mərkəz, içməli su layihəsi, kənd yollarının inşası, Olimpiya Kompleksi, məktəb tikintisi Tovuzda geniş 

vüsət almışdır. Bütün bu layihələr insanlar üçündür, ölkəmiz üçündür, sizin üçündür və dövlətin borcudur 

ki, bu siyasəti aparsın. Azərbaycanda bu istiqamət üzrə çox ciddi siyasət aparılır. Dəfələrlə demişəm və bir 

daha demək istəyirəm ki, bu, sadəcə xoş sözlər deyil, bizim bütün siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan 

vətəndaşı, onun sağlamlığı, təhlükəsizliyi, rifahı və rahatlığı dayanır. 

Mən hər dəfə belə açılışlarda olarkən çox sevinirəm və eyni zamanda, düşünürəm ki, biz daha nə 

etməliyik, əlavə nə etməliyik. Keçən dəfə Tovuzda olarkən mən icra başçısından, sonra deputatlardan 

soruşdum əlavə nə etməliyik?! Onlar kənd yolu layihəsini verdilər, indi onu da icra edirik. İndi sizdən 
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soruşmaq istəyirəm ki, biz əlavə nə etməliyik ki, burada işlər daha da yaxşı getsin. İndi yəqin ki bu 

məsələlərlə bağlı sizin fikirləriniz vardır. 

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tofiq ZEYNALOV: Daha yaxşı işləməliyik, cənab 

Prezident. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Əlbəttə, hər kəs yaxşı işləməlidir, hər kəs öz vəzifə borcunu yerinə 

yetirməlidir - vətəndaşlar, icra nümayəndələri, digər fəallar. Çünki bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, 

Azərbaycan daha da güclü dövlətə çevrilsin və bütün işlər Azərbaycanda yüksək səviyyədə aparılsın. 

 

X X X 

 

Azərbaycanın tərəqqisinə, xalqın firavanlığına, həmçinin Tovuzun inkişafına göstərdiyi diqqət və 

qayğıya görə tovuzluların ən xoş arzularını Prezident İlham Əliyevə çatdıran rayon ictimaiyyətinin 

nümayəndəsi Aybəniz DƏMİROVA dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident,  

İcazə verin, sizi rayonumuzun ictimaiyyəti adından, o cümlədən səhiyyə işçiləri adından 

salamlayım, rayonumuza “Xoş gəlmisiniz” deyim. Məmnunluq hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, bu gün 

açılışına yığışdığımız bu müəssisə Sizin Tovuz rayonuna növbəti böyük töhfənizdir. Bütün bunlara görə 

biz Sizə səmimi minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Sizin doğma Azərbaycanımıza rəhbərlik etdiyiniz 

bu 10 ildə ölkəmizin siması köklü surətdə dəyişmişdir. Kəndlərimiz, şəhərlərimiz tanınmaz dərəcədə 

gözəlləşib. Bununla bərabər, insanlarımızın da həyat səviyyəsi, həyat şəraiti, onların ictimai-siyasi həyata 

baxışları da tamamilə dəyişmişdir.  

Bu gün ölkəmizin bütün bölgələri kimi, Tovuz rayonu da gündən-günə inkişaf edir. Bu qısa müddət 

ərzində Tovuz rayonunda çoxsaylı təhsil, səhiyyə, mədəniyyət ocaqları tikilmiş, parklar salınmış, geniş 

yollar çəkilmişdir. Bütün bunların hamısı Azərbaycanın çiçəklənməsini göstərir. Bu gün açılışına 

yığışdığımız bu mərkəz öz gözəlliyi ilə şəhərimizə xüsusi yaraşıq verməklə yanaşı, əhalimizin sağlamlığına 

xidmət göstərəcəkdir. Bu mərkəz ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Bu mərkəzdə tibbi heyətin 

fəaliyyəti üçün bütün şərait yaradılmışdır. Mərkəz hemodializ və perinatal şöbələrindən, laboratoriyalardan, 

rentgen-diaqnostika kabinetlərindən və digər otaqlardan ibarətdir. İki il əvvəl istifadəyə verilmiş 80 

çarpayılıq Tovuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanası və bugünkü istifadəyə verilən bu mərkəz bizə imkan 

yaradacaqdır ki, Sizin göstərişlərinizi həyata keçirək, insanlara daha yaxşı, yüksək keyfiyyətli tibbi xidmət 

göstərək. 

Cənab Prezident, 2008-ci il sentyabrın 14-də Siz Tovuz ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüşünüzdə demişdiniz ki, rayondakı infrastruktur obyektlərinin, xidmətin səhiyyə və təhsil ocaqlarının 

səviyyəsi dünya ölkələrinin səviyyəsində olmalıdır, Azərbaycan vətəndaşları gözəl şəraitdə yaşamalıdırlar, 

yaxşı iş yerlərində işləməlidirlər, onlar üçün yaxşı iş yerləri olmalıdır, uşaqlarımız yaxşı məktəblərdə 

oxumalıdır, əhaliyə yüksək keyfiyyətli tibbi xidmət göstərilməlidir. Artıq Sizin dedikləriniz bu gün öz 

təsdiqini tapmışdır. Biz bütün bunlara görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bir həkim kimi bildirmək 

istəyirəm ki, Siz həmişə əhalinin sağlamlığı ilə bağlı sahələrin inkişafına xüsusi diqqət yetirirsiniz. Bu gün 

Tovuz rayonunda su-kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin icrasına Sizin xeyir-duanızla 

başlanması rayonumuz üçün xüsusi əhəmiyyətə malik tarixi hadisədir. Buna görə biz Sizə 

minnətdarlığımızı bildiririk.  

Bu layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində insanlarımız ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təmin 

olunacaqlar və rayonumuzda antisanitariya hallarının, infeksion xəstəliklərin yayılmasının qarşısı 

alınacaqdır. Biz bunları görürük, bunları yüksək qiymətləndiririk. Buna görə Sizə yenə də öz dərin 

minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Bu gün əhalinin sağlamlığı naminə görülən işlər gələcək 

nəslin sağlamlığına göstərilən qayğıdır.  

Möhtərəm Prezident, biz canlı şahidik ki, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli 

davamçısı kimi Siz son 10 ildə Azərbaycanı, xalqımızı yorulmaz fəaliyyətiniz, mətin iradənizlə daim 

xoşbəxt gələcəyə doğru aparırsınız və bunu hər bir azərbaycanlı öz həyatında hiss edir. Onlar əmindirlər ki, 

bütün arzularını Siz reallaşdıracaqsınız, Siz gerçəkləşdirəcəksiniz. Biz həmişə Sizinləyik, Sizin siyasətinizi 

dəstəkləyirik. Azərbaycanın bu günü, gələcəyi Sizinlədir. Həmişə Sizin yanınızdayıq. Allah Sizi qorusun. 

 

X X X 
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Prezident İlham ƏLİYEV: Siz 2008-ci ili yada saldınız. Doğrudan da o vaxt mən belə ifadələr 

işlədirdim ki, hər şey dünya səviyyəsində olmalıdır. Amma iş burasındadır ki, son beş il ərzində dünya 

standartları bir qədər aşağı düşdü, Azərbaycan standartları qalxdı. 

Belə mərkəzlər deyə bilərəm ki, hər bir inkişaf etmiş ölkə üçün bir nümunə olmalıdır. Hesab edirəm 

ki, belə də vardır. Çünki mən dünyanın müxtəlif yerlərində olmuşam. Əlbəttə ki, vəziyyətlə tanış olmuşam. 

Deyə bilərəm ki, belə yaraşıqlı, gözəl, o cümlədən memarlıq baxımından gözəl tibb mərkəzləri heç də hər 

bir ölkədə tikilmir. Azərbaycanda dövlət nəzarətində olan bütün obyektlər böyük zövqlə, ustalıqla tikilir. 

Eyni zamanda, bu obyektlər şəhərləri gözəlləşdirir. Bax bu mərkəz də öz memarlığı ilə seçilir. Burada və 

bütünlükdə bizim tibb ocaqlarında yaradılan şərait, alınan avadanlıqlar ən müasir standartlara cavab verir. 

Çünki mən həmişə deyirəm ki, ən yaxşı şərait bizdə olmalıdır. Azərbaycan vətəndaşı yaşadığı bölgədən 

asılı olmayaraq ən gözəl xidmətə malik olmalıdır. Ona görə bizdə tikilən məktəblər elə bil ki, saraydır. 

Bizdə tikilən xəstəxanalar da, həmçinin çəkilən yollar, digər obyektlər də yüksək səviyyədədir. Son bir neçə 

il ərzində mən daha çox Azərbaycan standartları haqqında danışıram. Əgər biz dünyada gedən proseslərə 

siyasi, iqtisadi hadisələrə nəzər salsaq, görərik ki, doğrudan da Azərbaycan standartları bu gün bir çox 

ölkələr üçün nümunə olmalıdır. Bizdə olan sabitlik, inkişaf, hətta böhranlı illərdə yaşanan tərəqqi deyə 

bilərəm ki, heç bir yerdə yoxdur. Azərbaycanda mövcud olan sabitlik, ictimai asayiş - bütün bunlar 

reallıqlardır. Biz Azərbaycan vətəndaşları bu reallıqlara öyrəşmişik. Ancaq heç də hər yerdə belə deyildir. 

İndi biz televizordan, başqa informasiya mənbələrindən görürük ki, nə qədər böyük problemlər yaşanır 

dünyanın istənilən yerində. Bütün qitələrdə çox ağır hadisələr baş verir. Azərbaycan elə bil ki, bir inkişaf, 

sabitlik, həmrəylik adasıdır. Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda aparılan işlər xalq 

tərəfindən nəinki dəstəklənir, eyni zamanda, xalq bilavasitə bu işlərin iştirakçısıdır. Görülən bütün işlər bir 

məqsədi güdür ki, Azərbaycanın maraqları müdafiə olunsun, qorunsun, daha da yaxşı şərait yaradılsın, 

maddi rifah artsın, ölkəmiz dövlət müstəqilliyini qorusun, möhkəmləndirsin və bölgədəki mövqelərini daha 

da gücləndirsin.  

Hesab edirəm ki, son illər ərzində biz böyük dərəcədə bu hədəflərə çata bilmişik. Bu hədəflər hələ 

2003-cü ildə qarşıya qoyulmuşdur. Son 10 il ərzindəki işlər hesab edirəm ki, təqdirə layiqdir. Ancaq bunu 

əlbəttə ki, siz qiymətləndirməlisiniz. Mən sadəcə olaraq çalışıram və çalışacağam ki, sizə - yəni Azərbaycan 

vətəndaşlarına xidmət edim. Görəndə ki, hansısa gözəl bir nəticə əldə olunur, əlbəttə, mən də sizin qədər 

buna sevinirəm. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

AzərTAc 

5 iyul 2013-cü il 
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Gəncə şəhəri 

 
2009, 25 may 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Gəncə şəhərinə, Göygöl və Şəmkir rayonlarına səfəri: Gəncədə 

Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

➢ Nizami Gəncəvinin abidəsində aparılan yenidənqurma işləri ilə tanışlıq 

➢ Gəncə şəhər polis idarəsinin yeni inzibati binasının açılışı 

➢ Azərbaycan Prezidenti, Ali baş komandan İlham Əliyev Daxili Qoşunların “N” hərbi hissəsində 

olmuşdur 

➢ Gəncədə 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Milli Şurasının və hökumətinin yerləşdiyi 

binada xatirə lövhəsi açılmışdır 

➢ Şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

 

2010, 11 fevral 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Gəncə şəhərinə səfəri: Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

➢ Gəncədə “Ramada Plaza” mehmanxanası istifadəyə verilmişdir 

➢ Gəncə şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

 

2011, 9 fevral 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Gəncə şəhərinə və Samux rayonuna səfəri: Gəncədə ümummilli 

lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Prezident İlham Əliyev əsaslı yenidənqurma işləri aparılmış “Xan bağı” mədəniyyət və istirahət parkı 

ilə tanış olmuşdur 

➢ Yevlax-Gəncə avtomobil yolunda tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq 

➢ Gəncədə fiziki qüsurlu insanlar üçün Regional İnformasiya Mərkəzi açılmışdır 

➢ Prezident İlham Əliyev Gəncədə “İmamzadə” dini kompleksində tikinti-bərpa işlərinin gedişi ilə tanış 

olmuşdur 

➢ Gəncə şəhəri ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

 

2012, 21 yanvar 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Gəncə şəhərinə və Goranboy rayonuna səfəri: Gəncə şəhərində 

ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Gəncə Dövlət Filarmoniyası binasının təməli qoyulmuşdur 

➢ Gəncədə dahi Nizaminin məqbərəsi ətrafında aparılan yenidənqurma işləri ilə tanışlıq 

➢ Qədim Gəncədə Nəriman Nərimanov parkı açılmışdır 

➢ Prezident İlham Əliyev Gəncədə Bayraq Meydanının açılışında iştirak etmişdir 

➢ Gəncədəki “Xəmsə” abidə kompleksində Nizami Gəncəvinin heykəli açılmışdır 

➢ Gəncədə Heydər Əliyev Mərkəzinin təməli qoyulmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev Gəncədəki “İmamzadə” kompleksində aparılan təmir-bərpa və tikinti işlərinin 

gedişi ilə tanış olmuşdur 

➢ Gəncədə “Qala” kompleksi yaradılır 

➢ Prezident İlham Əliyev Gəncənin Cavad xan küçəsində aparılan abadlıq-quruculuq işləri ilə tanış 

olmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev “DET AL” Alüminium MMC-nin Gəncə alüminium zavodu kompleksinin 

açılışında iştirak etmişdir 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Gəncə şəhərinə, Göygöl və Şəmkir rayonlarına səfəri 

Gəncədə Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

(25 may 2009-cu il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 25-də Gəncə şəhərinə gəlmişdir. 

Azərbaycanın ən böyük sənaye mərkəzlərindən biri olan Gəncədə son illərdə aparılan quruculuq 

işləri şəhərin həyatına inkişaf, tərəqqi və müasirlik gətirmişdir. Bunun nəticəsidir ki, cari ilin əvvəlində 

ümumi məhsul istehsalı 61,3 milyon manat təşkil etmişdir. Məhsul istehsalının 27,3 faizi sənaye, 8,4 faizi 

tikinti, kənd təsərrüfatı və rabitə, 20 faizi nəqliyyat, 44,3 faizi topdansatış və pərakəndə ticarət sahəsini 

əhatə edir. Sənayedə bu ilin ilk rübündə16,7 milyon manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur. Bütün maliyyə 

mənbələri hesabına şəhər iqtisadiyyatı və sosial sahələrin inkişafına 4,7 milyon manatdan çox investisiya 

qoyulmuşdur. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə şəhərin işıqlandırma sisteminin ən müasir formada 

qurulması, binaların fasadlarının üzlənməsi və abadlıq işlərinin aparılması istiqamətində də ciddi işlər 

görülmüşdür. Bununla da iki min ildən çox yaşı olan Gəncə bu gün qədimliklə müasirliyin qovuşduğu bir 

məkana çevrilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə şəhərin mərkəzindəki Heydər Əliyev meydanına gəldi, ulu öndərin 

abidəsini ziyarət edərək, gül dəstəsi qoydu. 

 

AZƏRTAC 

2009, 25 may  

  

https://azertag.az/
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Nizami Gəncəvinin abidəsində aparılan yenidənqurma işləri ilə tanışlıq 

(25 may 2009-cu il) 

 

Mayın 25-də Prezident İlham Əliyev dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin qədim Gəncənin 

mərkəzindəki abidəsində aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur. 

Məlumat verilmişdir ki, 1949-cu il aprelin 30-da tuncdan qoyulmuş bu möhtəşəm abidənin 

Daşkəsən mərmərindən hazırlanmış postamenti artıq köhnəlmişdir. Hazırda postamentin mərmər örtüyü 

yenisi ilə əvəzlənir, abidənin ətrafında abadlıq işləri aparılır, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılır, yeni 

oturacaqlar qoyulur. 

Bu ay başlanmış yenidənqurma işlərinin iyunun 15-də - Milli Qurtuluş günündə başa çatdırılması 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı Gəncədə aparılan abadlıq və quruculuq işləri ilə bağlı əlavə tapşırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2009, 25 may  
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Gəncə şəhər polis idarəsinin yeni inzibati binasının açılışı 

(25 may 2009-cu il) 

 

Mayın 25-də Gəncədə şəhər polis idarəsinin yeni inzibati binasının açılışı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak etmişdir. 

Daxili işlər naziri, general-polkovnik Ramil Usubov Ali baş komandana raport verdi. 

Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali baş komandanı İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi və bina 

ilə tanış oldu. 

Tikintisinə 2008-ci ilin aprelində başlanılmış və ümumi sahəsi 7 min kvadratmetr olan yeni bina 

zirzəmi də daxil olmaqla, dörd mərtəbədən ibarətdir. Sifarişçi Daxili İşlər Nazirliyinin əsaslı tikinti 

idarəsidir. 

Tikinti işlərində yerli materiallarla yanaşı, Türkiyə, İtaliya və Avropanın digər ölkələrindən 

gətirilmiş inşaat məmulatından da istifadə olunmuşdur. 

Dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə 2004-cü ildə qəbul olunmuş “Polis orqanlarının fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsinə dair dövlət proqramı” daxili işlər orqanlarında islahatların aparılmasında, maddi-

texniki bazanın və şəxsi heyətin sosial müdafiəsinin gücləndirlməsində, həmçinin iş şəraitinin daha da 

yaxşılaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Son üç ildə Daxili İşlər Nazirliyi üçün 50-dən çox inzibati, 

xidməti, xüsusi və digər təyinatlı yeni binaların tikilib istifadəyə verilməsi bu diqqət və qayğının nəticəsidir. 

Daxili işlər orqanlarında xidməti hazırlığın yüksəldilməsi, intizamın güclənməsi, mənəvi-psixoloji 

durumun və sosial müdafiənin yaxşılaşdırılması, peşəkar kadr heyətinin yaradılmasına böyük diqqət 

göstərilir. 

Bildirildi ki, binada növbətçi hissə, əməliyyat-rabitə qovşağı, silah otağı, qeydiyyat və şəxsiyyət 

vəsiqəsi, istintaq və təhqiqat, mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə və cinayət axtarışı, kadrlar şöbələri, post-

patrul xidməti, xüsusi təyinatlı əməliyyat taburları, kriminalistik tədqiqatlar, ictimai təhlükəsizlik və 

yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktik işin təşkili, narkotiklərlə mübarizə bölmələri, anbar fəaliyyət 

göstərir. 

Binanın yarımzirzəmisində fövqəladə hallar zamanı xüsusi təyinatlı əməliyyat taburunun 

əməkdaşları üçün 30 yerlik yataqxana da yerləşir. 

İkinci mərtəbənin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin mənalı həyatına, onun polis 

orqanlarına göstərdiyi diqqət və qayğıya həsr olunmuş guşə yaradılmışdır. Bu mərtəbədə 50 nəfərlik brifinq 

zalı, dəftərxana da yerləşir. 

Üçüncü mərtəbənin foyesində Prezident, Ali baş komandan İlham Əliyevin hüquq mühafizə 

orqanlarına, xüsusilə polisə göstərdiyi diqqət və qayğını əks etdirən guşə vardır. Mərtəbədə 320 nəfərlik 

akt zalı da fəaliyyət göstərir. 

İdarənin ətrafında 1500 kvadratmetrlik ərazidə yaşıllıq zolağı salınmış, abadlıq işləri görülmüşdür. 

Bu, bir daha göstərir ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının, o cümlədən Daxili İşlər 

Nazirliyinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Prezident, Ali baş 

komandan İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər daxili işlər orqanlarının işinin 

daha yaxşı təşkilinə geniş imkanlar açır. 

Dövlətimizin başçısı idarənin kollektivini yeni binanın istifadəyə verilməsi münasibətilə təbrik etdi, 

onlara uğurlar arzuladı. 

 

AZƏRTAC 

2009, 25 may  
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Azərbaycan Prezidenti, Ali baş komandan İlham Əliyev Daxili Qoşunların “N” hərbi hissəsində 

olmuşdur 

(25 may 2009-cu il) 

 

Azərbaycan Prezidenti, Ali baş komandan İlham Əliyev mayın 25-də Gəncə şəhərinə səfəri 

çərçivəsində Daxili Qoşunların “N” hərbi hissəsində zabit yataqxanasının açılışında iştirak etmişdir. 

Daxili işlər naziri, general-polkovnik Ramil Usubov Ali baş komandana raport verdi. 

Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi və yataqxana ilə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, tikintisinə 2008-ci  ilin yanvarında başlanılmış bina 6 min kvadratmetr ərazini 

əhatə edir. Beşmərtəbəli binada 20 birotaqlı, 32 ikiotaqlı və 8 üçotaqlı mənzil vardır. Birinci mərtəbədə 12 

mənzil subay zabit və gizirlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Digər mərtəbələrdəki mənzillərdə isə ailəli zabit 

və gizirlər yaşayacaqlar. Bütün mənzillər soyuducu, mətbəx mebeli, qaz plitəsi, yataq dəstləri və televizorla 

təmin olunmuşdur. Mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi ilə təmin olunmuş binanın qarşısında uşaq şəhərciyi də 

salınmışdır. 

Prezident İlham Əliyev yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2009, 25 may  
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Gəncədə 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Milli Şurasının və hökumətinin yerləşdiyi 

binada xatirə lövhəsi açılmışdır 

(25 may 2009-cu il) 

 

Mayın 25-də Prezident İlham Əliyev 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Milli Şurasının 

və hökumətinin yerləşdiyi binada – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin girişində xatirə lövhəsinin 

açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı üzərində “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurası və hökuməti 16 

iyun 1918-ci ildən 16 sentyabr 1918-ci ilə qədər bu binada fəaliyyət göstərib” sözləri yazılmış lövhənin 

üstündən örtüyü götürdü. 

Xatırladaq ki, Azərbaycanın müstəqil dövlət olması ilk dəfə məhz bu binadan radioqram vasitəsilə 

bütün Avropa ölkələrinə elan edilmişdir. 

 

AZƏRTAC 

2009, 25 may  
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Şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(25 may 2009-cu il) 

 

Mayın 25-də Prezident İlham Əliyev Gəncədə ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan meydanda 

şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüb səmimi söhbət etmişdir.  

Gəncə Dövlət Universitetinin professoru Sevda QURBANƏLİYEVA dövlətimizin başçısına 

gəncəlilərin ən xoş arzularını çatdıraraq dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident, Sizi Nizami yurdunda böyük sevinclə salamlayırıq, qədim Gəncəyə 

xoş gəlmisiniz. Qürur hissi keçiririk ki, bu, son illərdə Sizin Gəncəyə 9-cu səfərinizdir. Bu, bizim üçün 

böyük şərəfdir və Sizin Gəncəyə olan qayğınızı, məhəbbətinizi göstərir. Hər gəlişiniz şəhərimizə böyük 

yeniliklər gətirir. Biz gəncəlilər hər zaman Sizin qayğınızı hiss edirik və Sizi doğma, ən əziz bir insan kimi, 

gəncəli kimi qəbul edirik.  

Cənab Prezident, bu gün ölkəmizin bütün regionları kimi, Gəncə də sürətlə inkişaf edir, abadlaşır. 

Burada böyük quruculuq işləri aparılır. Bu, Sizin gördüyünüz böyük işlərin nəticəsidir. Qədirbilən 

gəncəlilər bütün bunlara görə Sizi böyük məhəbbətlə qurucu İlham adlandırırlar.  

Cənab Prezident, ölkəmizdə elmə, təhsilə, mədəniyyətə göstərdiyiniz qayğı bir musiqişünas alim 

kimi məni çox sevindirir. Mehriban xanımın mənəvi dünyamızda böyük yeri olan muğamlarımıza 

göstərdiyi həssas münasibət, digər sahələrdə gördüyü işlər hamımızın ürəyindəndir. Biz şəhərimizdəki 

tarixi-memarlıq abidələrinin bərpasına görə Sizə və Mehriban xanıma daim minnətdar olacağıq.  

Bu gün biz fəxr edirik ki, hansısa bir ölkənin vassalı deyil, sözün əsl mənasında müstəqil dövlətin 

vətəndaşlarıyıq. Cənab Prezident, bu, ümummilli lider Heydər Əliyevin və Sizin müdrik siyasətinizin 

nəticəsidir. Biz Sizin fəaliyyətinizlə qürur duyuruq. Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Təşəkkür edirəm. Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. 

Gəncədə yenidən olmağımdan çox məmnunam. Hər dəfə bu şəhərdə olanda, buradakı gözəl yenilikləri 

görəndə ürəyim sevinir. Əminəm ki, siz də sevinirsiniz.  

Son illər ərzində Gəncənin inkişafı üçün doğrudan da çox böyük işlər görülübdür. Həm yerli icra 

orqanları çox yaxşı işləyiblər, həm şəhər fəalları. Ümumiyyətlə, gəncəlilər özləri gözəl şəhərini qururlar və 

şəhər gözəlləşir, abadlaşır, yeni binalar tikilir. Çox sevindiricidir ki, hətta bu böhranlı aylarda da tikinti, 

demək olar ki, dayanmır. Düzdür, bütün dünyanı bürümüş böhran istər-istəməz Azərbaycana da öz təsirini 

göstərir. Ancaq biz çalışırıq ki, bu təsiri minimum səviyyəyə endirək. Böyük müəssisələrin müvəqqəti 

olaraq dayanması da əlbəttə, bir tərəfdən bizi narahat edir, digər tərəfdən Azərbaycanın artıq mövcud olan 

qüdrətli iqtisadi potensialı deməyə əsas verir ki, bu, müvəqqəti xarakter daşıyır. Əminəm ki, böyük 

müəssisələr fəaliyyətini yaxın zamanlarda bərpa edəcək. Orada işləyən insanlar isə dövlət tərəfindən təmin 

edilir, onların maaşları verilir və veriləcəkdir.  

Gəncənin böyük tarixi var və mən çox şadam ki, şəhər öz tarixi simasını saxlamaqla müasirləşir, 

yeniləşir, çox gözəl binalar tikilir və bəzi köhnə binalar da bərpa olunur, təmir edilir. Bütün bunların çox 

böyük mənası var. Mən bu gün Bakıdan maşınla gələrkən böyük yol tikintisini də bir daha gördüm. Demək 

olar ki, Bakı-Gəncə avtomobil yolunun böyük əksəriyyəti artıq tikilib. Az hissə qalıb ki, o da ilin sonuna 

qədər bərpa edilməlidir, yenidən tikilməlidir və beləliklə, Bakıdan Gəncəyə çox rahat, özü də qısa müddət 

ərzində gəlmək mümkün olacaqdır.  

Burada çox qədim tarixi binaların bərpası, tarixi abidələrin bərpası əlbəttə ki, çox sevindiricidir. 

Azərbaycan öz keçmişinə çox böyük hörmətlə yanaşır. Bir neçə gün bundan sonra biz Respublika gününü 

qeyd edəcəyik. 91 il bundan əvvəl Şərqdə ilk dəfə olaraq yaradılmış demokratik respublika dünya 

miqyasında çox böyük hadisədir. Gəncənin və gəncəlilərin bu işlərdə fəal iştirakı bütün Azərbaycan xalqına 

yaxşı bəllidir. Müstəqilliyin əsasları məhz burada qoyulmuşdur. Bütün dövrlərdə gəncəlilər Azərbaycanın 

müstəqil ölkə kimi yaşamasında çox mühüm işlər görmüşlər. Bu gün siz də qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan 

müstəqil ölkə kimi yaşayır, müstəqil siyasət aparır, xalqın iradəsi ilə idarə olunur. Müstəqil siyasət bizə 

imkan verir ki, Azərbaycanın milli maraqları tam şəkildə müdafiə olunsun. İstər iqtisadi sahədə, istər siyasi 

sahədə, istər regionda baş verən hadisələrlə əlaqədar Azərbaycan nəinki öz sözünü deyir, hətta öz 

maraqlarını müdafiə də edə bilir.  

O ki qaldı, gələcək işlərimizə, bizim işlərimiz sistemli xarakter daşıyır. Son beş ildə regionların 

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının qəbul edilmiş qərarlar əsasında uğurlu icrası çox müsbət haldır. 

Növbəti beş il üçün yeni proqram tərtib olunub və icra edilməyə başlanmışdır.  
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Bizim iqtisadiyyatımızın əsas sahəsi energetikadır və dünyada neftin qiymətinin kəskin şəkildə 

düşməsi ilə bağlı bütün neft ixrac edən ölkələr, o cümlədən Azərbaycan da müəyyən çətinliklərlə üzləşib. 

Amma buna baxmayaraq, bütün sosial proqramlar icra olunur, infrastruktur layihələri davam etdirilir. 

Böhranın deyə bilərəm ki, Azərbaycana müsbət təsiri də olmuşdur. O da ondan ibarətdir ki, istehlak 

qiymətləri aşağı düşüb. Ancaq büdcə təşkilatlarında çalışan insanların əmək haqları vaxtında ödənilir, 

pensiyalar ödənilir və ildən-ilə onların məbləği artır, gələcəkdə də artacaqdır.  

Bu aylar ərzində iqtisadiyyatımız da artıb. Bütün dünyada iqtisadi tənəzzül müşahidə edilir, 

Azərbaycanda iqtisadi artım. Yəni bu, bir də onu göstərir ki, bizim uğurlarımızın əsas səbəbi neftin qiyməti 

deyil, əsas səbəbi aparılan islahatlardır və cəmiyyətdəki çox gözəl əhval-ruhiyyə, ab-havadır. Əlbəttə ki, 

Azərbaycanın ikinci şəhəri Gəncənin belə gözəl görkəm alması bütövlükdə Azərbaycanda gedən işlərin 

nəticəsidir.  

Mən bütün bu uğurlarla, son illər ərzində əldə edilmiş uğurlarla sizi ürəkdən təbrik edirəm, sizə 

yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sizə söz verirəm ki, mən həmişə olduğu kimi, Gəncəyə xüsusi diqqət 

göstərəcəyəm və şəhərin inkişafı üçün bütün lazımi tədbirlər görüləcəkdir. Sağ olun.  

 

AzərTAc 

25 may 2009-cu il 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Gəncə şəhərinə səfəri 

Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

(11 fevral 2010-cu il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 11-də qədim Gəncə şəhərinə səfərə 

gəlmişdir. 

Azərbaycanda aparılan geniş abadlıq-quruculuq işləri çərçivəsində Gəncə şəhərində də kompleks 

tədbirlər görülür. Ölkəmizin böyük sənaye və iqtisadi mərkəzlərindən olan Gəncədə son illərdə aparılan 

quruculuq işləri şəhərin, bu bölgənin həyatına inkişaf, tərəqqi və müasirlik gətirmişdir. Bunun nəticəsidir 

ki, 2009-cu ildə Gəncədə ümumi daxili məhsul istehsalı 245 milyon manata yaxın olmuşdur. Şəhərdə 1970-

i daimi olmaqla 2 min 230 yeni iş yeri açılmışdır. Ümumilikdə, son 6 ildə 17 min 470 iş yeri açılmışdır. 

2009-cu ildə şəhər polis idarəsi üçün yeni inzibati bina, daxili qoşunların zabitləri üçün 5 mərtəbəli yaşayış 

binası istifadəyə verilmiş, şəkər və tikinti materialları istehsalı sahəsi, taxta emalı müəssisəsi yaradılmışdır. 

Dahi Nizami Gəncəvinin şəhərin mərkəzində ucaldılan abidəsinin ətrafı müasir və milli memarlıq 

üslubunda yenidən qurulmuşdur. Şəhərdə genişmiqyaslı abadlıq-quruculuq işləri aparılmış, 100 mindən 

çox ağac əkilmişdir. İki min ildən çox yaşı olan qədim Gəncə aparılan kompleks tədbirlər hesabına indi 

qədimliklə müasirliyin qovuşduğu bir məkana çevrilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə şəhərin mərkəzindəki Heydər Əliyev meydanına gəldi, ulu öndərin 

abidəsini ziyarət edərək, gül dəstəsi qoydu. 

 

AZƏRTAC 

2010, 11 fevral  
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Gəncədə “Ramada Plaza” mehmanxanası istifadəyə verilmişdir 

(11 fevral 2010-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev fevralın 11-də Gəncədə “Ramada Plaza” mehmanxanasının açılış 

mərasimində iştirak etmişdir. 

Gəncə şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, milli geyimli uşaqlar dövlətimizin 

başçısına gül dəstəsi və mehmanxananın rəmzi açarını təqdim etdilər. 

Prezident İlham Əliyev mehmanxanada yaradılmış şəraitlə tanış oldu. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, son illər istifadəyə verilən müasir mehmanxana 

kompleksləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu cür komplekslərin sayının çoxalması Azərbaycanın iqtisadi 

potensialını nümayiş etdirməklə yanaşı, həm də ölkəyə gələn turistlərin sayının artmasına zəmin yaradır. 

Gəncədə inşa edilən “Ramada Plaza” mehmanxanası da bu qəbildən olan mühüm layihələrdəndir. 

Mehmanxananın qədim İpək Yolunun əsas hissələrindən olan Bakı-Tbilisi şosesinin üstündə yerləşməsi 

onun əhəmiyyətini daha da artırır. Mehmanxana kompleksi həm də şəhərin ümumi ansamblına əlavə 

gözəllik verir. 

Təməli 2005-ci ilin mayında qoyulmuş beşulduzlu mehmanxanada qonaqların rahat istirahəti üçün 

hər cür şərait yaradılmışdır. 

Bildirildi ki, ən müasir standartlara uyğun olan mehmanxanada 100 nəfərlik fitnes klub, masaj 

otaqları, türk hamamı, sauna, üzgüçülük hovuzu, tennis, bilyard otaqları, futbol meydançası vardır. 

Dövlətimizin başçısı milli mətbəximizin ləziz yeməklərinin təklif olunduğu 60 nəfərlik “Çinar” 

restoranına baxdı. Bundan başqa, mehmanxanada 200 nəfərlik “Xəmsə” restoranı, “Vitamin” bar da 

fəaliyyət göstərir. Burada dünyada qəbul edilən ən son standart sayılan “Opera otel” işlətmələri proqramı 

vardır. 

Prezident İlham Əliyev müasir akustika sistemi ilə təchiz edilmiş konfrans zallarını gəzdi. Bildirildi 

ki, 220 nəfərlik “Kəpəz” konfrans zalında müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının son 

nailiyyətlərindən geniş istifadə olunmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı kompleksdə yaradılan iki prezident nömrəsindəki şəraitlə də tanış oldu. 

“Nizami” və “Cavadxan” adlandırılan nömrələrdə kabinet, üç yataq otağı vardır. Mehmanxananın 12-ci 

mərtəbəsində bar yerləşir, 11-ci mərtəbədə isə prezident nömrələri üçün ayrıca yemək otağı fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Kompleksdə lüks, yarımlüks və standart olmaqla 181 nömrə vardır. Fərdi havalandırma 

sistemi ilə təchiz edilmiş otaqlarda peyk antenləri avadanlığı, internet xidməti və telefonlar quraşdırılmışdır. 

Mehmanxanada eyni vaxtda 280-320 nəfər qala bilər. Burada, həmçinin əlil qonaqların istirahəti üçün 

xüsusi otaqlar ayrılmışdır. VİP nömrələrə xidmət edən ayrıca restoran da vardır. 

Prezident İlham Əliyev “Ay işığı” gecə klubu ilə də tanış oldu. Burada diskoteka, karaoke, bar 

fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, kompleksin ümumi ərazisi 23 min 300 kvadratmetrdir. 

Ərazidə yaşıllaşdırma və abadlıq işləri görülmüşdür. Burada ikimərtəbəli 6 kottec, uşaq parkı vardır. 

Kompleksin ərazisində açıq hovuz yaradılmış, 280 nəfərlik yay kafesi fəaliyyət göstərir. 

Qeyd olundu ki, hazırda mehmanxanada 180 nəfər çalışır. Gələcəkdə işçilərin sayının 200 nəfərə 

qədər artırılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Azərbaycan Prezidenti mehmanxana kompleksində görülən işləri yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2010, 11 fevral  
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Gəncə şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(11 fevral 2010-cu il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 11-də Gəncədə “Ramada Plaza” 

mehmanxanasının açılışından sonra şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.  

 

Prezident İlham ƏLİYEV gəncəliləri təbrik edərək dedi:  

- Sizi bu gözəl, yeni mehmanxananın açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Çox gözəl 

mehmanxanadır, bütün dünya standartlarına cavab verir. Gəncədə beşulduzlu müasir mehmanxananın 

yaradılmasına böyük ehtiyac var idi. Mən xatırlayıram, keçən dəfə Gəncədə olanda gəlib burada tikinti ilə 

tanış oldum. Mənə söz verdilər ki, tikinti qısa müddət ərzində başa çatacaqdır.  

Bu gün sizinlə bərabər bu gözəl mehmanxananın açılışında iştirak edirik. Həqiqətən də çox gözəl, 

müasir xidmət ocağıdır. Deyə bilərəm ki, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində mövcud olan 

mehmanxanalardan geri qalmır. Bütün şərait var, çox gözəl zövqlə tikilib. Dincəlmək üçün də hər bir imkan 

vardır. Nəzərə alsaq ki, Gəncə sürətlə inkişaf edir, şəhərə gələnlərin sayı artır, belə gözəl mehmanxananın 

yaradılması çox mühüm bir hadisədir. Həm şəhərə yaraşıq, gözəllik verir, həm də ki, bu, yüksək xidmət 

mərkəzinə çevriləcəkdir. Bu gün Azərbaycanın müxtəlif yerlərində yeni mehmanxanalar tikilir, təbii ki, ilk 

növbədə Bakıda. Ancaq çox vacibdir ki, bu proses bütün bölgələrdə sürətlə getsin. Bir sözlə, bu gözəl hadisə 

münasibətilə bütün gəncəliləri təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bundan sonra da Gəncə şəhərinin 

gözəlləşdirilməsi üçün yeni obyektlər tikilsin.  

Gəncədə inkişaf sürətlə gedir. Bütün işlər yüksək səviyyədə aparılır. Həm xidmət sahəsində, həm 

sənaye potensialının inkişafında praktiki işlər aparılır, şəhər gözəlləşir, abadlaşır. Əminəm ki, 2010-cu ildə 

qarşıda duran bütün vəzifələr icra olunacaq və Gəncənin sürətli inkişafı gələcəkdə də təmin ediləcəkdir. 

Əlbəttə ki, biz şəhərin sənaye potensialının inkişafına böyük diqqət göstəririk və göstərəcəyik. Şəhərdə yeni 

böyük sənaye müəssisələri yaradılmalıdır, ilk növbədə alüminium zavodu, ondan sonra böyük metallurgiya 

kompleksi. Bir müddət bundan əvvəl bu iki böyük sənaye müəssisəsinin təməl daşı qoyulmuşdur. Ancaq 

müəyyən maliyyə çətinliklərinə görə onların tikintisi bir az yubanmışdır. Hesab edirəm ki, 2010-cu ildə 

işlər daha sürətlə getməlidir.  

Şəhərin infrastrukturunun inkişafı üçün bütün lazımi tədbirlər görülür. Bu il Bakı-Gəncə magistral 

avtomobil yolu istifadəyə veriləcəkdir. Bu da çox böyük bir hadisədir. Əlbəttə ki, Gəncədə belə gözəl, 

müasir mehmanxanaların tikilməsi onu göstərir ki, investorlar da şəhərin gələcəyinə inamla yanaşırlar. Əgər 

belə olmasaydı, investorlar heç vaxt böyük vəsait qoymazdılar. Şəhərin gələcəyinə, Azərbaycanın 

gələcəyinə investorlarda çox böyük inam vardır. Əlbəttə ki, bu inamın da böyük əsası vardır. Çünki ölkəmiz 

inkişaf edir. Hətta bütün dünya üçün ən çətin olan 2009-cu ildə də Azərbaycan iqtisadiyyatı uğurla inkişaf 

etmişdir. Dünya miqyasında iqtisadi inkişaf templərinə görə Azərbaycan birinci yerdədir. Çox sevindirici 

hal ondan ibarətdir ki, bu ilin birinci ayının yekunlarına görə də Azərbaycan iqtisadiyyatı 9 faizdən çox 

artıbdır. Bu onu göstərir ki, uğurlarımız əsaslıdır. Bunun möhkəm əsası vardır və dünyada bir neçə ölkəyə 

böyük problemlər gətirən böhran Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi təsir etməyib.  

Biz özümüzü düşünülmüş siyasətlə, iqtisadi islahatlarla qoruya bildik. Ölkəmizin hərtərəfli 

inkişafının nəticəsində bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq çoxşaxəli iqtisadiyyatdır. Regionların inkişafı 

davam edir. Mən sabah bölgələrdə olacağam. Yeni müəssisələrin istifadəyə verilməsi ilə bağlı tədbirlər 

keçiriləcəkdir. İstərdim ki, bütün Azərbaycan vətəndaşlarına 2010-cu ildə yeni uğurlar arzulayım.  

Bu gün mənim Gəncəyə səfərim nəzərdə tutulmurdu. Ancaq mənə məlumat verildi ki, 

mehmanxana hazırdır. Xahiş olunur ki, mən mehmanxananın açılışında iştirak edim. Ona görə mən gəldim 

sizin yanınıza, bu mehmanxananın açılışında sizinlə bərabər iştirak edirəm. Bir daha sizi bu gözəl hadisə 

münasibətilə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, Gəncənin tarixində belə gözəl hadisələrin sayı çox olsun.  

Gəncə ictimaiyyəti adından çıxış edən Telman MƏLİKOV dövlətimizin başçısına təşəkkür edərək 

dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident, biz gəncəlilər Sizi ürəkdən təbrik edirik. Sizə böyük hörmət və 

ehtiramımızı bildiririk. Siz şəhərimizə - qədim Nizami yurduna xoş gəlmisiniz.  

Ulu öndər Heydər Əliyev Gəncə şəhərinə, gəncəlilərə hər zaman böyük qayğı və diqqət 

göstərmişdir. Cənab Prezident, bu gün bu siyasət Sizin tərəfinizdən yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Son 

altı ildə Gəncə şəhərinə 10 səfəriniz buna bariz nümunədir. Bu on səfər böyük bir tarixdir. Sizin hər dəfə 
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şəhərə gəlişiniz bütün gəncəlilər üçün bir bayramdır. Sizin səfərləriniz böyük dəyərlərə malikdir. Sizin 

səfəriniz, Sizin gəlişiniz bizi çox sevindirir və hədsiz qürur duyuruq.  

Sizin xüsusi diqqətiniz, qayğınız nəticəsində şəhərimiz öz tarixi simasını saxlamaqla gündən-günə 

müasirləşir, gözəlləşir və sürətlə inkişaf edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu inkişaf geniş spektrə malik 

olmaqla məhz dialektik inkişafdır. Bütün bu işlərə görə, cənab Prezident, Siz tarixə qurucu, yaradıcı, 

yaradan bir Prezident kimi daxil olacaqsınız.  

Bu gün açılışına toplaşdığımız müasir, gözəl mehmanxana artıq şəhərimizin yeni səviyyəyə daxil 

olmasından xəbər verir. Biz gəncəlilər bütün bunlara görə Sizə hədsiz minnətdarıq. Eyni zamanda, qeyd 

etmək istəyirəm ki, cənab Prezident, şəhərimizdə Sizin siyasətinizə böyük məhəbbət, böyük sədaqət vardır. 

Biz ziyalılar, bütövlükdə xalqımız Sizinlə fəxr edir. Biz ziyalılar hər zaman Sizinləyik. Bir daha Nizami 

yurduna xoş gəlmisiniz.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Bir daha bu hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. Mən 

Gəncənin gələcək inkişafı ilə bağlı bu yaxınlarda Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına göstərişlər 

verdim. Gəncənin inkişafı üçün əlavə vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur ki, şəhər daha da gözəlləşsin, öz 

tarixi simasını saxlamaqla müasirləşsin və şəhərdə yaşamaq, istirahət etmək üçün bütün şərait daha da yaxşı 

olsun. Bu məqsədlə əlavə tədbirlər planı hazırlanır və yəqin ki, yaxın zamanlarda bütün gəncəlilər bunu 

görəcəklər.  

Bu gözəl mehmanxananın açılışı rəmzi xarakter daşıyır. Onu göstərir ki, hətta nəinki Bakıda, 

başqa şəhərlərdə də belə gözəl, beşulduzlu, dünya səviyyəli mehmanxanalar tikilir. Azərbaycanın inkişafı 

bundan sonra daha da sürətlə getməlidir. Bir daha bu gözəl hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. Sizə 

cansağlığı və uğurlar arzu edirəm.  

 

Xalq qəzeti.- 2010.- 12 fevral.-№ 33.-S.2. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Gəncə şəhərinə və Samux rayonuna səfəri 

Gəncədə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da respublikamızın qərb bölgəsinə səfəri 

çərçivəsində Gəncə şəhərinə gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı şəhərin Heydər Əliyev meydanında ulu öndərin abidəsini ziyarət edərək gül 

dəstəsi qoydu. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, meydanda geniş abadlıq işləri aparılmış, fəvvarə 

quraşdırılmış, sakinlərin istirahəti üçün maksimum lazımi şərait yaradılmışdır. Burada Heydər Əliyev 

muzeyi də fəaliyyət göstərir. 

 

AZƏRTAC 

2011, 10 fevral 
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Prezident İlham Əliyev əsaslı yenidənqurma işləri aparılmış “Xan bağı” mədəniyyət və istirahət 

parkı ilə tanış olmuşdur 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Gəncədə əsaslı yenidənqurma işləri aparılmış 

“Xan bağı” mədəniyyət və istirahət parkı ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən ayrılmış vəsait hesabına görülmüş yenidənqurma 

işlərindən sonra parkın siması tamamilə dəyişmişdir. Qafqazın ən qədim parklarından biri, yaşı 200-dən 

çox olan “Xan bağı”nda belə genişmiqyaslı işlər ilk dəfə məhz Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə həyata 

keçirilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev parkı gəzdi, görülmüş işlərlə tanış oldu. Ümumi ərazisi 7 hektar olan parkda 

müxtəlif ölkələrdən gətirilmiş ağaclar, dekorativ kollar əkilmişdir. Burada iki fəvvarə, müasir işıqlandırma 

sistemi quraşdırılmış, Venesiya guşəsi yenidən qurulmuş, 350 yerlik yaşıl teatr inşa olunmuşdur. Xalq Şairi 

Nigar Rəfibəylinin heykəli və Sovet İttifaqı Qəhrəmanı İsrafil Məmmədovun qəbirüstü abidəsi də yeni 

görkəm almışdır. 

Dövlətimizin başçısı “Xan bağı”nda yüksək səviyyədə aparılmış əsaslı yenidənqurma işlərindən 

razılığını bildirdi. 

Parkla tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. 

 

AZƏRTAC 

2011, 10 fevral 
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Yevlax-Gəncə avtomobil yolunda tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gəncəyə səfəri çərçivəsində fevralın 9-da Bakı-Gürcüstan 

sərhədi avtomagistralının bir hissəsi olan Yevlax-Gəncə yolunda tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına 50 kilometr uzunluğunda olan Yevlax-

Gəncə avtomobil yolunun genişləndirilməsi layihəsində nəzərdə tutulan yol qovşaqları, Yevlax-Gəncə və 

Gəncə dairəvi avtomobil yolu layihələri barədə məlumat verdi. “Yevlax-Gəncə avtomobil yolunun yenidən 

qurulması layihəsi” mövcud ikinci dərəcəli avtomobil yolunun və körpülərin yenidən qurulmasını və 

bərpasını, habelə podrat müqaviləsi çərçivəsində əldə olunmuş qənaətlər hesabına Gəncə şəhərinə şərq 

tərəfdən 7,2 kilometr uzunluqda birinci dərəcəli giriş yolunun yenidən qurulmasını nəzərdə tutur. Yolda 4 

körpü, çoxsaylı keçidlər və dayanacaqlar tikilmiş, Kür çayı üzərindəki körpü bərpa edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin məqbərəsi istiqamətindəki 

körpüdə gedən yenidənqurma işləri ilə də tanış oldu, strateji əhəmiyyətli yolda işlərin vaxtında və 

keyfiyyətlə başa çatdırılması ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 10 fevral 
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Gəncədə fiziki qüsurlu insanlar üçün Regional İnformasiya Mərkəzi açılmışdır 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Gəncədə fiziki qüsurlu insanlar üçün Regional 

İnformasiya Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun fiziki cəhətdən qüsurlu insanların cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində 

həyata keçirdiyi layihələrindən olan Gəncə regional informasiya mərkəzinin yaradılmasında əsas məqsəd 

məhdud fiziki imkanlı insanlar üçün informasiya texnologiyalarının tədrisidir. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və mərkəzlə tanış oldu. 

Mərkəzin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın uşaqlara, gənclərə, fiziki imkanları məhdud olan insanlara 

diqqət və qayğısını əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. 

Heydər Əliyev Fondunun Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə birgə yaratdıqları 

mərkəzdə oxu zalı, təlim-tədris mərkəzi, audiokitabxana, kitabxana fondunun audioformata çevrilməsi 

üçün səsyazma studiyası, kompyuter mərkəzi vardır. Oxu zalında gözdən əlillər üçün brayl əlifbası ilə nəşr 

olunmuş 1000-ə yaxın kitab, habelə zəif görən insanlar üçün böyük şriftlə çap edilmiş kitablar, 4 ədəd brayl 

displeyi, 2 ədəd “kitab həvəskarı - kompakt” sərbəst oxuyan maşın, 2 ədəd “videolight” böyüdücü cihazı 

və müvafiq printer var. Mərkəzdəki kompyuterlər əqli cəhətdən zəiflər üçün zehni inkişaf etdirən oyunlarla 

təmin edilmişdir. Kitabxanada nitq və eşitmə problemi olanlar üçün subtitrli filmlər də göstəriləcəkdir. 

Bu mərkəzin imkanlarından Ağstafa, Daşkəsən, Qazax, Gədəbəy, Goranboy, Samux, Tovuz, 

Göygöl, Şəmkir rayonlarından və Naftalan şəhərindən ümumilikdə 60 mindən çox fiziki qüsurlu insan 

istifadə edə biləcəkdir. 

Regional informasiya mərkəzinin internet saytı (www.ganja.rim.az)  yaradılmışdır. Burada məhdud 

fiziki imkanlı insanlar özlərinə lazım olan informasiyanı əldə edə, habelə saytdakı “Tanışlıq” bölməsində 

bir-biriləri ilə ünsiyyət qura bilərlər. 

 

AZƏRTAC 

2011, 10 fevral 
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Prezident İlham Əliyev Gəncədə “İmamzadə” dini kompleksində tikinti-bərpa işlərinin gedişi ilə 

tanış olmuşdur 

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev fevralın 9-da Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu ərazisində yerləşən 

“İmamzadə” dini kompleksində tikinti-bərpa işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin Qərb bölgəsi üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Hacı Tahir 

ABBASOV dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi: Cənab Prezident, dinimizə göstərdiyiniz qayğıya, 

respublikamızın vətəndaşlarına, dövlətimizə, xalqımıza göstərdiyiniz xidmətlərə görə şəhər camaatının, 

dindarlarının Sizə olan məhəbbətinin ifadəsi olaraq, Sizə Quran hədiyyə edirik. Allah Sizi qorusun! 

Hacı Tahir Abbasov dövlətimizin başçısına müqəddəs “Qurani-Kərim” təqdim etdi. 

Prezident İlham ƏLİYEV təşəkkür edərək dedi: “İmamzadə” tarixi- memarlıq kompleksinin 

yenidən qurulmasına başlanmışdır. Mən burada dəfələrlə olmuşam, sizinlə də burada dəfələrlə görüşmüşük. 

Son müddət ərzində türbədə müəyyən çatlar əmələ gəlmişdi, müəyyən texniki problemlər ortaya 

çıxmışdı. Ona görə də mənə məruzə olunan kimi dərhal göstəriş verdim ki, vəsait ayrılsın və hər bir 

azərbaycanlı üçün müqəddəs olan “İmamzadə” tarixi-dini memarlıq kompleksini biz yenidən quraq, təmir, 

bərpa edək. Bu kompleks ən yüksək səviyyədə yenidən qurulmalıdır. Bu məqsədlər üçün vəsait də ayrıldı, 

indi işlər gedir, indi tanış olacağam. 

Bu, din-dövlət münasibətlərinin ən bariz təcəssümüdür. Azərbaycanda din-dövlət münasibətləri 

çox müsbət istiqamətdə inkişaf edir, ən yüksək, deyə bilərəm ki, indi nümunəvi səviyyədədir. Bu 

münasibətlər ölkəmizin inkişafı üçün də çox böyük məna daşıyır. 

Azərbaycanda dini abidələr dövlət tərəfindən qorunur, dövlət tərəfindən təmir edilir, bəzi hallarda 

dövlət tərəfindən tikilir. Bilirsiniz ki, son illərdə Təzəpir məscidi, Əjdərbəy məscidi dövlət vəsaiti hesabına 

əsaslı təmir olunub, Bibiheybət məscidi yenidən tikilibdir. İndi “İmamzadə” dini-tarixi abidəmiz təmir 

olunur. Azərbaycanın ən qədim məscidi olan, min ildən yuxarı tarixi olan Şamaxı məscidində 

yenidənqurma, bərpa işləri aparılır. Bütün bu işlər dövlət tərəfindən, dövlət vəsaiti hesabına görülür. Bu, 

bizim mənəvi borcumuzdur, biz bunu edirik. Azərbaycanın tarixi, dini ənənələrini qorumalıyıq, 

saxlamalıyıq və bundan sonra da bu siyasətimizdən dönməyəcəyik. 

Son yeddi ildə Azərbaycanda yüzdən artıq məscid tikilmişdir. Bu, bizim dinimizə olan 

münasibətimizin bariz nəticəsi, təzahürüdür. Bu, ölkəmizin inkişafı üçün, milli-mənəvi dəyərlərin 

qorunması üçün çox vacibdir. Bir daha demək istəyirəm, mən çox şadam ki, din-dövlət münasibətləri 

yüksək səviyyədə qurulur, bu münasibətlərin Azərbaycanın inkişafı üçün çox böyük əhəmiyyəti var. 

 

X X X 

 

Prezidentin orta əsr Azərbaycan memarlığının qiymətli nümunələrindən olan “İmamzadə” dini 

kompleksinin təmiri, bərpası və ətrafında abadlaşdırma işlərinin aparılması ilə bağlı Sərəncam imzalaması 

və Prezidentin Ehtiyat Fondundan 3 milyon manat vəsait ayrılması dövlətin bu işlərə qayğısını bir daha 

təsdiq edir. 

“İmamzadə” kompleksində ötən ilin aprelində başlanmış bərpa işlərini bu ilin sonunadək 

tamamlamaq nəzərdə tutulur. Kompleksin yerləşdiyi 2,5 hektara yaxın ərazidə 10 min kvadratmetrdən çox 

asfalt, 4400 poqonometr bəzəkli səki daşları döşənmişdir. Ərazidə uzunluğu 100, eni 15 metr olan kompleks 

inşa edilir, burada 5 böyük, 36 kiçik günbəz tikiləcək, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılacaqdır. İnşaat 

işlərində əsasən yerli materiallardan istifadə edilir. Kompleksin keçmiş giriş qapısı tarixi abidə kimi bərpa 

olunacaqdır. 

“İmamzadə”, yaxud “Göy imam” türbəsi 5-ci imam Məhəmməd Bağırın oğlu İbrahimin qəbri 

üstündə tikilmişdir. Bu faktı məqbərənin günbəzinin daxilindəki yazılar da təsdiqləyir. 

“İmamzadə” türbəsinin XIV əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində, ətrafındakı məscid, sərdaba və digər 

türbələrin isə XVII əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. Bütün bu tikililər əzəmətli dini-tarixi kompleks kimi 

indiyədək qorunub saxlanmışdır. Sonuncu dəfə 1878-79-cu illərdə general-mayor İsrafil bəy 

Yadigarzadənin təşəbbüsü ilə bərpa edilmiş “İmamzadə” türbəsi sovet hakimiyyəti illərində baxımsızlıqdan 

dağılmışdı. 
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“İmamzadə” əsrlərdən bəri Azərbaycandan, eləcə də başqa ölkələrdən gələn dindarların 

ziyarətgahına çevrilmişdir. Bu dini kompleks Gəncənin qədimliyini sübut etməklə yanaşı, onun İslam 

aləmindəki yerini və nüfuzunu da göstərir. 

Prezident İlham Əliyev türbədə İbrahimin məzarını ziyarət etdi, tikinti işləri ilə bağlı müvafiq 

tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 10 fevral 
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Gəncə şəhəri ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş  

(9 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Gəncədə əsaslı yenidənqurma işləri aparılmış 

“Xan bağı” mədəniyyət və istirahət parkı ilə tanışlıqdan sonra şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüşmüşdür.  

 

Prezident İlham ƏLİYEV gəncəlilərə müraciətlə dedi: - Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Yenidən 

görüşürük, bu görüşümüzün də çox gözəl səbəbi var. Gəncənin tarixi yeri olan “Xan bağı”nın yenidən 

qurulmasını bir yerdə qeyd edirik. Burada yaradılan gözəllik, abadlıq məni və əminəm ki, bütün gəncəliləri 

ürəkdən sevindirir. “Xan bağı” nəinki Gəncə üçün, bütün Azərbaycan üçün çox əziz və doğma bir yerdir. 

Sadəcə olaraq, gəzinti üçün, istirahət üçün bağ deyil, bizim milli tarixi sərvətimizdir. Yüzilliklər, onilliklər 

ərzində bizim əcdadlarımız bu gözəlliyi yaratmış və qorumuşlar. Bizim də borcumuz ondan ibarətdir ki, 

bütün tarixi sərvətlərimizi qoruyaq və bərpa edək. Burada abadlıq-quruculuq işləri ən yüksək səviyyədə 

görülübdür. Dünyanın ən yüksək səviyyəsi bax, burada da özünü göstərir.  

Bilirsiniz ki, son illər Bakıda parklar abadlaşır, gözəlləşir, yeni parklar salınır. Digər bölgələrdə də. 

Bu gün Tovuz rayonunda olarkən orada yeni salınmış parkda oldum, o da çox gözəldir. “Xan bağı”nın isə 

öz xüsusiyyəti var, öz tarixi, öz gözəlliyi var. Mən çox şadam ki, qısa müddət ərzində burada yenidənqurma, 

abadlıq işləri aparılmışdır və elə bil ki, park yenidən canlanmışdır. Bu, çox əlamətdar hadisədir və onu 

göstərir ki, ölkəmizdə bütün işlər lazımi səviyyədə aparılır. Həm sənaye müəssisələri yaradılır, həm sosial 

obyektlər tikilir, həm də parklar salınır, abadlıq işləri aparılır. Belə də olmalıdır, çünki ölkəmiz inkişaf edir, 

müasirləşir, gözəlləşir. Belə olan halda ictimai yerlər, parklar, xiyabanlar ən yüksək səviyyədə olmalıdır.  

Gəncənin tarixi çox zəngindir, çox böyükdür. Mən çox şadam ki, Gəncənin qədim tarixi qorunur. Bununla 

bərabər, şəhər müasirləşir, abadlaşır, gözəlləşir, yeni binalar tikilir və belə gözəl parklar yenidən qurulur. 

Gəncənin inkişafı üçün böyük işlər görülmüşdür, bundan sonra da Gəncə həmişə diqqət mərkəzində 

olacaqdır. Burada həm sənaye müəssisələrinin yaradılması, həm də sosial infrastrukturun yeniləşməsi 

məsələləri öz həllini tapmaqdadır. Gəncədə böyük sənaye müəssisələrinin yaradılması prosesi davam edir. 

Yaxın vaxtlarda böyük metallurgiya kompleksi istismara veriləcəkdir. Alüminium zavodu, poladəritmə 

zavodu tikilir. Məhz bu zavodlar üçün nəzərdə tutulmuş böyük yardımçı stansiya da tikilmişdir, bu gün 

onun açılışını da edəcəyəm.  

Gəncənin inkişafı üçün bundan sonra da bütün lazımi tədbirlər görüləcəkdir. Gəncə Azərbaycanın 

qədim şəhəridir, Azərbaycanın tarixində onun xüsusi yeri var. Prezident kimi mən də çalışıram ki, Gəncənin 

inkişafı üçün bütün lazımi tədbirlər görülsün.  

Bizim bütün bölgələrimizdə işlər yaxşı gedir, regionlar canlanır, inkişaf edir. Regionlarda sosial 

infrastruktur yaradılır, müəssisələr, iş yerləri açılır, yollar çəkilir. Artıq Bakı-Gəncə-Gürcüstan sərhədi 

magistral avtomobil yolu, demək olar, tam hazırdır. Onun qısa bir hissəsi artıq tikilməkdədir, o da yəqin ki, 

bir neçə aydan sonra istifadəyə veriləcəkdir. Beləliklə, biz hamımız Bakıdan sərhədə qədər rahat yoldan 

istifadə edəcəyik. Bildiyiniz kimi, keçən illərdə Gəncə aeroportu yenidən quruldu, xəstəxana tikildi, idman 

kompleksi, mehmanxanalar, yaşayış binaları - yəni müasir şəhərə xas olan bütün elementlər burada var. 

Belə olan halda, gələcəkdə biz sadəcə olaraq bax bu yolla, seçilmiş yolla getməliyik ki, ölkəmizin inkişafı 

daimi olsun. Bunu etmək üçün bütün imkanlarımız, iqtisadi resurslarımız var, düşünülmüş siyasətimiz var 

və bizim bütün planlarımız, proqramlarımız xalq tərəfindən dəstəklənir. Çünki bunlar quruculuq işləridir, 

bu işlər ölkəmizin uzunmüddətli inkişafı üçün bu gün zəmin yaradır. Bu gün yaradılan müəssisələr 

gələcəkdə Azərbaycanın inkişaf etdirilməsində öz rolunu oynayacaqdır. Hazırda daha çox qeyri-neft 

sektoruna, sənaye müəssisələrinin yaradılmasına diqqət göstərilir. Burada, əlbəttə, özəl sektorun çox böyük 

rolu var. Azərbaycan dövləti özəl sahibkarlığın inkişafı üçün lazımi tədbirləri görür. Digər tərəfdən, dövlət 

xətti ilə həyata keçirilən infrastruktur layihələri bax bu imkanları yaradır: elektrik enerjisi, qaz təchizatı, su 

xətlərinin çəkilməsi - bütün bu işlər ölkənin hər yerində görülür. Bu, elə bir vəziyyət yaradır ki, 

investisiyaların cəlb olunması üçün Azərbaycan öz cazibədarlığını saxlayır. Biz indi daha çox qeyri-neft 

sektoruna investisiyalar cəlb edirik ki, iş yerləri yaradılsın, Azərbaycanda işsizlik tamamilə aradan 

qaldırılsın.  

Son illərdə bütün qəbul edilmiş proqramlar icra olundu, işsizliyin aradan qaldırılması üçün böyük və 

təsirli addımlar atıldı, yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı salınması üçün çox ciddi işlər görüldü və təbii ki, 

insanların maddi rifahı yüksəldi. Ancaq biz elə etməliyik ki, Azərbaycanda yoxsulluq kimi sosial bəla 
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ümumiyyətlə aradan qaldırılsın, işsizlik tamamilə aradan qaldırılsın. Azərbaycanda istehsal olunan 

məhsullar xarici bazarlara ixrac edilsin, biz artıq buna başlamışıq və daha da böyük həcmdə etməliyik. 

Daxili tələbatımızı özümüz təmin etməliyik və elə güclü sənaye potensialı yaratmalıyıq ki, Azərbaycan neft 

amilindən asılı olmayaraq, bundan sonra onilliklər ərzində inkişaf etsin və xalqımız yaxşı yaşasın.  

İqtisadi inkişafla bərabər, - nəzərə alaq ki, bunsuz bütün bu işləri görmək mümkün olmayacaq, - 

əlbəttə ki, sosial məsələlərin həllinə həmişə çox böyük diqqət göstərməliyik. Gəncənin timsalında biz bunu 

görürük, burada bu məsələlər uğurla öz həllini tapır. Mən hər dəfə Gəncədə olarkən, yenilikləri görərkən 

sevinirəm, əminəm ki, siz də sevinirsiniz. Gəncənin tarixi abidəsi olan “Xan bağı”nın yenidən qurulması 

və belə gözəl səviyyəyə çatdırılması, əlbəttə ki, məni çox sevindirir.  

Bu gün mən Gəncədə “İmamzadə” tarixi-memarlıq kompleksində bərpa işləri ilə də tanış olacağam. 

Bilirsiniz ki, “İmamzadə” kompleksinin yenidən qurulması, bərpası üçün mənim tərəfimdən xüsusi 

tapşırıqlar verilmiş, vəsait ayrılmışdı. İndi orada işlər gedir, mən bununla da tanış olacağam. Biz milli 

dəyərlərimizə, dini, milli ənənələrimizə sadiqik. Bu, Azərbaycan xalqının bir xalq kimi qorunmasına imkan 

verdi. Baxmayaraq ki, biz müxtəlif dövrlərdə başqa ölkələrin, başqa imperiyaların tərkibində yaşamışıq, 

ancaq öz milli ənənələrimizi, dini ənənələrimizi qorumuşuq və bu gün də qoruyuruq. Azərbaycanda bütün 

tarixi, dini abidələr bərpa olunur, yenidən qurulur, tikilir və onların içində “İmamzadə” dini kompleksinin 

xüsusi yeri vardır.  

Bir sözlə, bizim işlərimiz bütün sahələri əhatə edir və elə etməliyik ki, hər bir sahədə ancaq və ancaq 

inkişaf olsun, irəliyə atılan addımlar olsun. Sizi isə mən bir daha ürəkdən salamlayıram. “Xan bağı”nın 

yenidən qurulması münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm.  

 

X X X  

 

          Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru Elman MƏMMƏDOV görüş iştirakçıları adından minnətdarlıq 

edərək dedi: Möhtərəm cənab Prezident, Sizi Nizami yurdunda böyük ehtiramla salamlayırıq, qədim 

Gəncəyə xoş gəlmisiniz! Qürur duyuruq ki, bu, son illərdə Gəncəyə 11-ci səfərinizdir. Bu, bizim üçün 

böyük şərəfdir və Sizin Gəncəyə, gəncəlilərə olan dərin hörmətinizi, qayğınızı nümayiş etdirir. Sizin hər 

gəlişiniz Gəncəyə, şəhərimizə böyük yeniliklər gətirir, tarixi hadisəyə çevrilir.  

Möhtərəm cənab Prezident, Sizin diqqətiniz və qayğınız sayəsində Gəncə sürətlə inkişaf edir, öz 

tarixini qorumaqla yanaşı müasirləşir. Şəhərin əhalisi gündən–günə artır, iqtisadiyyatı güclənir. 

Gəncəmizdə böyük quruculuq və abadlıq işləri görülür. Müasir hava limanı, diaqnostika mərkəzi, 

beşulduzlu mehmanxana, gözəl yollar, meydanlar, parklar, bağlar - bütün bunlara görə Sizə minnətdarıq.  

Möhtərəm Prezident, gəncəlilərin ən gözəl, ən sevdiyi istirahət yerlərindən biri olan bu gözəl “Xan 

bağı” Sizin göstərişinizlə 200 il ərzində ilk dəfə olaraq yenidən qurulubdur. Əsrlərin yadigarı olan 

“İmamzadə” kompleksi ilk dəfədir əsaslı təmir olunur, əslində, cənab Prezident, yenidən tikilir.  

Cənab Prezident, bu gün Gəncə həqiqi mənada öz ən xoş günlərini yaşayır. Bu, Sizin gördüyünüz 

böyük işlərin nəticəsidir. Buna görə də qədirbilən gəncəlilər Sizi qurucu İlham adlandırırlar. Möhtərəm 

cənab Prezident, biz xoşbəxtik ki, sözün əsl mənasında müstəqil bir dövlətdə yaşayırıq. Dövlətimiz bəzi 

ölkələr kimi kənardan idarə olunmur. Azərbaycan dövləti xalqın və Siz Prezidentin iradəsi ilə idarə edilir. 

Bu, Heydər Əliyev siyasətinin nəticəsidir, Sizin yüksək peşəkarlığınızın, cəsarətinizin və möhkəm 

iradənizin nəticəsidir. Cənab Prezident, biz Sizinlə fəxr edirik, Sizinlə qürur duyuruq. Sizə böyük uğurlar, 

möhkəm cansağlığı arzu edirik. Bir daha gəncəlilər adından deyirəm: “Xoş gəlmisiniz!”.  

 

X X X  

 

           Prezident İlham ƏLİYEV: Bizim “Xan bağı” kimi böyük sərvətimiz var. Bu, doğrudan da çox nadir 

və tarixi bir yerdir. Tarix və gözəllik burada cəmləşir. Azərbaycan xalqının istedadı burada özünü göstərir. 

Çox əhəmiyyətlidir ki, iki yüz il bundan əvvəl belə bir park salınıb, ağaclar əkilib, qorunub, onlara qulluq 

ediblər. Çətin dövrlər də, yaxşı dövrlər də olmuşdur. Amma “Xan bağı” həm öz adını, həm də gözəlliyini 

saxladı. Bizim də borcumuz idi ki, indiki bu işləri görək. Mən Eldar Əzizova deyirəm ki, yəqin, bundan 

sonra ən azı 50 il burada təmir işlərinə ehtiyac olmayacaqdır. Ondan sonra yəqin ki, edəcəklər.  

Yeni parklar da salınmalı, yeni istirahət yerləri də yaradılmalıdır. Yenə deyirəm, burada təkcə gəzinti 

üçün şərait yaradılmayıb, gözəl yay teatrı da bərpa olunub, müxtəlif tədbirlər keçiriləcək, yəni “Xan bağı” 

yaşayacaqdır. Əminəm ki, gəncəlilərin ürəyincə olacaqdır.  
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Gəncə şəhərinə və Goranboy rayonuna səfəri 

Gəncə şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də Gəncə şəhərinə gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu. 

Sonra Azərbaycan Prezidentinə Gəncə şəhərinin baş meydanında görülən işlər barədə məlumat 

verildi. 

Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, son illər regionların inkişafı istiqamətində görülən 

işlər Gəncədə şəhər infrastrukturunun yenilənməsi, sosial və istehsal təyinatlı yeni müəssisələrin işə 

düşməsi ilə müşayiət olunmuşdur. Gəncənin inkişaf proqramı işlənib hazırlanmışdır və bu proqram hazırda 

uğurla icra edilir. 

Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə Gəncəyə etdiyi səfərlər şəhərin həyatında mühüm 

dəyişikliklərin əldə olunması ilə yadda qalmışdır. Dövlətimizin başçısı Gəncənin müasirləşdirilməsi 

istiqamətində işlər aparılarkən milli xüsusiyyətləri də unutmamağı tövsiyə etmişdir. Gəncənin tarixi 

simasını və ənənəvi memarlıq üslubunu qoruyub saxlamaqla şəhəri müasirləşdirmək barədə qərar da 

Azərbaycan Prezidentinin tövsiyələrinə uyğun qəbul olunmuşdur. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyevin 

tapşırığına əsasən Gəncənin memarlıq ansamblına şəhərin qədimliyini nəzərə çarpdıran monumentalizm 

ünsürlərinin əlavə edilməsi qərara alınmışdır. Prezident İlham Əliyevin, Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti Mehriban Əliyevanın diqqət və qayğısı nəticəsində Gəncədə tarixi-memarlıq abidələrinin bərpası 

sahəsində böyük işlər görülmüşdür. 

 

AZƏRTAC 

2012, 21 yanvar  
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Gəncə Dövlət Filarmoniyası binasının təməli qoyulmuşdur 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də Gəncə Dövlət Filarmoniyası 

binasının təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir. 

İnşaatçılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar. 

Məlumat verildi ki, filarmoniyanın köhnə binası qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün onun sökülməsinə, 

“Bakı” kinoteatrı və Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin yerində isə yeni binanın tikilməsinə qərar verilmişdir. 

Bir hektardan çox ərazidə tikiləcək altımərtəbəli yeni binada layihə üzrə 1200 tamaşaçı yeri olan konsert 

zalı, 2 kinozal, açıq havada yay estradası meydanı, şəkil qalereyası, baxış qülləsi yaradılacaqdır. 

Hündürlüyü 26 metrə yaxın olacaq binada restoran və kafelərin, o cümlədən 800 kvadratmetrlik yeraltı 

qarajın tikilməsi də nəzərdə tutulur. 

Prezident İlham Əliyev Gəncə Dövlət Filarmoniyasının təməlini qoydu. 

Dövlətimizin başçısı beton qarışığı tökən qurğunu işə saldı.  

 

AZƏRTAC 

2012, 21 yanvar  
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Gəncədə dahi Nizaminin məqbərəsi ətrafında aparılan yenidənqurma işləri ilə tanışlıq 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də Gəncədə dahi Nizaminin 

məqbərəsi ətrafında aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı məqbərənin ətrafında görülən işlərlə bağlı stendlərə baxdı. Məlumat verildi 

ki, dahi Nizaminin vətəni olan Gəncədə böyük mütəfəkkirin məqbərəsinin yenidən qurulması son illərdə 

ölkəmizdə aparılan abadlıq-quruculuq işlərinin tərkib hissəsidir. Burada 7 min 540 kvadratmetr sahəyə 

qranit lövhə döşənmiş, dörd hovuz, iki şəlalə və fəvvarə yenidən inşa edilmiş, beş buta qranitlə üzlənmiş, 

bir süni göl və körpü yenidən təmir olunmuşdur. Məqbərənin qarşısından keçən yolun hər iki tərəfindəki 

istinad divarları da yenidən qurulmuşdur. Burada 11 hektar ərazidə yaşıllıq zolaqları salınmış, dekorativ 

ağaclar əkilmişdir. 

Azərbaycan Prezidentinin diqqətinə çatdırıldı ki, məqbərənin qarşısında dahi şairin muzeyinin 

tikilməsinə başlanmışdır. Tikintisində Azərbaycanın tarixi-memarlıq üslubuna daha geniş yer veriləcək 

ikimərtəbəli muzeyin ümumi sahəsi 540 kvadratmetr olacaqdır. Bu muzeyin tikilməsi Nizami Gəncəvinin 

həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində mühüm addım 

olacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvinin məzarı üzərinə gül dəstəsi qoydu. 

Dövlətimizin başçısı müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

Nizami irsi uzun zamandan bəri dünya elmi-ədəbi fikrinin diqqət mərkəzindədir. Ölkəmizdə dahi 

şairin əsərləri dəfələrlə nəşr olunmuş, ədəbi irsinin öyrənilməsi və tanıdılması istiqamətində xeyli iş 

görülmüş, çoxlu sayda tədqiqatlar meydana gətirilmiş, eləcə də dünya nizamişünaslığında ilk dəfə olaraq 

əsərlərinin elmi-tənqidi mətni hazırlanmışdır. Bu proseslərin intensivləşməsi əsasən Nizami Gəncəvinin 

anadan olmasının 800 illik yubileyi ərəfəsinə təsadüf edir. Dahi şairin yubileyinin dövlət səviyyəsində qeyd 

olunması ilə bağlı ilk qərar 1939-cu ildə qəbul edilmişdir. Lakin İkinci Dünya müharibəsinin baş verməsi 

ilə əlaqədar yubileyin yalnız 1947-ci ildə keçirilməsi mümkün olmuşdur. Həmin illərdə Gəncədə dəfn 

olunduğu yerdə böyük filosof-şair Nizaminin möhtəşəm məqbərəsi ucaldılmış, xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 

istiqamətində silsilə tədbirlər həyata keçirilmişdir. 1970-ci illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü ilə qəbul edilən “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin 

öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərar bu istiqamətdə 

kompleks vəzifələr irəli sürərək, Nizami irsinin və ümumən orta əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinin sistemli 

araşdırılması üçün geniş perspektivlər açmışdır. 

Prezident İlham Əliyevin ötən ilin dekabrında Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinin keçirilməsi 

ilə bağlı Sərəncamı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu Sərəncam Nizami yaradıcılığının daha mükəmməl 

tədqiqinə stimul verərək şairin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində də mühüm addımdır. 

 

AZƏRTAC 

2012, 21 yanvar  
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Qədim Gəncədə Nəriman Nərimanov parkı açılmışdır 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Yanvarın 21-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gəncəyə səfəri çərçivəsində Nəriman 

Nərimanov parkının açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı parkın əvvəlki və sonrakı görüntülərini əks etdirən stendlərə baxdı, burada 

yaradılmış şəraitlə tanış oldu. 

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 4 min 823 kvadratmetr olan Nəriman 

Nərimanov parkında geniş tikinti-quruculuq və abadlıq işləri aparılmış, yeni fəvvarə inşa edilmişdir. Gəncə 

sakinlərinin və şəhərə gələn qonaqların istirahəti üçün hər cür şəraitin yaradıldığı parkda görkəmli dövlət 

xadimi və mütəfəkkir Nəriman Nərimanovun büstü qoyulmuşdur. Burada salınan yaşıllıq zolaqları parkı 

istirahət üçün əvəzsiz məkana çevirmişdir. 

Bildirildi ki, Gəncədə park və xiyabanların əsaslı təmiri və yenidən qurulması, o cümlədən Nəriman 

Nərimanov parkının gözoxşayan görkəmə qaytarılması bölgələrimizin inkişafı istiqamətində atılan mühüm 

addımlardan biridir. Parkın dizaynına özünəməxsus elementlər əlavə edilmiş, zövqlü formalarla 

zənginləşdirilmişdir. 

Parkda yaradılmış şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 21 yanvar  
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Prezident İlham Əliyev Gəncədə Bayraq Meydanının açılışında iştirak etmişdir 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Yanvarın 21-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gəncədə Bayraq Meydanının açılışında 

iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Gəncə çayının sağ sahilində inşa olunan Bayraq 

Meydanı son dövrdə şəhərdə həyata keçirilən mühüm layihələrdən biridir. Burada 110 metr hündürlükdə 

dalğalanan üçrəngli bayrağın uzunluğu 50, eni 25 metr, postamentin hündürlüyü isə 4 metrdir. Meydandakı 

qranit lövhənin üzərində Azərbaycanın dövlət himni və gerbi əks olunmuşdur. Meydanın ətrafında abadlıq 

və yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev dövlət bayrağını qaldıran xüsusi qurğunun düyməsini basdı. 

Görülmüş işlərdən razılığını bildirən dövlətimizin başçısı müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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Gəncədəki “Xəmsə” abidə kompleksində Nizami Gəncəvinin heykəli açılmışdır 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Yanvarın 21-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gəncəyə səfəri çərçivəsində “Xəmsə” abidə 

kompleksində Nizami Gəncəvinin heykəlinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı dahi şairin heykəlinin üzərindən örtüyü götürdü, önünə gül dəstəsi qoydu. 

Məlumat verildi ki, Nizami Gəncəvinin əsərlərinin motivlərinə həsr olunmuş kompleksin inşasında 

qədim Azərbaycan memarlığına istinad edilmişdir. “Xəmsə” abidə kompleksi 8 künc, bürc, şam, çarhovuz 

və digər elementlərdən istifadə edilərək ucaldılmışdır. Kompleksdə Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun”, 

“Sirlər xəzinəsi”, “Yeddi gözəl”, “Xosrov və Şirin”, “İskəndərnamə” poemalarının hər birinə aid abidə 

qoyulmuşdur. Bununla da Nizami yaradıcılığını əks etdirən son dərəcə nadir bir sənət abidəsi ərsəyə 

gəlmişdir. 

Keçmişə bağlılıq, əcdadlarımızdan gələn mədəni dəyərlərin qorunub saxlanılması Prezident İlham 

ƏIiyevin yürütdüyü siyasətin təməl prinsiplərindən biridir. Nizami Gəncəvinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 

istiqamətində atılan mühüm addımlardan olan “Xəmsə” abidə kompleksi də dövlətimizin başçısının Nizami 

yaradıcılığına verdiyi önəmi bir daha təsdiqləyir. 

 

AZƏRTAC 
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Gəncədə Heydər Əliyev Mərkəzinin təməli qoyulmuşdur 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də Gəncə şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzinin 

təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir. 

İnşaatçılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Mərkəzinin layihəsi ilə tanış oldu. Qeyd edildi ki, mərkəzin 

yaxınlığında eni 20, uzunluğu 50, hündürlüyü isə 36 metr olan “Zəfər tağı” inşa ediləcəkdir. “Zəfər tağı”nın 

ətrafı seyr etmək üçün 30 metr hündürlüyündə meydançası da olacaqdır. Meydançaya qalxmaq üçün 2 lift 

və pilləkənin quraşdırılması nəzərdə tutulur. 

Bildirildi ki, mərkəzin üç mərtəbədən ibarət olacaq binasının ümumi sahəsi 4 min 500 

kvadratmetrdir. Birinci mərtəbədə sərgi zalı, ikinci mərtəbədə Azərbaycanın tarixini və müasir inkişafını 

əks etdirən ekskursiya zalı, elektron və adi kitabxana, üçüncü mərtəbədə köməkçi otaqlar, müşavirə-

konfrans zalı və 400 yerlik iclas zalı olacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev mərkəzin təməlini qoydu. 

Dövlətimizin başçısı beton qarışığı tökən qurğunun düyməsini basdı. 

Azərbaycan Prezidenti mərkəzin tikintisinin yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı tapşırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 21 yanvar  

 

  

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

Dövlət Proqramı 

2009-2013 

 

185 

 

Prezident İlham Əliyev Gəncədəki “İmamzadə” kompleksində aparılan təmir-bərpa və tikinti 

işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Yanvarın 21-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gəncədəki “İmamzadə” kompleksində 

aparılan təmir-bərpa və tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı kompleksin eskiz layihələri ilə tanış oldu. Məlumat verildi ki, kompleksin 

yerləşdiyi 2 hektardan çox ərazidə indiyədək xeyli iş görülmüşdür. On min kvadratmetrdən çox əraziyə 

asfalt örtüyü salınmış, 4 min 400 poqonmetr bəzəkli səki daşları döşənmişdir. Hazırda ərazidə uzunluğu 

100, eni 15 metr olan sahədə dini ayinlərin icra edilməsi üçün müxtəlif tikililər inşa edilir, müasir 

işıqlandırma sistemi quraşdırılır. Layihə üzrə nəzərdə tutulan 36 günbəz artıq inşa edilmiş, 5 böyük 

günbəzin quraşdırılması isə başa çatmaq üzrədir. Dövlətimizin başçısının müvafiq Sərəncamı ilə 

Prezidentin ehtiyat fondundan ayrılan 3 milyon manat vəsait hesabına həyata keçirilən təmir-bərpa və tikinti 

işləri yüksək keyfiyyətlə icra olunur. 

Bildirildi ki, “İmamzadə”, yaxud “Göy imam” türbəsində beşinci imam Məhəmməd Bağırın oğlu 

İbrahim dəfn olunmuşdur. “İmamzadə” türbəsinin tikintisi XIV əsrin sonu - XV əsrin əvvəllərinə təsadüf 

edir. Ətrafındakı məscid, sərdaba və digər türbələr isə XVII-XVIII əsrlərdə inşa edilmişdir. Bütün bu 

tikililər əzəmətli dini-tarixi kompleks kimi bu günədək qorunub saxlanmışdır. Müxtəlif vaxtlarda 

dağıntılara məruz qalan “İmamzadə” kompleksi sonuncu dəfə XIX əsrdə bərpa edilmişdir. Buna görə də 

kompleksdə bərpa işlərinə ehtiyac duyulurdu. Prezident İlham Əliyevin kompleksin bərpası ilə bağlı 

imzaladığı Sərəncam isə bu baxımdan tarixi əhəmiyyətə malikdir. 

Qeyd edildi ki, orta əsr Azərbaycan memarlığının dəyərli nümunələrindən olan bu kompleks Şərqin 

qədim karvan-ticarət yolunun üzərində yerləşmişdir. “İmamzadə” əsrlərdən bəri Azərbaycandan, eləcə də 

başqa ölkələrdən gələn müsəlmanların ziyarətgahına çevrilmişdir. Bu dini mərkəz Gəncənin qədimliyini 

sübut etməklə yanaşı, şəhərin islam aləmindəki yerini və nüfuzunu da göstərir. 

Dövlətimizin başçısı kompleksdə işlərin yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı tapşırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 21 yanvar  
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Gəncədə “Qala” kompleksi yaradılır 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Yanvarın 21-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gəncədə inşa olunan “Qala” kompleksinin 

tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı Gəncənin Bakıdan girişinin eskiz layihəsi ilə tanış oldu. Məlumat verildi ki, 

inşasına ötən ilin aprelində başlanılan “Qala” kompleksi şəhərin girişində, Gəncə-Bakı magistral yolunun 

hər iki tərəfində tikilir. Yolun sağı və solu genişləndirilərək 22 metrə çatdırılmışdır. Qala divarının hər 

birinin uzunluğu 47, hündürlüyü 15 metr, qala qülləsinin hündürlüyü isə 22 metrdir. Yol boyu hər iki tərəfdə 

istinad divarları tikilir. Qalanın Gəncə qapılarının eni 5, hündürlüyü 7 metrdir. Yuxarı hissədə 6 metr 

diametrində Gəncənin gerbi və gerbin hər tərəfində tuncdan hazırlanmış şir heykəlləri qoyulacaqdır. 

Qeyd edildi ki, qalanın qarşısında “Xəmsə” bulağı inşa ediləcəkdir. Bundan başqa, “Qala” və 

Nizami Gəncəvinin məqbərə kompleksləri arasındakı 4,6 kilometrlik yol yenidən qurulur. Yol boyu 

Nizaminin “Xəmsə”sinə daxil olan əsərlərin adları həkk edilmiş 5 nəhəng kitab-abidə memarlıq elementi, 

habelə şairin ölməz qəhrəmanlarının obrazlarını canlandıran heykəllərin ucaldılması və fəvvarələrin 

tikilməsi nəzərdə tutulur. Yol boyu park zolağı salınacaq, 3 fəvvarə inşa ediləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

  

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev yanvarın 21-də Gəncəyə səfərini başa çatdıraraq Goranboy rayonuna 

gəlmişdir. 

 

AZƏRTAC 

2012, 21 yanvar  

 

  

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

Dövlət Proqramı 

2009-2013 

 

187 

 

Prezident İlham Əliyev Gəncənin Cavad xan küçəsində aparılan  

abadlıq-quruculuq işləri ilə tanış olmuşdur 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də Gəncəyə səfəri çərçivəsində 

Cavad xan küçəsində aparılan abadlıq-quruculuq işləri ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı küçənin əvvəlki görüntülərini əks etdirən stendlərə baxdı. 

Məlumat verildi ki, uzunluğu 435 metr olan küçədə yerləşən binaların və digər tikililərin fasadlarında tarixi 

və müasir memarlıq elementləri vəhdət təşkil edir. Küçədə bərpa edilən binalar əsasən XIX əsrin ikinci 

yarısında tikilmiş tarixi binalardır.  

Prezident İlham Əliyev Cavad xan küçəsində Gəncənin mədəniyyət işçiləri ilə görüşdü.  

Xalq artisti Şahnaz HAŞIMOVA: Cənab Prezident, xoş gəlmisiniz. Allah Sizə, Mehriban xanıma, ailənizə 

cansağlığı versin. Gözümüzün kökü saralmışdı ki, filarmoniyamız nə vaxt tikiləcəkdir.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Artıq başlayıb.  

Şahnaz HAŞIMOVA: Ömrünüz uzun olsun. Hamının adından Sizə “sağ olun” deyirəm. Sizin 

sayənizdə şəhərimiz dəqiqəbədəqiqə inkişaf edir.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli. Bilirsiniz ki, mən Gəncədə dəfələrlə olmuşam. Gəncəni tanımaq 

mümkün deyildir. Qısa müddət ərzində Elmar çox yaxşı işlər görüb.  

Şahnaz HAŞIMOVA: Sizin sayənizdə. Allah Sizi qorusun! Ömrünüz uzun olsun! 

Tarzən Fikrət VERDİYEV: “Göygöl” ansamblı 43 il bundan əvvəl yaradılıb - ulu öndərimizin 

yadigarıdır. O vaxt mənim 22 yaşım var idi. Gəncə filarmoniyası “Göygöl” ansamblının bazasında 

yaradılıb. Bu da ulu öndərimizin yadigarıdır. Siz isə Gəncənin yeni dövlət filarmoniyasının təməlini 

qoyursunuz. Mən bu filarmoniyanın bədii rəhbəriyəm. Cənab Prezident, yadınızdadırsa, Neft Şirkətində 

neftçilər ansamblı yaratmışdıq. Sonra Gəncəyə qayıtdım, bu şəhərin inkişafını gördüm və qərara gəldim ki, 

qalan qüvvəmi Gəncənin mədəni həyatının inkişafına sərf edim.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Mən bilirəm ki, gəncəlilər bu günü gözləyirdilər. Mən Elmara deyirəm 

ki, belə getsə, Gəncə Bakını keçəcəkdir.  

Fikrət VERDİYEV: İncəsənət adamlarına çox böyük ilham vermisiniz. Sizin qayğınız bizi daha yaxşı 

çalışmağa, konsert salonlarında, eləcə də Gəncə filarmoniyasının səhnəsində daha həvəslə çıxışlara 

ruhlandırmışdır. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, Gəncə böyük incəsənət mərkəzinə çevrilməlidir. Burada beynəlxalq 

tədbirlər, festivallar keçiriləcəkdir. Bu, Gəncənin mədəni həyatı üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

vaxta qədər, yenə də deyirəm, burada çox iş görülüb. Bu gün böyük zavod açılır, hərtərəfli inkişaf gedir.  

Fikrət VERDİYEV: Hamısı Sizin sayənizdədir.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. 

 

X X X 

 

Cavad xan küçəsi ilə tanışlığı davam etdirən Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Nizami 

Gəncəvinin mənsub olduğu Şeyxzamanovlar nəslinin yaşadığı ev də burada yerləşir. Bundan başqa, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) dövründə “Azərbaycan” qəzetinin ilk nömrəsinin dərc olunduğu 

tarixi mətbəənin binası əvvəlki görkəminə qaytarılmışdır. AXC-nin qurucularından olan Xasməmmədov 

qardaşlarının yaşadığı ev, həmçinin 1899-cu ildə tikilən və alman mühəndisi Zingerin yaşadığı ev də Cavad 

xan küçəsinin tarixi tikililərindəndir. Qeyd edildi ki, küçədəki bütün tarixi binaların üzərinə lövhələr 

vurulmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı Gəncə sakinləri ilə görüşdü. 

SAKİNLƏR: Xoş gəlmisiniz. Cənab Prezident, Gəncəni gəncəlilərə qaytardığınız üçün çox 

minnətdarıq. Şəhərimizdə əsl mənada inkişaf gedir. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox şadam ki, Gəncə gözəlləşir.  

SAKİN: Özü də keyfiyyətli inkişafdır. Cənab Prezident, biz gəncəlilər adından Sizə 

minnətdarlığımızı bildiririk.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Mən də çox şadam ki, Gəncədə işlər yaxşı gedir. Gözəl 

işlər gedir.  
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SAKİN: Bizim Gəncəmiz gündən-günə gözəlləşir, abadlaşır. Gördüyünüz bu küçə çox bərbad halda 

idi.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Yadımdadır, mən burada olmuşam.  

SAKİN: İndi görürsünüz, doğrudan da bu küçə əsl kurort şəhərinin küçəsinə çevrilibdir. Ona görə də 

Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Siz çox gözəl işlər görürsünüz, biz Sizin daxili və xarici siyasətinizi 

səmimi qəlbdən bəyənirik, onu alqışlayırıq və müdafiə edirik. Biz ulu öndərimizin də, Sizin də 

yürütdüyünüz siyasəti dəstəkləmişik. Çox sağ olun, biz gəncəlilər Sizə minnətdarıq. 

 

X X X 

 

Aparılan abadlıq-quruculuq işlərindən sonra sanki muzeyə çevrilmiş Cavad xan küçəsində kərpic 

imitasiyasına xüsusi yer verilmiş, dəmir haşiyələr və məhəccərlər Gəncə memarlığına uyğun 

hazırlanmışdır. Binaların dam örtükləri də yenidən qurulmuş, qapılar və darvazalar milli şəbəkə formasında 

hazırlanmışdır. Küçəyə kanalizasiya xətləri çəkilmiş, qaz və su boruları yerin altına salınmışdır. Küçə boyu 

9 min kvadratmetr sahədə qranit plitələr döşənmiş, müxtəlif yerlərdə 7 fəvvarə quraşdırılmışdır. Gələcəkdə 

burada xalça, misdöymə, dulusçuluq və digər tətbiqi sənət nümunələri ilə məşğul olan sənətkarlar üçün 

xüsusi emalatxanaların tikilməsi də nəzərdə tutulur. Küçə boyu milli adət-ənənələri təsvir edən heykəllər 

qoyulmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı burada Gəncə ziyalıları ilə də görüşərək dedi:  

- Gəncə gözəlləşir.  

ZİYALI: Sizin sərəncamlarınızdan sonra bizim maddi-mədəni mühitlə bağlı 800-dən artıq abidəmiz 

aşkarlanıb. Bu küçəmiz, buradakı 50-dən artıq bina təmir olunub. Məqsədimiz Gəncənin maddi-mədəni 

irsinə aid ensiklopediya hazırlamaqdır. Çünki bədnam qonşularımız tarixi abidələrimizi öz adlarına çıxırlar. 

Gəncə ziyalıları Sizə ümid bəsləyir və Sizin arxanızdadır. Üçtərəfli görüşdə də Sizə uğurlar diləyirik.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun.  

ZİYALI: Cənab Prezident, icazə verin, bir neçə kəlmə də mən deyim. Gəncə respublikamızın ikinci 

böyük şəhəridir. Bu şəhərin siması onun statusuna uyğun gəlmirdi. Çox sağ olun ki, Siz bunu hamıdan 

qabaq duydunuz. Gəncənin ən böyük problemlərindən olan su, kanalizasiya, enerji, qaz sisteminin yenidən 

qurulmasına dair Sərəncam verdiniz. İndi Gəncəmiz gözəlləşir. Çox sağ olun ki, Gəncəni gəncəlilərə 

yenidən bəxş etdiniz. Çox gözəl şəhərdir, burada yaşamaq və işləmək çox xoşdur.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Düzdür, Gəncə çox qədim, gözəl tarixi şəhərdir. İndi şəhər qədim simasını 

saxlamaqla, yeni müasir yanaşma ilə daha da gözəlləşir. Parklar, binalar bərpa edilir, gözəl küçələr salınır. 

Yəni, Gəncə dünya səviyyəli şəhərə çevrilir.  

ZİYALI: Cənab Prezident, Şərqdə siyasi, Qərbdə iqtisadi böhranın tüğyan etdiyi bir dövrdə öz 

iqtisadi inkişaf modeli ilə uğur qazanan Azərbaycanın bu yüksəlişinə görə Sizə minnətdarıq və xoşbəxt 

gələcəyimizi Sizinlə görürük. Bir daha Sizə “Xoş gəlmisiniz” deyirik.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun.  

ZİYALI: Allah Heydər Əliyevə qəni-qəni rəhmət etsin! O, milli mənəvi dəyərlərimizin inkişafı üçün 

çox böyük işlər görmüşdür. Novruz bayramı gələndə camaat ev-eşiyini səliqə-sahmana salır, küçələri 

təmizləyirdi. İndi Gəncə o qədər gözəlləşib ki, daha nə küçə süpürməyə, ev-eşik təmizləməyə ehtiyac 

yoxdur. Allah Sizə cansağlığı versin, ziyalılar adından Sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. 

ZİYALI: Bir söz də demək istəyirəm. Uzun illərdir mən bu şəhərdə yaşayıram, bura mənim 

vətənimdir. Gəncə getdikcə inkişaf edir. Yüz il yaşayın, mərdsiniz, möhkəmsiniz, səbirlisiniz, ailənizə, 

özünüzə cansağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Elmə verdiyiniz qiymətə görə də alimlər adından Sizə təşəkkür 

edirəm. Akademiyada bizim şöbəmizi yaratdınız, bu da böyük işdir. Neçə illərdir biz ona nail ola bilmirdik. 

İndi biz Sizin rəhbərliyiniz altında kənd təsərrüfatını inkişaf etdirməliyik. Biz hələ kənd təsərrüfatına 

borcluyuq. Biz fermerlərə, kənd təsərrüfatında çalışanlara fəal kömək etməliyik. Biz buna hazırıq. Sağ olun, 

xoş gəlmisiniz. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun, mən sizi görülən bütün bu işlər münasibətilə təbrik edirəm. 

Şadam ki, qısa müddət ərzində Gəncədə çox böyük quruculuq işləri aparılıb. Gəncəyə daim böyük diqqət 

göstərilmişdir. Bu diqqət bu gün də vardır. Mən istəyirəm ki, hər bir şəhərdə belə gözəl işlər aparılsın. 

Bütövlükdə ölkəmizdə, hər bir yerdə çox sürətli və uğurlu inkışaf gedir.  
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Mən həmişə deyirəm ki, Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Belə getsə, Gəncə də ən gözəl 

şəhər olacaqdır və olmalıdır. Sağ olun. 

 

AzərTAc 

21 yanvar 2012-ci il 
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Prezident İlham Əliyev “DET AL” Alüminium MMC-nin Gəncə alüminium zavodu kompleksinin 

açılışında iştirak etmişdir 

(21 yanvar 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də “DET AL” Alüminium MMC-

nin Gəncə alüminium zavodu kompleksinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı kompleksin maketinə baxdı.  

Məlumat verildi ki, “DET AL” alüminium kompleksinin ümumi ərazisi 74 hektardır. Burada birinci 

faza elektroliz, anod prosesləri, fasiləsiz metaltökmə və isti yayma zavodları, 110 kilovoltluq yarımstansiya, 

silisium düzləndirici yarımstansiya, elektroliz zavodunun idarəetmə mərkəzi, gil-torpaq qəbulu, quru 

qaztəmizləmə, kompressor sahələri, dövri su sistemləri və soyutma qüllələri, qazpaylayıcı stansiya, 

yanğınsöndürmə sistemləri, fülorid, anod və katod karbon bloku anbarları, inzibati bina və laboratoriya 

binası tikilmişdir. Bu obyektlərin ümumi sahəsi 57 min kvadratmetrdir. Kompleks daxilində uzunluğu 2,1 

min metr olan dəmir yolu xətti çəkilmiş, 1200 metr uzunluğunda beton, 2 min metr uzunluğunda asfalt 

yollar salınmış, 74 hektar ərazidə yaşıllaşdırma və abadlıq işləri aparılmışdır.  

Qeyd edildi ki, 2008-ci ildə dövlətimizin başçısının iştirakı ilə təməli qoyulan kompleksdə məhsul 

istehsalı 3 zavodda sistemli şəkildə həyata keçirilir. Birinci mərhələdə yeni zavodda ildə 50 min ton ilkin 

alüminium istehsal edəcək 240 kiloamperlik 84 elektroliz təknəsi quraşdırılmışdır. Bu təknələrdə yüksək 

keyfiyyətli A-8, A-7E, A-7, A-6 markalı texniki baxımdan təmiz ilkin alüminium əldə edilir. Zavodda 

bişmiş anodlu təknələr qurulmuşdur. Burada müasir quru qaztəmizləmə sistemləri vasitəsilə atmosferə 

atılan tullantıların 98,5 faiz təmizlənməsi həyata keçirilir. 

Gəncə “DET AL” alüminium kompleksinin işə başlaması nəticəsində birinci mərhələdə 640 nəfər 

işlə təmin ediləcəkdir. İşçilərin orta aylıq əməkhaqqı 450 manat olacaqdır. Zavodun tikintisinə Gəncədən 

və respublikamızın digər regionlarından 2000-dən çox işçi cəlb edilmişdir. Yerli gənc mühəndislər üçün 

texnologiyanı daha dərindən öyrənmək məqsədi ilə təlimlər təşkil olunmuşdur. Elektroliz proseslərindən 

çıxan maye metal fasiləsiz metaltökmə və isti yayma zavoduna daşınır. Burada hər birinin uzunluğu 60 

metr olan və yüksək avtomatlaşdırma səviyyəsinə malik iki tökmə avadanlığı quraşdırılmışdır. Bu 

konveyerlərin məhsuldarlığı saatda 20 tona qədərdir və istehsal edilən külçələr “DET.AL AZE” loqotipinə 

malik olmaqla 22,5 kiloqramdır.  

Prezident İlham Əliyev kompleksin elektroliz zavodunda istehsalatda istifadə olunan avadanlığa 

baxdı. Bildirildi ki, burada beynəlxalq standartlara cavab verən məhsullar hazırlanır. Zavodda istehsala 

başlanması və davamlılığın təmini üçün tələb olunan keyfiyyətdə xammalın tədarükü vacib məsələlərdən 

biridir. Bu məqsədlə Hollandiya, İndoneziya, Çin, Rusiya, Monqolustan, Latviya, Venesuela, Tacikistan 

kimi ölkələrdən 15 adda xammal gətirilmişdir.  

Prezident İlham Əliyev “DET AL” Alüminium MMC-nin Gəncə alüminium zavodu kompleksi ilə 

bağlı stendlərə və videoçarxa baxdı.  

Sonra dövlətimizin başçısı zavodun mərkəzi idarəetmə ofisində oldu. Məlumat verildi ki, burada 

bütün istehsal prosesi kompyuterlər vasitəsilə avtomatlaşdırılmış şəkildə aparılır. Hər 3 müəssisədə 

xammalın qəbulundan məhsul istehsalınadək bütün proses dəqiq şəkildə icra olunur. Mövcud idarəetmə 

sistemi baş verə biləcək bütün nasazlıqların qarşısını almağa qadirdir.  

Sonra Prezident İlham Əliyev kompleksin isti metaltökmə və fasiləsiz yayma zavoduna gəldi. 

Dövlətimizin başçısı zavodu işə saldı, istehsal prosesini izlədi. 

Qeyd olundu ki, birinci mərhələdə 100 min ton ilkin alüminium istehsalı üçün tələb olunan bütün 

obyektlərin tikintisi başa çatdırılmışdır. İkinci mərhələdə 50 min ton alüminium istehsal edəcək 84 

vannadan ibarət elektroliz korpusları, gil-torpaq qəbulu anbarının tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Alüminium 

sənayesinin inkişafı məqsədi ilə ölkəmizdə alüminium yarımfabrikat məhsullarının istehsalını nəzərdə tutan 

metalyayma layihəsi üçün dövlət tərəfindən 2010-cu ildə güzəştli kredit ayrılmışdır. Layihə çərçivəsində 

isti və soyuq metalyayma zavodlarının tikintisi, eləcə də boyama xəttinin qurulması nəzərdə tutulur. 

Layihənin illik məhsuldarlığı müxtəlif ölçüdə 35 min ton adi alüminium rulon və vərəqlərin istehsalı, 15 

min ton məhsulun isə boyanmasından ibarətdir. Burada tikinti sektoru üçün nəzərdə tutulan və sifarişçinin 

istəyindən asılı olaraq 0,2-0,6 mm qalınlığında müxtəlif rənglərdə alüminium rulonların istehsalı 

planlaşdırılır. İsti yayma zavodunun tikintisi artıq tamamlanmış və gələn aydan avadanlığın 

quraşdırılmasına başlanacaqdır. Soyuq yayma zavodunun isə tikintisinə başlanmış və bu ilin aprelinədək 

tamamlanaraq avadanlığın quraşdırılmasına başlanılacaqdır. Ümumiyyətlə, layihənin 2013-cü ilin 
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aprelinədək həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində 300 yeni iş yerinin açılması 

planlaşdırılır.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, yeni alüminium zavodu ilə yanaşı, Gəncədə poladəritmə 

kompleksinin tikintisi layihəsi çərçivəsində də bir sıra işlər görülmüşdür. Belə ki, poladəritmə kompleksinin 

inşa ediləcəyi sahədə torpaq və qazma işləri həyata keçirilmiş, ərazi təmizlənmiş və tikinti prosesinin 

başlanması üçün hazır vəziyyətə gətirilmişdir. 

Əraziyə baxan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, poladtökmə zavodunun layihələndirmə 

işləri həyata keçirilmiş, dəmir filizini zənginləşdirmə, pelet və ardıcıl reduksiya zavodlarından ibarət olan 

“DET AL” inteqrallaşdırılmış polad layihəsinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində layihələndirmə işləri 

yerinə yetirilmişdir. Burada pelet zavodunun tikintisi işləri davam etdiriləcək, martda istehsal gücü 850 min 

ton olan yeni “DRI” zavodunun tikintisinə başlanacaqdır. 2013-cü ildə yeni pelet zavodunun tikintisi başa 

çatdırılacaq, “DRI” zavodunun tikintisi davam etdiriləcəkdir. Bundan başqa, martda istehsal gücü 750 min 

ton olan yeni polad zavodunun tikintisinə başlanacaqdır. 2014-cü ildə yeni “DRI” zavodunun tikintisi başa 

çatdırılacaq, polad zavodunun tikintisi davam etdiriləcəkdir. 2016-cı ildə isə Gəncədə yeni polad 

zavodunun tikintisi başa çatdırılacaqdır. İstehsal olunan məhsullara beynəlxalq sertifikatlar alınacaqdır. 

2012-2016-cı illərdə həyata keçirilən layihəyə 630 milyon dollar investisiya qoyulacaq, işçilərin sayı 3 min 

800 nəfərə çatdırılacaqdır. 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev Gəncə ictimaiyyətinin nümayəndələri və müəssisənin kollektivi ilə görüşdü.  

Prezident İlham ƏLİYEV mərasim iştirakçılarını təbrik edərək dedi:  

- Əziz dostlar, bu gün nəinki Gəncənin, ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür. Çünki bu gün 

biz ölkə iqtisadiyyatı üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən Gəncə alüminium zavodunun açılışını qeyd 

edirik. Bu, doğrudan da, böyük hadisədir. Bu, bir daha onu göstərir ki, ölkəmiz uğurla və sürətlə inkişaf 

edir. Ölkəmizdə bütün proqramlar icra edilir.  

Bu zavodun təməli 2008-ci ildə qoyulmuşdur. Mən o günü yaxşı xatırlayıram. Biz burada təməl 

daşını qoyduq və ondan sonra bildiyiniz kimi, dünyada maliyyə və iqtisadi böhran başlanmışdır. Bu böhran 

alüminium sənayesinə də mənfi təsirini göstərmişdir, qiymətlər aşağı düşmüş və bütövlükdə maliyyə 

bazarında böhran yaranmışdır. Beləliklə, zavodun tikintisi bir qədər uzandı. Ancaq buna baxmayaraq, 

Azərbaycan dövləti bu zavodun tikintisi üçün dəstəyini əsirgəmədi. Zavodun fəaliyyəti üçün çox mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən böyük yarımstansiya tikilmişdir, müxtəlif dövrlərdə kreditlər verilmişdir, özəl sektor 

Azərbaycanın iqtisadiyyatına və gələcəyinə çox böyük inamla yanaşmışdır. Bütün bu amillər nəticəsində 

biz bu gün bu gözəl zavodun açılışını qeyd edirik. 

Zavodun özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu, qeyri-neft sektoruna qoyulan böyük sərmayədir və burada 

istehsal olunan məhsullar ixrac ediləcək, eyni zamanda, bizim artan tələbatımızı da təmin edəcəkdir. Biz 

bu gün zavodun birinci fazasının açılışını qeyd edirik. Burada 50 min ton yüksək keyfiyyətli alüminium 

istehsal olunacaqdır. 2013-cü ildə ikinci fazanın işə düşməsi nəticəsində zavodun istehsal gücü 100 min 

tona çatacaqdır və ondan sonrakı dövrdə əlavə vəsaitin qoyuluşu hesabına biz bu həcmi 200 min tona 

artıracağıq.  

Bu, doğrudan da, ölkə iqtisadiyyatı üçün böyük layihədir. Həm gəlirli layihədir, həm yeni iş yerlərinin 

açılması üçün bizə şərait yaradır. Mənə verilən məlumata görə, burada 600-dən artıq insan işləyir. Vaxtilə 

böhrana görə dayanmış gil-torpaq zavodu da bu yaxınlarda işə başlamışdır. Orada da 1200 insan işləyir. 

Bütövlükdə son aylar ərzində 2000-ə yaxın insan işlə təmin edilibdir. Bu zavodun tikintisi Azərbaycanda 

aparılan sənayeləşmə siyasətinin nəticəsidir. Bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinin toplantısında mən bir daha 

bu məsələ ilə bağlı fikirlərimi bildirdim. Azərbaycanda güclü sənayeləşmə prosesi gedir. Yeni sənaye 

müəssisələri yaradılır, özəl sektorun inkişafı üçün dövlət dəstəyini əsirgəmir, kiçik və orta sahibkarlıq 

inkişaf edir. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə paralel olaraq böyük sənaye müəssisələrinin 

yaradılmasına da böyük ehtiyac vardır. Gəncə alüminium zavodu bu sıradan olan zavoddur.  

Bu, böyük sənaye mərkəzidir. Biz Azərbaycanda müasir səviyyədə alüminium sənayesinin 

yaradılması üçün bu gün birinci addımı atırıq. Əminəm ki, gələcəkdə biz dediyim rəqəmlərə çatacağıq. Biz 

zavodun istehsal gücünü indikindən 4 dəfə artıracağıq və təbii ki, burada yeni imkanlar yaradılacaq, yeni 

iş yerləri açılacaq və Azərbaycanın qeyri-neft potensialı daha da güclənəcəkdir. Bu sahə də bizim üçün 

prioritet sahədir. Biz qeyri-neft iqtisadiyyatımızın inkişafı üçün uzun illərdir ki, çalışırıq, təşəbbüslərimizi 
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irəli sürürük və gözəl nəticələri də görürük. Çünki 2011-ci ilin yeklunlarına görə, Azərbaycanda qeyri-neft 

sektoru təxminən 10 faiz artmışdır. Neftlə, qazla zəngin olan ölkə üçün bu, həddindən artıq vacibdir. Çünki 

biz gələcəyimizi şaxələndirilmiş iqtisadiyyatda görürük. Biz gələcəyimizi dayanıqlı iqtisadiyyatda görürük. 

Təbii resurslarımız bizim üçün sadəcə olaraq bir vasitədir ki, ölkəmizi hərtərəfli şəkildə inkişaf etdirək və 

güclü qeyri-neft iqtisadiyyatı yaradaq. Bu istqiamətdə atılan addımlar çox sevindiricidir. Bu zavodun 

fəaliyyətə başlaması bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına da böyük 

təkan verəcəkdir. 

Bu zavodun tikintisi, eyni zamanda, özündə regional inkişaf proqramını da ehtiva edir. Bu proqrama 

da böyük diqqət göstərilir. Bizim bütün bölgələr inkişafdadır, quruculuq, abadlıq işləri gedir, yeni iş yerləri 

açılır. Beləliklə, regional inkişaf üçün bu zavodun böyük əhəmiyyəti vardır. Burada poladəritmə 

kompleksinin tikintisi də uğrula gedir və bu zavodun təməl daşı qoyulan zaman, eyni zamanda, böyük 

metallurgiya kompleksinin təməl daşı qoyulmuşdur. O sahədə də işlər gedir. Metallurgiya sənayesinin 

yaradılması istiqamətində çox ciddi işlər gedir. Əminəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanda yeni bir 

istehsal sahəsi – metallurgiya sahəsi öz fəaliyyətinə başlayacaqdır. Bir tərəfdən biz ölkəmizin daxili 

tələbatını ödəyəcəyik və güclü ixrac potensialı da yaradılacaqdır.  

Bu, elə sahələrdir ki, bu sahələr üçün bazarları axtarmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bu məhsullar – 

alüminium, metallurgiya istehsalı daim tələb olunan məhsullardır. Yenə də deyirəm, bizim artan sənaye 

potensialımız və həyata keçirilən proqramlar, eyni zamanda, dünyada bu məhsullara olan tələbat daim bu 

zavodlara dəstək olacaqdır. Bir daha demək istəyirəm ki, bu sahədə görülən işlər Azərbaycanın ümumi 

inkişaf strategiyasını əhatə edir. Bu stategiya müasirlik, yenilik strategiyasıdır. Biz istəyirik ki, bütün 

sahələrdə ən qabaqcıl təcrübəni tətbiq edək. Burada istehsal olunan alüminium dünya səviyyəli 

məhsullardandır. Eyni zamanda, belə zavodların tikintisi kadr hazırlığı üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Burada işləyən peşəkar kadrlar, əlbəttə ki, yaxşı maaş almalıdırlar. Mənə verilən məlumata görə, bu məsələ 

də öz həllini tapır.  

Bir sözlə, belə zavodların tikintisi və yeni sənaye sahələrinin yaradılması prosesi çox sevindiricidir. 

Xüsusilə dünyada hələ də davam edən və yeni mərhələsi gözlənilən maliyyə və iqtisadi böhran zamanında 

Azərbaycanda belə böyük sənaye müəssisələrinin yaradılması bizim düzgün yolda olmağımızı göstərir. Biz 

inkişafdayıq. Azərbaycanda iqtisadiyyat, sənaye potensialımız artır. Sosial proqramlar icra edilir, maaşlar, 

pensiyalar artır. Keçən ilin yekunları ilə bağlı keçirilən Nazirlər Kabinetinin toplantısında bütün bu 

rəqəmlər səslənmişdir. 2011-ci ildə ölkə iqtisadiyyatına 20 milyard dollar vəsait qoyulmuşdur, ondan 

əvvəlki ildə 17,6 milyard. Böyük məbləğdir və bu vəsait hesabına ölkəmizin hər bir bölgəsi inkişaf edir, 

böyük proqramlar icra edilir. O cümlədən bu bölgənin və Gəncənin inkişafı ilə bağlı konkret proqramlar, 

infrastruktur proqramları icra edilir, işsizliyin aradan qaldırılması üçün konkret addımlar atılır. 2012-ci ildə 

sosial infrastrukturun yaradılması ilə bağlı daha da böyük vəsait ayrılacaqdır. Məktəb tikintisi davam 

etdirilir. 

Gəncənin içməli su ilə təmin edilməsi üçün konkret layihələr icra edilir, kanalizasiya sistemi yenidən 

qurulur. Şəhərdə çox böyük abadlıq işləri aparılır. Bilirsiniz ki, mən Gəncədə tez-tez oluram və bu gün 

səhər tezdən şəhərlə bir daha tanış olmuşam və görürəm ki, doğrudan da çox böyük və çox dəyərli işlər 

görülür. Şəhər gözəlləşir, abadlaşır, binalar təmir edilir, yeni parklar salınır, yeni ictimai yerlər yaradılır. 

Biz bu gün səhər Gəncə Dövlət Filarmoniyasının təməl daşını qoyduq. Bilirəm ki, bu da gəncəlilərin uzun 

illərdir arzuladıqları bir hadisədir. Əminəm ki, yaxın iki il ərzində gözəl, memarlıq cəhətdən çox gözəl və 

möhtəşəm Gəncə Filarmoniyası da öz işinə başlayacaqdır. 

Bir sözlə, Gəncədə olduğu kimi, hər bir bölgədə bütün sahələr üzrə konkret işlər görülür. İş yerləri, 

qeyri-neft sektoru, özəl sahibkarlığın inkişafı, yeni nəhəng sənaye müəssisələrinin yaradılması, məktəblər, 

tibb ocaqları, mədəniyyət ocaqları, abadlıq işləri – bax, ölkəmiz bu cür inkişaf edir. Mən çox şadam ki, 

əvvəlki illərdə qəbul etdiyimz proqramlar icra edilir, əvvəlki dövrlərdə böhrana baxmayaraq, başladığımız 

layihələr bu gün reallığa çevrilir. Biz Gəncə alüminum zavodunun timsalında Azərbaycanın sənaye 

potensialının inkişafını görürük. 

Mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Yenə də demək istəyirəm ki, 

istehsal gücü 50 min ton olan bu zavodun fəaliyyətə başlaması birinci addımdır, amma çox böyük addımdır. 

Bu zavodun tikintisinə çox böyük vəsait qoyulmuşdur, həm özəl qurumlar tərəfindən, həm də dövlət 

infrastruktur layihələrini təqdim etməklə dəstəyini göstərmişdir. Demək istəyirəm ki, bu, sadəcə olaraq 

birinci addımdır. Əgər hər şey bizim planlarımız əsasında getsə, bu zavodun istehsal həcmi ən azı 4 dəfə 
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artacaq, burada yeni metallurgiya kompleksi tikiləcək və beləliklə, ölkə iqtisadiyyatı üçün əvəzolunmaz 

töhfə veriləcəkdir. 

Bu gözəl hadisə münasibətilə sizin hamınızı bir daha ürəkdən təbrik edirəm, bütün gəncəlilərə 

cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

AzərTAc 

21 yanvar 2012-ci il 
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Naftalan şəhəri 

 
2011, 10 fevral 

➢ Prezident İlham Əliyev Naftalanda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir 

➢ “Qaşaltı” sanatoriyası Naftalanın yeni sağlamlıq ocağıdır 

➢ Chinar Hotel & SPA Naftalan” kompleksinin yenidənqurmadan sonra açılışı olmuşdur 

 

2013, 10 sentyabr 

➢ Naftalanda Ümummilli Liderin abidəsini ziyarət 

➢ Naftalanda Heydər Əliyev Mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır 

➢ Naftalanda “Qarabağ” sanatoriyasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq 

➢ Naftalan şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimi olmuşdur 
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Prezident İlham Əliyev Naftalanda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir 

(10 fevral 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 10-da respublikamızın qərb bölgəsinə səfəri 

çərçivəsində Naftalan şəhərində olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsini 

ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə abidənin yerləşdiyi Heydər Əliyev parkında, eləcə də Naftalanda aparılmış 

abadlıq-quruculuq işləri, habelə inşası davam edən və layihəsi planlaşdırılan tikinti kompleksləri barədə 

məlumat verildi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 11 fevral  

  

https://azertag.az/
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“Qaşaltı” sanatoriyası Naftalanın yeni sağlamlıq ocağıdır 

(10 fevral 2011-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev fevralın 10-da Naftalanda “Qaşaltı” sanatoriyasının açılışında iştirak 

etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və sanatoriya ilə tanış oldu. 

Dünyada kurort şəhəri kimi tanınan Naftalanın inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin daim diqqət 

mərkəzində olmuşdur. Hələ 1982-ci il fevralın 19-da Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi 

“Naftalan kurort şəhərinin daha da inkişaf etdirilməsi haqqında” xüsusi qərar qəbul etmiş, sonrakı illərdə 

Naftalanda müalicə olunanların sayı 35 mindən 70 minə yüksəlmişdir. 

“Qaşaltı” sanatoriya kompleksi “Azərbaycan Respublikasında kurortların 2009-2018-ci illərdə 

inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində inşa olunmuşdur. Prezident İlham Əliyev 200 nəfər işçinin 

çalışacağı beşmərtəbəli sanatoriyanın poliklinika şöbəsi, su prosedurları və yataq korpusları ilə tanış oldu. 

Su prosedurları korpusunda üzgüçülük hovuzu, yod-brom vannası, sualtı idman hərəkətləri üçün hovuz, 

sauna, türk və fin hamamları var. Kompleksdə istiliklə müalicə kabineti də fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Fizioterapevtik bölmədə ən mütərəqqi müalicə üsulları tətbiq olunacaqdır. 

Sanatoriyanın 92 otaqlı yataq korpusunun 83-ü standart, 9-u lüks palatalardır. 

Fitnes və gimnastika zallarında hərəkət-dayaq sistemlərində olan problemlərin aradan qaldırılması 

üçün müasir avadanlıq, o cümlədən ölkəmizdə ilk dəfə tibbi trenajorlar quraşdırılmışdır. 

Daha sonra Prezident İlham Əliyev Naftalan vannası otaqları ilə tanış oldu. Bildirildi ki, Naftalan 

neftinin əsas təsiredici maddəsi geniş spektrli müalicə xüsusiyyətlərinə malik naften karbohidratıdır. 

Sanatoriyanın geniş əyləncə mərkəzində 3D kinoteatrı, boilinq, bilyard və oyun zalları yerləşir. 

  

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev Naftalan şəhərində inşası davam etdirilən və layihəsi planlaşdırılan tikinti 

komplekslərinin sxemlərinə baxdı. Bildirildi ki, Naftalan şəhərində Heydər Əliyev park kompleksinin yeni 

baş planı hazırlanmışdır. Onun ərazisində Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin üçmərtəbəli inzibati binası 

tikilir, iyul-avqust aylarında onun başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına tikintisi planlaşdırılan Heydər Əliyev Mərkəzinin texniki göstəriciləri barədə 

də məlumat verildi. Bu mərkəz də Heydər Əliyev park kompleksində tikiləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 11 fevral  

 

 

  

https://azertag.az/
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“Chinar Hotel & SPA Naftalan” kompleksinin yenidənqurmadan sonra açılışı olmuşdur  

(10 fevral 2011-ci il) 

 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 10-da Naftalanda “Chinar Hotel & SPA Naftalan” 

kompleksinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdikdən sonra komplekslə tanış oldu.  

Naftalanda kurort zonasının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə şəhərin inzibati ərazisinin genişləndirilməsi 

barədə Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı burada turizmin inkişafına da təkan verəcəkdir.  

“Chinar Hotel & SPA Naftalan” kompleksinin istifadəyə verilməsi son illərdə Azərbaycanda yeni 

səhiyyə ocaqlarının, sanatoriyaların, mehmanxanaların inşasının, kurort zonalarının inkişaf etdirilməsinin 

dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olduğunun göstəricisidir. 18,8 hektar ərazidə yerləşən 312 

yerlik “Chinar Hotel & SPA Naftalan” kompleksinin əsaslı təmirinə 2007-ci ilin mayında başlanılmış, 

2010-cu ilin noyabrında sona çatdırılmışdır.  

Dövlətimizin başçısı kompleksin foyesinin divarlarında çəkilmiş və Naftalan neftinin tarixinə həsr 

olunmuş kompozisiyalara baxdı.  

200 nəfərin işlə təmin ediləcəyi kompleksin urologiya, dietalogiya, ginekologiya, kardiologiya, 

qulaq-burun-boğaz, stomatologiya, terapiya və dermatologiya şöbələrinin olduğu poliklinikası İtaliya, 

Almaniya, Çexiya, Türkiyə, Yaponiya və Cənubi Koreyada istehsal edilmiş müasir tibbi avadanlıqla təchiz 

olunmuşdur. Burada ən müasir tibbi avadanlığı olan biokimyəvi, hematoloji, mikrobioloji, immunoloji, 

seroloji laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Poliklinikada hərəkət orqanları, qulaq-burun-boğaz, uşaq, uroloji, 

dəri, ginekoloji, periferik damar, periferik sinir və mərkəzi sinir sistemi xəstəliklərinin müalicəsi 

aparılacaqdır.  

Dövlətimizin başçısı SPA terapiya, fizioterapiya və reabilitasiya, fitnes mərkəzləri ilə tanış oldu. 

Naftalan Terapiya Mərkəzi ilə tanışlıq zamanı məlumat verildi ki, burada 24 vanna otağı var və əsas müalicə 

vasitəsi Naftalan neftidir. Təkcə Azərbaycanda mövcud olan Naftalan nefti bir çox xəstəliklərin dərmanıdır. 

Bu baxımdan Naftalan terapiyası tibbin bir çox sahələrində əvəzsiz müalicə metodu kimi qəbul edilmişdir.  

Birnəfərlik, ikinəfərlik və ailəvi otaqlardan ibarət (cəmi 170 otaq) yataq korpusunda bütün zəruri şərait 

yaradılmışdır. Burada qadın gözəllik mərkəzi, internet klub, hədiyyələr dükanı var, elektrikli arabaların və 

velosipedlərin kirayəsi xidmətləri təşkil olunmuşdur. Ərazi yaşıllaşdırılmış, uşaqlar üçün əyləncə guşəsi 

yaradılmışdır.  

Dövlətimizin başçısı müasir standartlara cavab verən su prosedurları korpusunda türk hamamına, 

sauna və hovuza baxdı.  

Sonra Prezident İlham Əliyev Naftalan şəhəri ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.  

 

Dövlətimizin başçısı İlham ƏLİYEV naftalanlıları təbrik edərək dedi: - Mən sizi salamlayıram 

və “Çinar” hotelinin istifadəyə verilməsi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Çox böyük hadisədir, deyə 

bilərəm ki, tarixi bir hadisədir. Siz yaxşı bilirsiniz ki, sovet dövründə bax, bu binada sanatoriya yerləşirdi 

və Sovet İttifaqının müxtəlif yerlərindən buraya qonaqlar gəlirdi. Sonrakı dövrdə bu bina yararsız vəziyyətə 

düşmüşdü, demək olar ki, fəaliyyət göstərmirdi. Ancaq, bax, görülən işlər, ölkəmizdə aparılan islahatlar 

nəticəsində, Azərbaycanda hökm sürən sabitlik, iqtisadi inkişaf nəticəsində investorlar bu binaya vəsait 

qoyublar və gözəl, ən yüksək standartlara cavab verən mehmanxana, müalicə kompleksi və istirahət 

mərkəzi yaradılmışdır.  

Mən bir də demək istəyirəm ki, “Çinar”ın bərpası böyük məna daşıyır. Çünki “Çinar”ın bərpasından 

Naftalan şəhərinin yeni inkişaf dövrü başlayır. Mən keçən dəfə burada olarkən, vəziyyətlə tanış olarkən, 

sözün düzü, bir az məyus oldum. Çünki gördüm ki, buradakı vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil. Ona görə 

də müvafiq tədbirlər görüldü, göstərişlər verildi. Qısa müddət ərzində həm şəhərin abadlaşması üçün 

tədbirlər görülür, həm də Naftalanın əsas inkişaf sahəsi olan sanatoriya-kurort komplekslərinin yaradılması 

və bərpası işində konkret addımlar atılır. “Çinar” mehmanxanası dünyanın ən yüksək standartlarına cavab 

verir. Həm mehmanxana kimi, həm müalicə mərkəzi, həm də istirahət mərkəzi kimi burada bütün şərait 

var. Ən önəmlisi də odur ki, burada insanlar Naftalan kimi nadir müalicəvi neftdən istifadə edəcəklər və 

özü də belə gözəl səviyyədə. Heç vaxt, heç bir dövrdə bu səviyyə olmamışdır. Hazırda bu, reallıqdır və bu 

reallığı yaradan Azərbaycan dövlətidir, Azərbaycanda aparılan işlərdir və investorların Azərbaycanın 

gələcəyinə olan inamıdır. Çünki buraya qoyulan vəsaitin geri qayıtması prosesi çox vaxt aparacaqdır. Yəni 
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buraya qoyulan vəsait bir ilə, iki ilə, üç ilə qayıtmayacaqdır. Deməli, investorlarda tam əminlik var ki, indi 

Azərbaycanda hökm sürən ab-hava, sabitlik, inkişaf davam edəcəkdir.  

Bu il Azərbaycanda turizm ili elan olunub və təkcə Bakı şəhərində beşulduzlu 5 mehmanxana 

istifadəyə veriləcəkdir. Bu mehmanxanaların hamısı dünya brendləri səviyyəsindədir və onların istifadəyə 

verilməsi Bakının turizm imkanlarını bir neçə dəfə artıracaqdır.  

Mən çox şadam ki, Bakı ilə bərabər, bölgələrdə də belə gözəl şərait yaradılır. Naftalanda “Çinar” 

mehmanxana və müalicə kompleksi açılır, “Qaşaltı” mehmanxanası açılır, yəni bir gündə şəhərdə iki gözəl 

mehmanxana və müalicə mərkəzi açılır.  

Digər bölgələrdə də buna oxşar proseslər gedir. “Şahdağ” kurort mərkəzi yaradılır və bu il birinci 

mehmanxananın açılışı olacaqdır. Yəni bu proses Azərbaycanda artıq sürətlə gedir. Bütün başqa sahələrlə 

yanaşı, turizmin inkişafı çox böyük məna daşıyır, ölkəmizin gələcək inkişafını müəyyən edəcəkdir.  

Biz elə etməliyik ki, Azərbaycanda yaradılan bütün turizm infrastrukturu bax, bu cür olsun: gözəl 

səviyyə, gözəl xidmət, yüksək keyfiyyət. Naftalan şəhəri üçün belə gözəl obyektlərin yaradılması böyük 

əhəmiyyət daşıyır. Çünki bu, yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir. Buraya gələcək qonaqların sayı 

artacaq, nəinki MDB məkanından, mən tam əminəm ki, uzaq xaricdən də buraya gələcəklər. Mən dünyanın 

müxtəlif yerlərində olmuşam, mehmanxanalarda qalmışam, tam əminliklə deyə bilərəm ki, burada olan 

şərait ən yüksək səviyyədədir.  

Mən çox şadam ki, Azərbaycanda nəinki paytaxtda, paytaxtdan uzaqda yerləşən bölgələrdə də belə 

gözəl şərait yaradılır. Naftalan nefti isə, - siz bunu yaxşı bilirsiniz, - nadir müalicəvi keyfiyyətə malikdir. 

Əsrlər boyu burada yaşayan insanlar bu imkandan, bu neftdən istifadə etmişlər. Sovet dövründə Naftalan 

Sovet İttifaqı miqyasında çox tanınmış bir şəhər idi. Sonra müəyyən səbəblər üzündən öz şöhrətini itirmişdi. 

Bugünkü gün Naftalanın yenidən canlanması üçün, özünə layiq yeri tutması üçün həlledici gündür, tarixi 

gündür və bax, bu iki gözəl mehmanxananın tikilməsi Naftalanın bundan sonrakı inkişafı üçün əsas şərtdir.  

Bununla bərabər, mən göstəriş vermişəm və indi şəhərlə tanış olacağam - nəinki mehmanxanalar, 

bütün şəhər abadlaşmalıdır. Şəhərdəki bütün binalar təmir olunmalıdır, parklar, yeni xiyabanlar salınmalıdır 

və Naftalan nəinki Azərbaycanda, bütün bölgədə nadir bir gözəllik məkanına çevrilməlidir. Mən əminəm 

ki, bir neçə ildən sonra bu bölgədə Naftalan kimi gözəl, yaraşıqlı, rahat şəhər olmayacaqdır. Yəni mən bunu 

istəyirəm, baxmayaraq ki, Azərbaycanın çox gözəl bölgələri var, o bölgələrdə də yeni mehmanxanalar 

tikilir, yeni infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Ancaq Naftalanın öz xüsusi yeri var və buraya gələcək 

qonaqların sayı artacaqdır. Təkcə Naftalan neftinə görə deyil, həm də burada olan turizm imkanlarına görə.  

Bir də demək istəyirəm ki, bax, bu gözəl kompleksin yaradılması Azərbaycanda aparılan işlərin nəticəsidir. 

İnvestisiya qoyuluşu, iqtisadi inkişaf, sənaye imkanlarının genişləndirilməsi, ölkənin inkişafının 

güclənməsi bizə imkan verir ki, belə gözəl əsərlər yaradılsın və Azərbaycan xalqına xidmət etsin.  

Mən bütün naftalanlıları bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Əminəm ki, 

bu gözəl mehmanxana kompleksi uğurla fəaliyyət göstərəcək və bundan sonrakı dövrdə investorlar başqa 

sahələrə də vəsait qoyacaqlar. Bir daha sizi təbrik edirəm.  

 

X X X  

 

          Naftalan Sanatoriya-Kurort Birliyinin baş həkimi Hətəm QOCAYEV şəhər ictimaiyyəti adından 

çıxış edərək dedi:  

-Cənab Prezident, icazə verin, Sizi şəhər ictimaiyyəti adından salamlayım, şəhərimizə “Xoş 

gəlmisiniz!” deyim. Naftalanda ilk kurort 1935-ci ildə fəaliyyətə başlasa da, uzun müddət Naftalan kurortu 

elə bir inkişaf mərhələsi keçməmişdi. Naftalan kurortunun inkişaf mərhələsi əsasən 1970-80-ci illərdə ulu 

öndərimizin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə başlamışdır. O vaxt Naftalanda yeni infrastruktur 

layihələri həyata keçirilmiş, sanatoriyalar açılmış, sosial obyektlər tikilmiş və Naftalana müalicəyə gələn 

xəstələrin sayı 70 min nəfəri keçmişdi.  

Ancaq bilirsiniz ki, sonrakı dövrlərdə məlum hadisələrlə əlaqədar vəziyyət dəyişmişdir. Nəhayət, 

Naftalanın ikinci inkişaf dövrü Sizin 2008-ci ilin mart ayında şəhərimizə gəlişinizdən sonra başladı.  

Cənab Prezident, o vaxt Siz bizimlə görüşəndə belə bir fikir vurğuladınız ki, Naftalan dünyanın şöhrətli 

kurort şəhərinə çevriləcəkdir. Artıq bu, reallıqdır. Bu reallığı biz görürük. Yaxın gələcəkdə, həqiqətən, bu 

reallıq daha böyük olacaqdır. Naftalan şəhərində bir ildə elə işlər görülüb ki, bunu deməklə, saymaqla 

qurtarmaq olmaz. Şəhərin kanalizasiya sistemi, işıq, su, qaz sistemi tamamilə yenilənib, mərkəzləşmiş 

istilik sistemi yaradılıbdır, Naftalanda illərlə yığılıb qalmış problemlər bir ildə həll olunubdur.  
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Cənab Prezident, Naftalanda doqquzmərtəbəli binaların liftləri 20-30 il idi ki, işləmirdi. Hazırda 

gözəl və müasir liftlər quraşdırılıbdır. Şəhərin hər yerində abadlıq işləri görülür. Bütün bunlar Sizin 

göstərişləriniz sayəsində mümkün olmuşdur. Cənab Prezident, buna görə də Sizə “Çox sağ olun!” deyirik.  

Biz sevinirik ki, indi belə gözəl sanatoriyalarımız var. Bu sanatoriyaları dünyanın ən mötəbər 

sanatoriyaları ilə müqayisə etmək olar, bəzi parametrlərinə görə onlardan da yüksəkdir. Ona görə də 

inanırıq ki, gələcəkdə bizim digər sanatoriyalarımız da belə təmir olunacaq, yenidən bərpa ediləcək və 

buraya çoxlu sayda insanlar gələcəkdir. Bu isə Naftalan şəhərinin özünə böyük iqtisadi gəlir gətirəcəkdir.  

Cənab Prezident, hazırda şəhərimizə dünyanın çox ölkələrindən – Almaniyadan, Polşadan, 

Macarıstandan, İrandan, Türkiyədən insanlar müalicəyə gəlirlər. Onlar bizim ölkəyə gələndə, bu inkişafı 

görəndə, Naftalan şəhərində - ölkənin balaca bir bölgəsində belə bir inkişafı görəndə, inanın, elə ağızdolusu 

danışırlar ki, biz heyran qalırıq və şübhəsiz, çox sevinirik. Cənab Prezident, bu sevinci bizə Siz bəxş 

etmisiniz. Ona görə də Sizə bir daha “Çox sağ olun!” deyirik.  

Biz inanırıq ki, gələcəkdə Naftalan daha da gözəlləşəcək, bundan da yaxşı olacaqdır. Bu, bizim də 

üzərimizə böyük məsuliyyət qoyur. Çünki Sizin etimadınızı doğrultmalıyıq, elə işləməliyik, işlərimizi elə 

qurmalıyıq ki, buraya gələn insanlar razılıqla getsinlər. Naftalan şəhərinə, sakinlərinə göstərdiyiniz bu 

diqqət və qayğıya görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Cənab Prezident, Sizə uzun ömür, cansağlığı 

arzulayıram. Allah Sizi qorusun.  

 

X X X  

 

          Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Sözlərinizə görə çox minnətdaram. Mən ilk dəfə 

Naftalana üç il bundan əvvəl gəlmişəm, ondan əvvəl olmamışam. Sovet dövründə də olmamışam. Bir də 

demək istəyirəm ki, əlbəttə, Naftalan haqqında çox eşitmişdim və burada mənim iki şey diqqətimi çəkdi. 

Birincisi, buranın gözəl təbiəti və şəhərin planlı şəkildə qurulması. Yəni buranın xiyabanları, yolları, 

küçələri, ağacları, parkları mənə çox böyük təsir göstərdi. Mən burada şəhərin elə bil ki, keçmiş gözəlliyini 

gördüm.  

İkinci təəssürat isə o qədər də müsbət deyildi. Yəni şəhərin vəziyyəti. Uçmuş binalar, dağılmış yollar, 

əyilmiş işıq dirəkləri. Vəziyyət çox ağır idi, siz bunu yaxşı bilirsiniz. Bax, bu iki təəssürat məndə, necə 

deyərlər, belə bir fikir yaratdı ki, axı necə ola bilər ki, belə gözəl təbiəti, belə iqlimi olan şəhər bu 

vəziyyətdədir. Nə üçün? Axı, belə olmamalıdır.  

Tədbirlər görülməyə başladı və o vaxt mən sizə demişdim ki, Naftalan dünya səviyyəli kurort 

mərkəzinə çevriləcəkdir. Bax, üç il keçdi, bəlkə də bir qədər az, artıq biz bunun əlamətlərini görürük. Təkcə 

bu mehmanxananın tikilməsində yox. Halbuki, özlüyündə bu, böyük bir nəticədir. Mən sizi inandırıram, 

dünya miqyasında həm müalicə, həm istirahət, həm şərait səviyyəsinə görə buna bənzər kompleks yoxdur. 

Ancaq əgər biz təkcə bunu yaratsaydıq, binalar, infrastruktur bərbad vəziyyətdə qalsaydı, bu, ən əvvəl 

ədalətsizlik olardı. Çünki buradakı insanlar da yaxşı yaşamalıdırlar. Digər tərəfdən, ola bilməz ki, bir gözəl 

bina, yaxud da obyekt tikilsin, ətrafı isə bərbad olsun. Ona görə biz bu məsələyə kompleks şəkildə yanaşdıq. 

Mən bir də demək istəyirəm ki, Naftalanın bütün binaları təmir olunmalıdır və olunur. Köhnə binalar bərpa 

edilir, infrastruktur yaradılır - qaz, su, elektrik xətləri. İndi magistral yoldan Naftalana gözəl yol çəkilir. Bir 

müddət bundan əvvəl biz Gəncə aeroportunu yenidən bərpa etdik. İndi xarici qonaqlar təyyarə ilə Gəncəyə 

gələ bilirlər, Gəncədən başqa şəhərlərə, başqa ölkələrin şəhərlərinə də uçuşlar var. Bakıya da gələ bilərlər. 

Bakıdan buraya gəlmək üçün gözəl, rahat magistral yol da çəkilibdir. Naftalanın qonaqları bu bölgədə 

yerləşən digər şəhərlərə də gedə bilərlər.  

Artıq Naftalanda dünya səviyyəli iki mehmanxana var. Mən əminəm ki, bundan sonra da 

mehmanxanalar tikiləcəkdir. Siz qeyd etdiniz ki, ildə 70 min adam gəlirdi. İndi bilmirəm, 70 minə biz çata 

bilərik, yoxsa yox, amma tam əminliklə deyə bilərəm ki, gələn ildən buraya bir neçə min adam gələcəkdir. 

Əlbəttə ki, bu imkanların gərək reklam tərəfi də həll olunsun. Buranı işlədənlər bunu yaxşı bilirlər ki, gərək 

dünyada da bilsinlər ki, Naftalan kimi bir yer var və burada nəinki müalicə almaq olar, həm də sadəcə, 

gözəl vaxt da keçirmək mümkündür.  

Bugünkü Azərbaycan bax, bu reallıqları əldə edibdir. Bugünkü Azərbaycan dinamik inkişaf edən 

müasir ölkədir və müasir ölkədə hər şey yüksək səviyyədə olmalıdır. Bizdə tətbiq olunan standartlar 

dünyanın ən yüksək standartlarından geri qalmamalıdır. Bütün sahələrdə - istər turizm, istər xidmət, istər 

infrastruktur baxımından, istərsə də digər məsələlər baxımından.  
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Bir də demək istəyirəm ki, bugünkü gün Naftalanın yeni tarixinin başlanğıcıdır. Əminəm ki, bir neçə 

ildən sonra biz istədiyimizə nail olacağıq və Naftalan dünyanın ən gözəl yerlərindən birinə çevriləcəkdir.  

Sizi bir daha təbrik edirəm.  

 

Xalq qəzeti.-2011.- 12 fevral.- № 33.- S.4-5. 

 

   



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 

2009-2013 

 

201 

 

Naftalanda Ümummilli Liderin abidəsini ziyarət 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Naftalan şəhərinə gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Naftalan şəhərinin mərkəzində ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini 

ziyarət edərək, önünə gül dəstəsi qoydu. 

Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Natiq Aslanov Prezident İlham Əliyevə abidənin 

yerləşdiyi Heydər Əliyev parkında, eləcə də Naftalanda aparılan abadlıq-quruculuq işləri, habelə inşası 

davam edən və layihəsi planlaşdırılan tikinti kompleksləri barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, ümumi 

ərazisi 4 hektar olan bu istirahət məkanında fəvvarə, müasir işıq dirəkləri və oturacaqlar qoyulmuş, yaşıllıq 

zolağı salınmışdır. Son illərdə bu park sakinlərin istirahət üçün ən çox üz tutduqları məkanlardan birinə 

çevrilmişdir. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 

  

https://azertag.az/
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Naftalanda Heydər Əliyev Mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Naftalanda Heydər Əliyev 

Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, bu Mərkəzin yaradılması Azərbaycanın bütün bölgələri kimi, Naftalanın da 

inkişafına daim diqqət və qayğı göstərən ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin, zəngin 

dövlətçilik irsinin öyrənilməsi məqsədinə xidmət edir. Şəhərin Heydər Əliyev Parkında yerləşən Mərkəzin 

inşasına ötən ilin avqustunda başlanılmış, bu ilin sentyabrında başa çatdırılmışdır. Mərkəzin ikimərtəbəli 

binasının tikinti sahəsi 722 kvadratmetrdir. Heydər Əliyev Mərkəzində Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin 

müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotostendlər yaradılmışdır. Bu stendlərdə Ümummilli Liderin Naftalana 

səfərlərini, eləcə də mədəniyyət və idmana göstərdiyi diqqət və qayğını əks etdirən fotolar yer almışdır. 

Dahi siyasət xadiminin 1969-1982-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrü, həmçinin SSRİ Nazirlər 

Soveti sədrinin birinci müavini işlədiyi illəri əks etdirən fotolar da böyük maraq doğurur. Bu fotolardan 

məlum olur ki, Azərbaycanı ən çətin sınaqlardan şərəflə çıxararaq onun müstəqillik dayaqlarını daha da 

möhkəmləndirən Heydər Əliyevin qoyduğu miras bu gün etibarlı əllərdədir. Xalqımız da böyük oğlunun 

bu misilsiz xidmətlərini unutmur. Onun ölkə və xalq qarşısındakı xidmətləri hər zaman ehtiramla yad 

olunur. Naftalan da daxil olmaqla, ölkəmizin bütün bölgələrində yaradılan Heydər Əliyev mərkəzləri də bu 

amala xidmət edir. Ümummilli Liderin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən bu 

layihə nəticəsində gənc nəsil Ulu Öndərin irsini daha dərindən öyrənir və bütün bunlar da Heydər Əliyev 

siyasətinin Azərbaycanda uğurla davam etdirildiyini göstərir. 

Mərkəzdə müxtəlif tədbirlərin kеçirilməsi üçün 120 nəfərlik konfrans zalı, elektron kitabxana, 

xarici dil kursları, internet otağı, rəsm qalereyası və kiçik konfrans zalı da yaradılmışdır. 

Azərbaycan Prezidenti Mərkəzdə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 

 

  

https://azertag.az/
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Naftalanda “Qarabağ” sanatoriyasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Naftalanda “Qarabağ” 

sanatoriyasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, sanatoriyanın ümumi sahəsi 5 hektardır. Tikintisinə 

2012-ci ildə başlanılan sanatoriyanın binası beşmərtəbəli olacaqdır. Burada 264 yerlik 132 nömrənin 

yaradılması nəzərdə tutulur. Tikintialtı sahəsi 9500 kvadratmetr olan sanatoriyada inşaat işlərinin yaxın 

gələcəkdə başa çatdırılması planlaşdırılır. İnşaat işləri başa çatdıqdan sonra burada həm yerli, həm də 

xaricdən gələn qonaqların istirahəti üçün hər cür şərait yaradılacaqdır. Bu layihənin icrası nəticəsində təbii 

ki, Naftalana istirahətə və müalicə olunmağa gələnlərin sayı daha da artacaqdır. Ölkəmizdə turizm 

infrastrukturunun yaradılmasına böyük diqqət göstərən Prezident İlham Əliyevin qayğısı nəticəsində artıq 

Naftalanın da nəhəng turizm mərkəzinə çevrilməsi prosesi uğurla davam etdirilir. 

Azərbaycan Prezidenti tikinti işlərinin vaxtında və keyfiyyətlə aparılması ilə bağlı tapşırıqlarını 

verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 10 sentyabr 

 

  

https://azertag.az/
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Naftalan şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimi olmuşdur 

(10 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Naftalan şəhərinə içməli 

suyun verilməsi mərasimində iştirak etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Naftalan şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. 

 

Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini təbrik edən Prezident İlham ƏLİYEV dedi:  

- Sizi ürəkdən salamlayıram. Bu gün Naftalan şəhərində əlamətdar hadisə baş verir - içməli su 

layihəsinin açılışını qeyd edirik. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, bu 

layihə Naftalan sakinləri üçün çox önəmli olacaqdır. 

Azərbaycanda hər bir yerdə içməli su layihələri icra edilir. Müxtəlif şəhərlərdə biz artıq içməli 

suyun verilməsinə nail ola bilmişik. Bəzi yerlərdə icra edilir, bəzi yerlərdə isə hazırlıq işləri gedir. Ancaq 

bu önəmli layihələrin icra edilməsi tam şəkildə təmin ediləcəkdir. İçməli su insanın sağlamlığı üçün əsas 

amildir. Dövlət hesabına icra edilən bu layihələr insanların sağlamlığına böyük bir töhfədir, güclü sosial 

siyasətin əlamətidir. Bildiyiniz kimi, mən son aylar, həftələr ərzində ölkəmizin müxtəlif yerlərində içməli 

su, kanalizasiya layihələrinin açılışlarında iştirak edirəm. Bu gün Naftalanda da bu gözəl hadisə baş verir. 

Əminəm ki, biz yaxın zamanlarda bütün şəhərlərimizdə təmiz içməli suyun verilməsinə nail olacağıq. Bir 

daha demək istəyirəm ki, bu, sırf insanların sağlamlığına verilən töhfədir. Ancaq yəqin bilirsiniz ki, bu 

layihələr böyük vəsait tələb edir. Azərbaycan dövləti dövlət büdcəsi hesabına bu vəsaiti ayırır ki, insanlar 

sağlam olsunlar, xəstələnməsinlər və təmiz içməli su ilə təmin edilsinlər. Standartlar da ən yüksək 

səviyyədədir. Bütün işlər Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun şəkildə görülür. Beləliklə, bu 

vacib infrastruktur layihəsi Naftalanda icra edilmiş olur.  

Şəhərdə digər infrastruktur layihələri uğurla icra edilir - yollar çəkilir. Naftalanda qazlaşdırma 100 

faiz təmin edilmişdir. Yəni, bir dənə də olsun qazlaşdırılmayan yer yoxdur. Bu da önəmli hadisədir. Növbəti 

illərdə şəhərin inkişafı üçün əlavə tədbirlərin görülməsi də nəzərdə tutulur.  

Bu, mənim Naftalana üçüncü səfərimdir. Çox şadam ki, şəhərdə böyük abadlıq işləri aparılır. Bu 

meydan tamamilə yeni görkəm almışdır. Gözəl Heydər Əliyev Mərkəzi tikilmişdir. İndi onun açılışını 

edəcəyik. Şəhərin abadlaşması, küçələrin salınması, parkların yaradılması məni sevindirir, xüsusilə 

Naftalan kimi gözəl təbiəti olan bir yerdə. Vaxtilə burada şəhər planlaşdırılanda şəhərsalma işləri çox böyük 

məharətlə aparılmışdır. Ona görə, sadəcə olaraq indiki dövrdə biz vaxtilə yararsız vəziyyətə düşmüş binaları 

bərpa etməliyik. Bütün xiyabanları, yolları abadlaşdırmalıyıq və şəhəri dünya səviyyəli, ən müasir şəhərlər 

sırasına daxil etməliyik.  

Vaxtilə, bildiyiniz kimi, Naftalan ümumittifaq kurortu olmuşdur. Burada fəaliyyət göstərən 

sanatoriyalar on minlərlə insana xidmət edirdi. Sovet İttifaqının müxtəlif yerlərindən buraya böyük bir axın 

var idi. Naftalan məhz buna görə vaxtilə şəhər statusu almışdı. Ondan sonra, bildiyiniz kimi, bu sahə bir 

qədər geridə qalmışdı. Erməni işğalından əziyyət çəkən köçkünlər buraya köçmüşlər. Bütün sanatoriyalarda 

onlar məskunlaşmışlar. Bu da təbiidir. Çünki ilk növbədə, ən ağır vəziyyətdə olan soydaşlarımızın 

problemləri həll olunmalı idi. Ancaq bu gün bu problem də həll olunmuşdur. Vaxtilə Naftalanda 

məskunlaşmış köçkünləri biz yeni evlərlə, mənzillərlə təmin etdik və boşaldılan sanatoriyalarda indi yeni 

otellər yaradılır.  

Yeni istirahət mərkəzləri açılır. Keçən dəfə burada olarkən biz “Çinar” və “Qaşaltı” 

sanatoriyalarının açılışını qeyd etdik. Bu gün isə “Qarabağ” sanatoriyasının təmiri ilə tanış olacağam. Çox 

şadam ki, mənim vaxtilə dediyim sözlər, təkliflər reallaşır. Mən demişdim ki, vaxtilə fəaliyyət göstərmiş 

bütün sanatoriyalar yenidən qurulmalıdır, bərpa edilməlidir. Harada bərpa işləri mümkün deyil, yenidən 

tikilməlidir və biz Naftalanı artıq dünya səviyyəli beynəlxalq kurort şəhərinə çevirməliyik. Buna tədricən 

nail oluruq. Çünki artıq “Qarabağ” sanatoriyası, daha doğrusu, yeni “Qarabağ” oteli işə düşəndən sonra 

burada artıq üç böyük istirahət mərkəzi olacaqdır ki, onların üçü də ən yüksək dünya standartlarına cavab 

verir. Beləliklə, biz Naftalanın keçmiş şöhrətini daha da yüksək səviyyədə, daha da müasir və keyfiyyətli 

səviyyədə bərpa edəcəyik. Bununla yanaşı, əlbəttə ki, şəhərin bütün başqa infrastruktur layihələri də öz 

həllini tapmalıdır və tapır. Dediyim kimi, qazlaşdırma 100 faiz, içməli su təmin edilir. Burada çoxlu yaşayış 

binası vardır. Onların hamısı təmir ediləcəkdir. Bir neçəsi artıq təmir edilib. Burada bir dənə də olsun 

təmirsiz bina olmayacaqdır.  
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Naftalan böyük şəhər deyildir. Əhalinin sayı təxminən 9 mindən çoxdur. Ona görə, burada bütün 

strategiyamız 100 faiz reallaşacaqdır və reallaşır, özü də qısa müddət ərzində. Burada sosial infrastrukturun 

yaradılması istiqamətində işlər görülür. Uşaq bağçası tikilmişdir. Məktəblər təmir olunmalıdır və eyni 

zamanda, şəhər xəstəxanasının da təmirinə ehtiyac vardır. Yəqin ki, bu məsələ də yaxın zamanlarda öz 

həllini tapacaqdır. Bir sözlə, şəhərin inkişafı üçün bundan sonra da bütün lazımi tədbirlər görüləcəkdir, 

dövlət vəsaiti ayrılacaqdır.  

Bir daha demək istəyirəm ki, Naftalan Azərbaycanda artıq turizm mərkəzlərindən birinə çevrilir. 

Ümumiyyətlə, ölkəmizdə turizmin inkişafı üçün böyük potensial vardır. Ölkəmiz çox gözəl ölkədir, gözəl 

təbiəti, iqlimi vardır. Görməli yerlər çoxdur. Artıq Azərbaycanda bir neçə turizm mərkəzi formalaşır. 

Əlbəttə ki, birinci mərkəz Bakı şəhəridir. Bakı şəhərində son iki il ərzində beşulduzlu altı otel istifadəyə 

verilmişdir. Heç bir başqa şəhərdə iki il ərzində beşulduzlu altı otel açılmır. Naftalanda artıq üçüncü otel 

təmir edilir. “Şahdağ” kurort zonasında altı otel fəaliyyət göstərəcəkdir. Üç beşulduzlu otel bu mövsüm 

üçün hazır olacaqdır. 

Qəbələ turizm mərkəzinə çevrilibdir. Şəki, Lənkəran, Qalaaltı - vaxtilə o da məşhur bir turizm yeri 

idi. Orada müalicəvi su böyük əhəmiyyətə malikdir. Ora da bərpa edilir. Yəni, ölkəmizin müxtəlif 

yerlərində istənilən müalicəni almaq üçün imkanlar vardır. Yeni infrastruktur yarandıqda əlbəttə ki, 

turistlərin sayı daha da artacaqdır. 

Bildiyimə görə, fəaliyyət göstərən yeni otellərə artıq turistlərin gəlişi artır. Daha da artacaqdır. 

Yəni, burada daha çox reklam işi düzgün qurulmalıdır. Çünki indi dünyada turistləri cəlb etmək üçün 

ölkələr arasında rəqabət gedir. Yəni, turistlərin gəlişi, əlbəttə ki, hər bir ölkənin iqtisadiyyatına bir töhfə 

olur. Mən inanıram ki, yaxın gələcəkdə Naftalan haqqında dünyada çox geniş məlumat olacaqdır. Əlbəttə 

ki, burada xidmətin səviyyəsi yüksək və bütün infrastruktur gözəl olmalıdır. Hər şey gözəl olmalıdır. 

Müasir, yüksək səviyyədə, necə ki, Azərbaycanın hər bir yerində biz buna nail oluruq. Bu layihə isə bir 

daha demək istəyirəm ki, sırf sosial məna daşıyır, insanların sağlamlığı, rahatlığı və xoşbəxt gələcəyi üçün. 

Bir daha sizi ürəkdən salamlayıram. Bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm. 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyevə şəhərin inkişafına göstərdiyi diqqətə görə minnətdarlığını çatdıran 

Naftalan Sanatoriya-Kurort Birliyinin baş həkimi Hatəm QOCAYEV dedi:  

- Cənab Prezident, şəhərimizə xoş gəlmisiniz. Bizim şəhərə növbəti səfərinizdir. İnfrastrukturumuz 

nə qədər dəyişibdir. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox dəyişib. Bu meydanı tanımaq mümkün deyildir. Mən birinci dəfə 

gələndə tam başqa cür idi. Burada balaca bir muzey var idi. Bax, meydan bu cür deyildi. İndi ən gözəl 

meydanlardan biridir. O tərəfə də getmişdik. Orada küçələr o vaxt salınmışdı.  

Hatəm QOCAYEV: Bəli. İndi şəhərdə hər şey dəyişib. Çox gözəldir. Yeni sanatoriyalar tikilib 

istifadəyə verilmişdir. Çox yaxşı haldır ki, biz bu gün ən mötəbər qonaqları qəbul edə bilirik, cənab 

Prezident. Müalicəyə gələnlərin sayı gündən-günə artır.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Daha çox haradan gəlirlər? Xaricdən, yoxsa Azərbaycandan? 

Hatəm QOCAYEV: Xaricdən də gələnlər vardır. Keçən il altı ayda üç mindən çox adam müalicəyə 

gəlmişdi. Bu ilin altı ayında artıq altı mini keçib.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Altı ayda altı min. 

Hatəm QOCAYEV: Bəli, bunların 1500 nəfərə yaxını xarici vətəndaşlardır. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Sovet dövründə təxminən 50-60 min nəfər gəlirdi. 

Hatəm QOCAYEV: Bəli, 75 minə qədər gəlirdi.  

Prezident İlham ƏLİYEV: O vaxt yollayışlar var idi. İnsanlar yollayışlara pul ödəmədən gəlirdilər. 

İndi gələnlər pul ödəyirlər.  

Hatəm QOCAYEV: Pul ödəyirlər, əlbəttə. Bu, çox böyük işdir, cənab Prezident. Allah Sizə 

cansağlığı versin. Bunlar Sizin sayənizdə, Sizin göstərişinizlə olur. Yeni “Qarabağ” sanatoriyası da tikilir.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Bu, həm də burada yaşayanlar üçün iş yerləridir.  

Hatəm QOCAYEV: Bəli. Əlbəttə iş yerləridir. İnsanların rifah halı artıb. Naftalanda demək olar ki, 

işsizlik yoxdur. 
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Prezident İlham ƏLİYEV: Mənim yadımdadır ki, birinci dəfə buraya gələndə vəziyyət o qədər də 

ürəkaçan deyildi. Şəhər yarıdağılmış vəziyyətdə idi. Bütün binalar, küçələr bərbad idi, işıq yox idi. Elə bil 

ki, dağılmış bir şəhərə gəlmişdim.  

Hatəm QOCAYEV: İndi heç bir problemimiz yoxdur.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Amma indi gördüm ki, nə qədər gözəl şəhər olubdur. Necə düzgün 

planlaşdırılıbdır. Mən özüm də çıxışımda dedim ki, burada şəhərsalma düzgün aparılmışdır. Sadəcə olaraq, 

biz onları bərpa etməli, yeni infrastrukturla müasir səviyyəyə gətirməli idik. Bu gün hələ bir neçə bina 

vardır ki, şəhərin ümumi inkişafına uyğun gəlmir. Amma yəqin ki, investorlar bu binaları da təmir 

edəcəklər. Çünki burada bir dənə də yararsız bina olmamalıdır.  

Hatəm QOCAYEV: Çox sağ olun, cənab Prezident. Sizə minnətdarıq. Sizin diqqətiniz sayəsində. 

Bu, göstərir ki, Siz xalqımıza nə qədər diqqət göstərirsiniz. Allah Sizə cansağlığı versin. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun.  

“Qaşaltı” sanatoriyasının həkimi Şahin BABAYEV Prezident İlham Əliyevə Naftalanın inkişafına 

göstərdiyi diqqət və qayğıya görə minnətdarlıq edərək dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident. Bir az öncə söylədiyiniz kimi, bu gün gözəl bir layihə həyata keçirilir. 

Şəhərimiz hər zaman içməli sudan çox əziyyət çəkirdi. Gün ərzində 3-4 saat fasilələrlə içməli su verilirdi. 

Sizin diqqət və qayğınız nəticəsində çox qısa bir zamanda şəhərimizə içməli bulaq suyu çəkildi. Artıq şəhər 

əhalisi 24 saat ərzində daimi olaraq içməli su ilə təmin olunur.  

Bir daha bütün naftalanlılar adından Sizə dərin təşəkkürümüzü bildirirəm.  

Naftalan durmadan inkişaf edir, bütün bölgəmizdə gedən inkişaf kimi. Bu, bir reallıqdır, bizi 

sevindirir. Sevindirir ona görə ki, ölkəmizin taleyi Sizinlə bağlıdır. Bir daha Sizə təşəkkür edirik. Allah Sizi 

qorusun! 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev “Naftalan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən 

qurulması” layihəsini əks etdirən stendlərə baxdı.  

“Azərsu” ASC-nin prezidenti Qorxmaz Hüseynov bildirdi ki, burada su təchizatı və kanalizasiya 

sistemləri 1970-ci illərdə yaradılmışdır. Şəhərə içməli su Çəkil kəhrizindən və subartezian quyulardan 

verilir. Naftalanda su şəbəkəsinin uzunluğu 47 kilometrdir. 16 kilometrlik kanalizasiya şəbəkəsi şəhərin 

kiçik bir hissəsini əhatə edir və istismara yararsızdır. Naftalan şəhəri əhalisinin sayı 9 min nəfərdir və 

onların 81 faizi mərkəzləşmiş qaydada içməli su ilə təmin olunur. Şəhər əhalisinə içməli su sutkada 4-5 

saatlıq qrafik əsasında verilir. “Naftalan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən 

qurulması” layihəsi isə Azərbaycan hökuməti ilə Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin birgə 

maliyyələşdirdiyi “Kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya layihəsi” çərçivəsində həyata keçirilir. 

Qeyd olundu ki, layihə 2035-ci ilə - perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Naftalan şəhərində 9,8 

min, Qasımbəyli və Qaşaltı-Qaraqoyunlu kəndlərində isə 3200 nəfər olmaqla, ümumilikdə 13 min sakinin 

su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin əsaslı şəkildə yaxşılaşmasına hesablanmışdır. Layihəyə uyğun 

olaraq Naftalan şəhərinə və ətraf kəndlərə içməli su yeni mənbədən - Ballıqayadan verilir. Şəhərin dayanıqlı 

su təchizatı üçün Ballıqaya-Goranboy kəmərindən 8 kilometr uzunluğunda magistral su xətti çəkilmiş, hər 

birinin həcmi 3 min kubmetr olan iki anbar tikilmişdir. Layihəyə əsasən, şəhərə saniyədə 54 litr su gətirilir 

ki, bu da istehlakçıların tələbatını tam ödəməyə imkan verir. Şəhərdə toplanan çirkab suların axıdılması 

məqsədi ilə 33 kilometr uzunluğunda kanalizasiya şəbəkəsi də yaradılacaqdır. İndiyə qədər kanalizasiya 

şəbəkəsinin 10 kilometrlik hissəsində işlər başa çatdırılmışdır. Tullantı sularının təmizlənməsi məqsədilə 

məhsuldarlığı sutkada 10 min kubmetr olan çirkab su təmizləyici qurğu inşa olunacaqdır. Layihə üzrə 

işlərin 2015-ci ilin əvvəllərində başa çatdırılması nəzərdə tutulur. 

Prezident İlham Əliyev Naftalan şəhərinə içməli suyun verilməsini bildirən düyməni basdı. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

AzərTAc 
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