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Dəvəçi (Şabran) 

 
2010, 12 avqust 

➢ Bakı-Rusiya Federasiyası sərhədi yolunun üzərində yerləşən Şabran dairəvi yolu və körpü kompleksi 

istifadəyə verilmişdir 

 

2011, 15 avqust 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Siyəzən və Şabran rayonlarına səfəri: Prezident İlham Əliyev 

Şabranda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir 

➢ Şabranda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır 

➢ Azərbaycan Prezidenti Şabran Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi ilə tanış olmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev Şabran Mədəniyyət Sarayı ilə tanış olmuşdur 

➢ Mədəniyyət və istirahət parkı ilə tanışlıq 

➢ Prezident İlham Əliyev Şabran Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Şabran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışında iştirak etmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Şabran rayonunda 10,7 kilometrlik birinci mərhələsi istismara verilən 

Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı ilə tanış olmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev Taxtakörpü Su Anbarının su elektrik stansiyası ilə birlikdə inşa edildiyi ərazidə 

olmuşdur 

 

2013, 19 iyul 

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

➢ Şabran-Pirəbədil-Zeyvə avtomobil yolu istifadəyə verilmişdir 

➢ Taxtakörpü anbarına suyun verilməsinə başlanılmışdır 

➢ Şabranda Bayraq Meydanında yaradılan şəraitlə tanışlıq 

➢ Yeni Azərbaycan Partiyası Şabran rayon təşkilatının inzibati binası istifadəyə verilmişdir 

➢ Şabran şəhərini içməli su ilə təmin edəcək xəttin açılış mərasimi keçirilmişdir 

 

2013, 28 sentyabr 

➢ Şabran rayonu ərazisində inşa olunan Taxtakörpü su anbarı, Taxtakörpü Su Elektrik Stansiyası və 

Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalının açılışı olmuşdur: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış 

mərasimində iştirak etmişdir: Prezident İlham Əliyevin nitqi 

 

  



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 

 

3 

 

Bakı-Rusiya Federasiyası sərhədi yolunun üzərində yerləşən Şabran dairəvi yolu və körpü 

kompleksi istifadəyə verilmişdir 

(12 avqust 2010-cu il) 

 

Avqustun 12-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qusar rayonuna səfəri çərçivəsində Bakı-

Rusiya Federasiyası sərhədi yolunun üzərində yerləşən Şabran dairəvi yolu və körpü kompleksinin 

açılışında iştirak etmişdir.  

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına məlumat verərək bildirdi ki, Nəqliyyat 

Nazirliyinin sifarişi ilə Bakı-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi yolunun tikintisinə 2008-ci ilin martında 

başlanılmışdır. İnşaat işlərinə 7 min işçi qüvvəsi və 3 minədək xüsusi texnika cəlb olunmuşdur. Tikinti 

işləri mərhələlərlə aparılmışdır.  

Körpünün ümumi uzunluğu 540 metr, eni də, hündürlüyü də 23 metrdir. Hərəkət hissəsi 4 zolaqdan 

ibarət olan körpünün hər iki tərəfində piyadalar üçün 1,5 metr enində səki salınmışdır. Körpünün üzərindəki 

ayırıcı zolaqda müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır.  

Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün körpünün üzərində iki qoruyucu sədd 

düzəldilmişdir. Üçmərtəbəli dayaqlar üzərində tikilmiş körpü 16 aşırımdan ibarətdir. Hər aşırımın uzunluğu 

32 metrdir.  

Körpü 8-9 ballıq seysmik təsirlərə davam gətirməyə hesablanmışdır. Baş verə biləcək sel və 

daşqınlarla bağlı etibarlı mühafizə sistemi yaradılmışdır.  

Prezident İlham Əliyevə məlumat verilmişdir ki, körpünün inşa edildiyi ərazi sürüşmə zonası hesab 

edilir. Xarici mütəxəssislərin də yaxından iştirakı ilə aparılan müzakirələrdən sonra dairəvi yolun bir 

hissəsini təşkil edən 2 kilometrlik sürüşmə ərazisindən 4 milyon kubmetr torpaq daşınmış və digər tədbirlər 

görülmüşdür. Beynəlxalq əhəmiyyətli Bakı-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi yolunun üzərində yeni 

körpü kompleksinin inşa edilməsi ilə Şabran şəhərinin mərkəzində yaranan tıxac problemi həllini tapmışdır.  

Dövlətimizin başçısına respublikanın avtomobil yollarının yenidən qurulması ilə bağlı yeni layihələr 

barədə də məlumat verildi.  

Prezident İlham Əliyev Şabran dairəvi yolu və körpü kompleksinin açılışını bildirən lenti kəsdi.  

 

Dövlətimizin başçısı İlham ƏLİYEV inşaatçıları təbrik edərək dedi:  

- Salam. Sizi körpünün açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Gözəl, nadir körpüdür. Bu, Azərbaycanda 

son illər ərzində tikilən körpülərin içərisində ən uzun körpüdür. Yəni bu, onu göstərir ki, Azərbaycan 

şirkətləri belə böyük layihələri icra etməyə qadirdir. Çox şadam ki, yerli şirkət bu işi böyük keyfiyyətlə 

görübdür. İndi yol həm rahatlıq gətirəcək, həm də bunun təhlükəsizlik baxımından böyük əhəmiyyəti vardır. 

Artıq Şabranın içindən yol keçməyəcək və təhlükəsizlik baxımından da bunun böyük əhəmiyyəti vardır.  

Azərbaycanın inkişafı üçün yol tikintisi çox mühüm rol oynayır. Bütün istiqamətlərdə yollar tikilir - 

kənd yolları, şəhərlərarası yollar, magistral yollar. Azərbaycanın inkişafına bunun çox böyük dəstəyi, 

köməyi vardır. Bu, çox böyük maliyyə vəsaiti tələb edən layihələrdir və yola qoyulan investisiyalar öz 

iqtisadi səmərəsini bəlkə 10 ildən, 15 ildən sonra verəcəkdir. Amma bizim üçün əsas odur ki, ölkəmizin 

inkişafı təmin olunsun, bütün regionlarda müasir infrastruktur yaradılsın. Yol tikintisi hər bir bölgənin 

iqtisadi inkişafını şərtləndirən amillərdən biridir. Mən əminəm ki, bu yolun istismarı nəticəsində bütün bu 

bölgədə, şimal bölgəsində iqtisadi inkişaf, sənaye müəssisələrinin yaradılması, turizmin inkişafı daha da 

sürətlə gedəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Quba-Qusar bölgəsində turizm potensialımız çox böyükdür, orada 

böyük işlər görülür, Azərbaycanda ən böyük turizm mərkəzi yaradılır – bu yolun yüksək səviyyədə olması 

əlbəttə ki, turizmin inkişafına da kömək göstərəcəkdir.  

Bütövlükdə Azərbaycanda son illər ərzində yol tikintisinə çox böyük diqqət göstərilir və bu işlərlə 

məşğul olan bütün qurumlar – dövlət qurumları, özəl şirkətlər bütün işləri çox yüksək peşəkarlıqla görürlər. 

Bu işlər göz qabağındadır. Bunları danmaq, görməmək mümkün deyildir. Azərbaycan vətəndaşları hər gün 

görülən bu işləri görürlər və ondan istifadə edirlər.  

Bütün bu işlərə görə mən sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm, uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, 

gələcəkdə Azərbaycanda yol tikintisi sahəsində hələ çox işlər görüləcəkdir. Bizdə bütün proqramlar, 

planlar, maliyyə resursları vardır. Bir şey qalır ki, bütün bu işlər yüksək keyfiyyətlə və qısa müddət ərzində 

görülsün. Bir daha bu gözəl hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bir daha demək istəyirəm, məni 

ən çox sevindirən odur ki, bütün bu işləri yerli şirkətlər, yerli fəhlələr, mühəndislər, işçilər görüblər. 

Əminəm ki, siz bundan sonra da bütün işləri yüksək keyfiyyətlə görəcəksiniz. Sağ olun.  
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Sonra dövlətimizin başçısı sükan arxasına əyləşib avtomobili özü idarə edərək Bakı–Quba-Rusiya 

Federasiyası dövlət sərhədi avtomobil yolunun əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş 131-165-ci kilometrlik 

hissəsinin açılış mərasiminə gəldi.  

  
AzərTAc 

12 avqust 2010-cu il  
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Siyəzən və Şabran rayonlarına səfəri 

Prezident İlham Əliyev Şabranda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir 

(15 avqust 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev respublikamızın şimal bölgəsinə səfəri çərçivəsində avqustun 

15-də Şabran rayonunda olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şabran şəhərinin mərkəzində 

ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə abidənin ətrafında aparılan abadlıq işləri barədə məlumat verildi. Bildirildi 

ki, abidənin yerləşdiyi meydanda geniş abadlıq işləri görülmüş, yaşıllıq zolağı salınmışdır.  

 

AZƏRTAC 

2011, 15 avqust 

  

https://azertag.az/
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Şabranda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır 

(15 avqust 2011-ci il) 

 

Avqustun 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şabran şəhərində inşa 

olunmuş Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Şabran rayonunun inkişafı daim ümummilli lider 

Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərliyinin bütün dövrlərində diqqət mərkəzində olmuşdur. Ümummilli 

liderin diqqət və qayğısını Şabran rayonunun ictimaiyyəti hər zaman ehtiramla yad edirlər. Ulu öndərin 

xatirəsinin rayonda əbədiləşdirilməsi üçün tədbirlər görülür. 

Şabran şəhərində inşa olunan Heydər Əliyev Mərkəzi də ulu öndərin zəngin həyat yolunun 

səhifələrini vərəqləməyə, Azərbaycan tarixinin bütöv bir qərinəsinə nəzər salmağa imkan verir. Buradakı 

zəngin materiallardan da aydın görünür ki, Heydər Əliyev ən mürəkkəb, ən çətin vəziyyətlərdə belə, 

təmkinini itirməyən və dünyadakı geosiyasi dəyişiklikləri müdrikliklə, uzaqgörənliklə qiymətləndirib 

mənsub olduğu xalqın, ölkəsinin maraqlarını praqmatik düşüncəsi və təcrübəsi ilə dəqiqliklə hesablaya 

bilən lider olmuşdur. Heydər Əliyev Azərbaycan həqiqətlərini qətiyyətlə bütün dünyaya tanıtmışdır. 

Müstəqil Azərbaycan yalnız Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra özünün geosiyasi 

imkanlarını gerçəkləşdirməyi bacarmışdır. Xalqımızın dahi oğlunun siyasi zəkası sayəsində Azərbaycanın 

beynəlxalq aləmdən təcrid olunmaq təhlükəsi aradan qalxmışdır. Dünya siyasət meydanında cərəyan edən 

proseslərə təsir baxımından Azərbaycan rəhbəri həmişə öz sözü, mühüm və sanbalı ilə seçilmişdir. 

Bildirildi ki, ulu öndərin zəngin irsinin öyrənilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması məqsədilə 

yaradılan mərkəzdə ümummilli liderin xatirəsi əbədiləşdirilmiş və ulu öndərin büstü qoyulmuşdur. Burada, 

həmçinin ulu öndərin ölkəmizə rəhbərliyinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotostendlər də yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Mərkəzində foto və video studiyanın, xarici dil mərkəzinin, 

kitabxananın fəaliyyəti ilə tanış oldu. Məlumat verildi ki, burada dövlətçilik ənənələrimizi, xalqımızın 

zəngin tarixi və ədəbiyyatını, ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini özündə əks etdirən çoxlu 

kitablar toplanıbdır. Virtual siniflərlə yanaşı, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan konfrans 

zalında da yüksək şərait yaradılıbdır. Bundan əlavə mərkəzdə xalçaçılıq və digər dərnəklər də fəaliyyət 

göstərir. 

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

 

AZƏRTAC 

2011, 15 avqust 

 

  

https://azertag.az/
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Azərbaycan Prezidenti Şabran Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi ilə tanış olmuşdur 

(15 avqust 2011-ci il) 

 

Avqustun 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şabran Tarix-Diyarşünaslıq 

Muzeyinin əsaslı təmirdən sonra açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı muzeyin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, Azərbaycanın siyasi və mədəni həyatında mühüm iz qoymuş, zəngin tarixə 

malik Şabran qədim yaşayış məskənlərimizdən biridir. Tədqiqatçılar yazılı tarixi mənbələrə və şəhərin 

müxtəlif hissələrində aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələrinə əsaslanaraq burada hələ eramızdan əvvəl 

yaşayış məskəni olduğunu müəyyən etmişlər. XVIII əsrdən etibarən Şabran tamamilə tənəzzülə uğramış və 

bu günümüzə qədim şəhərin xarabalıqları gəlib çıxmışdır. Bu gün bu ərazidə yeni şəhər, yeni Şabran inkişaf 

edir və böyüyür. Amma qədim şəhərin xarabalıqları arasında tariximizin bir çox qatları, əfsanə və 

rəvayətlərlə dolu hadisələr qalmışdır. Onları öyrənib üzə çıxarmaq, həm də mədəni irsimizin bir sıra maraqlı 

səhifələrinə işıq salmaq baxımından rayonda yaradılan tarix-diyarşünaslıq muzeyi mühüm əhəmiyyət 

daşıyır. Bu muzeydə qədim Şabranın tarixini əks etdirən və turistlər üçün də maraq doğuran çoxlu eksponat 

vardır. Ümumilikdə, Şabran rayonunda 150-dək tarixi abidə qeydiyyatdadır ki, onlardan ən möhtəşəmi 

qədim Şabran və Çıraqqala abidələridir. Son illər bu abidələrin həm mədəni irs nümunəsi, həm də turizm 

potensiallı məkan kimi təbliği yönündə müəyyən işlər görülür. Muzeydə bu abidələr haqqında maraqlı 

məlumatlar təqdim edilir. 

Məlumat verildi ki, muzeyin həyətində Şabranın qədim tarixini əks etdirən daş eksponatlar, o 

cümlədən rayonda aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan müxtəlif növ əşyalar nümayiş etdirilir. 

Muzeydəki eksponatlar arasında Şabranın xəritəsi, rayon haqqında ümumi məlumatlar və dövlət atributları 

yer almışdır. Qeyd olundu ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin 2003-cü ildə imzaladığı Sərəncama əsasən 

Dəvəçi rayonu ərazisindəki qədim Şabran şəhəri tarix və mədəniyyət abidəsi kimi qoruq elan edilmişdir. 

Ötən il isə bu qədim şəhərin və rayonun tarixi adı özünə qaytarılmışdır. 

Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Sərəncamla Dəvəçi rayonunun adı dəyişdirilərək Şabran 

adlandırılmışdır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “2010-2014-cü illər üçün xalq yaradıcılığı 

paytaxtları” Proqramına əsasən, Şabran şəhəri 2011-ci ildə “Azərbaycanın əfsanələr paytaxtı” elan 

olunmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı muzeyin girişində quraşdırılan fotostendlərə baxdı. Burada ulu öndər Heydər 

Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətini, o cümlədən ümummilli liderin və 

dövlətimizin başçısının Şabran rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoguşələr də vardır. Bundan başqa, 

muzeydə rayonun tanınmış ziyalıları və 1941-1945-ci illər müharibəsinin şabranlı qəhrəmanları haqqında 

məlumatlar da yerləşdirilmişdir. Rayonun şəhidləri üçün isə ayrıca guşə yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, muzeydə Şabranın tarixini, mədəniyyətini əks etdirən 

3 min 572 eksponat nümayiş olunur. Eksponatların bir çoxu şəhərdə aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı 

tapılmışdır. Muzeydə rayonda toxunan xalçalardan da nümunələr vardır. Hazırda rayonda “Pirəbədil”, 

“Şahnəzərli”, “Zeyrə”, “Pirəbədil-Heyrəti”, “Hacı Qayıb”, “Yeni Çiçi” xalçaları toxunur. 

Prezident İlham Əliyev Şabranın ilkin orta əsrlərdə maketinə baxdı. Qeyd edildi ki, Şamaxı şəhər 

kimi tam formalaşana qədər Şabran Şirvanşahların paytaxtı olmuşdur. Burada qədim Şabranın ticarət 

əlaqələrini əks etdirən sxem də maraq doğurur. Tarixçilər qeyd edirlər ki, qədim Şabranda yüksək səviyyədə 

istehsal sahələri olmuş və şəhərsalma prinsiplərinə əməl edilmişdir. O dövrdə məhz Şabran şəhərində 

məhək daşı istehsal edilmişdir. Məhək daşı ilə qədim dövrlərdə qızılın əyarı müəyyən olunurdu. Bir sözlə, 

arxeoloqların Şabran qoruğunda apardıqları qazıntılar zamanı aşkar edilən müxtəlif eksponatlar indi rayon 

Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin qiymətli eksponatları sırasındadır. Qədim Şabranda tapılan əşyalar 

sırasında o vaxt əraziyə çəkilən su və kanalizasiya xətlərinin nümunələri, qədim su qabları da diqqəti cəlb 

edir. 

Görülən işləri yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev Şabran Tarix-Diyarşünaslıq 

Muzeyinin daha da zənginləşdirilməsi barədə tapşırıq və tövsiyələrini verdi.  
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2011, 15 avqust 
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Prezident İlham Əliyev Şabran Mədəniyyət Sarayı ilə tanış olmuşdur 

(15 avqust 2011-ci il) 

 

Avqustun 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əsaslı şəkildə yenidən qurulan və təmir edilən 

Şabran Mədəniyyət Sarayı ilə tanış olmuşdur. 

Məlumat verildi ki, əvvəllər kinoteatr kimi fəaliyyət göstərən binanın əsaslı təmirinə 2007-ci ildən 

başlanılmışdır. Sahəsi 580 kvadratmetr olan sarayda aparılan yenidənqurma zamanı işlərin yüksək 

səviyyədə görülməsinə maksimum diqqət yetirilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev sarayın foyesində yaradılan fotoguşələrlə tanış oldu. Burada ümummilli 

lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin mədəniyyət və incəsənət sahəsinə göstərdikləri qayğını 

əks etdirən fotolardan ibarət guşə də yaradılmışdır. Bu fotolardan aydın görünür ki, ulu öndər Heydər 

Əliyev mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə daim böyük diqqət və qayğı ilə yanaşmış, onların yaradıcı 

imkanlarının daha da artırılması üçün mühüm işlər görmüşdür. Bu siyasəti Prezident İlham Əliyev də 

layiqincə davam etdirir. Bu gün mədəniyyət xadimləri ən yüksək səviyyədə dövlət qayğısı ilə əhatə 

olunmuşlar. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Mədəniyyət Sarayının zalı ilə tanış oldu. Burada rayon əhəmiyyətli 

tədbirlərin yüksək səviyyədə təşkili üçün hərtərəfli şərait vardır. Sarayın ikinci mərtəbəsində inzibati 

otaqlar yaradılmış, rejissor pultu quraşdırılmışdır. Yenidən qurulan Şabran Mədəniyyət Sarayı mədəniyyət 

və incəsənətsevərlərə layiqli hədiyyə olmaqla yanaşı, həm də şəhərin görkəminə xüsusi gözəllik verir. 

Bildirildi ki, 320 nəfərlik zalda müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılmış, 

müasir akustika sistemi quraşdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev Şabranın “Xınayaxdı” folklor kollektivinin ifasında ədəbi-bədii 

kompozisiyaya tamaşa etdi. 

Səhnədə xalqımızın qədim adət-ənənələrini əks etdirən nümunələr maraqla qarşılandı. Bu, 

xalqımızın kökümüzə və ənənələrimizə olan bağlılığını göstərir, həmçinin, bu amilləri gələcək nəsillərə 

ötürmək baxımından da böyük rol oynayır. Şabran Mədəniyyət Sarayının nəzdində “Xınayaxdı” folklor 

kollektivi ilə yanaşı, “Çıraqqala” zurnaçılar kollektivi və “Şabran” teatr studiyası da fəaliyyət göstərir. Bu 

kollektivlər rayonun mədəni həyatında fəal iştirak edirlər. Bundan başqa, onlar həm də respublika 

əhəmiyyətli tədbirlərdə və müxtəlif müsabiqələrdə Şabranı layiqincə təmsil etməyə çalışırlar. Sarayda 

yaradılan şərait bundan sonra həmin kollektivlərə daha yaxşı işləmək, yaradıcılıq imkanlarını 

genişləndirmək imkanı verəcəkdir. 

Mədəniyyət Sarayı ilə tanış olan dövlətimizin başçısı kollektivə uğurlar arzuladı. 
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2011, 15 avqust 
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Mədəniyyət və istirahət parkı ilə tanışlıq 

(15 avqust 2011-ci il) 

 

Avqustun 15-də Prezident İlham Əliyev Şabran Mədəniyyət Sarayı ilə tanışlıqdan sonra 

yaxınlıqdakı Məmmədağa Nəzirov adına mədəniyyət və istirahət parkında oldu. 

Bildirildi ki, Məmmədağa Nəzirov İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbəyə tarixi 

töhfələrini verən qəhrəman Vətən övladlarından biridir. Böyük Vətən müharibəsində faşistlərə qarşı 

rəşadətlə döyüşən igid partizan Məmmədağa Nəzirovun xatirəsi bu gün də şabranlılar tərəfindən ehtiramla 

anılır. 

Qeyd olundu ki, parkda sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Ümumi sahəsi 0,7 

hektara yaxın olan istirahət guşəsində yaşıllıq zolaqları salınmış, fəvvarələr quraşdırılmışdır. 

Sonra dövlətimizin başçısı parkın yaxınlığında müasir üslubda inşa edilən bulaq kompleksinə 

baxdı. 

Prezident İlham Əliyev “Şabran ilkin orta əsrlərdə” adlı fotostendlə də tanış oldu. Respublikamızın 

digər bölgələri kimi, Şabran da qədim tarixi abidələri ilə tanınır. Rayon ərazisində ilkin orta əsrlərə aid çox 

sayda tarixi abidələr qorunub saxlanılır. Bölgənin bu cür abidələrlə zəngin olması bu gün müasir səviyyədə 

inkişaf edən Şabranın qədim tarixindən xəbər verir. Heç şübhəsiz ki, bu fakt həm də rayona əlavə turist 

axınının artmasına səbəb olan başlıca meyarlardan biri kimi səciyyələndirilir. 

Dövlətimizin başçısı görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 
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Prezident İlham Əliyev Şabran Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir 

(15 avqust 2011-ci il) 

 

Avqustun 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şabran rayonuna səfəri 

çərçivəsində Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, bu gün Şabran rayonunda təhsil, səhiyyə, infrastruktur və digər sahələrdə işlər 

yüksək səviyyədə aparılır. Rayon əhalisinin rifah halının yüksəldilməsi, yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması 

istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Uşaqların təlim-tərbiyəsi və onların sağlam böyüməsi 

də daim diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan Şabran Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin istifadəyə verilməsi 

xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Şəhərin Zərifə Əliyeva küçəsində yerləşən mərkəzin tikintisinə 2010-cu ilin 

sonunda başlanılmışdır. Yüksək səviyyədə aparılan inşaat işləri bu il avqustun əvvəlində başa 

çatdırılmışdır. 

Bildirildi ki, ikimərtəbəli mərkəz Şabranda uşaqların təlim və tərbiyəsinin müasir tələblər 

səviyyəsində inkişaf etdirilməsi üçün lazımi avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Mərkəzdə uşaqlar üçün “Nağıl 

otağı” yaradılmışdır. 

Mərkəzin kitab fondu ilə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, burada 5 mindən 

artıq latın qrafikalı ədəbiyyat toplanmışdır. Bunlardan da 500-ə yaxını uşaq ədəbiyyatıdır. Birinci 

mərtəbədə abonent otağı da yaradılmışdır. Həm azyaşlı, həm də orta məktəb şagirdlərinin sifarişi burada 

qəbul olunacaqdır. Vurğulandı ki, hazırda mərkəzin 2 minədək oxucusu vardır. Mərkəzin kitab sərgisində 

burada olan ədəbiyyatlardan nüsxələr yerləşdirilmişdir. 

Dövlətimizin başçısına bildirildi ki, ikinci mərtəbədə informasiya-biblioqrafiya otağı yerləşir. 

Burada mərkəzə daxil olan dövri nəşrlər, qəzet, jurnal, uşaqlar üçün tədris vasitələri, elektron vəsaitlər, 

öyrədici albomlar yerləşdirilmişdir. Yardımçı fond da bu mərtəbədə yerləşir ki, burada ehtiyat ədəbiyyat 

nüsxələri saxlanılır. 

Qeyd olundu ki, Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin oxu zalı və elektron kitabxanası da ən müasir 

standartlara cavab verir. Elektron kitabxanada avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi quraşdırılmışdır. 

Sistemin yaddaşına 707 adda 35 minədək kitab, dövri mətbuat, qəzet və jurnallar daxil edilmişdir. Dövri 

mətbuatın elektron kartotekası yaradılmışdır. Burada oxuculara onlayn xidmət də göstərilir. Bildirildi ki, 

sistem vasitəsilə dövlətimizin başçısının imzaladığı Sərəncam, Fərman və qanunların tam mətnindən ibarət 

baza yaradılmışdır. Ayrıca linkdə klassik və müasir əsərlərin, həmçinin uşaq ədəbiyyatına dair bir çox 

əsərlərin tam mətni oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Bir sözlə, yeniyetmələrin rahat istifadəsi üçün 

burada hər cür şərait yaradılmışdır. 

Mərkəzin ətrafındakı parklar yenidən qurulmuş, uşaqların və sakinlərin istirahəti üçün şərait daha 

da yaxşılaşdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev görülən işləri yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 15 avqust 
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Prezident İlham Əliyev Şabran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışında iştirak etmişdir 

(15 avqust 2011-ci il) 

 

Avqustun 15-də Prezident İlham Əliyev Şabran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışında iştirak 

etmişdir.  

Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, bu gün ölkəmizdə ən çox 

diqqət göstərilən və müasir səviyyədə yenilənən sahələrdən biri də səhiyyədir. Azərbaycan səhiyyəsi indi 

özünün ən yüksək inkişaf dövrünü yaşayır. Ölkəmizdə bütün xəstəxanalar və tibb ocaqları müasir səviyyədə 

təmir olunur, onların maddi-texniki bazası ən son texnologiyalara əsaslanan avadanlıqla zənginləşdirilir. 

Bu gün paytaxtla yanaşı, respublikanın ən ucqar rayonlarında da müasir tibb ocaqları, diaqnostika 

mərkəzləri yaradılır. Bütün bunlar dövlətin vətəndaşlarımızın sağlamlığına verdiyi önəmin təzahürüdür.  

Prezident İlham Əliyev Şabran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.  

Bildirildi ki, xəstəxana üçün yeni binanın tikilməsi dövlətin səhiyyə sisteminin inkişafına göstərdiyi 

diqqətin davamlı xarakter aldığını bir daha nümayiş etdirir. Üçmərtəbəli xəstəxananın tikintisinə 2008-ci 

ilin oktyabrında başlanılmışdır. Burada tikintinin ümumi sahəsi 5 min 117 kvadratmetrdir. Xəstəxananın 

inşaat işləri müasir texnologiyalar və qabaqcıl təcrübələr əsasında həyata keçirilmişdir.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 80 çarpayılıq xəstəxananın birinci mərtəbəsində doğum 

şöbəsi və poliklinika fəaliyyət göstərir. Burada rentgen, ultrasəslə müayinə, stomatoloq, otolorinqoloq, 

terapevt kabinetləri vardır. Bütün kabinetlər ən müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir. Xəstəxanada terapiya 

və uşaq xəstəlikləri, cərrahiyyə, anesteziologiya və intensiv terapiya şöbələri də vardır. Bu şöbələrdə də 

müasir texnologiyaların ən son tələblərinə uyğun hazırlanan tibbi avadanlıq quraşdırılmışdır. Xəstəxananın 

müasir avadanlıqla təmin edilməsi, ilk növbədə, burada tibbi müayinələrin və müalicə işinin ən yüksək 

səviyyədə təşkilinə və aparılmasına hərtərəfli imkan yaradır.  

Qeyd olundu ki, Şabran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında 60-dək həkim və 140-dək orta tibb işçisi 

sakinlərin sağlamlığının keşiyində dayanacaqdır. Bu xəstəxananın istifadəyə verilməsi həm də ölkədə 

səhiyyə sahəsinin ən müasir səviyyəyə çatdırılması istiqamətində Prezident İlham Əliyevin atdığı 

addımların növbəti uğurlarından biridir. Dövlətimizin başçısının təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu tədbirlər 

Azərbaycan səhiyyə sisteminin daha yaxşı təşkilinə geniş imkanlar açmışdır.  

Şabran Rayon Mərkəzi Xəstəxanası ilə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı ictimaiyyətin 

nümayəndələri və tibb işçiləri ilə görüşdü.  

 

Yeni xəstəxana binasının istifadəyə verilməsi münasibətilə tibb işçilərini və ictimaiyyətin 

nümayəndələrini təbrik edən Prezident İlham Əliyev dedi:  

-Bu gözəl xəstəxananın açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Çox gözəl xəstəxanadır. 

Həm xarici görünüşü, həm daxili dizaynı gözəldir. Eyni zamanda, burada bütün müasir avadanlıq da 

quraşdırılıb. Əminəm ki, həkimlər üçün burada işləmək çox zövq verəcəkdir. Əlbəttə ki, burada çox yüksək 

tibbi xidmət göstərilməlidir, xəstələrə yaxşı baxılmalıdır.  

Mən çox şadam ki, Şabran rayonunda belə gözəl, müasir xəstəxana tikilibdir. Siz, burada işləyən 

həkimlər yaxşı xatırlayırsınız ki, əvvəlki xəstəxananın vəziyyəti necə idi. İndi isə dünya səviyyəli tibb 

mərkəzi yaradılıb və burada yüksək səviyyəli tibbi xidmətin göstərilməsi üçün bütün şərait, bütün şöbələr 

vardır. Doğum, cərrahiyyə, pediatriya şöbələri, digər şöbələr, reanimasiya zalı çox gözəldir. Çox sevinirəm 

ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində belə gözəl xəstəxanalar açılır. Bu, ölkəmizin həm gücünü göstərir, 

həm siyasətini əks etdirir. Çünki bizim siyasət sosialyönümlü siyasətdir. Bizim siyasətimizin mərkəzində 

Azərbaycan vətəndaşı dayanır.  

İnsan üçün onun sağlamlığı çox vacibdir. Sağlamlığı şərtləndirən amilləri həkimlər yaxşı bilirlər. 

Bir neçə amil vardır və onların içində tibbi xidmət əlbəttə ki, xüsusi yer tutur. Xəstəliyin vaxtında müəyyən 

edilməsi, düzgün diaqnozun qoyulması və düzgün müalicəsi demək olar ki, insanların, xəstələrin 

sağlamlığını müəyyən edir. Eyni zamanda, sağlamlığı təmin etmək üçün digər sahələrdə də işlər görülür. 

Ekologiya çox vacib rol oynayır. Şabran rayonunun ekoloji vəziyyəti çox yaxşıdır. Ancaq biz istəyirik ki, 

Azərbaycanın bütün bölgələrində ekoloji vəziyyət yüksək səviyyədə olsun. İçməli su insan sağlamlığı üçün 

çox vacib rol oynayır. Bu layihələr də hər bir rayonda, o cümlədən Şabranda artıq icra edilməyə 

başlanmışdır. İcra başçısı məlumat verdi, içməli su, kanalizasiya layihələri artıq icra edilir. Keyfiyyətli qida 

məsələsinə də diqqət göstərilir. İndi istehlak bazarına nəzarət aparılır. İnsanların sağlamlığı üçün mütləq 

idmanla məşğul olmaq lazımdır. Baxın, ölkəmizdə nə qədər idman qurğuları tikilibdir.  
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Bir daha demək istəyirəm ki, insanın sağlamlığının təmin olunması üçün Azərbaycan dövləti nə 

lazımdırsa onu edəcək və edir. Şabranda tikilmiş belə möhtəşəm, gözəl, müasir xəstəxananın açılışı bunu 

əyani şəkildə göstərir. Mən çox şadam ki, bütövlükdə rayonda işlər yaxşı gedir, abadlıq işləri aparılır. 

Rayonun böyük potensialı vardır. Şabran Azərbaycanın qədim məkanlarından biridir. Burada olan tarixi 

abidələr, Şabran şəhərinin qalıqları, Çıraqqala, digər abidələr Azərbaycanın nə qədər zəngin mədəniyyətə 

malik olduğunu əyani şəkildə göstərir. Azərbaycan dövləti öz keçmişinə, öz tarixi-mədəni irsinə çox böyük 

diqqətlə yanaşır, bu abidələr qorunur və bu, bizim ümummilli sərvətimizdir. Bununla bərabər, rayonda 

turizmin inkişafı üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Mən bilirəm ki, vaxtilə Sovet İttifaqında məşhur olan 

Qalaaltı müalicəvi istirahət yeri də təmir edilməlidir, yenidən qurulmalıdır və burada turistlərin axını daha 

da güclü olacaqdır. Rayonda infrastruktur layihələri həyata keçirilir, qazlaşdırma işləri aparılır, yollar 

çəkilir, yeni müəssisələr işə düşür. Bütün bunlar ölkəmiz, xalqımız üçün lazımdır. Mən istəyirəm ki, hər bir 

yerdə, hər bir rayonda biz insanların normal yaşamasını təmin edək ki, bütün sahələrdə, sosial, iqtisadi 

sahələrdə daha da böyük tərəqqiyə nail olaq.  

Xəstəxanaların tikintisi Azərbaycanda geniş vüsət almışdır. Demək olar ki, bu bölgədə əsas 

məsələləri biz artıq həll edə bilmişik. Siyəzəndə, Xızıda, indi Şabranda, Qubada xəstəxanalar tikilib 

istifadəyə verilib. İndi Qusarda böyük xəstəxana inşa edilir. Xaçmazda artıq hazırdır. Yəni, Bakıdan şimal 

istiqamətinə - bütün bu zonada səhiyyə məsələlərinin əsas hədəfləri təmin edilibdir. Əlbəttə ki, ondan sonra 

biz ambulatoriyalar, tibb məntəqələri, həkim məntəqələri tikilməsi məsələsinə də baxacağıq. Ancaq biz 

bütün başqa bölgələrdə də bu məsələni köklü şəkildə həll edə bilmişik. İndi hər bir bölgədə xəstəxanalar, 

tibb məntəqələri, diaqnostika mərkəzləri, Bakıda böyük sağlamlıq mərkəzi tikilir. Bir neçə ay bundan əvvəl 

onun təməl daşını qoyduq, vəsait də ayrıldı. Gələn ilin büdcəsində də vəsait nəzərdə tutulub. Mənə məruzə 

edilmişdir, gözəl bir mərkəz tikiləcəkdir. Bu, bizim siyasətimizin konkret nəticələridir. Bizim siyasətimiz 

sosialyönümlüdür. Bir daha demək istəyirəm ki, sosial siyasətin əsas məqsədi Azərbaycanı gücləndirmək, 

Azərbaycan xalqının rifah halını yaxşılaşdırmaqdır.  

Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm 

ki, xəstələrə yaxşı baxasınız və burada, bu gözəl şəraitdə uğurla işləyəsiniz.  

 

X X X  

 

          Rayon sakini, tibb işçisi Səmayə QÜVVƏTOVA Şabran rayonuna göstərdiyi yüksək diqqət və 

qayğıya görə Prezdent İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirərək dedi:  

-Möhtərəm cənab Prezident, qədim Şabran torpağına xoş gəlmisiniz. Bu gün Şabran torpağı öz 

tarixinin ən xoş, ən layiqli günlərini yaşayır. Bir tibb işçisi kimi fəxr edirəm ki, bu gün Sizin tapşırığınızla 

rayonumuzda belə bir möhtəşəm, böyük, müasir şəraiti olan yeni xəstəxana tikilib biz şabranlıların, tibb 

işçilərinin istifadəsinə verilib.  

Müasir avadanlığın quraşdırılmasında onlardan istifadə edəcək tibb işçiləri də iştirak ediblər. Biz 

tibb işçiləri o zaman gördük ki, bu yeni xəstəxananın təchiz olunduğu tibbi avadanlıq dünya səhiyyə 

texnologiyasının ən son modelləridir. Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, dünyanın heç bir ölkəsində əhalisinin 

sayına görə belə bir kiçik əyalətdə bu cür səhiyyə ocağı çətin ki, belə müasir tibbi avadanlıqla təchiz edilmiş 

olsun. Bütün bunlar, möhtərəm Prezidentimiz, məhz Sizin qüdrətiniz və millətimizə, xalqımıza, vətənimizə 

olan doğma qayğınızın, məhəbbətinizin təzahürüdür.  

Cənab Prezident, Siz və Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli 

Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva həmişə ölkəmizdə yeni məktəb binalarının, uşaq bağçalarının, səhiyyə 

ocaqlarının, idman komplekslərinin tikintisinə xüsusi diqqət yetirirsiniz və işlərin gedişini daim 

nəzarətinizdə saxlayırsınız. Biz bilirik ki, Sizin əsas məramınız, niyyətiniz, məqsədiniz gələcək nəsli 

sağlam və savadlı görməkdir.  

Möhtərəm Prezident, Siz Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrində səhiyyə ocaqlarının, diaqnostika 

mərkəzlərinin, yeni xəstəxana binalarının açılışlarında çıxış edən zaman biz həkimlərə, ümumiyyətlə bütün 

səhiyyə işçilərinə tövsiyə edibsiniz ki, ölkə vətəndaşlarının tibbi müayinəsini ildə bir dəfədən az olmayaraq 

həyata keçirək. Amma etiraf etməliyəm ki, əvvəl işlədiyimiz köhnə xəstəxanada biz bu vəzifəni layiqincə 

icra edə bilmirdik. Ona görə ki, xəstəxanamız yararsız binalarda yerləşmiş, tibbi avadanlıq köhnəlmiş, 

səhiyyənin müasir tələblərinə cavab vermirdi. Amma hazırda Şabran rayonu bu problemi də digər 

problemlər kimi məhz Sizin qayğınız, köməyiniz, diqqətiniz nəticəsində həll edə bildi. İndi şabranlıların bu 

gün belə bir möhtəşəm, müasir standartlara cavab verən, gözəl, yeni xəstəxana binası vardır və sakinlər bu 
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xəstəxananın xidmətindən istifadə edə biləcəklər. Ona görə də, möhtərəm Prezidentimiz, şabranlılar 

adından, tibb işçiləri adından Sizə və Azərbaycanın birinci xanımı, Milli Məclisin deputatı, ixtisasca elə 

bizim həmkarımız olan əzizimiz Mehriban Əliyevaya da sonsuz minnətdarlığımızı və dərin 

təşəkkürlərimizi bildiririk. Sizi əmin edirik ki, bizə bəxş etdiyiniz bu gözəl xəstəxana binasında bundan 

sonra öz vəzifə borcumuzu layiqincə icra edəcək, əhalinin sağlamlığının keşiyində layiqincə duracaq, 

onlara yaxşı tibbi xidmət göstərmək üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Bunun üçün səyimizi, bilik 

və bacarığımızı qat-qat artıracağıq.  

Möhtərəm Prezidentimiz, Sizin diqqətiniz və qayğınızla bütün Azərbaycanımız kimi, bizim doğma 

Şabran da sürətlə inkişaf edir. Bunun nəticəsidir ki, rayonumuzda son illər mühüm quruculuq-abadlıq işləri 

gedir. Rayonumuz canlanır və müasirləşir. Rayonumuzun ərazisində inşa edilən böyük su anbarı, su elektrik 

stansiyası və beynəlxalq standartlara uyğun olan Bakı-Rusiya avtomobil yolu məhz Azərbaycanımızın, 

hörmətli Prezidentimiz, Sizin yorulmaz səylərinizin nəticəsində necə bir qüdrətli ölkəyə çevrildiyini bir 

daha dünyaya nümayiş etdirmişdir.  

Cənab Prezident, Sizin bu gün Şabran rayonuna tarixi səfəriniz biz şabranlıların gələcəyə, sabaha 

olan ümidlərini, inamlarını daha da artırdı və bizi gələcəkdə bundan böyük nailiyyətlər, uğurlar qazanmağa 

ruhlandırdı.  

Bu gün Sizin iştirakınızla rayonumuzda açılışlarını təntənə ilə qeyd etdiyimiz gözəl Heydər Əliyev 

Mərkəzi, Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi, Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi və Mədəniyyət Sarayı da şabranlıların 

istifadə edə biləcəyi obyektlər sırasına daxil edildi.  

Bütün bunlar, əziz Prezidentimiz, məhz Sizin gərgin əməyiniz, ölkəmizə, dövlətimizə olan 

qayğınız, regionların iqtisadi inkişafına olan xüsusi diqqətinizin nəticəsində meydana gəlmiş və bəhrəsini 

vermişdir.  

Sizin bu gün Şabran rayonuna tarixi səfərinizi biz heç vaxt unutmayacağıq. Doğma respublikamızın 

gündən-günə çiçəklənməsi və firavan yaşaması naminə biz əziz Prezidentimizə, onun xanımına, onun ailə 

üzvlərinə Allahdan uzun ömür, həyatda ən şirin nemət olan cansağlığı arzulayırıq. Qoy Ulu Tanrı həmişə 

Sizin köməyiniz olsun, Sizləri qorusun.  

X X X  

 

           Prezident İlham Əliyev: Sağ olun. Mən Şabran rayonuna dəfələrlə səfər etmişəm, buraya bir neçə 

dəfə gəlmişəm, vəziyyətlə tanış olmuşam. Deyə bilərəm ki, doğrudan da rayon çox sürətlə inkişaf edir. 

Qeyd etdiyiniz kimi, mən bu gün bir neçə gözəl tədbirlərin açılışlarında iştirak etmişəm. Heydər Əliyev 

Mərkəzi, Diyarşünaslıq Muzeyi, Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi, Mədəniyyət Sarayı, bu gözəl xəstəxana. İndi 

bundan sonra ölkəmizdə deyə bilərəm ki, ən böyük infrastruktur layihələrinin içində mühüm yerə malik 

olan Taxtakörpü Su Anbarının tikintisinə də gedib baxacağam.  

Dörd il bundan əvvəl mən şəxsən bu böyük layihənin təməl daşını qoydum. Çox şadam ki, orada 

işlər uğurla gedir. Bu layihənin həm Şabran rayonu, həm bütün şimal zonası, həm də ölkəmiz üçün çox 

böyük, əvəzolunmaz əhəmiyyəti vardır. O layihənin icra edilməsi nəticəsində yüz mindən artıq, bəlkə yüz 

əlli min hektar torpaq suvarılacaqdır. Suvarma işləri daha da yaxşılaşdırılacaqdır. Beləliklə, kənd 

təsərrüfatının inkişafına təkan veriləcəkdir. Kənd təsərrüfatı inkişaf etdikcə insanlar daha da çox pul 

qazanacaqlar, daha da çox məhsul istehsal edəcəklər. Taxtakörpü Su Anbarının tikintisi, kanalın çəkilişi, 

su elektrik stansiyasının inşası yenə də demək istəyirəm ki, Azərbaycanda görülən işlərin içərisində ən 

böyük məsələlərdən biridir.  

Ölkəmizdə indi böyük infrastruktur layihələri icra edilir. Yollar çəkilir. Sizin də qeyd etdiyiniz 

kimi, Bakı–Rusiya sərhədi yolu çəkilib. İndi Şabran şəhərinə yol necə də gözəl, rahat olub. Əvvəlki dövrdə 

bütün yük maşınları şəhərin içərisindən keçirdi. Dəfələrlə bu məsələni icra başçısı qaldırmışdı. Mən özüm 

bilirdim. Dəfələrlə bu yolu getmişəm. Şabranın, Siyəzənin içərisindən keçən yol insanlar üçün, uşaqlar üçün 

təhlükə idi, həm də əziyyət verirdi. Özü də dar bir yol idi, ikizolaqlı. Biz o dördzolaqlı magistral yolu kənara 

keçirdik.  

Şabran Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz NOVRUZOV: Bəli, ölkənin dördzolaqlı ən 

böyük körpüsü Şabrandadır. Bu tarixi abidədir.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Ən böyük körpü Şabrandadır. Keçən dəfə onun tikintisi ilə tanış olduq, 

sonra da açılışında iştirak etmişik. Yəni yol, körpülər, abadlıq və Taxtakörpü Su Anbarı doğrudan da bir 

əsərdir. Bunu indi çox adam bilmir. Çünki ora uzaq yerdir. Oraya gediş-gəliş də yoxdur. İş gedir. Amma 

mən əminəm ki, o layihənin açılışından sonra ora özlüyündə bir turizm məkanına çevriləcəkdir. Oranın 
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iqlimi dəyişəcəkdir. Təsəvvür edin ki, indi orada - dağların arasında böyük bir göl yaradılacaqdır. Onu sözlə 

izah etmək çətindir. Açılışından sonra, əminəm, həm şabranlılar, həm də ki, bütün başqa rayonlardan olan 

vətəndaşlar gedib baxa biləcəklər.  

Bax budur Azərbaycanın reallıqları. Bu xəstəxana, rayonda aparılan işlər göstərir ki, hər bir sahədə, 

istər infrastruktur sahəsində, istər sosial, iqtisadi sahələrdə inkişaf vardır. İnkişaf daha da güclü olmalıdır. 

Azərbaycan irəliyə gedir, uğurla irəliyə gedir, güclənir, möhkəmlənir. Beləliklə, qarşımıza qoyduğumuz 

vəzifələr icra edilir.  

Sizi bir daha bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə uğurlar, cansağlığı 

arzulayıram.  

Sağ olun.  

 

 

X X X  

Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.  

 

AzərTAc 

15 avqust 2011-ci il  
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Prezident İlham Əliyev Şabran rayonunda 10,7 kilometrlik birinci mərhələsi istismara 

verilən Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı ilə tanış olmuşdur 

(15 avqust 2011-ci il) 

 

Avqustun 15-də Prezident İlham Əliyev Şabran rayonunda 10,7 kilometrlik birinci mərhələsi 

istismara verilən Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı ilə tanış olmuşdur.  

“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə və tikinti 

işlərini həyata keçirən “Azərkörpü” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əfəndi İsmiyev dövlətimizin 

başçısına görülən işlər barədə məlumat verdilər.  

Bildirildi ki, ötən müddətdə “Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həyata 

keçirdiyi ən vacib layihələrdən biri Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması ilə bağlıdır. Bu 

layihə çərçivəsində Samur çayı üzərindəki Baş Hidroqovşaq əsaslı şəkildə bərpa edilmiş, Samur-Abşeron 

kanalının ilk 50 kilometrlik hissəsi tam yenilənmişdir. Mükəmməlliyi ilə diqqət çəkən Baş Sudurulducu 

qurğu tikilmiş, müasir hidrotexniki qurğuları ilə birlikdə beton üzlüklü Xanarx kanalı da artıq istismardadır. 

Azərbaycan tarixində ilk dəfə təsərrüfatlararası beton kanallar inşa olunmuşdur.  

Qeyd edildi ki, 14 il ərzində 4 mərhələdə həyata keçiriləcək Samur-Abşeron suvarma sisteminin 

yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində hazırda beynəlxalq səviyyəli Taxtakörpü Su Anbarı, Vəlvələçay-

Taxtakörpü kanalı və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının tikintisi davam edir. Ən son elmi-texniki 

yeniliklərə əsaslanan bu cür hidrotexniki qurğular yalnız inkişaf etmiş ölkələrdə inşa edilir.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, kanalın tikintisinin başa çatan ilkin mərhələsinin inşası 

İslam İnkişaf Bankının vəsaiti hesabına maliyyələşdirilmişdir. Beton üzlüklü kanalın ümumi uzunluğu 

31,45 kilometrdir. Suburaxma qabiliyyəti saniyədə 75 kubmetr olan bu hidrotexniki qurğunun dibdə eni 4 

metr, dərinliyi isə 4,3 metrdir. Kanal öz başlanğıcını Samur-Abşeron kanalının Vəlvələçayın sonrakı 

hissəsində tikilmiş baş sugötürücü qurğudan götürməklə Şabran çayından ikixətli dükerlə keçərək sona 

çatır. Birinci mərhələnin inşası zamanı 3 milyon kubmetrədək torpaqqazma, 200 min kubmetrədək tökmə 

və 61 min kubmetrədək beton işləri həyata keçirilmişdir. Beton üzlüyün qoyulmasında ən müasir 

tikintilərdə rast gəlinən xüsusi betondöşəyici maşınlardan istifadə olunmuşdur. Kanalın bu hissəsində bir 

baş qurğu, 2 düker, 4 körpü və 12 selötürücü qurğu tikilmişdir.  

Prezident İlham Əliyev Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının birinci mərhələsini istismara verən 

düyməni basdı.  

Dövlətimizin başçısına kanalın Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına tikilən 20,75 kilometrlik 

ikinci hissəsi barədə də məlumat verildi. Qeyd olundu ki, həmin mərhələdə 3 düker, 2 tunel, 10 körpü, 20 

selötürücü və digər hidrotexniki qurğular inşa ediləcəkdir. İndiyədək 14 kilometrə qədər açıq kanalın 10 

kilometrlik hissəsində beton üzlük qoyulmuş, ümumi uzunluğu 5,7 kilometr olan iki tuneldən birinin 

tikintisi başa çatdırılmış, ikincisində isə 800 metr uzunluğunda qazma və betonlama işləri qalmışdır. Kanal 

üzərindəki digər hidrotexniki qurğuların tikintisi başa çatdırılmaq üzrədir. Bu obyektdə tikinti işləri 2012-

ci ildə yekunlaşdırılmalıdır. Həmin layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində ümumilikdə 19 min hektardan 

çox sahədə əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təchizatı yaxşılaşacaq, Şabran rayonunda 8866 hektar yeni 

suvarılan sahələr istifadəyə veriləcəkdir.  

 

Prezident İlham Əliyev melioratorları və inşaatçıları Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının 

birinci mərhələsinin istifadəyə verilməsi münasibətilə təbrik edərək dedi:  

- Yaxşı iş görmüsünüz. Sizi təbrik edirəm. Çox nəhəng bir layihədir. Mən çox şadam ki, bu böyük 

layihəni Azərbaycan şirkəti icra edir. Əvvəlki dövrdə biz daha çox xarici şirkətlərə müraciət edirdik. Amma 

indi özümüzdə yaxşı şirkətlər yaradılıb. Müasir səviyyədə istənilən layihəni icra edə bilərlər. Taxtakörpü 

Su Anbarı və Samur-Abşeron kanalı layihəsi ölkəmizdə demək olar ki, həm əhəmiyyətinə, həm də buraya 

qoyulan maliyyə resurslarına görə ən böyük infrastruktur layihələrindən biridir, bəlkə də birincisidir. Çox 

şadam ki, bu layihə icra edilir. Biz hələ gedib anbara da baxacağıq. Oranın da təməli dörd il əvvəl 

qoyulubdur. Budur Azərbaycanın reallıqları. Su inkişaf gətirəcək, həyat verəcəkdir. Fermerlər ondan 

faydalanacaqdır. Təkcə bu rayonda beş min hektar, Qubada da min hektar əlavə torpaqlar suvarılacaqdır. 

Bütövlükdə isə yüz əlli min hektar torpaqlara su verilməsi daha da yaxşılaşacaqdır. Hazırda suvarılmayan 

doqquz min hektar yeni torpaqlara su, həyat verilir. Ulu öndərin Azərbaycanın inkişafı ilə bağlı olan bütün 

ideyaları, arzuları yüksək səviyyədə reallaşır.  
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Sizə minnətdaram ki, bu işləri yaxşı səviyyədə görürsünüz. Belə işlər çox olacaqdır. Azərbaycanda 

görüləsi işlər çoxdur. Düzdür, yəqin ki, bundan sonra bu boyda kanal tikilməsinə ehtiyac olmayacaqdır. 

Ancaq ölkəmiz inkişaf edir, layihələr çox olacaqdır. Əsas odur ki, bunu etmək üçün həm siyasi iradə, həm 

maliyyə imkanlarımız və artıq peşəkar icraçılar vardır. Sizi təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ 

olun.  

X X X  

 

            Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.  

 

X X X  

 

Dövlətimizin başçısına Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının birinci mərhələsi çərçivəsində görülən 

işlərlə əlaqədar bölgədə aqrar sektorun inkişafı üçün yaranan əlavə imkanlar barədə məlumat verildi. 

 

AzərTAc 

15 avqust 2011-ci il  
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Prezident İlham Əliyev Taxtakörpü Su Anbarının su elektrik stansiyası ilə birlikdə inşa edildiyi 

ərazidə olmuşdur 

(15 avqust 2011-ci il) 

 

Avqustun 15-də Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının istismara verilən birinci mərhələsi ilə tanışlıqdan 

sonra Prezident İlham Əliyev Taxtakörpü Su Anbarının su elektrik stansiyası ilə birlikdə inşa edildiyi 

ərazidə olmuşdur. 

Bildirildi ki, dövlətimizin başçısının 2007-ci ildə təməlqoyma mərasimində iştirak etdiyi bu 

hidrotexniki qurğu Azərbaycanda reallaşdırılan layihələrin müasirliyinin və mükəmməlliyinin təsdiqinə 

sübutdur. Qeyd olundu ki, bəndin uzunluğu 1180, hündürlüyü 142,5 metrdir. Sahəsi 8,7 kvadratkilometrə 

çatan gölün ümumi su tutumu 268,4 milyon kubmetr, faydalı həcmi isə 218,9 milyon kubmetrdir. 

Vurğulandı ki, Taxtakörpü Su Anbarı bəndində artıq 97 metr hündürlüyündə tökmə işləri aparılmışdır. 

Bəndin gövdəsində reallaşdırılacaq 24 milyon kubmetr həcmində torpaq işlərindən 18 milyon kubmetri 

artıq yerinə yetirilmişdir. 

Qeyd olundu ki, ümumilikdə Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin 

həyata keçirilməsi Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin və Abşeron yarımadasının yaşayış məntəqələrinin içməli 

suya olan tələbatını yaxşılaşdırmaqla saniyədə 18 kubmetr suyun verilməsinə imkan yaradacaq, eləcə də 

ölkəmizin şimal bölgəsində ekoloji tarazlığın yaranmasında mühüm rol oynayacaqdır. Yalnız Sitalçay və 

Ceyranbatan nasos stansiyalarını ləğv etməklə suyun öz axını ilə Ceyranbatan su anbarına verilməsi 

nəticəsində 167 milyon kilovat-saat elektrik enerjisinə və 15 milyon manata qədər maddi vəsaitə qənaət 

ediləcəkdir. Bundan başqa, həmin layihənin yekunlaşması ilə respublikamızın şimal bölgəsində 150 min 

hektar sahədə torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılmasına əlverişli zəmin yaranacaqdır. Gələcəkdə isə 

şimal çaylarından suyun götürülməsi layihələrinin həyata keçirilməsi və 30 min hektar yeni suvarılan 

sahənin əkin dövriyyəsinə daxil edilməsi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. 

Bəndin tunel hissəsi ilə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, bənddə qapısız 

sutullayıcı və suqəbuledici qurğuları, enerji tuneli, su elektrik stansiyasının tikintisi və burada ümumi gücü 

25 meqavat təşkil edəcək 3 turbinin quraşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Tuneldə giriş və çıxış başlıqlarının 

tikintisi, enerji tunelində qazma işləri başa çatdırılmış, betonlama, qəza sutullayıcısında və su elektrik 

stansiyasının binasında isə inşaat işləri davam edir. Obyektdə tikinti işlərinin 2013-cü ilin birinci yarısında 

başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Sonra dövlətimizin başçısı Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının tikintisində işlərin gedişi ilə tanış 

oldu. Məlumat verildi ki, bu kanalın tikintisində məqsəd mövcud nasos stansiyalarını ləğv etməklə saniyədə 

40 kubmetr suyu öz axını ilə Ceyranbatan Su Anbarına çatdırmaqdır. Beton üzlüklü həmin hidrotexniki 

qurğunun ümumi uzunluğu 110 kilometr 330 metr olacaqdır. Kanalın dibdən eni 2 metr, dərinliyi isə 4 

metrdir. Burada mürəkkəbliyi ilə fərqlənən 10 düker, 2 akveduk, 1 tunel, 50 körpü, 231 selötürücü və 1 

sutullayıcı qurğu inşa olunacaqdır. Tikinti zamanı 20 milyon kubmetrdən çox torpaqqazma, 6 milyon 

kubmetrə qədər tökmə torpaq, 393 min kubmetrədək beton işlərinin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Bildirildi ki, ötən müddətdə 87 kilometrlik açıq kanalın 37 kilometrlik hissəsində beton üzlük 

qoyulmuş, ümumi uzunluğu 9,2 kilometrə çatan 10 dükerdən 9-nun tikintisi başa çatdırılmış, bir akvedukun 

inşası tamamlanmışdır və qazma işləri başa çatdırılan tuneldə betonlama aparılır. İndiyədək kanalın 12,1 

kilometrlik qapalı hissəsinin 9,6 kilometri tikilmişdir. Hazırda kanalın üzərindəki digər hidrotexniki 

qurğularda tikinti işləri davam edir. Bu obyektin inşasının da 2013-cü ilin birinci yarısında başa çatdırılması 

nəzərdə tutulmuşdur. 

“Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən 

kompleks işlərlə tanış olan Prezident İlham Əliyev tapşırıqlarını verdi, melioratorlara və inşaatçılara uğurlar 

arzuladı. 

 

AzərTAc 

15 avqust 2011-ci il  
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Prezident İlham Əliyev Şabranda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir 

(19 iyul 2013-cü il) 

 

İyulun 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şabran rayonuna səfərə 

gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu. 

Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov abidə ətrafında görülən yenidənqurma, 

genişləndirmə və yaşıllaşdırma işləri barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 19 iyul 

  

https://azertag.az/
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Şabran-Pirəbədil-Zeyvə avtomobil yolu istifadəyə verilmişdir 

(19 iyul 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 19-da Şabran-Pirəbədil-Zeyvə 

avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, Şabran-Pirəbədil-Zeyvə yolunun əsaslı təmiri üçün Prezidentin Ehtiyat 

Fondundan 7,5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Layihənin ümumi smeta dəyəri 9,3 milyon manatdır. 

Uzunluğu 36 kilometr, eni isə 8-10 metr olan avtomobil yolunun əsaslı təmirinə 2012-ci ilin iyulunda 

başlanılmış, 2013-cü ilin iyununda başa çatdırılmışdır. 

Azərbaycanda yol-nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi, yeni körpülərin və yolayrıcılarının 

tikilməsi, magistral yolların salınması sosial yönümlü tədbirlər olmaqla yanaşı, ölkəmizin iqtisadi 

qüdrətinin nümayişi baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd olundu ki, Şabran-Pirəbədil-Zeyvə yolu 4 min sakinin yaşadığı 11 məntəqəni, o cümlədən 

Taxtalar, Qələgah, Dağbilici, Zöhramlı, Pirəbədil, Sumaqova, Qorğan, Kilvar, Zeyvə, Mumlu və 

Sumaqova-Qazma kəndlərini əhatə edir. Yol boyunca 25 su keçidi inşa olunmuşdur. Burada 14 metr 

uzunluğunda körpü də salınmışdır.  

Yeni yolla tanış olan Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 19 iyul 

 

   

  

https://azertag.az/
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Taxtakörpü anbarına suyun verilməsinə başlanılmışdır 

(19 iyul 2013-cü il) 

 

İyulun 19-da Şabrana səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının istifadəyə verilməsi və Taxtakörpü anbarının su ilə doldurulmağa 

başlanması mərasimində iştirak etmişdir. 

Layihənin sifarişçisi “Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd 

Əhmədzadə və layihəni həyata keçirən Avropa-Asiya İnşaat Korporasiyası “Yevraskon” ASC-nin 

Direktorlar Şurasının sədri Əfəndi İsmiyev dövlətimizin başçısına Taxtakörpü su anbarı, Vəlvələçay-

Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanallarının inşasının gedişi barədə məlumat verdilər. 

Bildirildi ki, uzunluğu 34 kilometrdən çox olan Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı vasitəsilə su Samur-

Abşeron kanalının 50-ci kilometrindən götürülərək öz axını ilə Taxtakörpü anbarına veriləcəkdir. Bu 

məqsədlə 27 kilometrdən çox uzunluqda beton üzlüklü açıq kanal, onun üzərində baş qurğu, 2 min 547 

metrlik 3 polad və 577 metrlik 2 dəmir-beton düker, 3 min 572 metr uzunluğunda tunel, 14 körpü, 28 

selötürücü və bir sutullayıcı qurğu tikilmişdir. Kanalın İslam İnkişaf Bankının vəsaiti hesabına 

maliyyələşdirilən 10,7 kilometr uzunluğunda birinci hissəsinin inşası 2011-ci ildə başa çatdırılmış və 

Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir. Kanalın Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına 

inşa edilən 23,54 kilometr uzunluğunda ikinci hissəsinin və onun sutullayıcı qurğusunun tikintisi də artıq 

başa çatdırılmışdır. Bu da Samur çayından götürülən suyun Taxtakörpü anbarında toplanmasına imkan 

verir. 

Bildirildi ki, Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının tikintisinin yekunlaşdırılması Şabran rayonunda 9 

min 250 hektar və Quba rayonunda 918 hektar mövcud suvarılan torpaqların suvarma suyu ilə təchizatının 

yaxşılaşdırılmasına, həmçinin Şabran rayonunda 8 min 866 hektar yeni suvarılacaq sahələrin istifadəyə 

verilməsi hesabına suvarılan torpaq sahələrinin artırılmasına imkan yaradır. Dövlətimizin başçısının iştirakı 

ilə 2007-ci ilin payızında təməli qoyulan Taxtakörpü su anbarının gölünün sahəsi 8,7 kvadratkilometr, 

ümumi su tutumu 268,4 milyon kubmetr və faydalı həcmi 238,4 milyon kubmetrdir. Bənddə qapısız 

sutullayıcı və suqəbuledici qurğular, enerji tuneli, su elektrik stansiyasının binası və ümumi gücü 25 

meqavat təşkil edəcək 3 turbinin quraşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Qeyd edildi ki, indiyə qədər su anbarı bəndinin gövdəsində tələb olunan 23,48 milyon kubmetr 

torpaq işlərindən 23,26 milyon kubmetri yerinə yetirilmiş və onun üzərindəki qurğularda, eləcə də Su 

Elektrik Stansiyasında son tamamlama işləri həyata keçirilir. Su anbarının Su Elektrik Stansiyası ilə birlikdə 

tikintisi 2013-cü ilin sentyabr ayında başa çatdırılacaqdır. 

Dövlətimizin başçısına Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının tikintisinin gedişi barədə də məlumat 

verildi. Diqqətə çatdırıldı ki, bu hidrotexniki qurğunun inşasında məqsəd Samur-Abşeron kanalı üzərində 

nasos stansiyalarını ləğv etməklə saniyədə 40 kubmetr suyu öz axını ilə Ceyranbatan su anbarına 

çatdırmaqdır. Kanalda 9 düker, 2 akveduk, 1 tunel, 50 körpü, 231 selötürücü, 1 sutullayıcı qurğu inşa 

ediləcəkdir. Həmin hidrotexniki qurğunun da tikintisinin 2013-cü ilin sentyabrında başa çatdırılması 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Vurğulandı ki, ümumilikdə Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin 

həyata keçirilməsi ilə Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron yarımadasının suya olan tələbatını 

yaxşılaşdırmaqla saniyədə 18 kubmetr su veriləcək, eləcə də respublikanın şimal zonasında ekoloji tarazlıq 

təmin olunacaqdır. Bundan başqa, bu mükəmməl layihə ölkənin şimal bölgəsi rayonlarında 150 min hektar 

sahədə torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılmasına və 30 min hektara qədər yeni suvarılacaq sahələrin 

əkin dövriyyəsinə verilməsinə imkan yaradacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev düyməni basdı. Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı ilə Taxtakörpü anbarına 

suyun verilməsinə başlandı. 

Dövlətimizin başçısı onlayn rejimdə Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı ilə Taxtakörpü anbarına suyun 

verilməsini və Taxtakörpü anbarının bəndində son tamamlama işlərinin gedişini izlədi. 

Prezident İlham Əliyev bu nəhəng layihənin icrasının uğurla tamamlanması üçün tapşırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 19 iyul 

  

https://azertag.az/
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Şabranda Bayraq Meydanında yaradılan şəraitlə tanışlıq 

(19 iyul 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 19-da Şabrandakı Bayraq Meydanında 

yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.  

Azərbaycanın əksər bölgələrində olduğu kimi, Şabranda da yeni yaradılmış Bayraq Meydanı və 

burada ucaldılan dövlət bayrağı möhtəşəmliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bu Bayraq Meydanı da ölkəmizdə dövlət 

atributlarına hörmət və ehtiramın ən yüksək səviyyədə olmasının daha bir əyani sübutudur. Şabrandakı 

Bayraq Meydanı da bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bildirildi ki, bayraq dirəyinin hündürlüyü 26 metrdir. Meydan Şabranın giriş hissəsində yerləşir. 

Ərazidə geniş abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıq salınmışdır. Əhalinin istirahəti üçün hər cür şəraitin 

yaradıldığı meydanda müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, meydan inşa olunarkən burada Azərbaycan memarlıq məktəbinin 

elementlərindən geniş istifadə edilmişdir. Bayraq Meydanındakı binada Azərbaycanın dövlət atributları, 

Şabran rayonunun emblemi və qədim xəritəsi, üçüncü mərtəbədə bölgənin xalçaçılıq sənətinin tarixi ilə 

bağlı ekspozisiya, dördüncü mərtəbədə “Xınayaxdı” folklor xalq kollektivinin dekorativ xalq tətbiqi sənəti 

nümunələri, beşinci mərtəbədə rayonun həvəskar rəssamlarının yağlı boya ilə çəkilmiş əsərləri nümayiş 

etdirilir. 

Dövlətimizin başçısına görüləcək növbəti işlər barədə məlumat verildi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 19 iyul 
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Yeni Azərbaycan Partiyası Şabran rayon təşkilatının inzibati binası istifadəyə verilmişdir 

(19 iyul 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 19-da Yeni Azərbaycan Partiyası 

Şabran rayon təşkilatının inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, binanın tikintisinə 2011-ci ilin dekabrında başlanılmış 

və inşaat işləri 2013-cü ilin iyulunda yekunlaşdırılmışdır. Binanın ətrafında əsaslı abadlıq işləri aparılmış 

və yaşıllıqlar salınmışdır. 

Ümumi sahəsi 735 kvadratmetr olan ikimərtəbəli binanın girişində ulu öndər Heydər Əliyevin büstü 

qoyulmuşdur. Buradakı fotostendlərdə Ümummilli Liderin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin ictimai-

siyasi həyatında, o cümlədən partiyanın fəaliyyəti ilə bağlı gördükləri işlər öz əksini tapmışdır. Binadakı 

otaqlarda səmərəli fəaliyyət üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

Qeyd olundu ki, binada informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi xüsusi diqqətdə 

saxlanılmış, bütün otaqlar lazımi avadanlıqla təchiz edilmişdir. Müasir havalandırma sisteminin 

quraşdırıldığı binada 90 nəfərlik konfrans salonu da vardır. 

İnzibati binada yaradılan iş şəraiti ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev buradan şəhərin 

mənzərəsini seyr etdi, rayon mərkəzinin genişləndirilməsinə dair tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 19 iyul 
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Şabran şəhərini içməli su ilə təmin edəcək xəttin açılış mərasimi keçirilmişdir 

(19 iyul 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 19-da Şabran şəhərini içməli su ilə 

təmin edəcək su xəttinin və kanalizasiya şəbəkəsinin açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

Əvvəlcə dövlətimizin başçısı “Qurtuluş” parkında rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. 

 

Mərasim iştirakçılarını salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:  

- Sizi bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Doğrudan da böyük hadisədir, tarixi 

hadisədir. Şabran şəhərinə suyun verilməsini qeyd edirik və bir daha demək istəyirəm ki, bu hadisə böyük 

əhəmiyyətə malikdir. Çünki içməli su insan üçün, insanın sağlamlığı üçün ən vacib amildir. Mən şadam ki, 

indi Azərbaycanın bütün bölgələrində içməli su və kanalizasiya layihələri icra edilir. Bəzi yerlərdə bu 

layihələr artıq başa çatıb, bəzi yerlərdə hələ ki, icra edilir və yaxın 2-3 il ərzində ölkəmizin hər bir şəhərində 

təmiz içməli su layihələri istismara veriləcəkdir. 

Bu, tarixi layihədir, tarixi əhəmiyyətə malikdir. Çünki əsrlər boyu su problemi bizim insanları 

incidirdi, su qıtlığı yaşanırdı. Müxtəlif dövrlərdə layihələr icra edilmişdir. Ancaq sonra bu layihələrin 

imkanları tələbatımızı ödəmirdi. Çünki ölkə inkişaf edir, əhali artır. İndi artıq Azərbaycanın 9 milyon 400 

min əhalisi vardır və tələbat artdıqca əlbəttə ki, biz yeni layihələrin icrasına da başlamalıyıq və bunu edirik. 

Bu proses Bakı şəhərində, böyük şəhərlərdə çox geniş vüsət almışdır. Hər bir şəhərdə içməli su-kanalizasiya 

layihələri icra edilir.  

İnsanların sağlamlığı ən başlıca vəzifədir. Sağlamlığı təmin etmək üçün müxtəlif kompleks 

tədbirlər görülür. İlk növbədə, içməli su təminatına diqqət yetirilir. Özü də bu içməli su Dünya Səhiyyə 

Təşkilatının standartlarına uyğundur, yəni, təmizdir, keyfiyyətlidir. Tibbi xidmət əlbəttə ki, çox vacibdir və 

bu məsələ də öz həllini tapır. Ekoloji tədbirlər, idman, digər amillər. Ancaq onların içində içməli su birinci 

yerdədir. Biz bu layihənin səmərəsini görəcəyik, gələcək nəsillər də görəcəkdir. Mən çox şadam ki, 

Şabranda artıq bu layihə tamamilə hazırdır, içməli su və kanalizasiya layihələri istifadəyə verilir. Əlbəttə 

ki, bu kimi layihələr ölkəmizin imkanlarını göstərir. Müstəqil Azərbaycan dövləti bu layihələri icra etməyə 

qadirdir. Biz 20 ildən bir qədər çox müstəqilik. Müstəqilliyin bəhrələrini hər bir Azərbaycan vətəndaşı 

görür. Bizim taleyimiz öz əlimizdədir və ölkəmiz, xalqımız üçün nə lazımdırsa, biz onu edirik və edəcəyik. 

Şabran rayonunda digər böyük layihələr icra edilir. Deyə bilərəm ki, ölkə miqyasında və qeyri-neft 

sektorunda ən iri layihələrdən biri olan Taxtakörpü su anbarı layihəsi icra edilir. Bu gün biz Vəlvələçay-

Taxtakörpü su kanalının açılışını qeyd etdik. Artıq Taxtakörpü gölünə suyun doldurulması başlanmışdır. 

Bu da ölkə miqyasında nəhəng layihədir, 180 min hektar sahəni əhatə edəcəkdir. 180 min hektarda suvarma 

yüksək səviyyədə təşkil ediləcək, 30 min hektar sahəyə isə yenidən su veriləcəkdir. Yəni, bu, kənd 

təsərrüfatının inkişafına, fermerlik fəaliyyətinə təkan verəcək, nəticədə ölkənin qeyri-neft sektoru inkişaf 

edəcəkdir. Bizim daxili tələbatımızı öz hesabımıza təminetmə prinsipi təmin ediləcəkdir. Yəni, bütün 

bunlar bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir. Taxtakörpü su anbarı, su elektrik stansiyası, kanallar nəhəng 

infrastruktur layihələridir. Ancaq güclü dövlətlər belə layihələri icra edə bilərlər. Azərbaycanda nəhəng 

layihələr icra edilir. Bu, əlbəttə ki, bir tərəfdən ölkəmizin gücünü göstərir, digər tərəfdən dövlət siyasətini 

əks etdirir. Çünki bu layihələr insanların rahat yaşaması üçün icra edilir. Bu, elə layihələrdir ki, buraya 

qoyulan vəsait dövlətə birbaşa qayıdan vəsait deyildir. Bu, yalnız insanlara şərait yaratmaq, xidmət 

göstərmək və biznes imkanlarını genişləndirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yaxın aylarda Taxtakörpü 

gölündə suyun səviyyəsi tamamilə təmin ediləcəkdir və bu nəhəng layihə istismara veriləcəkdir. Bu layihə 

onilliklər, yüzilliklər bundan sonra da bizə xidmət edəcəkdir. 

Bu gün səhər biz kənd yolunun istismara verilməsini də qeyd etdik. Bu da çox vacib layihədir. İndi 

Zeyvə kəndinə qədər uzanan yol müasir standartlara cavab verir və bu da bizim niyyətimizi göstərir. Kənd 

yollarının tikintisi ölkəmizdə, o cümlədən Şabran rayonunda geniş vüsət almışdır. Kəndlərdə yaşayan 

insanlar da normal imkanlardan istifadə etməlidirlər. Kənd yolları vacib məsələdir, insanların rahatlığı, hər 

bir rayonun inkişafı üçündür.  

Bax, bir gündə Şabranda qeyd olunan hadisələr onu göstərir ki, ölkəmiz nə qədər hərtərəfli inkişaf 

edir. Həm sosial layihələr, infrastruktur layihələri icra edilir, şəhər də abadlaşır, yeni parklar salınır. Mən 

buna çox sevinirəm, bunu təqdir edirəm. Hər bir yerdə, hər bir şəhərdə ictimai yerlər yaradılmalıdır – 

parklar, bağçalar, xiyabanlar ki, ictimaiyyət onlardan istifadə etsin və Şabranda da bu işlər gedir. Burada 

gələcəkdə diyarşünaslıq muzeyinin tikintisinə böyük ehtiyac vardır. Çünki Şabran qədim yaşayış yeridir, 
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burada arxeoloji qazıntılar da aparılıb və aparılır. Çox qədim tarixə malik olan bir diyardır və mütləq müasir 

diyarşünaslıq muzeyi də yaradılmalıdır, bu gün müvafiq göstərişlər verilmişdir.  

Bu gün sizinlə bərabər bu gözəl hadisəni qeyd edirik və bu hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Şabran ictimaiyyəti adından minnətdarlığını bildirən rayon 

sakini Ağaşirin BAĞIROV dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident! 

Şabrana xoş gəlmisiniz. Biz Sizi rayonumuzun camaatı adından səmimi qəlbdən təbrik edirik və 

salamlayırıq. Cənab Prezident, bu gün rayonumuzun həyatında olduqca əlamətdar günlərdən biridir. Bu 

müqəddəs Ramazan günlərində Siz bizim camaata içməli su, şəfalı su verirsiniz. Su isə həyat və sağlamlıq 

deməkdir, cənab Prezident! 

Biz televiziyadan izləyirik. Siz mütəmadi olaraq bölgələrdə, rayonlarda içməli su açılışlarında 

iştirak edirsiniz. Vaxtınızın çox məhdud olmasına baxmayaraq, şəxsən özünüz bu açılışlarda iştirak 

edirsiniz. Xalqın sevincli, şad saatlarında onlarla birlikdə olursunuz. Bununla Siz xalqa çox doğma 

olursunuz. Bu işinizlə cənab Prezident, Siz mehribanlığınızı büruzə verirsiniz.  

Bu yaxınlarda Ağstafa şəhərində içməli su açılışında iştirak edirdiniz. İnanın, möhtərəm Prezident, 

insanların gözündə, mimikasında o xoşbəxtliyi, o məmnunluğu görməmək mümkün deyildi. Siz o insanları 

məmnun etdiniz. Bu xoşbəxtliyi bu gün bizə bəxş edirsiniz. Yüksək diqqət və qayğınız nəticəsində 

şəhərimizin 26 min nəfərlik əhalisi daimi içməli su ilə təmir olunur. Bu, eyni zamanda, şəhərimizin içməli 

su, kanalizasiya probleminin növbəti 50 il müddətində təminatı deməkdir. Buna görə Sizə rayonumuzun 

sakinləri adından dərin minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildirirəm.  

Möhtərəm cənab Prezident, ölkəmizin hər bir bölgəsində olduğu kimi, bu gün bizim rayonumuz da 

inkişaf edir, böyüyür, gözəlləşir. Qədim Şabranımız bu gün müasirləşir, yeniləşir, yeni-yeni park və 

xiyabanlar açılır, yeni müəssisələr istifadəyə verilir, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət ocaqları üçün yeni binalar 

tikilir. Ən ucqar dağ kəndlərimizə yollar çəkilir. Son 10 ildə ölkəmizdə baş verən müsbət dəyişikliklər 

hamımızın ürəyində böyük iftixar hissi yaradır. Azərbaycanın dünyada qüdrəti artır. Elə bu yaxınlarda 

Bakıda keçirilən paradda Siz 

Azərbaycanın hərbi, iqtisadi gücünü bir daha dünyaya nümayiş etdirdiniz, cənab Prezident! 

Bu, bizim qəlbimizdə böyük fəxarət doğurur. Biz bugünkü firavan günümüzü, sabahkı xoşbəxt 

gələcəyimizi görüb sevinirik, cənab Prezident! 

Sizin nəcib əməlləriniz, fəaliyyətiniz barədə hər yerdə danışılır, övladlarımızın dilindən düşmür, 

bizi qəlbən sevindirir. Bilirsiniz ki, biz ziyalılar həmişə Sizinlə olmuşuq, açığını deyirəm, bu, sirr deyil, 

növbəti seçkilərdə də Sizinlə olacağıq, Sizə səs verəcəyik, Sizi seçəcəyik. 

Çünki biz bugünkü firavan həyatımızın, xoşbəxt gələcəyimizin davamını görmək istəyirik. Buna 

isə yalnız Siz qadirsiniz, möhtərəm cənab Prezident! Sizə inanırıq, Sizə güvənirik, Sizdən ilham alırıq. 

Allah Sizi qorusun! 

 

X X X 

 

Sonra Azərbaycan Prezidenti videoçarx və stendlər vasitəsilə milli su təchizatı və kanalizasiya 

xidmətləri üzrə ikinci layihə çərçivəsində Şabranda həyata keçirilən tədbirlərlə tanış oldu. 

“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə 

dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, Şabran rayon mərkəzinin 29 min 659 nəfərlik əhalisini içməli su 

ilə təmin etmək üçün layihəyə əsasən su mənbəyi kimi ikinci Bakı su kəməri nəzərdə tutulmuşdur. Bu 

məqsədlə 134 min 800 metrlik su xəttinin və 122 min 700 metr kanalizasiya xəttinin çəkilməsi, 100 

kubmetrlik sutəmizləyici qurğunun nasos stansiyası ilə birlikdə tikintisi, 2 min kubmetrlik su anbarının 

nasos stansiyası ilə birlikdə inşası, 700 kubmetrlik və 1000 kubmetr həcmində su anbarlarının, həmçinin 

çirkab su nasos stansiyası və gücü 29 min əhali ekvivalenti olan çirkab sutəmizləyici qurğunun inşası 

planlaşdırılır.  

Bildirildi ki, 2010-cu ilin dekabrında Fransanın “SADE” və ölkəmizin “RAMKO” şirkətləri ilə 

bağlanan müqavilə əsasında Şabran rayon mərkəzinin su təchizatı və kanalizasiya şəbəkələrinin bərpası və 
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tikintisinə başlanmışdır. İndiyədək 145 min 879 metr su, 129 min 356 poqonometr kanalizasiya xətti 

çəkilmiş, 5 min 766 ev kanalizasiya xəttinə birləşdirilmişdir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, suyun şəhər əhalisinə verilməsi üçün 100 kubmetrlik tənzimləyici anbarın, 

həcmi 700, 1000 və 2000 kubmetr olan su anbarlarının və çirkab su nasos stansiyasının tikintisi üzrə işlər 

artıq tam başa çatdırılmışdır. Gücü 29 min əhali ekvivalenti olan çirkab sutəmizləyici qurğunun daha 

müasiri ilə əvəz olunması üçün layihədə dəyişiklik edilmişdir. Qurğunun tikintisi davam etdirilir. Layihənin 

həyata keçirilməsi ilə Şabran şəhərinə gün ərzində adambaşına 180 litr su verilməklə əhalini 24 saat ərzində 

daimi içməli su ilə təmin etmək mümkün olacaqdır.  

Dövlətimizin başçısına şəbəkənin inşasında istifadə olunan mütərəqqi texnologiyalar, avadanlıq və 

materiallar barədə ətraflı məlumat verildi. Qeyd olundu ki, layihənin reallaşdırılması zamanı mikrotunel 

qazma və digər müasir üsullar geniş tətbiq olunmuşdur. Bildirildi ki, ümumilikdə “Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı” ASC milli su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri üzrə ikinci layihəyə əsasən respublikanın 8 

rayonunda – Şabran, Siyəzən, Ağsu, İsmayıllı, Lerik, Yardımlı, Masallı və Cəlilabadda iş aparır. 

Prezident ilham Əliyev yeni xətlə rayon mərkəzinə içməli suyun verilməsini bildirən düyməni 

basdı. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

X X X 

 

Şabran içməli su və kanalizasiya şəbəkəsinin açılışı münasibətilə rayonda Qurtuluş Parkı 

yaradılmışdır.  

Mərasimdən sonra Prezident İlham Əliyev həmin parkla tanış oldu. Bir hektar ərazidə orijinal 

layihə əsasında salınan park əhalinin ən çox üz tutacağı istirahət mərkəzlərindən biri olacaqdır. Burada 

quraşdırılan fəvvarə də orijinal layihəsi ilə fərqlənir. Əsaslı abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmış parkda 

əhalinin yaşa görə bütün təbəqələrinin mənalı istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Parkın 

işıqlandırma sistemi də orijinallığı ilə seçilir.  

 

AzərTAc 

19 iyul 2013-cü il  
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Şabran rayonu ərazisində inşa olunan Taxtakörpü su anbarı, Taxtakörpü Su Elektrik Stansiyası və 

Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalının açılışı olmuşdur 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir 

(28 sentyabr 2013-cü il) 

 

Sentyabrın 28-də Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində 

Şabran rayonu ərazisində inşa edilən Taxtakörpü su anbarı, 25 meqavatlıq Taxtakörpü Su Elektrik 

Stansiyası və Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalının açılışı olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva açılış 

mərasimində iştirak etmişlər. 

Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində meliorasiya və irriqasiya sistemi bərbad vəziyyətə 

düşmüşdü. Ulu öndər Heydər Əliyev ilk xarici sərmayəni bu sahəyə yönəltməklə həmin kompleksin 

beynəlxalq standartlar səviyyəsində yenidən qurulmasına start vermişdir. Samur-Abşeron suvarma 

sisteminin yenidən qurulmasına da kəskin ehtiyac duyulurdu. Tezliklə bu layihə çərçivəsində Azərbaycan-

Rusiya sərhədində yerləşən, Samur çayı üzərindəki Baş Hidroqovşaq, Baş Suqəbuledici və Samur-Abşeron 

kanalının ilk 50 kilometrlik hissəsi əsaslı təmir edilmiş, həmçinin ən müasir standartlara cavab verən 

Xanarx kanalı, Baş Sudurulducu Qurğu və 188 kilometr uzunluğunda təsərrüfatlararası beton kanallar inşa 

olunmuşdur.  

2007-ci ildə isə Taxtakörpü su anbarı, Taxtakörpü Su Elektrik Stansiyası, Vəlvələçay-Taxtakörpü 

və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanallarının inşasına başlanmışdır. “Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin 

sifarişçisi olduğu həmin layihəni “Azərkörpü” – indi Avropa-Asiya İnşaat Korporasiyası “Yevraskon” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyəti adlanan iqtisadi qurumun rəhbərlik etdiyi konsorsium həyata keçirmişdir. Cəmi bir 

neçə il ərzində Vəlvələçaydan Ceyranbatan gölünə qədər uzanan və mürəkkəb relyefi ilə seçilən ərazidə 

böyük həcmdə işlər görülmüşdür. İlk növbədə Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının təxminən 11 kilometrlik 

hissəsi istismara hazır olmuş, 2011-ci il avqustun 15-də rəsmi açılış mərasimi keçirilmişdir. Vəlvələçay-

Taxtakörpü kanalının tikintisinin ilk mərhələsi İslam İnkişaf Bankının vəsaiti hesabına aparılmışdır. Ən 

müasir inşaat işlərində olduğu kimi, burada da kanalın beton üzlüyü xüsusi betondöşəyən maşınlar 

vasitəsilə qoyulmuşdur. 

2013-cü il iyulun 19-da isə 34 kilometr uzunluğunda Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının ikinci 

hissəsinin istismara buraxılması və Taxtakörpü su anbarına suyun verilməsinə başlanması münasibətilə 

növbəti rəsmi mərasim keçirilmişdir. Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının ikinci hissəsi və onun sutullayıcı 

qurğusu Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına inşa edilmişdir. Olduqca çətin 

və mürəkkəb relyefli ərazilərdən keçən bu kanal üzərində 57 mükəmməl hidrotexniki qurğu 

quraşdırılmışdır. Samur çayından götürülən su öz axarı ilə Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı ilə Taxtakörpü su 

anbarına ötürülür. 

“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə 

Azərbaycan Prezidentinə və xanımına bu irimiqyaslı layihə üzrə aparılan işlər və mühüm hidrotexniki 

qurğular barədə ətraflı məlumat verdi. 

Qeyd edildi ki, dövlətimizin başçısının tapşırığına uyğun olaraq su anbarı və su elektrik stansiyası 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan ayrılan vəsait hesabına tikilmişdir. Taxtakörpü su 

anbarının sahəsi 8,71 kvadratkilometrdir. Bu qurğunun ümumi su tutumu isə 270 milyon kubmetrdir. Gölün 

faydalı su həcmi 238,4 milyon kubmetrdir. Gil nüvəli torpaq bənd olan bu hidrotexniki qurğunun dibdən 

eni 754, hündürlüyü 142,5 metrdir. Bu, nəinki regionda, o cümlədən Avropada ən hündür torpaq bəndlərdən 

biridir. Buradakı qəza sutullayıcının uzunluğu 891, suqəbuledici qurğunun uzunluğu 43,6, enerji tunelinin 

uzunluğu isə 543 metrdir. Qapı şaxtası 56 metr dərinlikdədir. Burada müasir işıqlandırma sistemi 

quraşdırılmış, ərazidəki yollara asfalt döşənmişdir. Bakı-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi magistral 

avtomobil yolundan Taxtakörpü su anbarına ayrılan yol boyunca, həmçinin bütün ərazidə böyük həcmdə 

abadlıq və yaşıllaşdırma işləri həyata keçirilmişdir. Təkcə Taxtakörpü su anbarının bəndinin gövdəsində 23 

milyon kubmetrdən çox torpaq işi görülmüşdür. Ümumilikdə Taxtakörpü su anbarı, Vəlvələçay-

Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanallarının inşasında 86 milyon kubmetrdən çox torpaq, 817 min 

kubmetr dəmir-beton, eləcə də 62,7 min ton metal və armatur işləri yerinə yetirilmişdir. Tikintinin gur 

vaxtında burada mindən çox fəhlə və mütəxəssis çalışmışdır.  

Bildirildi ki, Samur-Abşeron suvarma sistemi üzrə nəzərdə tutulan digər tədbirlərin də 

reallaşdırılması nəticəsində şimal bölgəsi rayonlarında 150 min hektara qədər torpaq sahəsinin su təminatı 
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yaxşılaşdırılacaq və 31 min hektar sahədə yeni suvarılan torpaqlar istismara veriləcəkdir. Bu layihə 

respublikanın şimal zonasında ekoloji tarazlığın təmin edilməsinə də böyük töhfədir. Bütövlükdə Samur-

Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsi 14 il ərzində dörd mərhələdə reallaşdırılacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva bəndin üzərində xatirə şəkli çəkdirdilər. 

Taxtakörpü su anbarında görülən işlərlə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı və xanımı 

Taxtakörpü Su Elektrik Stansiyası və Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalının açılışında iştirak etdilər. 

Taxtakörpü Su Elektrik Stansiyasının da ərazisində geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri 

aparılmışdır.  

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə energetika qurğusu barədə məlumat verildi. Qeyd olundu ki, 

ən müasir standartlara cavab verən su elektrik stansiyasında ümumi gücü 25 meqavat olan üç hidroaqreqat 

quraşdırılmışdır. Stansiyada sərfiyyata nəzarət hovuzu yaradılmışdır. Buraya su xüsusi ötürücü vasitəsilə 

verilir. Hovuzdakı dörd qapıdan üçü elektrik enerjisinin alınması məqsədilə suyun turbinlərə verilməsinə 

xidmət edir. Həmin hovuzdan dəryaçaya sutullayıcı inşa edilmişdir. Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalında 

gələcəkdə təmir aparılmasına ehtiyac olarsa və ya digər zəruri hallar yaranarsa, hovuzdakı normadan artıq 

su sutullayıcı vasitəsilə dəryaçaya yönəldiləcəkdir. Su elektrik stansiyası və açıq paylayıcı qurğuda əsasən 

Almaniya, Çexiya və digər xarici ölkələrdən gətirilən avadanlıq quraşdırılmışdır. Tikinti-quraşdırma 

işlərini əsasən yerli mütəxəssislər yerinə yetirmişlər. Bu prosesin reallaşmasına Almaniya, Çexiya və 

Türkiyədən dəvət olunan mütəxəssis və quraşdırıcılar da cəlb edilmişlər. Stansiyanın generasiya zalının 

sahəsi 923 kvadratmetrdir. Dispetçer otağında son elmi-texniki yeniliklərə əsaslanan avadanlıq 

quraşdırılmışdır. Stansiyanın daxili sərfiyyatı xüsusi otaqdan qidalanacaqdır. Qapalı paylayıcı qurğu, qəza 

dizel generatoru, digər qurğu və avadanlıq da inkişaf etmiş ölkələrin energetika obyektlərindəki standartlara 

uyğundur. 110 kilovoltluq açıq paylayıcı qurğu da mükəmməlliyi ilə seçilir. Burada Almaniyanın 

“Siemens” şirkətinin avadanlığı quraşdırılmışdır. Üç transformator, ifrat gərginlik boşaldıcısı, gərginlik və 

cərəyan transformatorları, eleqaz açarları, şin ayırıcıları, 110 kilovoltluq şinlərarası eleqaz açarı ən müasir 

avadanlıqdır. Açıq paylayıcı qurğudan elektrik enerjisi 110 kilovoltluq hava xətləri vasitəsilə 110 

kilovoltluq 1-ci Xaçmaz hava xəttinə və 110 kilovoltluq 4-cü Siyəzən hava xəttinə ötürülür. 

Prezident İlham Əliyev su elektrik stansiyasını işə saldı.  

Bununla da Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalına suyun verilməsinə başlandı. 

Dövlətimizin başçısı Taxtakörpü Su Elektrik Stansiyasının dispetçer otağı ilə tanış oldu.  

Prezident İlham Əliyevə stansiyanın iş rejimi barədə məlumat verildi. Qeyd edildi ki, bu energetika 

qurğusu şimal bölgəsi rayonlarının elektrik enerjisi ilə təchizatında mühüm rol oynayacaqdır.  

Bildirildi ki, Taxtakörpü su anbarında toplanan sudan elektrik enerjisinin alınması ilə yanaşı, 

içməli, texniki və suvarma suyu kimi də istifadə olunur. Taxtakörpü Su Elektrik Stansiyasından su 

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı ilə Ceyranbatan gölünə verilir. Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının 1,3 

kilometrlik hissəsindən sonra su 5,1 kilometr məsafədə təzyiqli boru vasitəsilə ötürülür. Taxtakörpü-

Ceyranbatan kanalının uzunluğu 110 kilometr, dərinliyi 4, dibdən eni 2,1 metrdir.  

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı da Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı kimi olduqca çətin relyefə 

məxsus ərazidən keçir. Bu kanalların orijinallığı ondan ibarətdir ki, Samur-Abşeron kanalından götürülən 

su Ceyranbatan gölünə qədər dağlar boyunca yalnız öz axını ilə hərəkət edir. Bu da hər il orta hesabla 167 

milyon kilovat/saat elektrik enerjisinə və ya 13-15 milyon dollar məbləğində vəsaitə qənaət olunması 

deməkdir. Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı üzərində mürəkkəbliyinə görə bir-birini üstələyən 238 

hidrotexniki qurğu inşa olunmuşdur. Dəmir-beton üzlüklü açıq kanalların uzunluğu 84 kilometrdən çoxdur. 

Dərinliyi 35-45 metrə çatan dərələr və çaylarda dəmir və dəmir-beton dükerlər quraşdırılmışdır. Dağın 

altından keçən tunelin hündürlüyü 70, uzunluğu 1454 metrdir. Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalı Bakı və ətraf 

qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı çərçivəsində yenidən qurulan Abşeron kanalı ilə paytaxtın qəsəbələrinə 

suvarma suyunun verilməsinə də imkan yaradır. Ümumilikdə, Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən 

qurulması və belə yüksək səviyyəli digər layihələr ölkəmizin durmadan artan iqtisadi qüdrətinin və 

Azərbaycan insanının intellektual potensialının tükənməzliyinin əyani nümunələridir. 

Sonra Prezident İlham Əliyev melioratorlar, Abşeron, Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən, Şabran və 

Xızı rayonları ictimaiyyətinin nümayəndələri və bu bölgəni təmsil edən sahibkarlarla görüşdü. 

Dövlətimizin başçısı mərasimdə nitq söylədi. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

nitqi 
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- Əziz dostlar, bu gün ölkəmizin tarixində çox əlamətdar bir gündür, deyə bilərəm ki, tarixi bir 

gündür. Çünki Azərbaycanda çox böyük infrastruktur layihəsi icra edilir. Taxtakörpü su anbarının 

istifadəyə verilməsi və Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması tarixi nailiyyətdir.  

Bildiyiniz kimi, Samur-Abşeron suvarma sistemi 1940-cı illərdən fəaliyyətdədir. 1950-ci illərdə 

Ceyranbatan su anbarına qədər kanal çəkilmişdir. Ancaq təbii ki, vaxt keçdikcə bu infrastruktur köhnəlmiş 

və Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulmasına böyük ehtiyac yaranmışdı. Təsadüfi deyil ki, 

1990-cı illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən 

qurulması üçün əməli addımlar atılmağa və bu sistemin əsasında yeni sxem hazırlanmağa başlanmışdır. 

2000-ci illərdə isə biz artıq praktiki işlərə başladıq. 2006-cı ildə Xanarx kanalının tikintisi ilə demək olar 

ki, bu sistemin bir komponenti istismara verilmişdir. Ondan sonra 2007-ci ildə Taxtakörpü su anbarının 

təməli qoyulmuşdur. Mən o günü yaxşı xatırlayıram. Bax, buralarda tam başqa bir mənzərə var idi. Bu gün 

yuxarıdan, bənddən gölə baxarkən bir daha görürəm ki, iradə, peşəkarlıq olan yerdə biz istənilən layihəni 

yarada bilərik. Bu layihə bir möcüzədir. Bu dağlar arasında bir göl yaranmışdır. O göl ki, bu gün su 

tutumuna görə Ceyranbatan gölündən, demək olar ki, 2 dəfə böyükdür. Bu, Azərbaycanın böyük su 

anbarıdır. Burada 270 milyon kubmetr su yığılır ki, bu sudan Azərbaycan vətəndaşları və sahibkarlar 

istifadə edəcəklər.  

2007-ci ildə bu böyük layihənin təməli qoyuldu və çox şadam ki, bu layihənin icrası üçün lazım 

olan bütün məsələlər öz həllini tapmışdır. Bildiyiniz kimi, bu layihə bir neçə komponentdən ibarətdir. 

Xanarx kanalı, Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı ki, suyun yığılmasına yönəlmiş bir layihə idi, Taxtakörpü su 

anbarı və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının tikintisi də bu layihənin tərkib hissəsidir. Beləliklə, son illərdə 

tikilmiş kanalların uzunluğu 150 kilometrdir.  

Qeyd etdiyim kimi, böyük su anbarı və eyni zamanda, bax bu gün istifadəyə verdiyimiz su elektrik 

stansiyası da tikilmişdir. Bu da çox vacib məsələdir. Çünki baxmayaraq ki, Azərbaycan öz enerji 

təhlükəsizliyini tam şəkildə təmin etmişdir və bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 

öz rolunu oynayır, biz alternativ enerji mənbələrinin yaradılması ilə bağlı çalışırıq və su elektrik 

stansiyalarının tikintisi bu istiqamətdə çox vacib addımlardır. Keçən dövrdə bir neçə su elektrik stansiyası 

tikilmişdir – Füzulidə 25 meqavat gücündə, Ordubadda Biləv elektrik stansiyası, təxminən o da o 

həcmdədir, Arpaçay su elektrik stansiyasının yenidən qurulması demək olar ki, başa çatmışdır. Taxtakörpü 

Su Elektrik Stansiyasının tikintisi də böyük su elektrik stansiyaları arasında əlbəttə ki, önəmli bir addımdır. 

Eyni zamanda, kiçik çaylarda 1 meqavat, 4 meqavat, 5 meqavat gücündə su elektrik stansiyaları tikilir. 

Hazırda Şəmkirçay su anbarında, - Taxtakörpüdən sonra ikinci böyük su anbarı olacaqdır, - orada da 25 

meqavat gücündə su elektrik stansiyası tikilir.  

Beləliklə, bu böyük layihəni icra edərkən biz bununla bərabər enerji təhlükəsizliyimizi daha da 

böyük həcmdə təmin edəcəyik. Sadəcə onu demək kifayətdir ki, biz bu stansiyanın gücü ilə bütün şimal 

zonasını ucuz elektrik enerjisi ilə təmin edə bilərik. Nəzərə alsaq ki, bir neçə il bundan əvvəl “Şahdağ” 

elektrik stansiyası tikilmişdir, bu bölgənin gələcək inkişafı ilə bağlı daim güclü enerji təminatı da olacaqdır.  

Bu zonanın inkişafı da çox sürətlidir. Şimal zonasının turizm potensialı çox böyükdür. Burada yeni 

turizm infrastrukturu yaradılır. Qusar rayonunda ölkəmizin ən müasir istirahət və idman infrastrukturu 

yaradılır. Şahdağ xizək kurortu keçən il istismara verilmişdir və artıq minlərlə insan bu imkanlardan istifadə 

edir. Hazırda orada bir neçə beşulduzlu otel tikilir. Bu ay Qubada olarkən orada da beşulduzlu otelin tikintisi 

ilə tanış olmuşam. Yəni, bu zonanın turizm, kənd təsərrüfatı imkanları kifayət qədər genişdir. Beləliklə, 

elektrik stansiyalarının tikintisi də lazımdır və biz demək olar ki, bu məsələni artıq həll etmişik. 

O ki qaldı suvarma sisteminin yenidən qurulmasına, bu, qeyd etdiyim kimi, tarixi layihədir. 

Taxtakörpü su anbarının və Vəlvələçay-Taxtakörpü, Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanallarının fəaliyyətə 

başlaması nəticəsində 150 min hektar torpaqda suvarma yaxşılaşdırılacaq, 30 min hektar isə yenidən əkin 

üçün yararlı olacaqdır. Bu torpaqların böyük hissəsi, təqribən 11 min hektarı Şabran rayonunun ərazisinə 

düşür. Yəni, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün çox gözəl imkanlar yaradılır.  

Şəmkirçay su anbarının tikintisi də paralel olaraq davam etdirilir və ümid edirəm ki, bu nəhəng 

layihə gələn ilin sonuna qədər də icra ediləcəkdir və orada yeni torpaq sahələrinin dövriyyəyə buraxılması, 

içməli su ilə təminat nəticəsində həm sosial, həm iqtisadi məsələlər öz həllini tapacaqdır. Şəmkirçay su 

anbarının fəaliyyəti nəticəsində 75 min hektar torpaq sahəsində suvarma təmin ediləcəkdir.  

Yəni, bu layihələr tarixi layihələrdir. Bu layihələr bundan sonra əbədiyyətə qədər Azərbaycan 

xalqına, Azərbaycan dövlətinə xidmət göstərəcəkdir. Biz Azərbaycan xəritəsində yeni süni göllərin 
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yaradılmasına nail ola bilmişik. Taxtakörpü gölünün uzunluğu təxminən 9 kilometrdir. Bu, Azərbaycan 

xalqının zəhməti, istedadı hesabına mümkün olan hadisələrdir. Bu, bir möcüzədir. Beləliklə, bu layihələrin 

icrası nəticəsində biz bir neçə əsas məqsədi güdürük. İlk növbədə, Azərbaycanda müasir, ən yüksək 

standartlara cavab verən yeni infrastruktur yaradılır. Azərbaycan alternativ enerji mənbələrinin yaradılması 

istiqamətində çox ciddi addım atır. Bir neçə il bundan əvvəl mənim göstərişimlə Azərbaycanın bütün 

potensial su mənbələri aşkarlanmışdır. Onların xəritəsi tərtib edilmişdir. Bu elektrik stansiyasının 

yaradılması da bax, o prosesin tərkib hissəsidir. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yeni 

imkanlar yaradılır. Çünki suvarılan torpaqları fermerlər, sahibkarlar əkəcəklər, becərəcəklər və beləliklə, 

ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyi tam şəkildə təmin ediləcəkdir.  

Bilirsiniz ki, biz bu məsələlərlə bağlı ciddi addımlar atırıq və artıq pilot layihələr də icra edilir. 

Beyləqan, 

Ağcabədi rayonlarında 5 min hektara qədər yeni əkin sahələri dövriyyəyə buraxılmışdır. Bütün 

texniki şərtlər, suvarma təmin edilmişdir və bu ilin nəticəsi onu göstərir ki, bu, çox səmərəli, uğurlu bir 

yoldur. Əgər ölkə üzrə hər hektardan taxıl istehsalında məhsuldarlıq 26 sentnerdirsə, yeni sahələrdə bu, 55 

sentnerə çatmışdır. Yəni, əgər yeni texnologiyalar, aqrotexniki xidmət göstərilərsə və əlbəttə ki, texnika 

lazımi səviyyədə təşkil edilərsə, biz 2 dəfədən çox məhsul götürə bilərik. Yəni, yeni əkin sahələrinin 

dövriyyəyə buraxılması fermerlərə böyük imkanlar verəcəkdir, kənd təsərrüfatımız inkişaf edəcəkdir.  

Kənd təsərrüfatının inkişafı böyük dərəcədə infrastruktur layihələrindən asılıdır və əlbəttə ki, 

Azərbaycan gələcək illərdə ərzaq məhsullarına olan tələbatı tam şəkildə özü təmin edəcəkdir. Biz artıq buna 

yaxınlaşmışıq. Bu da tarixi nailiyyət olacaqdır və ondan sonra biz daha çox ixrac haqqında düşünməliyik. 

Artıq biz düşünürük, yeni bazarlara çıxmaq üçün addımlar atılır və beləliklə, kənd təsərrüfatı Azərbaycanda 

sürətlə inkişaf edəcəkdir.  

Beləliklə, Taxtakörpü su anbarının, Şəmkirçay su anbarının və suvarma sisteminin yaradılması 

nəticəsində biz 2 ildən sonra 250 min hektar yeni torpaq sahələri əldə edəcəyik. Bu, tarixi bir nailiyyət 

olacaqdır. Bu layihələrin icrası, eyni zamanda, ölkəmizin su təhlükəsizliyini də təmin edir. Bu məsələlərə 

də biz daim diqqət göstəririk. Çünki ölkəmizi qidalandıran əsas su mənbələri Azərbaycanın hüdudlarından 

kənarda formalaşır. Ona görə su ehtiyatlarından səmərəli şəkildə istifadə etmək, yeni layihələri icra etmək, 

yeni kanalları inşa etmək və su anbarlarını yaratmaq strateji əhəmiyyətli bir məsələdir. Taxtakörpü su 

anbarının yaradılması ilə biz bu strateji hədəfə çatırıq. Bizim sularımız Kür çayından, Araz çayından, Samur 

çayından gəlir ki, bu çaylar öz mənbəyini başqa ölkələrdən başlayır. Beləliklə, su təhlükəsizliyi bizim üçün 

strateji əhəmiyyətli məsələdir və gələcəkdə hər bir ölkə üçün su ehtiyatları strateji dəyər olacaqdır.  

Bu gün dünyada daha çox neft-qaz resursları uğrunda mübarizə aparılır və xoşbəxtlikdən 

Azərbaycan bu resurslardan, xalqın rifahı, ölkənin inkişafı naminə səmərəli şəkildə istifadə edir. Amma 

vaxt gələcək su resursları uğrunda mübarizə daha da kəskinləşəcəkdir. Biz artıq bu mübarizənin 

təzahürlərini görməkdəyik. Belə olan halda su təhlükəsizliyi Azərbaycanda tam şəkildə təmin edilməlidir. 

Taxtakörpü su anbarı və Samur-Abşeron suvarma sistemi, Şəmkirçay su anbarı, ölkədə icra edilən su 

layihələri bu məqsədə xidmət edir.  

İndi hər bir şəhərdə içməli su layihələri icra edilir. Bəzi şəhərlərdə istismara verilmişdir, bəzi 

şəhərlərdə davam etdirilir. Subartezian quyularının qazılması prosesi gedir. Bir neçə ay bundan əvvəl 

mənim Sərəncamımla bu məqsədlə 6 milyon manat vəsait ayrılmışdır ki, 104 kənd artıq bu layihə ilə əhatə 

ediləcəkdir. Mənim Sərəncamımda kəndlər adbaad göstərilmişdir ki, o kəndlərdə yaşayan soydaşlarımız 

bilsinlər, onların kəndində bu quyu qazılacaq və beləliklə, onların su problemləri həll ediləcəkdir. 

Azərbaycanda modul tipli təmizləyici qurğular quraşdırılır. Təxminən 400-ə yaxın kənddə bu qurğular 

yerləşdirilibdir. O kəndlər ki, çaylar boyu yerləşən kəndlərdir. Yəni, su təhlükəsizliyi strateji əhəmiyyətli 

məsələdir və bu layihənin icrası, o cümlədən bu məsələlərin həllində də bizə kömək göstərir.  

Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün böyük investisiyalar cəlb edilmişdir. Azərbaycanda 

investisiya iqlimi çox müsbətdir. Xarici investisiyalar, onların axını davam etdirilir. Ancaq son illərdə yerli 

investisiyalar xarici investisiyaları üstələyir. Təqribən, faiz nisbəti 70/30 daxili investisiyaların xeyrinədir. 

Bu da çox müsbət haldır. Hələ ki, daxili investisiyaların əsas hissəsi dövlət investisiyaları hesabına 

formalaşır. Bu da təbiidir. Çünki dövlət bütün iqtisadi və sosial layihələrə güclü təkan verməli idi və verir. 

İnfrastruktura qoyulan investisiyalar bu gün yeni inkişaf dövrümüzü şərtləndirir. Keçən 10 il ərzində 

iqtisadiyyatımız 3,4 dəfə artmışdır. Bu da dünyada misli görünməmiş nəticədir. Son 10 il ərzində sosial 

məsələlər öz həllini tapmışdır, 500-ə yaxın xəstəxana, 3 minə qədər məktəb, 9 dəfə artan pensiya, 6 dəfə 

artan orta əməkhaqqı, infrastruktur layihələri, investisiyalar. Demək olar ki, ölkəmiz böyük dərəcədə 
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qabağa getmişdir və güclənmişdir. Ancaq növbəti 10 il ərzində biz öz inkişafımızı daha çox qeyri-neft 

sektorunun hesabına təmin edəcəyik. Belə olan halda, son illərdə infrastruktura qoyulan xərclər, dövlət 

investisiyaları gözəl bir şərait yaradır və növbəti illərdə daxili investisiyalar, əlbəttə ki, xarici 

investisiyalardan daha artıq olacaqdır. Ancaq çox istərdim ki, özəl sektordan gələn investisiyalar üstünlük 

təşkil etsin. Əminəm ki, biz buna da nail olacağıq. Ancaq dövlət bundan sonra da öz investisiya siyasətini 

davam etdirəcək, ölkəmiz, xalqımız üçün lazım olan bütün layihələr icra ediləcəkdir. Azərbaycan xalqı 

yaxşı bilir ki, hətta dünyanı bürümüş maliyyə və iqtisadi böhran bizim investisiya və sosial layihələrimizə 

heç bir təsir etməmişdir – maaşlar ildən-ilə artırılır, sosial ödəmələr artırılır, investisiya layihələri də icra 

edilir.  

Bu layihəyə qoyulan sərmayə Dövlət Neft Fondunun xətti ilə icra edilmişdir. Bu da hesab edirəm 

ki, çox gözəl və əlamətdar hadisədir, rəmzi məna daşıyır. Çünki Dövlət Neft Fondunun xətti ilə ölkəmiz 

üçün yalnız ən prioritet məna daşıyan önəmli layihələr icra edilir. Onların içində köçkünlərin 

yerləşdirilməsi layihələri əsasdır. Hər il 300 milyon manat ancaq köçkünlər üçün tikilən evlərə sərf olunur 

və beləliklə, biz hər il 20 min köçkünü yeni evlərlə, mənzillərlə təmin edirik. Demək olar ki, hər il 

Azərbaycanda köçkünlər üçün bir şəhər tikilir və bu proses davam etdirilir. Dövlət Neft Fondunun xətti ilə 

təhsil məsələləri, Azərbaycan tələbələrinin xaricdə oxuması məsələləri öz həllini tapır və ölkəmiz üçün 

strateji layihələr Fondun xətti ilə maliyyələşdirilir. 

Belə olan halda əlbəttə ki, iqtisadi inkişaf daha da sürətli olacaqdır. Çünki düşünülmüş siyasət 

əsasında qurulan iqtisadi konsepsiyamız öz səmərəsini verir. Son 10 il ərzində Azərbaycanda görülən işlər 

bax, dediyim sözlərin ən yaxşı göstəricisidir. Son 10 ildə ölkəmiz böyük, şərəfli yol keçmişdir, insanların 

rifah halı yaxşılaşmışdır, nəhəng investisiya layihələri icra edilmişdir, sosial proqramlar tam şəkildə təmin 

edilmişdir. Əminəm ki, bu müsbət meyllər növbəti illərdə davam etdiriləcəkdir. 

Əlbəttə ki, Taxtakörpü su anbarının yaradılması, Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən 

qurulması özəl sektora yeni təkan verəcəkdir. Özəl sektor Azərbaycan iqtisadiyyatında təxminən 85 faiz 

təşkil edir. Bu da onu göstərir ki, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri Azərbaycanda tam şəkildə tətbiq olunubdur. 

Bu ilin 8 ayında qeyri-neft sektorumuz 10,3 faiz artmışdır. Bu da dünya miqyasında ən yüksək göstəricidir. 

Əminəm ki, biz bu yüksək templəri saxlayacağıq və “Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış” İnkişaf 

Konsepsiyasının bütün müddəalarını təmin edəcəyik.  

Necə ki, son 10 il ərzində Azərbaycanda iki regional inkişaf proqramı artıqlaması ilə icra edilmişdir. 

Üçüncü proqramın qəbul edilməsi gələn ilin əvvəlində nəzərdə tutulur. “Azərbaycan-2020” və növbəti 

“Azərbaycan-2014-2018” inkişaf proqramları icra ediləcəkdir.  

Bu layihənin icrası bir məsələyə də diqqəti çəkir. Belə nəhəng layihələr ancaq müstəqillik dövründə 

icra edilə bilər, ancaq bizim taleyimiz öz əlimizdə olan bir zamanda biz bu layihələri icra edə bilərik. Bu 

layihə və ölkəmizdə son illərdə görülən bütün işlər bir daha müstəqilliyimizin üstünlüklərini əks etdirir. 

Müstəqillik bizim böyük dəyərimizdir, ən böyük sərvətimizdir. Bu gün Azərbaycan xalqının gələcəyi onun 

öz əlindədir. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında ən sürətlə və uğurla inkişaf edən ölkələrin sırasındadır. 

Əminəm ki, növbəti illərdə biz öz inkişaf dinamikamızı saxlayacağıq, ölkəmizin uğurlu gələcəyini təmin 

edəcəyik.  

Mən bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl layihələrin istismara verilməsi münasibətilə təbrik etmək 

istəyirəm. Taxtakörpü su anbarında və Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulmasında iştirak 

etmiş bütün vətəndaşları salamlayıram, onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Deyə bilərəm ki, gələcəkdə belə 

böyük infrastruktur layihələri Azərbaycanda icra ediləcəkdir. Artıq gözəl təcrübə də toplanıb. Çox şadam 

ki, bu layihənin icrasında Azərbaycan şirkətləri iştirak etmişdir. Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm, sizə 

yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun! 

X X X 

 

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd 

ƏHMƏDZADƏ çıxış edərək dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident. 

Hörmətli Mehriban xanım. 

Hörmətli mərasim iştirakçıları. 

Bu gün Azərbaycan tarixində çox böyük, əlamətdar hadisə baş verir. Azərbaycan Respublikasının, 

müstəqil ölkəmizin coğrafiyasında çox əlamətdar yeniliyin şahidi oluruq. 
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Azərbaycanın coğrafiyasına Taxtakörpü su anbarı kimi çox böyük gələcəyi olan, Azərbaycan 

xalqına 100 illərlə xidmət edəcək su anbarının, Taxtakörpü Su Elektrik Stansiyasının daxil olması və böyük 

kanalların - Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının, Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının və başqa çoxlu 

qurğuların bu gün istifadəyə verilməsi tarixi bir hadisədir. Bütün bu işlərə görə mən Azərbaycanın 

melioratorları, energetikləri və inşaatçıları adından, möhtərəm Prezidentimiz, Sizə minnətdarlığımı 

bildirirəm.  

Belə bir layihəni doğrudan da sürətlə inkişaf edən bir ölkədə həyata keçirmək olar. Azərbaycanın şimal 

zonasının, Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin su təchizatını, xüsusilə içməli, texniki və suvarma suyuna olan 

tələbatını ödəyən böyük bir sistemin – Samur-Abşeron suvarma sisteminin 50 ildən artıq istifadə olunması 

onun aşınmasına səbəb olmuş və qurğunun sıradan çıxması təhlükəsi yaranmışdı. Bütün sahələrdə həmişə 

xalqın xeyrinə böyük qərarlar qəbul edən ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənabları hələ 1993-cü ildə 

hakimiyyətə qayıdan kimi bizə birinci növbədə bu tapşırığı verdi ki, bu vəziyyətdən necə çıxmaq olar. O 

vaxt müxtəlif təkliflər vardı, cənab Prezident, mən bu barədə Sizə məlumat vermişəm. Biz istəyirdik ki, 

qısa yol ilə sadə layihələr həyata keçirək. Çünki bilirdik ki, vəsait çatışmır. Amma Ulu Öndərimiz dedi ki, 

bizim vəsaitimiz olacaq, gərək biz əsaslı işlər görək və o, əsaslı işlərin layihəsini 1997-ci ildə təsdiq etdi. 

Ondan sonra bu layihənin həyata keçirilməsinə başlanıldı.  

Birinci növbədə ulu öndər Heydər Əliyev 1994-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfəri zamanı 

İslam Bankının rəhbərliyi islam aləminin böyük hörmətinin əlaməti olaraq Azərbaycan üçün bu sahəyə 

kredit və qrant verilməsi məsələsi ilə bağlı qərar qəbul etdi. Həmin hadisədən sonra bu layihənin həyata 

keçirilməsinə başlanıldı. İlk illər biz bu layihəni Ulu Öndərimizin tapşırığı ilə xarici investisiyalar hesabına 

- İslam Bankının, Dünya Bankının verdiyi vəsaitlər hesabına reallaşdırmağa başladıq. Amma cənab 

Prezident, 2004-cü il sentyabrın 1-də Sizin rəhbərliyinizlə keçirilən böyük müşavirədə Azərbaycanın su 

təchizatı, içməli suya olan tələbatı və meliorativ layihələrin inkişafı perspektivləri məsələsi müzakirə 

olunanda Siz 2 çox böyük qərar qəbul etdiniz. O qərarın biri də Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən 

qurulması və bu layihənin Neft Fondunun vəsaiti hesabına maliyyələşməsi ilə bağlı idi. Bu qərar neft 

gəlirlərinin qeyri-neft sektoruna, infrastruktura, xalq üçün xeyir verən sahələrə yönəldilməsi məqsədi 

daşıyırdı. Həmin qərardan sonra Xanarx kanalının İslam Bankının vəsaiti hesabına tikintisinə start verildi. 

Siz kanalın tikintisi ilə tanış oldunuz və tövsiyələrinizi verdiniz. Bunun nəticəsində işlər sürətləndi və 2006-

cı ildə Xanarx kanalı istifadəyə verildi. 2007-ci ildə Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalına suyu gətirən 50 

kilometrlik birinci hissənin yenidən qurulması başa çatdırıldı və sonra Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının 

inşasına başlanıldı.  

Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının tikintisində möhtərəm Prezidentimiz iki dəfə iştirak etmişdir. İki 

dəfə işlərin gedişi ilə maraqlanmış və öz tapşırıqlarını, tövsiyələrini vermişdir. 2013-cü ildə isə suyun 

anbara doldurulması mərasimində iştirakınız xüsusilə əlamətdar hadisə idi. Çünki həmin gün anbara suyun 

toplanması başlanırdı. Cənab Prezident, artıq 2 ay ərzində Taxtakörpü su anbarına 105 milyon kubmetr 

təmiz, içməli şirin su yığılmışdır. Amma su anbarının ümumi tutumu 270 milyon kubmetrdir. Bu, ölkəmiz, 

xalqımız və iqtisadiyyatımız üçün çox əhəmiyyətli məsələdir. Siz bu layihənin reallaşdırılması ilə ulu öndər 

Heydər Əliyevin ideyalarının həyata keçirilməsi üçün verdiyiniz sözün tam icrasını təmin etdiyinizi bir 

daha sübuta yetirdiniz. Bu, doğrudan da Heydər Əliyev ideyalarının Azərbaycanda həyata keçirilməsinə 

bariz nümunə oldu. Ulu Öndərin müəllifi olduğu layihəni bu gün möhtərəm Prezidentimiz həyata keçirir. 

Buna görə hamımız Sizə minnətdarıq.  

Amma ötən 10 ildə həyata keçirilən təkcə Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması 

layihəsi deyildir. Son 10 ildə Azərbaycanda çox möhtəşəm işlər görülmüşdür. Siz 2007-ci ildə Taxtakörpü 

su anbarı, 2009-cu ildə isə Şəmkirçay su anbarı kimi çox böyük qurğuların təməlini qoydunuz. Bunlar son 

illərdə görülən möhtəşəm işlərdən yalnız ikisidir. Bu gün kanallarla birlikdə Taxtakörpü su anbarı istifadəyə 

verilir. 2014-cü ildə isə Şəmkirçay su anbarı kanallarla birlikdə hazır olacaq və Azərbaycan xalqına xidmət 

etməyə başlayacaqdır. Təkcə bunlar deyildir, son 10 ildə Azərbaycanda 123 min hektar sahənin su təchizatı, 

137 min hektar sahənin meliorasiya vəziyyəti yaxşılaşdırılmış, 874 artezian quyusu qazılmış, 1500 kilometr 

yeni kanallar, 1000 kilometrdən artıq kollektor-drenaj şəbəkəsi çəkilmişdir. Həmçinin bu sahənin maddi-

texniki bazası möhkəmləndirilmiş, 2 minə yaxın torpaqqazan texnika və xüsusi texnika alınmışdır. Bu, 

meliorasiya sahəsinin gücünü əvvəlkinə nisbətən 3 dəfə artırmışdır. Özü də əvvəlki texnikalar ilə indiki 

texnikaları müqayisə etmək mümkün deyil, indikilər daha məhsuldar, daha müasir texnikalardır.  
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Bütün bunlara görə melioratorlarımız Sizə minnətdardırlar. Cənab Prezident, Siz tapşırıqları 

verməklə kifayətlənmirsiniz, onların icrasını yerində yoxlayırsınız. Bu, bizim məsuliyyətimizi qat-qat 

artırır.  

Bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinin iclasında tapşırıq verdiniz ki, yeni proqram işlənilsin. Bu, bizi 

sevindirir. Biz o proqramı işləyib Sizə təqdim edəcəyik. Azərbaycanın gələcək inkişafı, ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin olunması, emal sənayesinin xammalla təchiz edilməsi üçün çox böyük layihələr 

həyata keçiriləcəkdir. Taxılçılıq üzrə tapşırıqlarınız yerinə yetirilməyə başlanılmışdır. Beş min hektara 

yaxın ərazi keçən il dövriyyəyə verilibdir. Bu il də beş min hektarlıq ərazi artıq hazırlanır və yaxın günlərdə 

təhvil veriləcəkdir.  

Cənab Prezident, biz Sizin bütün tapşırıqlarınızı layiqincə yerinə yetirməyə həmişə hazırıq. Amma 

biz melioratorlar bu gün bir məsələnin də şahidi oluruq. Mehriban xanımın bugünkü mərasimdə iştirakı bizi 

çox sevindirir. Azərbaycan təhsilinin inkişafında, mədəniyyətinin, incəsənətinin təbliğində, dünyada 

tanıdılmasında mühüm xidmətləri olan Mehriban xanımın bu gün bu dağların qoynunda keçirilən tədbirə 

gəlməsi biz melioratorları daha yaxşı işləməyə həvəsləndirir. Biz hamımız ona minnətdarlığımızı bildiririk. 

Mən bütün melioratorlar, energetiklər, inşaatçılar adından Sizi bir daha əmin etmək istəyirəm ki, Sizin 

tapşırıqlarınızı layiqincə yerinə yetirmək üçün bundan sonra da var qüvvəmizlə çalışacağıq. Biz hələ belə 

açılış mərasimlərində çox iştirak edəcəyik. Çox sağ olun! 

 

X X X 

 

Şabran rayonundan sahibkar Akif MƏRDANOV çıxış edərək dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident. 

Sizi bölgəmizin ictimaiyyəti və iş adamları adından salamlayıram. Bu gün biz ölkəmiz üçün mühüm 

tarixi əhəmiyyət kəsb edən böyük bir hadisənin şahid olduq. Bu gün Siz Taxtakörpü su anbarının, su elektrik 

stansiyasının və Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalının açılışını etdiniz. Uğurlarımızı artıracaq bu layihəyə 

görə 

Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.  

Siz çox düz deyirsiniz, bu cür nəhəng layihələri ancaq güclü dövlətlər icra edə bilərlər. Bəli, 

Azərbaycan bu gün qüdrətli dövlətdir. Onun iqtisadiyyatı dünyada ən sürətli inkişaf edən iqtisadiyyatdır. 

Apardığınız düzgün siyasət nəticəsində iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisi ildən-ilə 

artmaqdadır. Bu sahəyə böyük sərmayələr qoyulur. Konkret proqramlar həyata keçirilir. Ölkəmizdə 

sahibkarlığın inkişafı üçün olduqca əlverişli şərait yaradılmışdır. Sahibkarlara yüksək səviyyədə dəstək 

verilir, onların rastlaşdığı problemlər ardıcıl olaraq aradan qaldırılır.  

Dövlət tərəfindən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarlara hər il milyonlarla manat güzəştli 

kreditlər, böyük həcmdə subsidiyalar ayrılır.  

Möhtərəm cənab Prezident! Siz kənd təsərrüfatını prioritet sahə elan etmisiniz. Bu sahədə dövlət 

siyasəti düzgün istiqamətdə aparılır. Kənd təsərrüfatının inkişafı yeni iş yerlərinin açılmasına, yerli 

istehsalın genişlənməsinə, daxili və dünya bazarlarına yüksək keyfiyyətli məhsulların çıxarılmasına xidmət 

edir.  

Bu gün istifadəyə verilmiş bu nəhəng layihə də biz sahibkarlara dövlət tərəfindən göstərilən 

dəstəyin növbəti təzahürüdür. Qarşımızdakı bu su anbarı bölgəmizdə on minlərlə hektar torpaq sahələrinin 

suvarma suyu ilə təminatını yaxşılaşdıracaq, 30 min hektar torpaqların əkin dövriyyəsinə daxil olunmasını 

mümkün edəcəkdir. Bir sahibkar kimi, bu suvarma obyektinin bölgənin kənd təsərrüfatı, xüsusilə də 

əkinçilik üçün nə qədər önəmli olduğunu yaxşı dərk edirəm. Bu layihə ölkədə ərzaq bolluğunun 

yaradılmasına, cəmiyyətimizin hər bir üzvünün əsas ərzaq məhsullarına olan tələbatının tam ödənilməsinə 

töhfəsini verəcəkdir. 

Möhtərəm cənab Prezident, mən uzun illər kənd təsərrüfatı sahəsində çalışmışam. Rayonda iri 

üzümçülük sovxozuna rəhbərlik etmişəm, 14 ildən artıqdır ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğulam. Üç 

hektar sahədə meyvə bağı salmışam. Üç hektar sahədə tərəvəz, bostan bitkiləri yetişdirirəm. Bu il səkkiz 

hektar taxıl sahəsindən otuz ton toxumluq məhsul götürmüşəm. İndi təsərrüfatımdan əldə etdiyim gəlir əlli 

min manatdan çoxdur. 

Cənab Prezident, həmişə bizim ən ağrılı yerimiz hazır məhsulu satmaq idi. İndi isə inamla deyə 

bilərəm, məhsul yetişdirən kəndlinin alıcı və bazar problemi yoxdur. Son bir ildə təkcə Şabran rayonunda 

kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə məşğul olan üç özəl müəssisə fəaliyyətə başlayıb. Bu ildən isə 
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dövlət tərəfindən verilən kredit hesabına 12 min tonluq meyvə saxlayan anbar istifadəyə veriləcəkdir. Bu 

isə o deməkdir ki, Taxtakörpü su anbarının işə düşməsi nəticəsində əkin dövriyyəsinə daxil olan yeni 

torpaqlardan istehsal ediləcək məhsul da bu başdan etibarlı alıcı ünvanı əldə edəcəkdir. Bütün bunlar 

göstərir ki, dövlət bizim üçün hər cür şərait yaradır, subsidiyalar da ayırır, güzəştli kreditlər də verir, bazarı 

da tapır.  

Mən də bu imkanlardan istifadə edərək artıq təsərrüfatımın genişləndirilməsini düşünürəm. Mən 

statistikanı da izləyirəm. Son 10 ildə təkcə rayonumuzda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarlara 30 

milyon manatadək güzəştli kreditlər verilmişdir. Bu müddətdə rayonumuzda kənd təsərrüfatından əldə 

edilən gəlir səkkiz dəfə artmışdır. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının bugünkü reallıqlarıdır.  

Cənab Prezident, Taxtakörpü su anbarının istifadəyə verilməsi ilə yanaşı, su elektrik stansiyası da 

işə salındı. Bu obyektin istismara verilməsi bölgənin elektrik enerjisi ilə təminatının daha da 

yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcəkdir. Qeyd edirəm ki, bu cür layihələr təkcə burada deyil, bütün ölkə üzrə 

icra edilir. Çoxlu sayda su kanalları tikilir, artezian quyuları qazılır, elektrik enerjisi, təbii qaz, içməli su 

layihələri yerinə yetirilir. Bütün bunlar göstərir ki, həm sahibkarları narahat edən məsələlər, həm də 

vətəndaşlarımızın sosial problemləri kompleks şəkildə həll olunur. Bu da vətəndaşların rifahının 

yüksəlməsi, onların daha rahat yaşaması üçün dövlətimiz tərəfindən görülən işlərin yeni bir nümunəsidir.  

Möhtərəm cənab Prezident, yaxşı başa düşürük ki, həyata keçirilən bütün bu layihələr biz 

sahibkarlar və ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçündür. Bizə yaradılmış bu münbit şəraiti 

yüksək qiymətləndiririk. Sizi əmin edirik ki, bu şəraitdən səmərəli istifadə edəcəyik, Vətənimizin iqtisadi 

baxımdan daha da güclü olması naminə fədakarlıqla çalışacağıq.  

Sağ olun, cənab Prezident! 

 

AzərTAc 

28 sentyabr 2013-cü il 
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Xaçmaz 

 
2011, 23 sentyabr 

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

abidəsini ziyarət 

➢ Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanışlıq 

➢ Prezident İlham Əliyev Şəxsiyyətlər Muzeyində görülmüş işləri yüksək qiymətləndirmişdir 

➢ Xaçmazda Şahmat Məktəbi açılmışdır 

➢ Azərbaycan Prezidenti Xaçmazda xalça muzeyinin açılışında iştirak etmişdir 

➢ Heydər Əliyev Seyrəngahı xaçmazlıların ən sevimli istirahət yeridir 

➢ Xaçmazda kondensator zavodu istifadəyə verilmişdir 

➢ Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilmişdir 

 

2013, 19 iyul 

➢ Xaçmazda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Prezident İlham Əliyev Xaçmazda Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin açılışında iştirak etmişdir 

➢ Quba-Xaçmaz Regional İnkişaf Mərkəzinin açılışı olmuşdur 

➢ Xaçmazda Olimpiya İdman Kompleksi açılmışdır 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xaçmaz rayonuna səfəri 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(23 sentyabr 2011-ci il) 

 

Sentyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Xaçmaz rayonuna səfərə 

gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Xaçmaz şəhərinin mərkəzində 

ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə abidənin ətrafında yaradılan şərait barədə məlumat verildi. Qeyd edildi ki, 

şəhərin mərkəzi olan bu ərazidə geniş abadlıq işləri aparılmış və park salınmışdır. Burada sakinlərin və 

qonaqların istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.  

 

AZƏRTAC 

2011, 23 sentyabr 

  

https://azertag.az/
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Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanışlıq 

(23 sentyabr 2011-ci il) 

 

Sentyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Xaçmaz rayonuna səfəri 

çərçivəsində yenidənqurma işlərindən sonra Heydər Əliyev Mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 

Bildirildi ki, Xaçmazda 2005-ci ildə inşa edilmiş Heydər Əliyev Mərkəzində 2010-cu ildə əsaslı 

bərpa və yenidənqurma işləri aparılmışdır. Binanın dam hissəsi günbəz formasında yenidən inşa edilmiş, 

pəncərələri şəbəkə üslubunda düzəldilmişdir. Mərkəz bir zaldan, 6 guşədən və 3 əlavə otaqdan ibarətdir. 

Burada Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən foto və eksponatlardan bir daha aydın olur ki, ulu 

öndər ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun, müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi üçün əvəzsiz işlər görmüşdür. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Mərkəzdə ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və 

fəaliyyətinə həsr olunan bölmələrdə ulu öndərin uşaqlıq və gənclik dövrlərini əks etdirən fotoşəkillər, 1969-

1982-ci illərdə respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafı və digər sahələrdə reallaşdırdığı tədbirlər, 1993-cü 

ildə xalqımızın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-

mədəni həyatındakı quruculuq işlərindən bəhs edən materiallar toplanmışdır. 

Prezident İlham Əliyevə Xaçmazda görülən abadlıq-quruculuq işləri haqqında məlumat verildi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 23 sentyabr 
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Prezident İlham Əliyev Şəxsiyyətlər Muzeyində görülmüş işləri yüksək qiymətləndirmişdir 

(23 sentyabr 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 23-də Xaçmaz rayonuna səfəri çərçivəsində 

şəhərdəki Şəxsiyyətlər Muzeyi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Xaçmazda Şəxsiyyətlər Muzeyi 2006-cı ildə 

yaradılmışdır. O vaxt muzeydə 15 görkəmli şəxsiyyətin büstü var idi. 2010-cu ildə muzey genişləndirilərək 

yenidən qurulmuşdur. Hazırda iki hektaradək ərazisi olan açıq səma altında muzeydə dahi Nizami 

Gəncəvinin abidəsi ucaldılmış, Azərbaycanın 39 şair və yazıçısının, mədəniyyət və incəsənət xadiminin 

büstü qoyulmuşdur. Muzeydə olan beş fəvvarə yenidən qurulmuş, ərazidə bulaq kompleksi inşa edilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 23 sentyabr 
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Xaçmazda Şahmat Məktəbi açılmışdır 

(23 sentyabr 2011-ci il) 

 

Sentyabrın 23-də Prezident İlham Əliyev Xaçmaz Şahmat Məktəbinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı şahmat məktəbinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycanda şahmatın inkişaf etdirilməsi 

haqqında” Sərəncamı və “2009-2014-cü illərdə Azərbaycanda şahmatın inkişaf etdirilməsi Dövlət 

Proqramı”na uyğun olaraq Xaçmaz rayonunda da beynəlxalq standartlara uyğun yeni şahmat məktəbi inşa 

edilmişdir. Qısa zamanda tikilən məktəbin ümumi sahəsi 720 kvadratmetrdir. Dizaynında şahmat 

fiqurlarından və digər şahmat elementlərindən istifadə olunan binanın tikintisi zamanı yüksək memarlıq 

quruluşuna nail olunmuşdur. İkimərtəbəli binanın ətrafında yaşıllıq zolağı salınmış, abadlıq işləri 

görülmüşdür. 

Məktəbdə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə idmanın, o 

cümlədən şahmatın inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğını əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. 

Məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, burada 40 nəfərlik 

yarış zalı, kompyuter, məşq otaqları və digər otaqlar vardır. Kompyuterlərə xüsusi şahmat proqramları 

yüklənmişdir. Şahmat məktəbində ən müasir maddi-texniki baza yaradılmışdır. Burada şahmatla peşəkar 

səviyyədə məşğul olmaq məqsədilə bütün zəruri əyani vasitələr vardır. 

Bildirildi ki, məktəbin əsas vəzifəsi idmanın bu intellektual növünün kütləviliyini, şagirdlərin asudə 

vaxtlarının səmərəli keçməsini təmin etməkdir. Burada şahmat üzrə müxtəlif səviyyəli yarışlar keçirmək 

mümkündür. 

Şahmat məktəbində yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev tövsiyə və 

tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 23 sentyabr 
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Azərbaycan Prezidenti Xaçmazda xalça muzeyinin açılışında iştirak etmişdir 

(23 sentyabr 2011-ci il) 

 

Sentyabrın 23-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xaçmazda xalça muzeyinin açılışında iştirak 

etmişdir. 

Əvvəlcə muzeyin yerləşdiyi mədəniyyət və istirahət parkı ilə tanış olan dövlətimizin başçısına 

məlumat verildi ki, burada əhalinin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev muzeyin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, muzeydə daha çox ölkənin şimal bölgəsi üzrə xalçaçılıq məktəbinin 60-dək 

nümunəsi sərgilənir. Muzeyin eksponatları arasında məşhur xalçaçı rəssam Kamil Əliyevin “Heydər 

Əliyevin xalça portreti” əsəri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ekspozisiyadan aydın görünür ki, bu gün 

Azərbaycanda xalçaçılıq məktəbi özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Xalqımızın milli sərvəti olan bu sahənin 

inkişafı ilə bağlı ölkədə həyata keçirilən tədbirlər, ilk növbədə bu qədim el sənətinin yaşadılmasına 

göstərilən diqqətdən irəli gəlir. Bu gün xalçalarımız Azərbaycan mədəniyyətinin ən böyük hamisi olan 

Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi layihələrlə daha da zənginləşir, bu sənətin inkişafı ilə bağlı 

görülən işlər xalçalarımızın milli və dünyəvi dəyərini daha da artırır. Xalqımızın tarixini və mədəniyyətini 

əks etdirən bu sənət növünə Azərbaycan dövlətinin diqqət və qayğısı bütün dünyanı Azərbaycan 

xalçalarının sehrinə salır. 

Sonra Prezident İlham Əliyev xalça muzeyinin yerləşdiyi binada yaradılan uşaq-gənclər 

kitabxanasının fəaliyyəti ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, kitabxanada xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 

illərdə sənət adamları, şair və yazıçılarla görüşlərini əks etdirən fotolar sərgilənir. Bununla yanaşı, Prezident 

İlham Əliyevin Xaçmaza səfərlərinin əks olunduğu fotolar da kitabxanaya gələnlərə təqdim edilir. Bildirildi 

ki, 1200 kvadratmetr sahəsi olan kitabxanada uşaq və gənclər üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Burada 

toplanan müxtəlif mövzulara aid kitablar ölkəmiz haqqında məlumatları əldə etmək, dünyada baş verən 

elmi-texniki yeniliklərdən xəbər tutmaq baxımından əhəmiyyətlidir. Burada quraşdırılan kompyuterlərin 

internetlə təchiz olunması da elektron ədəbiyyatın istifadəsi baxımından müstəsna imkanlar açmışdır. 

Bundan əlavə, burada sərgi zalı, gənclər kitabxanası, kitab fondu yerləşir. Fondda 29 min kitab qorunur. 

Kitabxanada oxu və konfrans zalları, balacalar üçün nağıl otağı da yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev xalça muzeyində və uşaq-gənclər kitabxanasında yaradılmış şəraitdən 

razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 23 sentyabr 
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Heydər Əliyev Seyrəngahı xaçmazlıların ən sevimli istirahət yeridir 

(23 sentyabr 2011-ci il) 

 

Sentyabrın 23-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xaçmaz rayonuna səfəri çərçivəsində 

Heydər Əliyev Seyrəngahında yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 

Bildirildi ki, seyrəngaha Heydər Əliyev bulaq kompleksi, İlham Əliyev bulaq kompleksi, Heydər 

Əliyev prospektinin giriş qapısı kompleksi daxildir. İlham Əliyev bulaq kompleksində 15 metr 

hündürlüyündə bir bulaq, üç süni şəlalə və 48 fəvvarə quraşdırılmışdır. Kompleks müasir qaydada 

işıqlandırılmışdır. 

Qeyd olundu ki, Heydər Əliyev bulaq kompleksi 2011-ci ilin mayında istifadəyə verilmişdir. 

Kompleksdə 21 metr hündürlüyündə bulaq, 3 süni şəlalə, 80 fəvvarə quraşdırılmışdır. Kompleksin 

ərazisində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin mozaika ilə portretləri işlənmişdir. Hər 

iki kompleksin arasında olan Bakı prospekti boyunca 5 hektar ərazidə xiyaban salınmış, 12 metr 

hündürlüyündə samovar kompleksi yaradılmış, burada fəvvarə quraşdırılmışdır. Bakı prospektində 

avtomobillərin həddən artıq intensiv hərəkəti nəzərə alınaraq, adamların sərbəst və təhlükəsiz hərəkətini 

təmin etmək məqsədi ilə xüsusi mozaika ilə işlənən 24 metr uzunluğunda iki yerüstü piyada körpüsü 

tikilmişdir. 

Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, milli memarlıq elementlərinin geniş tətbiq olunduğu 

seyrəngahda daha çox buta naxış kompozisiyalarından istifadə edilmişdir. Bu da seyrəngahın ümumi 

görünüşünə xüsusi yaraşıq verir. Burada yaradılan şərait göstərir ki, paytaxtla yanaşı, bütün bölgələrimiz 

sürətlə inkişaf edir. Bölgələrlə paytaxt arasındakı inkişaf fərqi artıq aradan qaldırılmışdır. Bununla da 

bölgələrimizin siması dəyişmişdir. Azərbaycanın regionları indi daha müasir və cəzbedicidir. Əhalinin 

sosial rifahının yaxşılaşdırılması, yeni istehsal sahələrinin açılması regionlarımızı da ümumi inkişaf 

prosesinin mühüm tərkib hissəsinə çevirmişdir. 

Seyrəngahla tanış olan Prezident İlham Əliyev görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, tapşırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 23 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 

 

41 

 

Xaçmazda kondensator zavodu istifadəyə verilmişdir 

(23 sentyabr 2011-ci il) 

 

Sentyabrın 23-də Prezident İlham Əliyev Xaçmaz kondensator zavodunun yenidənqurmadan sonra 

açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin burada ucaldılmış abidəsini 

ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu. 

Müdafiə sənayesi naziri Yavər Camalov Azərbaycan Prezidentinə məlumat verdi ki, son illərdə 

Xaçmazda müxtəlif təyinatlı istehsal müəssisələrinin yaradılması diqqət mərkəzindədir. Bu sırada rayonda 

yenidən qurulan kondensator zavodu da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xaçmaz kondensator zavodu 1981-

ci ildə Rusiyanın Tula şəhərində yerləşən Severo-Zadonsk hərbi təyinatlı zavodun tabeliyində olmuşdur. 

Əvvəllər kiçik sex kimi fəaliyyət göstərmiş, 1983-cü ildə burada zavod tikilmiş, müəssisə 1987-ci ildən 

tam fəaliyyətə başlamışdır. 

Bildirildi ki, vaxtilə Xaçmaz kondensator zavodunda istehsal olunan müxtəlif markalı 

kondensatorlar keçmiş SSRİ-nin bütün respublikalarına ixrac edilirdi. 1992-ci ildə bu zavod “Elektrolit” 

İstehsalat Birliyinin tabeliyinə verilmişdir. 1993-cü ildən isə Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya 

Komitəsinin strukturuna daxil edilmişdir. Zavodun əsas fəaliyyəti kondensatorlarla yanaşı, xalq istehlak 

mallarının istehsalı və əhaliyə pullu xidmət göstərməkdən ibarətdir. 

Sonra dövlətimizin başçısı zavodun əvvəlki vəziyyətini əks etdirən filmə baxdı. 

Prezident İlham Əliyev müəssisədə yaradılan Heydər Əliyev muzeyi ilə də tanış oldu. Burada ulu 

öndərin Azərbaycanda ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərə və dövlətimizin başçısının 

bu siyasəti davam etdirərək ölkənin müdafiə sənayesinin inkişafı istiqamətində gördüyü işlərə dair fotolar 

nümayiş etdirilir. 

Dövlətimizin başçısı müəssisədə istehsal olunan məmulatın sərgisinə baxdı. 

Müəssisə ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki, zavodun ümumi sahəsi 24 min kvadratmetrdir. 3690 

kvadratmetrlik istehsal sahəsində 2010-2011-ci illərdə əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılmışdır. 

Tikinti və yenidənqurma işlərindən sonra kondensator zavodunda yaradılan yeni istehsal sahələrində 

quraşdırılan və müasir tələblərə cavab verən xüsusi cihaz və avadanlığın köməyi ilə müxtəlif təyinatlı 

məmulat – yüksək böyütmə qabiliyyətinə malik kompaslı prizmalı binokllar, toplar üçün K-1 tipli 

kollimator, 60, 82 və 120 millimetrlik minaatanları hədəfə tuşlamaq üçün təkmilləşdirilmiş optik nişangah 

istehsal olunur. 

Qeyd edildi ki, PK-A tipli kollimator nişangahları avtomat və əl pulemyotlarını hədəfə tuşlamaq 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. Nişangah 5,45 və 7,62 millimetrlik Kalaşnikov avtomatları və əl pulemyotları 

ilə 300 metr məsafədə hədəfi çox dəqiq vurmağı təmin edir. Müxtəlif böyütmə qabiliyyətinə malik optik 

snayper nişangahları isə normal və iri çaplı snayper tüfənglərini hədəfə tuşlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Diqqətə çatdırıldı ki, mexaniki istehsal və optika sexlərindən əlavə, zavodda sənaye məhsulları 

hazırlayan sex də fəaliyyət göstərir. Burada əsasən məişətdə istifadə olunan məmulat hazırlanır. Bildirildi 

ki, bu il müəssisədə yeni açılan iş yerlərinin sayı 76-ya çatdırılmışdır. Bütün bunlar göstərir ki, ölkəmizin 

müdafiə sənayesinin gücləndirilməsi Azərbaycan dövlətinin diqqət mərkəzindədir. Əvvəlki illərdə olduğu 

kimi, 2011-ci ildə də Dövlət Müdafiə Sənayesi Proqramının icrası təmin olunmuş, bir sıra yeni təyinatlı 

məmulatın istehsalı mənimsənilmişdir. 

Məlumat verildi ki, 2011-ci ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin qarşısında istehsalın həcmini 15 

faiz yüksəltmək, yeni növ müdafiə təyinatlı məmulatın yaradılması, yeni iş yerlərinin açılması və işçilərin 

orta aylıq əməkhaqqının artırılması kimi mühüm vəzifələr durur. 

Prezident İlham Əliyev zavodun kollektivinə uğurlar arzuladı, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 
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Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilmişdir 

(23 sentyabr 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 23-də əsaslı təmirdən sonra 

istifadəyə verilmiş Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanası ilə tanış olmuşdur.  

Xəstəxananın kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladı.  

Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi ki, xəstəxana 110 

çarpayılıqdır. Burada rentgen, ultrasəslə müayinə, stomatoloq, otorinolarinqoloq, terapevt və digər 

kabinetlər vardır. Bütün kabinetlər ən müasir tibbi avadanlıqla təchiz edilmişdir.  

Qeyd olundu ki, xəstəxanada uşaq xəstəlikləri, cərrahiyyə, anesteziologiya və intensiv terapiya 

şöbələri də fəaliyyət göstərir. Bu şöbələr də müasir texnologiyaların ən son tələblərinə uyğun hazırlanan 

tibbi avadanlıqla təchiz olunmuşdur.  

Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, artıq rayon sakinlərinin sağlamlıq kartlarının 

hazırlanması prosesinə başlanmışdır. Bu kartlarda hər bir sakinin sağlamlığına dair bütün məlumatlar öz 

əksini tapacaqdır. Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının bu cür müasir şəraitlə təmin edilməsi, ilk 

növbədə burada tibbi müayinələrin və müalicə işinin ən yüksək səviyyədə təşkili və aparılması üçün 

hərtərəfli imkanlar yaradır.  

Səhiyyə ocağında yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev xəstəxananın kollektivi 

və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.  

 

Prezident İlham ƏLİYEV xaçmazlıları salamlayaraq dedi:  

-Xoş gördük. Sizi rayon xəstəxanasının yeni korpusunun əsaslı təmirdən sonra açılışı münasibətilə 

təbrik edirəm. İki il bundan əvvəl xəstəxananın digər korpusları təmir edilmişdir, şərait yaxşıdır. Bu korpus 

qalmışdı, indi bu da artıq həll olundu. Şərait yaxşıdır. Həkimlərin iş şəraiti yaxşıdır və burada xəstələrə də 

yaxşı xidmət göstərilməlidir.  

Beləliklə, Xaçmaz Rayon Xəstəxanasının əsaslı şəkildə təmiri başa çatmışdır. Eyni zamanda, deyə 

bilərəm ki, bütün şimal zonasının səhiyyə problemləri öz həllini tapmaqdadır. Bakıdan Xaçmaza qədər 

bütün rayonlarda - Siyəzəndə, Şabranda səhiyyə ocaqları tikilmişdir. Bu yaxınlarda Xızıda gözəl Müalicə-

Diaqnostika Mərkəzi tikilmişdir. Qubada da Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi tikilib və rayon xəstəxanası 

təmir edilib. İndi Xaçmazın demək olar ki, səhiyyə ilə bağlı bütün əsas məsələləri öz həllini tapır. Qusarda 

böyük xəstəxana tikilir, yaxın zamanlarda istifadəyə veriləcəkdir. Yəni, xəritəyə baxsaq görərik ki, Bakıdan 

ta sərhədə qədər bütün rayonlarda ya mərkəzi rayon xəstəxanaları əsaslı təmir edilmişdir, ya da ki, yeni 

diaqnostika mərkəzləri tikilmişdir. Bütün başqa bölgələrdə də buna oxşar işlər gedir. Bütün bölgələrdə 

səhiyyə ocaqları tikilir, xəstəxanalar təmir edilir, avadanlıq quraşdırılır. Bir sözlə, son illər ərzində 

Azərbaycanda səhiyyə ilə bağlı problemlər uğurla həllini tapır. Bunu həm Azərbaycan vətəndaşları görür, 

həm də beynəlxalq təşkilatlar bu sahədə aparılan islahatlara yüksək qiymət verirlər.  

Bu yaxınlarda Bakıda Dünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Komitəsinin konfransı keçirildi. 

Avropanı təmsil edən bütün ölkələrdən nümayəndələr gəlmişdilər. Konfransda Dünya Səhiyyə Təşkilatının 

rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyəti ilə bağlı çox müsbət rəylər səslənmişdir ki, 

Azərbaycanda bütün sahələr kimi, səhiyyə sahəsi də inkişaf edir. Həqiqət ondan ibarətdir ki, son illərdə bu 

sahəyə qoyulan sərmayə bir neçə dəfə artmışdır. Dövlət büdcəmizdə səhiyyə məsələlərinə ayrılan xərclər 

bir neçə dəfə artmışdır. Bu vəsaitin hesabına bütün bölgələrdə xəstəxanalar, müalicə-diaqnostika mərkəzləri 

tikilir. Beləliklə, əminəm ki, biz yaxın iki il ərzində səhiyyə sisteminin maddi-texniki bazasının yenilənməsi 

ilə bağlı əsas məsələlərə nail olacağıq. Yəni, o məsələlər öz həllini tapacaqdır.  

Qaldı ki, gərək bu mərkəzlərdə, xəstəxanalarda yaxşı tibbi xidmət göstərilsin. Onun üçün həkimlərin 

həm peşəkarlığı yüksəlməlidir, həm də onlar öz biliklərini artırmalıdırlar. Eyni zamanda, beynəlxalq 

əlaqələr də genişlənməlidir. Bizim həkimlər xarici klinikalarda təcrübə toplamalıdırlar. Eyni zamanda, biz 

dünyanın aparıcı tibbi mərkəzlərindən Azərbaycana həkimlərin ezam edilməsi məsələləri ilə məşğuluq. Bir 

sözlə, Azərbaycanda insanların sağlamlığı üçün bütün lazımi məsələlər həll olunur.  

Əlbəttə ki, tibbi xidmət məsələnin bir tərəfidir. Mən dəfələrlə demişəm, bir daha demək istəyirəm ki, 

insanın sağlamlığı üçün vacib olan digər amillər də var - ekologiya, içməli su, təmiz hava, idman. Bütün 

bu amillər də çox vacibdir. Biz elə etməliyik ki, Azərbaycanda bütün bu sahələr dünya standartları 

səviyyəsində olsun.  
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İndi həm Bakıda, həm bölgələrdə içməli su ilə bağlı layihələr həyata keçirilir. Veriləcək suyun 

keyfiyyəti Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun olmalıdır. Azərbaycanda bütün işlər dünyanın 

ən gözəl təcrübəsinə uyğun olmalıdır. O cümlədən səhiyyə məsələləri ilə bağlı olan vəziyyət də bu 

istiqamətdə inkişaf etməlidir.  

Mən çox şadam ki, həm bölgələrdə, həm Bakıda böyük, yeni, müasir səhiyyə ocaqları tikilir. Bu 

proses uğurla davam edir və davam edəcəkdir. Azərbaycanda səhiyyə sistemi dünyanın aparıcı ölkələrinin 

səviyyəsinə qalxmalıdır və qalxacaqdır. Bu günə qədər görülən işlər bunu deməyə əsas verir.  

Eyni zamanda, bu gün Xaçmazda digər tədbirlər də vardır. Bu tədbirlərdə, açılışlarda iştirak 

edəcəyəm. Çox şadam ki, yenidən Xaçmazdayam. Xaçmaz rayonunda dəfələrlə olmuşam, vəziyyətlə 

tanışam. Bilirəm ki, burada son illər ərzində yaxşı işlər gedir, müsbət dəyişikliklər həyata keçirilir. Bu gün 

yenidənqurmadan sonra Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış oldum. Xalça muzeyi tikilibdir, gedib baxacağam. 

Şahmat məktəbi, kitabxana, zavodlar fəaliyyətə başlayır. Müdafiə sənayesi zavodları tikilir. Əlbəttə ki, 

Xaçmazın böyük turizm potensialı var və bu potensialdan Azərbaycan vətəndaşları istifadə edirlər. Çox 

istərdim ki, burada fəaliyyət göstərən turizm obyektləri də dünya səviyyəsində olsun. Həm xidmət, həm də 

ki, orada yaradılan şərait baxımından.  

Xaçmazda çox böyük abadlıq işləri aparılır. Siz xaçmazlılar bunu yaxşı görürsünüz və bütün bu 

işlərin iştirakçılarısınız. Bu, məni çox sevindirir. Yeni gözəl binalar tikilir, köhnə binalar təmir edilir. Mən 

görürəm ki, xaçmazlılar və yerli icra orqanları bu işlərə çox böyük məhəbbətlə, zövqlə yanaşırlar. Çox 

istəyirlər ki, Xaçmaz daha da gözəlləşsin. Ancaq onu da deyə bilərəm ki, bu gün Xaçmaz Azərbaycanın ən 

gözəl şəhərlərindən biridir. Mən ölkəmizin bütün yerlərində olmuşam. Elə bir yer yoxdur ki, orada 

olmayım. Bəzi yerlərdə dəfələrlə olmuşam. Əlbəttə, deyə bilərəm ki, son illər ərzində Xaçmazda abadlıq 

işlərinə göstərilən diqqət öz nəticəsini verir. Siz xaçmazlılar haqlı olaraq fəxr edə bilərsiniz ki, şəhəriniz 

gözəlləşir, abadlaşır. Hazırda həm abadlıqla, həm infrastruktur layihələri ilə bağlı həyata keçirilən layihələr 

gələcəkdə daha da yaxşı vəziyyətə gətirib çıxaracaqdır.  

Xaçmazda olimpiya kompleksi tikilir. Göstərişi mən vermişəm. Çünki Xaçmaz kimi böyük rayonda 

mütləq müasir olimpiya kompleksi olmalıdır. Qazlaşdırma gedir, kəndlərə qaz çəkilir. Qaz proqramını da 

biz 2013-cü ilə qədər həll etməliyik. Bütün kəndlərə qaz verilməlidir. Su layihəsi icra ediləcəkdir. O layihə 

də iki il ərzində, bəlkə ondan da tez öz həllini tapacaqdır. Yəni, bütün məsələlər - səhiyyə, təhsil, 

infrastruktur, qazlaşdırma, içməli su, yol çəkilişi. Bakı-Xaçmaz yolunun böyük hissəsi artıq istismara 

verilib, qalan hissə də tikiləcəkdir. Beləliklə, hökumətin üzərinə düşən bütün vəzifələr icra edilir. Mən çox 

şadam ki, xaçmazlılar da bütün bu işlərdə fəal iştirak edirlər. Xaçmaz rayonu da, şəhəri də gözəlləşir, 

abadlaşır. Bu xəstəxana da indi yaxşı səviyyədədir. Arzu edirəm ki, heç kim xəstələnməsin, hamı sağlam 

olsun. Sizə cansağlığı, yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

Həkim Mahirə KƏRİMOVA ölkəmizin səhiyyə sisteminin təkmilləşməsinə və Xaçmaz rayonunun 

sürətli inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə rayon sakinlərinin 

minnətdarlığını çatdıraraq dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident!  

Bu gün yüksək zövqlə qurulmuş müasir avadanlıqla təchiz olunmuş bu xəstəxana binası biz tibb 

işçilərinə və xaçmazlılara yeni bir töhfə oldu. Mən bir həkim kimi səmimi etiraf etməliyəm ki, bu cür müasir 

tibb ocaqları əvvəllər rayonlarımızın bir çoxunda yox idi. Amma Sizin Azərbaycan vətəndaşlarının 

gələcəyini düşünməyiniz sayəsində ölkəmizin bütün bölgələrində yeni tibb müəssisələri tikilib istifadəyə 

verilmişdir. Bu da əhalimizə ən yüksək tibbi xidmətin göstərilməsinə kömək edir. Bu sevinci bizə bəxş 

etdiyinizə görə, cənab Prezident, Sizə xaçmazlılar və tibb işçiləri adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk.  

Əlbəttə, biz tibb işçiləri başa düşürük ki, bu cür müasir tibb ocaqlarında işləmək böyük məsuliyyət 

tələb edir. Sizin bu töhfənizə cavab olaraq əmin edirəm ki, biz tibb işçiləri səylə işləyəcəyik.  

Cənab Prezident, Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan səhiyyəsi günbəgün yaxşılaşır. Azərbaycan 

səhiyyəsi ən inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə çatmışdır.  

Mahirə Kərimova hər bir vətəndaşın müntəzəm olaraq tibbi müayinədən keçirilməsi barədə 

dövlətimizin başçısının tapşırığını da insanların sağlamlığına göstərilən qayğının təzahürü kimi 

qiymətləndirdi. O, indi ölkənin müxtəlif regionlarında müasir müalicə-diaqnostika mərkəzlərinin istifadəyə 

verilməsinin bu xeyirxah məqsədin reallaşmasındakı həlledici rolundan danışaraq dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident, Sizin və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanımın 

apardığı siyasət gənclərimizin, övladlarımızın sağlam və təhsilli böyüməsi üçün hər cür şərait yaradır. 

Mehriban xanımın diqqəti sayəsində Azərbaycan səhiyyəsi yüksək səviyyəyə çatmışdır. Sizinlə çiyin-
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çiyinə çalışan Mehriban xanıma bütün xaçmazlılar, bütün tibb işçiləri adından dərin minnətdarlığımızı 

çatdırıram.  

Cənab Prezident, Sizə bu işlərinizdə yeni nailiyyətlər, cansağlığı arzulayırıq. Tanrı sizə yar olsun.  

 

 

 

X X X  

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.  

 

AzərTAc 

23 sentyabr 2011-ci il 
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Xaçmazda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(19 iyul 2013-cü il)  

 

İyulun 19-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev respublikamızın şimal bölgəsinə səfəri 

çərçivəsində Xaçmaz rayonuna gəlmişdir.  

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Xaçmaz şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev Parkında Ümummilli 

Liderin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu. 

Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev məlumat verdi ki, Heydər 

Əliyev Parkı son illər sakinlərin istirahət üçün ən çox üz tutduqları məkanlardan birinə çevrilmişdir. 

 

AZƏRTAC 

2013, 19 iyul 

  

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev Xaçmazda Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin açılışında iştirak etmişdir 

(19 iyul 2013-cü il)  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 19-da Xaçmaz rayonuna səfəri 

çərçivəsində Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı muzeyin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, qədim tariximizin və mədəni irsimizin öyrənilməsi, gələcək nəsillərə 

çatdırılması baxımından Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Muzeydə həm 

ölkəmizin, həm də Xaçmaz rayonunun tarixini əks etdirən və turistlər üçün maraq doğuran çoxlu sayda 

eksponat vardır. Yeni muzey Xaçmaz şəhərinin Heydər Əliyev prospektində, Şəxsiyyətlər Muzeyinin 

ərazisində inşa edilmişdir. İki filial və yeddi şöbədə fəaliyyət göstərən muzeyin 1930-cu ildə tikilən binası 

artıq istismar müddətini başa vurmuş və istifadəyə yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Yeni binanın tikintisinə 

isə 2013-cü ilin əvvəlində başlanılmışdır. Xüsusi memarlıq üslubunda tikilən bina bütün lazımi 

kommunikasiya xətləri və müvafiq avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. 

Binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi qoyulmuşdur. Burada Ümummilli Liderin, 

eləcə də Prezident İlham Əliyevin müxtəlif illərdə Xaçmaz rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoguşələr 

yaradılmışdır. Muzeyin birinci mərtəbəsində İstiqlal bölməsi yerləşir. Burada dövlətçilik tariximiz dövrlər 

üzrə əksini tapmışdır. Bu bölmədə İstiqlal tariximizlə bağlı maraqlı eksponatlar toplanmışdır. İkinci Dünya 

müharibəsinə aid eksponatlardan da zəngin tarixi məlumatlar əldə etmək mümkündür. 

Bildirildi ki, İkinci Dünya müharibəsi illərində Xaçmaz rayonundan 8 min 739 nəfər döyüşlərdə 

iştirak etmişdir. Onlardan 2 min 800-ü həlak olmuş, Moskvanın müdafiəsi döyüşlərində 124 xaçmazlı 

dünyasını dəyişmişdir. Muzeydə döyüş iştirakçılarına aid döş nişanları, orden və medallar nümayiş olunur. 

Bu bölmədə, həmçinin 20 Yanvar və Qarabağ müharibəsi şəhidlərinə aid eksponatlar da vardır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində Xaçmaz rayonundan 

226 nəfər şəhid olmuşdur. Onlardan biri Milli Qəhrəman adına layiq görülmüşdür. 

Müxtəlif tarixi formasiyalar zamanı əhali tərəfindən istifadə edilən pul nümunələrindən ibarət 

numizmatika guşəsi də muzeyə gələnlərdə maraq doğurur. 

Muzeyin ikinci mərtəbəsində tarix–etnoqrafiya bölməsi də fəaliyyət göstərir. Burada müxtəlif 

dövrlərdə xaçmazlıların həyat tərzini və məişətini əks etdirən eksponatlar yerləşdirilmişdir. 

Vurğulandı ki, Xaçmaz rayonunun ərazisində 28 qədim kurqan aşkarlanmışdır. Ehtimal olunur ki, 

qədim türklərə aid olan kurqanların 4 min il yaşı vardır. 

Muzeydə Xaçmazdakı 28 min hektar meşə sahəsi ilə bağlı guşə də yaradılmışdır. Bu bölmədəki 

dəmirçi və dulusçu emalatxanalarının, evlərin kiçik maketləri əhalinin qədim dövrlərdəki yaşayış tərzini və 

məşğuliyyətini əks etdirir. 

Qeyd edildi ki, rayonun Ləcət kəndi ərazisində aparılan qazıntılar zamanı e.ə. I minilliyə aid saxsı 

küp aşkarlanmışdır. O vaxtlar bu küpdə ərzaq saxlanıldığı ehtimal olunur. Mədəniyyət bölməsində müxtəlif 

sənət əsərləri, xüsusilə də xalçaçılığa aid nümunələr, bəzək əşyaları sərgilənir. 

Muzeydə ideoloji tədris bölməsi də yaradılmışdır. Burada Azərbaycan tarixinə, görkəmli 

şəxsiyyətlərə və dövlətçiliyimizə həsr edilmiş filmlər nümayiş olunacaqdır. Muzeydə eksponatların bərpası 

və qorunması məqsədi ilə ayrıca fond-bərpa otaqları da vardır. Gələcəkdə muzeyin birinci mərtəbəsində 

rəsm qalereyası da yaradılacaqdır. 

Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində ayrıca konfrans zalı, fond və digər texniki otaqlar da vardır. 

Yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 19 iyul 
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Quba-Xaçmaz Regional İnkişaf Mərkəzinin açılışı olmuşdur 

(19 iyul 2013-cü il)  

 

İyulun 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Quba-Xaçmaz Regional İnkişaf 

Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

İqtisadi inkişaf naziri Şahin Mustafayev Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi ki, mərkəzin 

tikintisinə 2011-ci ildə başlanılmış, 2013-cü ilin iyulunda başa çatdırılmışdır. Mərkəz inzibati binadan, 

biznes inkubatordan, sərgi, akt, konfrans və təlim zallarından, inzibati otaqlardan, yeməkxana və yardımçı 

tikililərdən ibarətdir. Mərkəzin qazanxana, nasosxana, transfarmator stansiyası, su anbarları, dizel generator 

binaları da vardır. Ümumi ərazisi 1,5 hektar olan mərkəzin həyətyanı sahəsində geniş yaşıllıq və abadlıq 

işləri görülmüşdür. 

Bildirildi ki, foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulan mərkəzin sərgi zalında 

“Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu: uğurlu regional siyasətin  nəticələri” adlı sərgi yaradılmışdır. Sərgidə ulu 

öndər Heydər Əliyevin Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoguşə də vardır. Burada, 

həmçinin regionların  sosial-iqtisadi  inkişafı ilə bağlı Dövlət proqramları çərçivəsində Quba-Xaçmaz 

iqtisadi rayonunda görülən işlər və əsas sosial-iqtisadi göstəricilər geniş əks olunmuşdur. 

Mərkəzdə rayonun sosial-iqtisadi inkişafı üçün regionun mövcud potensialından səmərəli istifadə 

etməklə prioritet istiqamətlər üzrə təkliflər hazırlanacaqdır. Burada rayon üzrə biznesin inkişafı, sahibkarlıq 

subyektləri arasında əlaqələrin və işgüzar əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün müxtəlif tədbirlər də təşkil 

olunacaqdır. Yerli istehsal, habelə sənətkarlıq məhsullarının nümayişi, sərgiyə çıxarılması və satışı ilə bağlı 

sahibkarlıq subyektlərinə müxtəlif təşkilati-məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. 

Qeyd olundu ki, mərkəzin ən mühüm istiqamətlərindən biri sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayan 

gənclər və biznesini təkmilləşdirmək istəyən kiçik və orta sahibkarlar üçün davamlı maarifləndirmə 

işlərinin təşkili, konsaltinq və informasiya xidmətlərinin göstərilməsidir. 

Bildirildi ki, 2003-2012-ci illər ərzində bu iqtisadi rayon üzrə 1091 müəssisə açılmış, 65 mindən 

çox yeni iş yeri yaradılmıdşır. Son 10 ildə iqtisadi rayonda 122 təhsil müəssisəsi tikilmiş, 32 səhiyyə 

müəssisəsi inşa edilmişdir. Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 33 yaşayış binası inşa 

edilmişdir. Bu illər ərzində turizm sahəsi də xeyli inkişaf etmişdir. Hazırda Quba-Xaçmaz iqtisadi 

rayonunda 100-dən çox mehmanxana və bu tipli obyekt fəaliyyət göstərir. Son 10 ildə 14 gənclər evi və 

idman müəssisəsi tikilib istifadəyə verilmişdir. Ötən 10 ildə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda yol və 

nəqliyyat infrastrukturu xeyli yaxşılaşdırılmışdır. 150 kilometr yeni yol çəkilmiş, 450 kilometr isə əsaslı 

təmir olunmuşdur. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında da artım müşahidə olunmuşdur. Meyvə 1,4, ət 

istehsalı 2, süd istehsalı 1,2, yumurta istehsalı isə 1,7 dəfə artmışdır. Azərbaycanın iqtisadi siyasətinin 

başlıca istiqamətlərindən biri məhz özəl sektorun hərtərəfli dəstəklənməsi, onun daha da genişlənməsi üçün 

əlverişli mühitin yaradılması, bu sahədə müxtəlif yardım və təşviq mexanizmlərinin tətbiq edilməsidir. 

Dövlət tərəfindən ayrılan kreditlər və Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə görülən işlər də özəl 

sektorun inkişafına çox böyük dəstəkdir. Son illər bu iqtisadi rayon üzrə 1321 sahibkara 109,7 milyon 

manat güzəştli kredit verilmişdir. Bunun nəticəsində 8,4 min yeni iş yeri yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyevə Biznes-İnkubator barədə də ətraflı məlumat verildi. Diqqətə çatdırıldı ki, 

əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramına əsasən biznes-inkubatorlar 

yaradılmışdır. Əsas məqsəd gənclər tərəfindən yeni biznes subyektlərinin qısa zamanda rəqabət 

qabiliyyətliliyinin və inkişafının təmin edilməsi, kiçik sahibkarlıq subyektlərinə olan dəstəyin nümayiş 

etdirilməsi vasitəsilə investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırmasıdır. Bu proqram vasitəsilə gənc 

mütəxəssislərin potensialından səmərəli  istifadə olunacaq, innovativ və perspektivli biznes 

sahələrinin inkişafı təmin ediləcəkdir. 

Vurğulandı ki, binanın 276 nəfərlik konfrans zalında müxtəlif tədbirlər keçirmək üçün hər cür şərait 

yaradılmışdır. Mərkəzin inzibati otaqları işçilərin rahat fəaliyyət göstərməsi üçün ən son avadanlıqlarla 

təchiz olunmuşdur. 

Biznes-İnkubator bölməsi ilə tanış olan dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, layihədə 

iştirakçıların sayı 15 nəfərdir. Layihənin 24 ay ərzində həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Bu müddətdə 

gənclər ilkin biznes vərdişlərinə yiyələnəcəklər. İnkubator bölməsində gənc sahibkarların fəaliyyəti üçün 

hər cür imkan yaradılmışdır. Mərkəzdə tədris otağı da fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Görülən işlərdən razılığını bildirən Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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Xaçmazda Olimpiya İdman Kompleksi açılmışdır 

(19 iyul 2013-cü il)  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 19-da Xaçmaz Olimpiya İdman 

Kompleksinin açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı kompleksin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, bu, ölkədə istifadəyə verilən sayca 38-ci Olimpiya 

İdman Kompleksidir.  

Kompleksin tikintisinə 2010-cu ilin sonunda başlanılmışdır. Tikinti işlərinin ən yüksək səviyyədə 

aparıldığı binanın inşası üçün 6 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Həyətində geniş abadlıq-quruculuq işləri 

görülmüş kompleksdə idmanın bir çox növləri ilə məşğul olmaq üçün hərtərəfli şərait yaradılmışdır. 

Kompleksin həyətində 1020 tamaşaçı yeri olan stadion, mini-futbol, basketbol meydançaları inşa 

edilmişdir. Azərbaycanda Skate Park ilk dəfə məhz Xaçmaz Olimpiya İdman Kompleksində fəaliyyət 

göstərir.  

Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin idmançılara göstərdiyi diqqət və qayğını, eləcə də 

sovet dövründə və müstəqillik illərində Xaçmaza səfərlərini əks etdirən fotolardan ibarət stend 

yaradılmışdır. Burada Prezident İlham Əliyevin idmanın inkişafına göstərdiyi diqqəti və bu rayona 

səfərlərini əks etdirən fotolar da böyük maraq doğurur.  

Prezident İlham Əliyev kompleksin üzgüçülük hovuzu ilə tanış oldu. Qeyd edildi ki, burada 

uzunluğu 25 metr olan və ən müasir səviyyədə qurulan hovuz böyüklər, uzunluğu 10 metr olan üzgüçülük 

hovuzu isə balacalar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hovuzlarda xüsusi nəmalma qurğusu da quraşdırılmışdır. 

Kompleksdəki yeməkxana da müasir səviyyədədir. 

Bildirildi ki, kompleksin idman zalı 750 yerlikdir. Zalda idmançıların mini-futbol, voleybol və 

basketbolla məşğul olmaları üçün hər cür şərait vardır. Burada istər yerli, istərsə də beynəlxalq əhəmiyyətli 

idman tədbirləri keçirmək mümkün olacaqdır. Kompleksdəki güləş zalı Beynəlxalq Güləş Federasiyasının 

standartlarına uyğun qurulmuşdur. Müasir idman qurğuları ilə təchiz edilmiş aerobika və trenajor zalları da 

idmançıların ixtiyarına verilmişdir.  

Kompleksdə iki nəfərlik 18 və ikiotaqlı üç lüks nömrənin olduğu mehmanxana da vardır. 

Mehmanxanada idmançıların və qonaqların rahat istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.  

Komplekslə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.  

 

Xaçmaz ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:  

- Sizi yenidən görməyimə çox şadam. Bildiyiniz kimi, mən Xaçmaz rayonunda dəfələrlə olmuşam. 

Son illər ərzində bu, mənim Prezident kimi altıncı səfərimdir və hər dəfə burada olanda çox sevinirəm ki, 

Xaçmazda işlər çox yaxşı gedir.  

Şəhər gözəlləşir, abadlaşır, böyük işlər görülür, gözəl binalar tikilir. Onların içində də bu möhtəşəm 

Olimpiya İdman Kompleksi də əlbəttə ki, öz yerini tutacaqdır. Şadam ki, bu kompleks çox böyük imkanlara 

malikdir. Burada həm idmançılar, həm də ki, rayon sakinləri də öz vaxtlarını keçirə bilərlər.  

Əlbəttə ki, Azərbaycanda idmanın inkişafı sürətlə gedir və belə komplekslərin yaradılması əslində 

idmanın kütləviliyini də təmin edir. Ancaq, eyni zamanda, adi vətəndaşlar da idmanla məşğul olmalıdırlar. 

Çünki idman sağlamlıq, sağlam həyat tərzi deməkdir. Belə komplekslərin tikilməsi bu imkanları da yaradır. 

Burada üzgüçülük hovuzları, açıq meydançalar, idman zalları, trenajor zalları vardır. Yəni, gənclər, uşaqlar, 

yeniyetmələr, yaşlı nəsil də istifadə etməlidir.  

Xaçmazda böyük Olimpiya kompleksinin tikilməsi lazım idi. Çünki artıq başqa şəhərlərdə 

komplekslər vardır və bu, sayca 38-cidir. Bu, onu göstərir ki, indi ölkəmizin bütün bölgələrində idmanla 

məşğul olmaq üçün yaxşı imkanlar vardır. İdmançılarımız da bizi sevindirirlər. Bu yaxınlarda universiadada 

idmançılarımız çox böyük uğurlara imza atıblar – 15-ci yerə layiq görülüblər, 16 medal qazanmışıq və 

Avropa ölkələri arasında 9-cu, müsəlman ölkələri arasında isə 1-ciyik. Keçən il London Yay Olimpiya 

Oyunlarında idmançılarımız tarixi qələbə qazanmışlar. Yəni, idmanın inkişafı Azərbaycanda sürətlidir, 

hərtərəflidir və indi dünyada Azərbaycan idman ölkəsi kimi tanınır.  

Əlbəttə, idmanın kütləviliyini təmin etmək, gənc, peşəkar kadrları hazırlamaq üçün belə imkanlar 

lazımdır. Bu kompleks ən yüksək dünya standartlarına cavab verir və burada idmanla məşğul olmaq üçün 

bütün şərait vardır, bir də ki, Xaçmaz şəhərinə yaraşıq verir. Keçən dəfə burada, bu ətrafda olarkən 

görürdüm ki, burada quruculuq işləri aparılır, parklar salınır. Xaçmaz indi parklar şəhəridir. Gözəl abidələr 
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tikilir, bu gün biz Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin açılışını qeyd etdik. Çox möhtəşəm binadır, memarlıq 

baxımından çox gözəldir və daxili tərtibatı da çox yaxşıdır. Deyə bilərəm ki, rayonlarımızda mövcud olan 

tarix-diyarşünaslıq muzeyləri arasında bunun xüsusi yeri var, bəlkə də ən böyüyüdür və ən gözəlidir desəm, 

səhv etmərəm.  

Bu gün, eyni zamanda, sahibkarlığa dəstək üçün Regional İnkişaf Mərkəzi açılır. Buna da böyük 

ehtiyac vardır. Təsadüfi deyil ki, bu mərkəz məhz Xaçmazda yaradılmışdır. Çünki Xaçmaz bu zonanın ən 

böyük rayonudur, böyük imkanları var, o cümlədən sahibkarlığın inkişafı üçün böyük imkanlar var və 

Regional İnkişaf Mərkəzi də bu zonada biznes imkanlarını artıracaqdır. Buna da böyük ehtiyac vardır. 

Çünki ölkə iqtisadiyyatı bundan sonra daha çox sahibkarlığın fəaliyyətindən asılı olacaqdır. 

Dünən Nazirlər Kabinetinin növbəti toplantısında ilin altı ayının yekunlarına baxaraq bir daha 

gördük ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir, qeyri-neft sektoru inkişaf edir, sahibkarlıq inkişaf 

edir və bölgələrin inkişafı da artıq reallıqdır. Biz bunu Xaçmazın timsalında görürük. Çünki əvvəlki 

dövrlərlə müqayisədə böyük inkişaf, böyük irəliləyiş var, sosial obyektlər tikilir. Keçən dəfə burada olarkən 

biz Mərkəzi Xəstəxananın təmirdən sonra açılışını qeyd edirdik. 

Bundan əvvəlki dövrlərdə digər açılışlar olmuşdur. Yadımdadır ilk modul tipli elektrik stansiyasını 

biz Xaçmazda yaratdıq. Yəni, infrastruktur layihələri icra edilir. İndi qazlaşdırma prosesi sürətlə gedir. 

Rayonun demək olar ki, əksər məntəqələri qazlaşdırılıbdır. İçməli su layihəsinin icrasına başlanmışdır. 

Artıq işlər gedir. Yəqin ki, gələn il, bəlkə də 2015-ci ildə Xaçmazın içməli su problemi tamamilə həll 

olunacaqdır, 24 saat ərzində təmiz içməli su veriləcəkdir.  

İnfrastruktur layihələrinin icrası bütövlükdə ölkə qarşısında duran əsas vəzifələrdir. Hər rayon üzrə 

xüsusi proqramlar mövcuddur. Biz bütün işləri planlı şəkildə aparırıq. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı çərçivəsində gözəl nəticələri də görürük. Nəticələr göz qabağındadır. Tikilən binalar, 

salınan parklar, açılan yollar, çəkilən qaz, su xətləri. Azərbaycanın inkişafı bu istiqamətdə gedir. Şadam ki, 

Xaçmaz kimi böyük rayonda bu işlər yüksək səviyyədə aparılır.  

Gələcək illərdə görüləcək işlərlə bağlı bizim konkret fikirlərimiz vardır. Gələn ilin əvvəlində 

üçüncü regional inkişaf proqramı qəbul ediləcəkdir. Düzdür, iki proqramın icrası nəticəsində bölgələrdə 

mövcud olan problemlərin böyük əksəriyyəti öz həllini tapmışdır. Xüsusilə infrastruktur layihələri. Ancaq 

hələ görüləsi işlər çoxdur. 

Xüsusilə kənd yollarının tikintisi, yəqin ki, növbəti beş il üçün prioritet olacaqdır. Məktəb tikintisi 

sürətlə getmişdir. Ancaq hələ də qəzalı, yararsız vəziyyətdə olan məktəblər vardır. Bu məsələ də əlbəttə ki, 

növbəti beş ildə öz həllimi tam tapmalıdır. Tibb müəssisələrinin yaradılması, təmiri ilə bağlı əlavə tədbirlər 

görüləcəkdir. Yəni, həyat yerində durmur. Biz bir çox məsələləri həll etdik. Ancaq hələ ki, həllini gözləyən 

məsələlər vardır. Biz bunları tədricən, ardıcıllıqla həll edəcəyik. Ölkəmizin dinamik inkişafını gələcəkdə 

də təmin edəcəyik.  

Sakinlər: Çox sağ olun! 

 

X X X 

 

Rayon ictimaiyyəti və idmançıları adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını 

bildirən Xaçmaz sakini Nəriman BABAYEV dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident, Xaçmaza xoş gəlmisiniz. Şadam ki, mənə ikinci dəfədir Sizin 

qarşınızda çıxış etmək nəsib olur. İlk dəfə 2005-ci ildə rayonumuzda idman məktəbinin açılışında çıxış 

etmişdim. O vaxt belə bir kompleksin tikintisi barədə arzumuzu Sizə çatdırdıq. Siz isə bu gün həmin 

arzularımızı gerçəkləşdirdiniz. Bu kompleks bütün xaçmazlılar üçün böyük bir hədiyyədir, olduqca 

əlamətdar bir hadisədir. Buna görə Sizə xaçmazlıların çox böyük təşəkkürünü və minnətdarlığını 

çatdırıram, cənab Prezident. Eşq olsun Sizə!  

Möhtərəm cənab Prezident, son on ildə Azərbaycan sürətlə inkişaf edərək dünyanın ən nüfuzlu 

ölkələrindən birinə çevrilmişdir. Azərbaycanın hərtərəfli inkişafını bütün dünya etiraf edir. Bu inkişaf 

idmandan da yan keçməmişdir. Ona görə də Azərbaycan bütün dünyada idman dövləti kimi tanınır. 

Azərbaycanın idman nailiyyətləri bütün dünyaya yaxşı bəllidir. Son günlər Rusiyanın Kazan şəhərində 

tələbələr arasında keçirilən 27-ci yay universiadasında idmançılarımızın uğurlu qələbəsi buna əyani 

sübutdur.  

Cənab Prezident, Siz respublikamızda idmanın kütləviliyini təmin edirsiniz. Bununla da ölkədə tam 

sağlam nəsil formalaşdırırsınız. İndi elə bir rayon, elə bir şəhərimiz yoxdur ki, orada Olimpiya mərkəzi, 
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yaxud idman kompleksi olmasın. Bu gün açılışını etdiyiniz möhtəşəm Xaçmaz idman kompleksi sayca 38-

cidir. Ona görə biz bütün xalqımız adından Sizə böyük təşəkkür edirik. İndi biz səbirsizliklə 2015-ci ildə I 

Avropa Oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsini gözləyirik. Bu oyunların ölkəmizdə keçirilməsi Sizin 

əməyinizin nəticəsidir. Bu oyunlar ölkəmizin tarixində böyük hadisədir, böyük uğurdur. Bir daha Sizə 

minnətdarlığımızı bildiririk. Bu oyunların keçirilməsində Azərbaycan xalqı da öz sözünü deyəcəkdir. 

Mehriban xanım Əliyevanın bu oyunların təşkilati işlərini öz üzərinə götürdüyünə görə ölkəmizdə keçirilən 

mötəbər tədbirlər kimi, bu tədbirin də yüksək səviyyədə baş tutacağına heç bir şübhəmiz yoxdur. Xalqımız 

yaxşı bilir ki, ölkəmizdə keçirilən bütün mötəbər tədbirlər Azərbaycanımızın tanınmasına, 

mədəniyyətimizin təbliğinə xidmət edir. Buna görə Sizə və Mehriban xanıma öz dərin minnətdarlığımızı 

bildiririk.  

Cənab Prezident, Sizin regionlara səfəriniz hər bir Azərbaycan ailəsində böyük bayram əhval-

ruhiyyəsi yaradır. Şübhəsiz ki, bu əhval-ruhiyyə xalqımızın Sizə olan böyük məhəbbətindən irəli gəlir. 

Xaçmazlılar Sizin hər bir səfərinizi diqqətlə izləyir və bundan qürur duyur. Rayonumuza səfəriniz zamanı 

hər dəfə yeni tikililərin açılışını edirsiniz, rayonumuz daha da inkişaf edir. İndi rayonumuz gözəlləşir, 

cəlbedici, qonaq-qaralı olur. Rayonumuza il boyu gələn hər bir qonaq həm burada, həm bütün respublikada 

gedən yeniliklərə heyran olur. Mən şəhərimizi açıq səma altında yerləşən böyük bir muzeyə bənzədirəm. 

Burada xiyabanlar, parklar salınır, geniş küçələr, yollar göz oxşayır. Əlbəttə ki, bu, təkcə rayonun mərkəzi 

ilə kifayətlənmir, ən ucqar kəndlərimizdə belə böyük inkişaf gedir. İnsanları narahat edən məsələlər öz 

həllini tapır. Xaçmazda yaşayıb-yaratmaq üçün hər bir şərait vardır. Xaçmazlılar bunu yaxşı görür və 

yüksək qiymətləndirirlər. Bunun üçün bir daha xaçmazlıların böyük minnətdarlığını Sizə çatdırıram, cənab 

Prezident.  

Möhtərəm cənab Prezident, Xaçmaz gəncləri və idmançıları Sizi əmin edir ki, bu möhtəşəm 

kompleksin yetirmələri onlara bəxş etdiyiniz imkanlardan səmərəli istifadə edərək gələcəkdə öz böyük 

nailiyyətləri ilə bütün xalqımızı sevindirəcəklər. Mən idmançılarımız adından demək istəyirəm ki, bizim 

bütün qələbələrimiz, sabaha baxışımız, gələcəyə inamımız Sizinlə bağlıdır. Biz həmişə Sizin ətrafınızda, 

Sizə bağlı olacağıq, cənab Prezident. Sizə uzun ömür, cansağlığı, idmançı ruhu arzulayıram. Allah Sizə 

işlərinizdə uğurlar gətirsin! 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.  

AzərTAc 

19 iyul 2013-cü il  
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Quba 

 
2009, 18 sentyabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Quba-Qusar rayonlarına səfəri: Qubada Ulu Öndərin abidəsini 

ziyarət 

➢ Heydər Əliyev Muzeyi üçün tikilən yeni binada inşaat işlərinin gedişi ilə tanışlıq 

➢ Soyqırımı məzarlığını ziyarət 

➢ Qubada Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi istifadəyə verilmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev “Şahdağ” Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak etmişdir 

➢ Qırmızı qəsəbədə sakinlərlə görüş 

➢ Prezident İlham Əliyev Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi avtomobil yolunun 6-134-cü 

kilometrinin açılışında iştirak etmişdir 

 

2011, 24 sentyabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Quba və Qusar rayonlarına səfəri 

➢ Qubada avtovağzal istifadəyə verilmişdir 

➢ Qubanın Əski İqrığ kəndində beşulduzlu “Riksos” otelinin tikintisi ilə tanışlıq 

➢ Prezident İlham Əliyev Qubada Nizami adına mədəniyyət və istirahət parkında aparılan yenidənqurma 

işləri ilə tanış olmuş, Şahmat Məktəbinin açılışında iştirak etmişdir 

➢ Qubada kütləvi soyqırımı məzarlığında memorial abidə kompleksi və inzibati bina tikilir 

➢ Quba şəhərinin su və kanalizasiya sistemi yenidən qurulur 

➢ Prezident İlham Əliyev Quba-Qəçrəş-Qımılqazma yolunun açılışında iştirak etmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Daxili Qoşunların Qubadakı “N” saylı hərbi şəhərciyin açılışında iştirak 

etmişdir 

➢ Bağçılıq, meyvələrin çeşidlənməsi və saxlanması üçün soyuducu anbar kompleksi ilə tanışlıq 

➢ Qubada Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır 

➢ Qırmızı qəsəbənin sakinləri ilə görüş 

 

2012, 16 fevral 

➢ Prezident İlham Əliyev Qubada Qırmızı qəsəbənin sakinləri ilə görüşmüşdür 

 

2013, 18 sentyabr 

➢ Prezident İlham Əliyevin Quba rayonuna səfəri: Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Quba şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi başa çatmışdır 

➢ Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir 

➢ Gənclər Mərkəzi qubalı gənclərin ictimai fəallığının yüksəldilməsində mühüm rol oynayacaqdır 

➢ Qubada “Yaşıl teatr” istifadəyə verilmişdir 

➢ Qırmızı qəsəbədə salınmış Heydər bağında yaradılan şəraitlə tanışlıq 

➢ Qubada əsaslı təmir olunmuş “Qırmızı körpü” sakinlərin rahat gediş-gəlişini təmin edəcəkdir 

➢ Quba-Qusar avtomobil yolunda, Qudyalçay üzərində beşaşırımlı körpü istifadəyə verilmişdir 

➢ Yeni Azərbaycan Partiyası Quba rayon təşkilatının inzibati binasının açılışı olmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev Qubada Bakı Dövlət Universitetinin tədris-təcrübə və istirahət mərkəzinin 

açılışında iştirak etmişdir 

➢ Qubada Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tədris, idman və istirahət kompleksi açılmışdır 

➢ Beşulduzlu “Rixos Quba Azerbaijan” otelində görülən işlərlə tanışlıq 

➢ Qubada Azərbaycan Milli Qolf Klubu açılmışdır 

➢ Prezident İlham Əliyev Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir: Prezident 

İlham Əliyevin çıxışı 

 

2013, 20 dekabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal bölgəsinə səfəri: “Rixos Quba Azerbaijan” 

otel kompleksi açılmışdır: Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak etmişdir 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Quba-Qusar rayonlarına səfəri 

Qubada Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

(18 sentyabr 2009-cu il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 18-də Quba rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Quba şəhərinin mərkəzində salınmış Heydər Əliyev parkında ulu 

öndərin abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyev parkda aparılmış yenidənqurma, abadlıq və yaşıllaşdırma işləri ilə tanış 

oldu. 

Dövlətimizin başçısına parkda görülən işlər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, yeddi hektar 

ərazini əhatə edən parkda abadlıq işləri davam etdirilir. 

 

AZƏRTAC 

2009, 18 sentyabr 
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Heydər Əliyev Muzeyi üçün tikilən yeni binada inşaat işlərinin gedişi ilə tanışlıq 

(18 sentyabr 2009-cu il) 

 

Sentyabrın 18-də Prezident İlham Əliyev Qubada Heydər Əliyev Muzeyi üçün inşa edilən yeni 

binanın tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına muzeyin yeni binasının layihəsi təqdim edildi. 

Bildirildi ki, ulu öndərin dövlətçilik irsinə artan maraq nəzərə alınaraq Heydər Əliyev parkında 

muzeyin yeni binasının tikintisinə başlanmışdır. 

Muzeyin yeni binasının layihəsini memar Toğrul Ruslanoğlu hazırlamışdır. 

Bu ilin avqustunda təməli qoyulan yeni bina dördmərtəbəli olacaqdır. Muzeyin girişində ulu 

öndərin büstü qoyulacaqdır. Orijinal layihə əsasında inşa olunan binada yaradılacaq bölmələrdə ümummilli 

liderin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən çoxlu sayda eksponat yerləşdiriləcək, informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının da geniş tətbiqinə xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev muzeyin inşası və tərtibatı ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2009, 18 sentyabr 
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Soyqırımı məzarlığını ziyarət 

(18 sentyabr 2009-cu il) 

 

Sentyabrın 18-də Prezident İlham Əliyev Qubadakı soyqırımı məzarlığını ziyarət etmişdir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu məzarlıq 1918-ci ildə ermənilərin yerli dinc əhaliyə 

qarşı törətdikləri soyqırımının danılmaz sübutudur. Məzarlığın ümumi sahəsi 514 kvadratmetrdir, 494 

kvadratmetr ərazidə qazıntı işləri aparılmışdır. Qalan hissə isə sübutedici fakt kimi beynəlxalq tədqiqatçılar 

üçün saxlanılmışdır. 

Aparılan qazıntılar nəticəsində burada insan cəsədləri qalaqlanan iki quyu və iki arx aşkar 

edilmişdir. İnsanların hamısının soyuq silah və küt alətlərlə xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildiyi 

müəyyənləşdirilmişdir. Ermənilər Qubada azərbaycanlılarla yanaşı ləzgiləri, yəhudiləri, tatları, avarları və 

digər etnik qrupların nümayəndələrini də amansızlıqla öldürmüşlər. Tədqiqat zamanı məzarlıqda 400-dən 

çox insan cəsədinin qalıqları aşkar edilmişdir. Onlardan 50-dən çoxu uşaq, 100-dən çoxu qadın, qalanları 

isə əsasən yaşlı kişilərdir. 

Kütləvi məzarlıq 2007-ci ilin aprelində ərazidə torpaq işləri görülərkən aşkar edilmişdir. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşları burada 2007-

ci il aprelin 8-dən 11-dək ilkin tədqiqat işləri aparmışlar. Məzarlığın 1918-ci ildə ermənilərin yerli dinc 

əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımı ilə bağlı olduğu təsdiqlənmişdir. Arxiv sənədlərindən məlum olmuşdur 

ki, 1918-ci ilin aprel-may ayları ərzində ermənilər tərəfindən təkcə Quba qəzasında 36 min 782 nəfər qətlə 

yetirilmiş, 122 kənd tamamilə dağıdılmışdır. 

Bu məzarlıq erməni vəhşiliklərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün daha bir danılmaz 

tarixi faktdır. 

Prezident İlham Əliyevə məzarlıqda inşa olunacaq muzey kompleksinin layihəsi haqqında da 

məlumat verildi. Bildirildi ki, şüşədən inşa olunacaq kompleksin yaradılmasından məqsəd bura gələn 

turistləri soyqırımı haqqında məlumatlandırmaqdır. Ərazini süxur sularından qorumaq üçün drenaj sistemi 

yaradılacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı ermənilər tərəfindən törədilmiş qırğınları sübut edən faktlar və əşyalarla tanış 

oldu. 

 

AZƏRTAC 

2009, 18 sentyabr 
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Prezident İlham Əliyev Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi avtomobil yolunun  

6-134-cü kilometrinin açılışında iştirak etmişdir 

(18 sentyabr 2009-cu il) 

 

Sentyabrın 18-də Prezident İlham Əliyev Bakı-Quba-Rusiya dövlət sərhədi avtomobil yolunun 16-

134-cü kilometrinin açılışında iştirak etmişdir. 

Yolun yenidən qurulmasına “Akkord” şirkətlər qrupu 2008-ci ilin mayında başlamışdır. Ötən ilin 

avqustunda Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi avtomobil yoluna daxil olan Bakı-Sumqayıt 

yolu, bu ilin fevralında isə yolun 11-ci kilometrində tunel tipli yolütörücüsü və 16-cı kilometrində körpü 

tipli yolötürücüsü dövlətimizin başçısının iştirakı ilə istifadəyə verilmişdi. 

Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi avtomobil yolunun 16-134-cü kilometri beton örtük 

tikilməklə yenidən qurulmuşdur. Ötən dövrdə 118 kilometrlik yola 28-30 santimetr qalınlığında beton 

döşənmiş, yolla kəsişən kommunikasiya xətləri dəyişdirilmiş, suötürücü qurğular, körpü və keçidlərin 

tikintisi layihə üzrə həyata keçirilmişdir. 

Ümumilikdə, 14,1 milyon kubmetr torpaq, 2,1 milyon kubmetr beton işləri görülmüşdür. Burada 

20 körpü, 9 heyvan keçidi olacaqdır. Hərəkətin intensivliyindən asılı olaraq yol 2, 3, 4 və 6 zolaqlıdır. 

Dövlətimizin başçısı yolun açılışını bildirən lenti kəsdi. 

İnşaatçıları salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV onları təbrik edərək dedi: 

-Yeni yolun istifadəyə verilməsi münasibətilə sizi təbrik edirəm. Gördüyünüz işlərə görə sizə 

minnətdaram. Bu yol tikintisi hələ Rusiya sərhədinə qədər davam edəcəkdir. Əminəm ki, yaxın zamanlarda 

biz bu yolun tam istifadəyə verilməsinı qeyd edəcəyik. Sizə yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Hazırda yolun Dəvəçi şəhəri ərazisindən keçən hissəsində - Dəvəçi çayı üzərində uzunluğu 544 

metr, eni 23 metr, hündürlüyü 21 metr olan körpünün tikintisi sürətlə davam etdirilir. 

Prezident İlham Əliyev körpüdə aparılan tamamlama işləri ilə də tanış oldu. 

Bildirildi ki, Azərbaycanda tikilən 16 aşırımlı bu ən uzun və ən hündür körpünün tikintisi üzrə 

işlərin əsas hissəsi müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmişdir. Körpünün hər bir dayağının altında müvafiq 

olaraq 22 metr dərinliyində 30 svay vurulmuşdur. Körpünün quraşdırılmasında 33 metr uzunluğunda beton 

atmalardan istifadə edilmişdir. Körpü 8-9 ballıq antiseysmik sistemlərlə hesablanmışdır. Gələcəkdə baş 

verə biləcək sel və daşqın sularının tənzimlənməsi üçün burada dəmir-beton istinad divarları sistemi 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev körpüdə işlərin vaxtında və keyfiyyətlə başa çatdırılması ilə bağlı tapşırıq 

və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2009, 18 sentyabr 
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Qubada Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi istifadəyə verilmişdir 

(18 sentyabr 2009-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 18-də Qubada Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışında 

iştirak etmişdir.  

Mərasim iştirakçıları Prezident İlham Əliyevi hərarətlə qarşıladılar.  

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi, səhiyyə ocağında yaradılmış şəraitlə tanış oldu.  

Məlumat verildi ki, təməli 2006-cı ilin martında qoyulan və ümumi sahəsi 1,3 hektar olan Quba 

Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti hesabına tikilmişdir. Quba ilə yanaşı qonşu 

rayonların da əhalisinə xidmət göstərəcək mərkəzdə 150 həkim və orta tibb işçiləri işlə təmin olunmuşdur.  

Dörd mərtəbədən ibarət olan mərkəzin əsas binasının sahəsi 7 min 220 kvadratmetr, yardımçı 

binaların sahəsi isə 805 kvadratmetrdir. Əsas binanın birinci mərtəbəsində konsultativ diaqnostika 

poliklinikası, qəbul otağı, laboratoriya və şüa diaqnostikası şöbələri yerləşir. Poliklinika oftalmologiya, 

LOR, ultrasəs müayinə, ginekologiya otaqlarından ibarətdir. Şüa diaqnostikası şöbəsində biokimyəvi 

laboratoriya, qastroskopiya və kolonoskopiya otaqları fəaliyyət göstərir.  

İkinci mərtəbənin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin 

Azərbaycanda səhiyyənin inkişafı sahəsində gördükləri işləri əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. Bu 

mərtəbədə 20 çarpayılıq cərrahiyyə və 10 çarpayılıq hemodializ şöbələri yerləşir.  

Dörd bölmədən ibarət əməliyyat bloku, reanimasiya və anesteziologiya şöbələri üçüncü 

mərtəbədədir. Burada sterilləşdirmə bloku da fəaliyyət göstərir.  

Dördüncü mərtəbədə 164 nəfərlik konfrans zalı və texniki otaqlar vardır.  

Səhiyyə ocağında Almaniyanın və Yaponiyanın istehsalı olan ən müasir tibb avadanlığı 

quraşdırılmışdır.  

Mərkəzin ərazisində qazanxana, su anbarı, elektrik yarımstansiyası, yeməkxana və digər yardımçı 

binalar tikilmişdir.  

Səhiyyə ocağının həyətyanı sahəsi abadlaşdırılmış, yaşıllıq zonası salınmış, yeni işıqlandırma 

sistemi quraşdırılmışdır. Mərkəzə gələn yola asfalt döşənmişdir.  

 

Mərkəzin fəaliyyəti ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham ƏLİYEV səhiyyə ocağının 

kollektivi və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü, onları təbrik etdi:  

- İlk növbədə sizi qarşıdan gələn müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə təbrik etmək 

istəyirəm. Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.  

Eyni zamanda, Quba Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışı münasibətilə də sizi təbrik edirəm. 

Çox gözəl müəssisədir, çox gözəl səhiyyə ocağıdır. Həm xarici gözəlliyi ilə seçilir, həm də ki, burada bütün 

lazımi avadanlıq vardır. Müayinə və müalicə etmək, cərrahiyyə əməliyyatlarını aparmaq üçün bütün şərait 

vardır. Mən çox şadam ki, Qubada müasir tibbi mərkəz yaradılıb və insanlara çox yaxşı xidmət 

göstərəcəkdir.  

Bilirsiniz ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində belə gözəl müalicə-diaqnostika mərkəzləri 

tikilir və insanlara çox gözəl xidmət göstərir. Çalışmalıyıq ki, Azərbaycanın hər bir yerində çox keyfiyyətli 

və səviyyəli tibbi xidmət göstərilsin. Bunu etmək üçün əlbəttə ki, yeni xəstəxanalar tikilməlidir, tibbi 

kadrlar hazırlanmalıdır. O kadrlar ki, müasir avadanlıqla işləyə bilsinlər, yaxşı tibbi xidmət göstərsinlər. 

Azərbaycanda son 4-5 il ərzində 300-dən çox səhiyyə müəssisəsi yaradılıb. Onlardan 120-dən çoxu 

xəstəxanadır. Ancaq bu ay Azərbaycanda üç çox gözəl, yeni tibbi müəssisə açılıb. Hacıqabulda, dünən isə 

Bakıda Milli Onkologiya Mərkəzinin cərrahiyyə korpusu açıldı, bu gün də Quba Müalicə-Diaqnostika 

Mərkəzi. Bu onu göstərir ki, səhiyyə sisteminin təkmilləşməsi sahəsində çox gözəl və praktiki işlər aparılır. 

Mən çox şadam ki, sosial sahənin bu istiqamətində yaxşı uğurlar vardır.  

Quba da gözəlləşir, müasirləşir, gözəl binalar tikilir. Bir neçə il bundan əvvəl bu bölgədə heç nə 

yox idi. Birinci, 2003-cü ildə Olimpiya Mərkəzi, mehmanxana, ondan sonra bu gözəl müəssisə yaradıldı. 

İndi Heydər Əliyev parkında gözəl abadlıq işləri aparılır, çox böyük saray tikilir. O da yaxın zamanlarda 

qubalıların sərəncamına veriləcəkdir. Küçələr abadlaşır, Bakıdan Qubaya gözəl beton yol tikilibdir. İndi bu 

yolla çox rahat getmək mümkün olacaqdır. Hamımız yaxşı xatırlayırıq, əvvəllər yollar hansı vəziyyətdə idi. 

Yəni budur abadlıq - səhiyyə, təhsil müəssisələri, yollar. Bu gün “Şahdağ” Elektrik Stansiyasının açılışı 

olacaqdır. Bu da şimal zonasının dayanıqlı enerji ilə tələbatını təmin etmək üçün tikilibdir, 100 meqavatdan 
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çox gücü vardır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, həm elektrik enerjisi ilə təchizat yaxşılaşacaq, həm də 

gələcək inkişaf üçün lazımi tədbirlər görülür.  

Qubanın çox gözəl təbii sərvətləri, iqlimi var, turizm üçün də çox gözəl yerlər vardır. Gözəl yolun 

istifadəyə verilməsindən sonra Bakıdan buraya turist axını daha da çoxalacaqdır. Beləliklə, Azərbaycan və 

onun gözəl guşəsi olan Quba şəhəri, Quba rayonu daha da inkişaf edəcəkdir. Mən sizi bir daha ürəkdən 

salamlayıram, gözəl 

Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Sizə uğurlar!  

 

X X X  

 

Həkim Rəhimə MƏMMƏDOVA göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə 

təşəkkür edərək dedi:  

- Hörmətli cənab Prezident, Sizə rayon ictimaiyyəti, səhiyyə işçilərimiz adından “Xoş gəlmisiniz” 

deyirik.  

Bu gün bizim Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi açılır. Bu mərkəzin açılışını biz böyük səbirsizliklə 

gözləyirdik. Bu, bizim əhalimiz üçün böyük töhfədir. Burada açılan Müalicə-Diaqnostika Mərkəzində hər 

cür şərait yaradılmış, müasir avadanlıq quraşdırılmış, gözəl iş şəraiti vardır. Həkimlərimizin əhaliyə 

keyfiyyətli tibbi xidmət göstərmələri üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Siz həmişə tələb edirsiniz ki, 

həkimlərimiz əhaliyə yüksək tibbi xidmət göstərsinlər. Bu, bizim vəzifə borcumuzdur. Biz bu gün Sizə söz 

veririk ki, bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələcəyik.  

Hörmətli Prezident, Siz Göygöl Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışındakı nitqinizdə qeyd 

etdiniz ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı ildə bircə dəfə də olsa tibbi müayinədən keçməlidir. Hörmətli 

Prezident, bu, çox böyük mədəniyyətdir. Bu mədəniyyəti də bizə Siz aşılayırsınız. Bu gün açılan Müalicə-

Diaqnostika Mərkəzində çox gözəl şərait vardır və burada kütləvi müayinələr aparmaq üçün hər cür imkan 

yaradılmışdır.  

Bizim əhali arasında ən çox yayılan böyrək, revmatizm xəstəlikləridir. Bu xəstəliklərin müalicəsi 

üçün əhalimiz çox vaxt mərkəzə getməli olurdu. Bu gün belə Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışına 

görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Artıq əhalimiz elə buradaca – bax, bu Müalicə-Diaqnostika 

Mərkəzində müalicə ala biləcəklər.  

Hörmətli Prezidentimiz, sözün açığını deyim ki, elə bir sahə yoxdur ki, Siz bizə örnək 

olmayasınız. Sizdə olan qətiyyət, qurub-yaratmaq həvəsi bizim hamımızı Sizin arxanızca gəlməyə səsləyir. 

Sizin apardığınız işlər həqiqətən də göz qabağındadır. Hara baxırıqsa yenilik, quruculuq, inkişaf görürük. 

Azərbaycanın bütün vətəndaşları Sizi təkcə rəhbər kimi deyil, həm də ölkəmizin birinci xanımı Mehriban 

Əliyeva ilə birlikdə xeyirxahlıq rəmzi, sağlam Azərbaycan ailəsinin simvolu kimi görür. Mehriban xanımla 

birlikdə apardığınız bu gözəl işlərə görə Sizə Quba camaatı adından böyük minnətdarlığımızı bildiririk. 

Sizə təşəkkür edirik.  

Cənab Prezident, Azərbaycanın gələcəyinə Siz hamımızdan artıq inanırsınız və öz addımlarınızla, 

hərəkətinizlə bunu bir daha sübut edirsiniz. Biz də Sizin bu inamınıza inanırıq və həmişə Sizin arxanızca 

gəlirik. Biz qubalılar həmişə Sizinləyik, həmişə Azərbaycanın inkişafı yolunda Sizin atdığınız hər bir 

addımı dəstəkləyəcəyik. Arzu edirəm ki, həmişə möhtəşəm Şahdağ kimi qürurlu, uca olasınız. Allah Sizi 

qorusun.  

 

X X X 

 

Prezident İlham ƏLİYEV dedi: Çox sağ olun. Bu gözəl gündə öz hörmətimi ifadə etmək 

istəyirəm. Bir daha bildirirəm, mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində belə gözəl tibbi 

müəssisələr olsun, insanlar vaxtlı-vaxtında tibbi müalicə alsınlar. Bir daha bütün Azərbaycan vətəndaşlarını 

dəvət edirəm ki, ildə bir dəfə müayinədən keçsinlər. Əgər hər hansı bir xəstəlik varsa, o, vaxtında aşkar 

olunarsa, tezliklə müalicə almaq mümkün olacaq. Nəzərə alsaq ki, tikilmiş müalicə-diaqnostika 

mərkəzlərində bütün tibbi xidmət pulsuzdur, mən hesab edirəm, hər bir vətəndaş mənim bu çağırışıma 

cavab verəcəkdir.  

Burada, siz də qeyd etdiyiniz müəyyən xəstəliklər var ki, rayon şəraitində onları müalicə etmək 

mümkün olmayıbdır. Xüsusilə, böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən vətəndaşlar məcbur qalıb həftədə 

bir-iki dəfə Bakıya gedib, orada dializdən keçməli olurdular. Amma bu gün burada dializ mərkəzi yaradılıb. 
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Bölgənin böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən bütün vətəndaşları burada çox gözəl tibbi xidmət ala 

bilərlər. Qan analizləri üçün bütün imkanlar vardır.  

Hər bir vətəndaş, hər bir insan ildə bir dəfə mütləq qan analizləri verməlidir və görməlidir ki, 

onun hansı problemi vardır. Allah eləsin ki, heç kimdə heç bir xəstəlik olmasın. Amma həyat belədir ki, 

bu, qaçılmazdır. Bu, sağlamlıq deməkdir. Bu, gələcək nəslin sağlam olması deməkdir. Azərbaycan xalqı - 

uşaqlar, yeniyetmələr, yaşlı insanlar sağlam olmalıdır. Biz ömrün uzadılması üçün işlər görürük. Uşaq 

ölümünün azalması üçün işlər görürük. Müxtəlif bölgələrdə yeni doğum mərkəzləri tikilir. Əfsuslar ki, uşaq 

ölümü bizim üçün bütün dövrlərdə ənənəvi surətdə yüksək olmuşdur. İndi bu səviyyə aşağı düşür. Artıq 

statistika da onu göstərir.  

Mən nə üçün həmişə gənclərə deyirəm, gedin, idmanla məşğul olun? Çünki idman sağlamlıqdır. 

İdmanla məşğul olan pis vərdişlərdən uzaq olur, fiziki cəhətdən sağlam olur. Fiziki cəhətdən sağlam olan 

adam artıq özündən arxayındır, əmindir. Bax, bu gözəl olimpiya mərkəzini biz 2003-cü ildə istifadəyə 

vermişik və Azərbaycanda tikilən olimpiya mərkəzlərindən ən birincisi budur. Ondan sonra artıq 20-dən 

çox olimpiya mərkəzi tikilib.  

Bu da rəmzi xarakter daşıyır. Bir tərəfdən olimpiya mərkəzi, sağlamlıq, digər tərəfdən gözəl 

xəstəxana. Üçüncü tərəfdən, gözəl yollar, abad şəhər, insanların rifah halının yaxşılaşması – bax, budur 

Azərbaycanın inkişafı və budur bizim hamımızın istəyi.  

Mən bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram.  

 

X X X  

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.  

 

AzərTAc 

18 sentyabr 2009-cu il 
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Prezident İlham Əliyev “Şahdağ” Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak etmişdir 

(18 sentyabr 2009-cu il) 

 

Sentyabrın 18-də Prezident İlham Əliyev Qubada “Şahdağ” Elektrik Stansiyasının açılışında 

iştirak etmişdir.  

“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Etibar Pirverdiyev məlumat verdi ki, ərazisi 14 hektar olan 

“Şahdağ” Elektrik Stansiyası ölkəmizin energetika sisteminə böyük töhfələrdən biridir. İnşasına 2008-ci 

ildə başlanan stansiyada tikinti-quraşdırma işlərini yerli “AZENKO” şirkəti həyata keçirmişdir. Stansiyanın 

elektrik avadanlığı İsveçrənin “ABB”, güc avadanlığı isə Finlandiyanın “Vartsila” şirkətlərinin istehsalıdır. 

Ən son elmi-texniki yeniliklərin tətbiq olunduğu stansiyada ildə 700 milyon kilovat-saatdan çox elektrik 

enerjisi istehsal etmək mümkündür. “Şahdağ”da istehsal olunacaq enerjinin ötürülməsi üçün 110 

kilovoltluq 2-ci Quba hava xəttinin stansiyaya giriş-çıxışının təmin edilməsi məqsədi ilə 2 kilometr 

uzunluğunda yeni xətt çəkilmişdir. Stansiyanın qaz təchizatı üçün 14 kilometr uzunluğunda boru kəməri 

çəkilmiş, qazpaylayıcı stansiya tikilmişdir.  

Elektrik stansiyası Sahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin, eləcə də Quba və Qusar rayonlarının 

elektrik enerjisi təchizatını əsaslı surətdə yaxşılaşdıracaqdır. Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin 

elektrik enerjisinə tələbatı ilkin mərhələdə 50 meqavat təşkil edəcəkdir. Sonrakı mərhələdə bu göstəricinin 

100 meqavata yüksələcəyi gözlənilir.  

Prezident İlham Əliyev stansiyanın iş prinsipi ilə tanış oldu.  

Qeyd edildi ki, ümumi gücü 105 meqavat olan bu energetika qurğusunda hər biri 8,7 meqavatlıq 

porşen tipli 12 aqreqat quraşdırılmışdır. Bir kilovat-saat elektrik enerjisinin istehsalı üçün şərti yanacaq 

vahidi ilə cəmi 0,23 kubmetr və ya 267 qram təbii qaz sərf ediləcəkdir. Faydalı iş əmsalı 46 faiz olan 

stansiyanın işləməsi üçün təbii qazın 6 bar təzyiqlə verilməsi kifayətdir. Bu, buxar-qaz turbinlərinə verilən 

qazın təzyiqindən təxminən 4 dəfə azdır.  

Məlumat verildi ki, tikintinin gedişində 500 nəfər çalışmış, onların yarısını yerli əhali təşkil 

etmişdir. Stansiyada isə 120 nəfər daimi işlə təmin olunacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev idarəetmə məntəqəsindən stansiyanı işə saldı.  

Dövlətimizin başçısına bu stansiya ilə bağlı perspektivdə görüləcək işlər barədə də məlumat 

verildi. Qeyd edildi ki, “Xaçmaz” Elektrik Stansiyası ilə “Şahdağ” Elektrik Stansiyası arasında 40 kilometrə 

qədər uzunluqda 110 kilovoltluq elektrik xəttinin və Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin enerji təchizatı 

üçün 40 kilometrlik 2 elektrik xəttinin, həmçinin müvafiq yarımstansiyaların tikintisi nəzərdə tutulmuşdur.  

Stansiyanın ərazisində geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmış, 10 minə qədər dekorativ 

ağac və gül kolu əkilmiş, 40 min kvadratmetr sahəyə asfalt döşənmişdir. Uzunluğu 1 kilometrə çatan daxili 

drenaj kanalı çəkilmiş, stansiyanı texniki və içməli su ilə təmin etmək üçün hər biri 120 metr dərinliyində 

2 artezian quyusu qazılmış, uzunluğu 2500 metr olan su xətti çəkilmişdir. Yanğın təhlükəsizliyi məqsədi 

ilə su çənləri inşa edilmişdir.  

Prezident İlham Əliyev ümumi sahəsi 530 kvadratmetr olan ikimərtəbəli inzibati bina ilə də tanış 

oldu. Buradakı fotoguşələrdə Azərbaycan elektroenergetikasının sürətli inkişafında müstəsna əməyi olan 

ulu öndər Heydər Əliyevin xalq və Vətən qarşısında xidmətlərindən, energetiklərlə görüşlərindən və 

müxtəlif tədbirlərdə iştirakından bəhs edən eksponatlar vardır. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyevin 

respublikamızın energetika potensialının möhkəmləndirilməsi və enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması 

istiqamətində reallaşdırdığı ardıcıl və fundamental tədbirlər də buradakı fotoşəkillərdə dolğun əksini 

tapmışdır.  

Dövlətimizin başçısı respublikamızın energetika obyektlərinin əks olunduğu xəritəyə baxdı, ətrafı 

seyr etdi.  

 

Stansiyanın iş rejimi və avadanlığı ilə yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyev 

energetiklərlə görüşdü, onlara uğurlar arzulayaraq dedi:  

- Sizi yeni stansiyanın açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram. 

Stansiyanın istifadəyə verilməsi çox böyük hadisədir. Həm bu bölgə üçün, həm də ümumiyyətlə, 

Azərbaycanın elektrik enerjisi potensialının gücləndirilməsi üçün stansiyanın çox böyük əhəmiyyəti vardır. 

100 meqavatdan çox gücü olan stansiya, eyni zamanda, “Xaçmaz” Elektrik Stansiyası ilə birləşəcək, Qusar 

rayonu, Quba rayonu, ətraf rayonların elektrik enerjisinə tələbatını tam şəkildə ödəyəcəkdir. Tikilməkdə 
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olan müasir “Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksinin dayanıqlı elektrik enerjisinə tələbatının ödənilməsi 

üçün stansiyanın əvəzolunmaz əhəmiyyəti vardır.  

Çox gözəl stansiyadır. Çox qısa müddət ərzində - bir il ərzində tikilib. Son illər ərzində 

Azərbaycanda böyük sayda modul stansiyalar tikilibdir. Bu, sayca yeddincidir. Bununla bərabər, digər 

stansiyalar da tikilir və beləliklə, Azərbaycanın elektrik enerjisi potensialı tamamilə yeniləşir, güclənir, 

bunlar əlavə güc mənbəyidir.  

Bilirsiniz ki, Azərbaycan çox sürətlə inkişaf edən ölkədir. Elektrik enerjisinə tələbat ildən-ilə artır, 

gələcək illərdə də artacaqdır. Çünki yeni müəssisələr, zavodlar, fabriklər, səhiyyə ocaqları tikilir, inkişaf 

gedir və əlbəttə ki, bütün bunlar elektrik gücü tələb edir. Bizim zəngin neft-qaz yataqlarımız vardır. Qaz 

istehsal edirik, neft istehsal edirik, emal edirik, yəni Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi daxili imkanlar 

hesabına tam şəkildə təmin edilir. Xüsusilə indiki şəraitdə bu, çox müsbət haldır. İndi enerji təhlükəsizliyi 

məsələləri dünya gündəliyində ön plana çıxır. Azərbaycan özünü tam şəkildə arxayın hiss edir.  

Biz Azərbaycanda qazlaşdırma prosesini davam etdiririk. Elektrik enerjisinə olan tələbat tam 

şəkildə ödənilir. Son illər ərzində görülən işlər və bu gün istifadəyə verilən bu stansiyanın əhəmiyyəti bu 

sahədə çox böyükdür.  

Mən çox şadam ki, qısa müddət ərzində, haradasa 4-5 il ərzində Azərbaycanda 7 gözəl, müasir 

modul tipli elektrik stansiyası tikilibdir. Bununla bərabər, digər stansiyalar, su elektrik stansiyaları tikilir. 

Biz alternativ enerji mənbələrini tam şəkildə işə salmalıyıq və beləliklə, Azərbaycan uzunmüddətli inkişaf 

strategiyasını çox böyük səmərə ilə icra edəcək. Bizim iqtisadi gücümüz gündən-günə artır və bu böhranlı 

aylarda, böhranlı zamanda yeni stansiyanın tikintisi özlüyündə böyük nailiyyətdir.  

Mən stansiyanın tikintisində iştirak etmiş bütün mütəxəssisləri, fəhlələri bir daha salamlayıram, 

sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Azərbaycanın bütün energetiklərinə yeni uğurlar və can sağlığı 

arzulayıram. Stansiyanın açılışı münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm.  

 

AzərTAc 

18 sentyabr 2009-cu il   
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Qırmızı qəsəbədə sakinlərlə görüş 

(18 sentyabr 2009-cu il) 

 

Sentyabrın 18-də Qusara səfərini başa çatdıran Prezident İlham Əliyev yolüstü Qubanın Qırmızı 

qəsəbəsində yəhudi icmasının nümayəndələri ilə görüşmüşdür.  

Dövlətimizin başçısını mehribanlıqla qarşılayan qəsəbə sakinləri Qubanın inkişafına göstərdiyi 

diqqət və qayğıya görə Prezidentə təşəkkür etdilər.  

Prezident İlham ƏLİYEV dedi: - Qubada gözəl, ən müasir səviyyədə xəstəxana, Müalicə-

Diaqnostika Mərkəzi, yanında sizin istifadə etdiyiniz idman kompleksi istifadəyə verilmişdir. Bu gün 

elektrik stansiyası işə salındı.  

SAKİNLƏR: Abadlıq işlərini görürsünüz.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Görürəm yaxşıdır. Qəsəbə də abadlaşıb, meydan da dəyişib.  

Sakinlər Qubanın inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıq etdilər. 

Onlar Prezident İlham Əliyevin tez-tez Qubaya səfər etməsindən, dövlətimizin başçısının hər səfərində 

rayonda yeni obyektlərin istifadəyə verilməsindən məmnunluqlarını bildirdilər.  

Qubada quruculuq işlərindən razılığını bildirən Prezident İlham Əliyev dedi ki, qəsəbədə də 

abadlıq işləri gedir. Təzə yaşayış binaları, banklar tikilir. Qəsəbə doğrudan da gözəlləşir. Elə bil ki, bu 

meydan da böyüyübdür. Bütün bölgələr çalışmalıdır ki, paytaxta oxşasınlar. Əlbəttə ki, öz xüsusiyyətini 

saxlamaqla. Bir daha sizi təbrik edirəm. Bayramınızı təbrik edirəm. Cansağlığı arzulayıram.  

Qəsəbə sakinləri dövlətimizin başçısını hərarətlə yola saldılar.  

 

X X X  

 

Sonra şəhərin mərkəzinə toplaşan Quba ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını 

hörmət və ehtiramla yola saldılar. Onlar bir daha ölkəmizin inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi 

tədbirlərə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildirdilər.  

Bununla da dövlətimizin başçısının Quba və Qusar rayonlarına səfəri başa çatmışdır.  

 

AzərTAc 

18 sentyabr 2009-cu il   
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Quba və Qusar rayonlarına səfəri 

(24 sentyabr 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Quba rayonuna səfərə gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Quba şəhərinin mərkəzində 

ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu. 

Azərbaycan Prezidenti abidənin ətrafında aparılan abadlıq-quruculuq işləri ilə tanış oldu. Məlumat 

verildi ki, ulu öndərin abidəsinin ucaldığı Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkı 1998-ci ildə 

ümummilli liderin 75 illik yubileyi ərəfəsində istifadəyə verilmişdir. Ötən müddət ərzində park şəhər 

əhalisinin sevimli istirahət guşələrindən birinə çevrilmişdir. Aparılan yenidənqurma işləri nəticəsində park 

daha da müasirləşmiş və gözəlləşmişdir. Burada müasir işıqlandırma sistemi yaradılmış, yaşıllıq zolağı 

daha da genişləndirilmişdir. Parkda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsinin yaxınlığında təbii və dekorativ 

daşlardan istifadə olunmaqla möhtəşəm şəlalə kompleksi yaradılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevin abidəsinin müəllifi, Xalq Rəssamı, akademik Ömər Eldarov 

ilə görüşdü. 

 

AZƏRTAC 

2011, 24 sentyabr 

  

https://azertag.az/
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Qubada avtovağzal istifadəyə verilmişdir 

(24 sentyabr 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Quba avtovağzalının yeni binasının açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov məlumat verdi ki, son illər ölkənin nəqliyyat sisteminin 

təkmilləşdirilməsi, sərnişindaşımaların beynəlxalq səviyyədə qurulması istiqamətində mühüm layihələr 

icra olunur. Bu istiqamətdə nəinki paytaxt Bakıda, eyni zamanda regionlarda müasir standartlara cavab 

verən avtovağzalların tikintisinə başlanılmışdır. Bu avtovağzallardan biri də Quba şəhər avtovağzalıdır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, müasir memarlıq üslubunda inşa olunan avtovağzal binasının fasiləsiz elektrik 

enerjisi və daimi su ilə təmin olunması məqsədilə transformator stansiyası, su anbarı və nasosxana 

tikilmişdir. Ərazidə yaşıllıq salınmışdır. Avtovağzal binasında sərnişinlərin istirahəti üçün lazımi şərait 

yaradılmış, müasir havalandırma sistemi quraşdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyevə bildirildi ki, avtovağzal kompleksinin ərazisində əsas və köməkçi binalar 

inşa olunmuşdur. Binanın birinci mərtəbəsi ana və uşaq otağından, perrona iki çıxışdan, kassa otağından, 

kafedən və gözləmə zalından ibarətdir. Binanın ikinci mərtəbəsində iclas zalı, istirahət guşəsi və inzibati 

otaqlar yerləşir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, avtovağzal paytaxt Bakıya və əks istiqamətdə, o cümlədən Rusiyaya gedən 

avtobusların və sərnişinlərin buradan yüksək səviyyədə istifadəsi üçün bütün lazımi avadanlıqla təchiz 

edilmişdir. 2011-ci ilin “Turizm ili” elan edilməsi və Quba rayonunun da turizm baxımından cəlbedici ərazi 

olması buraya turistlərin axınını surətləndirmişdir. Yeni avtovağzalın inşası isə rayona gələn turistlərin də 

rahatlığına xidmət edəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev avtovağzalda avtobuslarla tanış oldu. 

Dövlətimizin başçısı görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 
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Qubanın Əski İqrığ kəndində beşulduzlu “Riksos” otelinin tikintisi ilə tanışlıq 

(24 sentyabr 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qubanın Əski İqrığ kəndində beşulduzlu 

“Riksos” otelinin tikintisi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı otelin tikinti layihəsinə baxdı. Bildirildi ki, obyektin ərazisi 65 hektardır. Baş 

plana əsasən ərazidə otel kompleksinin zirzəmi ilə birlikdə 8 mərtəbəli binası, 16 kottec, ümumi sahəsi 30 

min kvadratmetr olan süni göl, helikopterlərin enməsi üçün meydança və digər yardımçı binalar inşa 

ediləcəkdir. 200 yerlik otel kompleksində restoranlar, hovuz, idman meydançası və köməkçi obyektlər də 

olacaqdır. Hazırda otel kompleksinin baş binasında monolit-dəmir beton konstruksiyalardan ibarət karkas 

quraşdırılır. Bununla yanaşı, ərazidə torpaq işləri görülür. 

Prezident İlham Əliyev otelin tikintisini əks etdirən videoçarxa baxdı. 

Dövlətimizin başçısı, həmçinin tikintidə istifadə olunan materialların nümunələrinə baxdı, inşası 

başa çatdırılan kotteclərdən biri ilə tanış oldu. İkimərtəbəli kottec bütün lazımi avadanlıq və məişət əşyaları 

ilə təmin olunmuşdur. Burada istirahət, yataq otaqları ilə yanaşı, kiçik idman zalı da vardır. 

Prezident İlham Əliyev otelin inşası ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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Prezident İlham Əliyev Qubada Nizami adına mədəniyyət və istirahət parkında aparılan 

yenidənqurma işləri ilə tanış olmuş, Şahmat Məktəbinin açılışında iştirak etmişdir 

(24 sentyabr 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Quba rayonuna səfəri çərçivəsində Nizami adına mədəniyyət 

və istirahət parkında aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olmuş, Şahmat Məktəbinin açılışında iştirak 

etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Nizami adına mədəniyyət və istirahət parkında aparılan yenidənqurma işləri 

ilə tanış olmuşdur. Prezident İlham Əliyevə burada aparılan abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat 

verildi. Bildirildi ki, parkda ictimai iaşə və sosial obyektlərin yenidən qurulması və fasad hissələrinin 

plitələrlə üzlənməsi işləri görülmüşdür. Parkın ərazisinə daxil olan və Quba şəhəri ilə Qırmızı Qəsəbəni 

birləşdirən pilləkən kompleksi yenidən qurulmuşdur. Burada açıq havada xalqımızın görkəmli 

şəxsiyyətlərinin heykəllərindən ibarət “Şəxsiyyətlər muzeyi” yaradılmış, həmçinin Nizami Gəncəvinin 

əsərlərinin reproduksiyası əsasında 16 panno, yeni işıqlandırma və suvarma sistemləri qurulmuşdur. 

Parkın ərazisində hündürlüyü 18 metr olan qala yaradılmışdır. Qalanın üzərində 12 metr 

hündürlüyündə Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı ucaldılmışdır. Parkda yerləşən birmərtəbəli 

Şahmat Məktəbinin köhnə binası sökülmüş, yerində ikimərtəbəli yeni bina inşa edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev Şahmat Məktəbinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Top fiquru formasında inşa olunan Şahmat Məktəbinin binası parka xüsusi gözəllik verir. Məktəbin 

birinci mərtəbəsinin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə şahmatın 

inkişafına və şahmatçılara göstərdikləri yüksək diqqət və qayğını əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır. 

Burada 1983-cü ildə fəaliyyətə başlayan Quba Şahmat Məktəbinin və onun yetirmələrinin əldə etdikləri 

nailiyyətlər, kubok və diplomlar nümayiş olunur. 

Məktəbin birinci mərtəbəsində kompyuter salonu və 6 məşğələ otağı fəaliyyət göstərir. Bütün 

otaqlar simsiz internet şəbəkəsi ilə təmin edilmişdir. İkinci mərtəbədə 300-350 idmançının eyni vaxtda 

mübarizə apara biləcəyi zal vardır. Zalda keçirilən yarışları monitorlar vasitəsilə də izləmək mümkündür. 

Burada məşğələ otaqları və inzibati otaqlar yerləşir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Quba Şahmat Məktəbinin rayondakı 11 ümumtəhsil məktəbində 

nümayəndəlikləri də fəaliyyət göstərir. 

Dövlətimizin başçısı görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 
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Qubada kütləvi soyqırımı məzarlığında memorial abidə kompleksi və inzibati bina tikilir 

(24 sentyabr 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qubaya səfəri çərçivəsində kütləvi soyqırımı məzarlığında 

abidə kompleksinin və inzibati binanın tikintisi ilə tanış olmuşdur. 

Məlumat verildi ki, Quba soyqırımı məzarlığı 2007-ci il aprelin 1-də torpaq işləri görülərkən aşkar 

edilmişdir. Həmin ilin iyulundan etibarən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və 

Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən kütləvi məzarlıqda geniş tədqiqat işlərinə başlanılmış, 

2008-ci ilin sentyabrında isə tədqiqat işləri başa çatdırılmışdır. Tədqiqat nəticəsində məzarlığın 1918-ci ildə 

ermənilərin yerli dinc əhaliyə qarşı törətdiyi soyqırımı ilə bağlı olduğu müəyyən edilmişdir. Kütləvi 

məzarlığın ümumi sahəsi 514 kvadratmetrdir. Onun 494 kvadratmetrində tədqiqat işləri aparılmış, 20 

kvadratmetr ərazi isə beynəlxalq tədqiqat işləri üçün saxlanılmışdır. Tədqiqat işlərinin nəticəsində 

məzarlıqda təxminən 400-dən artıq insan cəsədinin qalıqları aşkar edilmişdir. Onlardan 50-dən çoxu 

uşaqlar, 100-dən çoxu qadınlar, qalanları isə yaşlı kişilərdir. Müəyyən olunmuşdur ki, məzarlıqda 

azərbaycanlılarla bərabər, Qubada sıx yaşayan ləzgi, yəhudi, tat və digər etnik qrupların nümayəndələri də 

amansızcasına qətlə yetirilmişdir. 

  

Qeyd edildi ki, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə kütləvi soyqırımı məzarlığında abidə 

kompleksi inşa olunur. Kompleksin yaradılmasında məqsəd ermənilərin vaxtilə Qubada törətdikləri 

vəhşilikləri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq və soyqırımı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirməkdir. 

Bildirildi ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə “Quba rayonunda kütləvi qətl qurbanlarının xatirəsinin 

əbədiləşdirilməsinə dair Tədbirlər Planı” təsdiq edilmiş və ərazidə xatirə kompleksinin ucaldılması və 

abadlıq işlərinin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. Dövlətimizin başçısı 2009-cu ildə Qubaya səfəri zamanı 

kütləvi məzarlığın yerləşdiyi ərazidə olmuş, tapşırıq və tövsiyələrini verərək həmin ərazidə “Soyqırımı 

memorial kompleksi”nin yaradılması barədə Sərəncam imzalamışdı. 2010-cu ilin noyabr-dekabr aylarında 

başlanan tikinti işlərinin 2012-ci ilin avqust-sentyabr ayınadək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. 

İndiyədək kütləvi məzarlığın yerləşdiyi ərazini sel sularından qorumaq məqsədilə Qudyalçayın məcrasında 

uzunluğu 400 metr olan qoruyucu beton bənd inşa olunmuş, ərazidə terras yaradılmışdır. Burada 3 qalereya 

inşa olunacaqdır. Hər birinin uzunluğu 18 metr olan piramidaşəkilli iki kompleksdən ibarət Soyqırımı 

memorial kompleksində qranitdən xüsusi xatirə abidəsi ucaldılacaqdır. Bundan əlavə, kompleksdə inzibati 

mərkəz də yaradılacaqdır. Hazırda plana uyğun olaraq binanın yerin altında yerləşən hissəsi tikilir. Bununla 

yanaşı, monolit dəmir-beton konstruksiyalardan ibarət bünövrə, divar işləri ilə paralel olaraq izolə və əks 

doldurma işləri yerinə yetirilir. 

Dövlətimizin başçısı soyqırımı memorial kompleksinin tikintisi ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini 

verdi. 
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Quba şəhərinin su və kanalizasiya sistemi yenidən qurulur 

(24 sentyabr 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Quba şəhərinin su və kanalizasiya sisteminin yenidən 

qurulması layihəsi ilə tanış olmuşdur. 

Prezidentin diqqətinə çatdırıldı ki, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına Quba şəhərinin su və 

kanalizasiya şəbəkələri və qurğularının yenidən qurulması məqsədilə bu ilin avqustunda işlərə 

başlanılmışdır. Layihəyə uyğun olaraq Qudyalçay çayı hövzəsində yeni horizontal su mənbəyinin tikintisi, 

“Qəçrəş yolu” yaşayış massivində 5 min kubmetr, “Dəvədabanı” yaşayış massivində 20 min kubmetr, 

Nügədi yolu ərazisində isə 5 min kubmetr tutumu olan su anbarlarının tikintisi,  şəhər daxilində 152 

kilometr yeni magistral su və 147 kilometr yeni kanalizasiya xətlərinin çəkilişi nəzərdə tutulmuşdur. 

Bildirildi ki, layihəyə əsasən Quba şəhərini içməli su ilə təmin edəcək xəttin üzərində 5 min 

kubmetrlik su anbarı inşa olunacaqdır. Burada toplanan su növbəti mərhələdə tikiləcək 3 min kubmetrlik 

iki anbara ötürüləcəkdir. Bu isə həm Quba şəhər əhalisini, həm də rayonun bəzi kəndlərini fasiləsiz içməli 

su ilə təmin edəcəkdir. Yeni inşa olunacaq kanalizasiya xətti də şəhərin mövcud kanalizasiya probleminin 

həllində mühüm rol oynayacaqdır. Burada toplanan kanalizasiya suları Xaçmaz çirkab sutəmizləyici 

qurğusuna ötürüləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ölkəmizin su və kanalizasiya 

sistemlərinin yenidən qurulması istiqamətində həyata keçirilən işləri əks etdirən stendə baxdı. 

Sonra Prezident İlham Əliyev 5 min kubmetrlik su anbarının təməlini qoydu. 
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Prezident İlham Əliyev Quba-Qəçrəş-Qımılqazma yolunun açılışında iştirak etmişdir 

(24 sentyabr 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əsaslı yenidənqurmadan sonra Quba-Qəçrəş-Qımılqazma 

yolunun açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, uzunluğu 22 kilometr, eni 7 metr olan Quba-Qəçrəş-

Qımılqazma yerli əhəmiyyətli avtomobil yolunun əhatə etdiyi yaşayış məntəqələrindəki əhalinin sayı 26 

min nəfərdir. Həmin yol uzun müddət istismarda olduğundan təmirə ehtiyacı var idi. Yol yenidən 

qurularkən alt qatı 7, üst qatı 5 santimetr olmaqla ikiqat asfaltla örtülmüşdür. Yağış sularının axıdılması 

üçün suötürücü qurğular quraşdırılmış, yolun dar hissələri genişləndirilmişdir. Yol müvafiq nişanlarla 

təchiz olunmuşdur. 

Bildirildi ki, Azərbaycanda yol-nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi, yeni körpülərin və yol 

ayırıcılarının tikilməsi, magistral yolların salınması sosialyönümlü tədbirlər olmaqla, həm də ölkəmizin 

malik olduğu iqtisadi qüdrətin nümayişi baxımından əlverişli imkanlar açır. Dövlətimizin başçısının 

tapşırıqlarına əsasən regionlarda yol-nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata 

keçirilən tədbirlər silsiləsinə daha yeniləri əlavə edilir. 

Prezident İlham Əliyev yolda kənd sakinləri ilə söhbət etdi. Qəçrəş kəndinin sakini Həzrətəli 

XANMƏDOV bu yolun yenidən qurulmasını əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində 

atılan mühüm addım kimi dəyərləndirdi və kənd sakinlərinin minnətdarlığını dövlətimizin başçısına 

çatdıraraq dedi: 

- Bu yoldan 15-dək yaşayış məntəqəsinin əhalisi, bir də qonaqlar istifadə edirlər. Məhz Sizin 

təşəbbüsünüz, Sizin tapşırığınız, Sizin qayğınız nəticəsində bu yol çox yüksək səviyyədə təmir olunub. 

Möhtərəm Prezidentimiz! Göstərilən bu diqqət və qayğıya görə bütün camaatımız adından, yəni bu yolun 

üstündə olan bütüm camaat adından Sizə dərin təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Allah Sizi 

qorusun! Dədə-babadan qalan sözdür: Yol çəkdirmək savab işdir. Allah Sizdən razı olsun! 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Mən sizi bu yolun açılışı münasibətilə təbrik edirəm. 

Doğrudan da, bu yolun çox böyük əhəmiyyəti vardır. Hər bir yolun əhəmiyyəti vardır. Xüsusilə indi bu 

şəkillərdə göstərilir və mən də əvvəllər bu yolla getmişəm. Yol çox bərbad vəziyyətdə idi. Torpaq yol idi, 

sıradan çıxmışdı, camaat əziyyət çəkirdi. İndi gözəl yol çəkilib. Burada yaşayan insanlar üçün çox gözəl 

şərait yaradılıb. İndi gediş-gəliş asanlaşacaq, turistlər gələcək. Qubanın inkişafı üçün bu yol çox böyük 

əhəmiyyət daşıyır. Əvvəlki dövrdə biz Xınalığa yol çəkdirdik. İndi Xınalıqdan gələn dostlarımız buradadır. 

Xınalıqlıları salamlayıram. 

Xınalıq SAKİNİ: Xınalıqlıların salamını Sizə yetiririk. Sizə uzun ömür, cansağlığı arzu edirik. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. İndi başqa kəndlərə də yollar çəkilir - həm Qubada, həm də 

ölkəmizin hər bir yerində. Kənd yollarının çəkilişi hazırda bizim üçün ön plana çıxır. Çünki biz əsas 

magistral yolları tikmişik, ya da ki, tikinti gedir və başa çatmaq üzrədir. Bütün magistral yollar, Bakı-Quba 

yolu necə də gözəl olubdur. Rahat, tez gəlmək olur. Dördzolaqlı yoldur, həm təhlükəsizdir, həm də rahatdır. 

İndi şəhərlərarası yollar tikilir və tikiləcəkdir. İndi növbə gəlib kənd yollarına. Biz bu məsələ ilə ciddi 

məşğuluq. Bütün ölkə üzrə kənd yolları tikilir. Dövlət büdcəsində də vəsait vardır. Harada ki, vəsait 

çatışmır, Prezidentin Ehtiyat Fondundan vəsait ayrılır və bu il, gələn il, yenə də ayrılacaqdır. Elə etməliyik 

ki, bütün kənd yollarımız bu səviyyədə olsun. Camaat əziyyət çəkməsin. Rahat yaşasın, işləsin, qonaq 

getsin qonşu kəndlərə. Hər cəhətdən rahat yol ki oldu həyat, necə deyərlər, daha da rahat olur, gözəl olur. 

Eyni zamanda, bu, iqtisadi cəhətdən də sərfəlidir. Çünki elə kəndlər var ki, orada, misal üçün, tibb 

məntəqəsi tikmək bəlkə də lazım deyil, yol yaxşı olarsa, gedib qonşu kənddə müalicə almaq olar. Məktəb 

də həmçinin. Ona görə bu, doğrudan da gözəl hadisədir. 

Quba ümumiyyətlə gözəlləşir, - Siz də görürsünüz,- abadlaşır. Gözəl binalar tikilir, müəssisələr 

açılır, inkişaf gedir. 

SAKİN: Respublikanın hər yerində, o cümlədən Qubada. Hər bir bölgədə. Çox sağ olun. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Sizi bir daha təbrik edirəm. Cansağlığı arzulayıram. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 
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Prezident İlham Əliyev Daxili Qoşunların Qubadakı “N” saylı hərbi şəhərciyin açılışında iştirak 

etmişdir 

(24 sentyabr 2011-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev Quba rayonuna səfəri çərçivəsində Daxili Qoşunların “N” saylı hərbi 

şəhərciyinin açılışında iştirak etmişdir. 

Daxili işlər naziri, general-polkovnik Ramil Usubov Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, 

Prezident İlham Əliyevə raport verdi. 

Dövlətimizin başçısı hərbi şəhərciyin maketi ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, hazırda Daxili Qoşunların maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində 

mühüm işlər həyata keçirilir. Quba rayonunun Aşağı Atuc kəndi ərazisində inşa olunan Daxili Qoşunların 

“N” saylı hərbi şəhərciyində yaradılan şərait də bunun əyani nümunəsidir. İnşasına 2010-cu ilin martında 

başlanan və 20 hektar ərazidə salınan hərbi şəhərcikdə beşmərtəbəli qərargah və əsgər yataqxanaları və 60 

mənzilli altımərtəbəli zabit yataqxanası yerləşir. 

Şəhərcik ərazisində əsgər yeməkxanası, tibb məntəqəsi, silah-sursat və əmlak anbarları, avtopark, 

sıra meydançası və tribuna, 10/0,4 kilovoltluq transformator yarımstansiyası, iki artezian quyusu, hər biri 

300 ton tutumu olan iki su anbarı, çirkab su anbarları və gözətçi qüllələri yerləşir. Binalar bütün zəruri 

mühəndis-kommunikasiya sistemləri ilə təchiz olunmuşdur. 17 hektar ərazi tam abadlaşdırılmış, yaşıllıqlar 

salınmış, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. 

Qeyd olundu ki, şəhərciyin ərazisindəki binaların inşasında milli memarlıq elementlərindən istifadə 

edilmişdir. Hərbi şəhərciyi fasiləsiz elektrik enerjisi və təbii qazla təmin etmək məqsədilə uzunluğu 11,6 

kilometr olan “Atuc-1” və “Atuc-2” hava xətləri, 2,5 kilometrlik qaz xətti çəkilmişdir. 

Sonra dövlətimizin başçısı hərbi şəhərcikdə yaradılan şəraitlə tanış oldu. Qərargahın foyesində ulu 

öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Silahlı Qüvvələrin inkişafına göstərdikləri diqqət və 

qayğını, Daxili Qoşunların fəaliyyətini əks etdirən fotostendlər və dövlət atributlarının əks olunduğu 

lövhələr vurulmuşdur. Müxtəlif inzibati otaqların yerləşdiyi birinci mərtəbədə, eyni zamanda, döyüş 

fəaliyyətinin gücləndirilməsi ilə bağlı təlimatlar da əks olunmuşdur. 

Digər mərtəbələrdə yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyev əsgər yataqxanasına baxdı. 

Diqqətə çatdırıldı ki, əsgərlərin geyimləri ayrıca yaradılan əmlak otağında lazımi şəraitdə saxlanılır, silah-

sursat üçün xüsusi otaq yaradılmışdır. Binada əsgərlərin bilik və bacarıqlarının artırılması üçün ictimai-

siyasi və mədəni-maarif işləri otağı da fəaliyyət göstərir. 

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Daxili Qoşunların xüsusi təyinatlı dəstəsinin şəxsi heyətinin 

silahlanması, texnika və xüsusi vasitələrin təqdimatı ilə tanış oldu. 

Prezident İlham Əliyevə Daxili Qoşunların xüsusi təyinatlı dəstəsinin baş geyimi hədiyyə edildi. 

Yeməkxanada yaradılan şəraitlə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, burada 

əsgərlərin və zabitlərin normal qidalanmasına ciddi nəzarət edilir. Tibb otağı da bütün lazımi avadanlıqla 

təmin olunmuşdur. Burada fizioterapiya, ambulator qəbul otaqları, əczaxana və diş həkimi kabinetlərində 

xidmət müasir tələblər səviyyəsində təşkil edilmişdir. 

Hərbi şəhərciyin fəaliyyəti ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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Bağçılıq, meyvələrin çeşidlənməsi və saxlanması üçün soyuducu anbar kompleksi ilə tanışlıq 

(24 sentyabr 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “İKAR-S” MMC tərəfindən Qubada inşa edilən bağçılıq, 

meyvələrin çeşidlənməsi və saxlanması üçün soyuducu anbar kompleksi ilə tanış olmuşdur. 

Məlumat verildi ki, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları 

ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 

respublikanın regionlarında meyvə-tərəvəz məhsullarının saxlanılması üçün ümumi dəyəri 114,8 milyon 

manat, kredit tələbatı 64,3 milyon manat və tutumu 108,1 min ton olan 32 soyuducu anbar kompleksini 

maliyyələşdirmişdir. Bu layihələrdən 18-i başa çatdırılaraq istifadəyə verilmişdir. Digər layihələrin isə 

inşası davam etdirilir. 

Dövlətimizin başçısı kompleksin ərazisinin yaxınlığındakı alma bağı ilə tanış oldu. Bildirildi ki, 

sahibkarlıq subyekti tərəfindən 145 hektar ərazidə məhsuldar alma bağları salınmışdır. Bu bağlardan ildə 

45-50 tonadək yüksək keyfiyyətli alma yığılır. Hazırda Quba rayonunda alma istehsalı 110 min ton təşkil 

edir. Son 6 il ərzində rayonda intensiv salınan alma bağlarının sahəsi 583 hektardır. 2011-ci ilin birinci 

yarısında salınan belə bağların sahəsi isə 72 hektar təşkil edir. Bağda yerli və xarici alma növləri yetişdirilir. 

Prezident İlham Əliyev anbarda yaradılan şəraitlə tanış oldu. Məlumat verildi ki, Sahibkarlığa 

Kömək Milli Fondu tərəfindən bu layihənin maliyyələşdirilməsinə 2,9 milyon manat güzəştli kredit 

verilmişdir. İnvestisiya layihəsi üzrə rayonun Vəlvələ kəndinin 3,2 hektar ərazisində Almaniya istehsalı 

olan soyutma sistemləri və Hollandiyanın “ULO” sistemləri ilə təchiz edilən, tutumu 6 min ton olan 

soyuducu anbar, laboratoriya və digər köməkçi binalar tikilmişdir. Layihənin icrasına 2010-cu ilin 

yanvarında başlanmış, bu ilin sentyabrında başa çatdırılmışdır. Layihənin icrası nəticəsində 54 nəfər işlə 

təmin edilmişdir. 

Komplekslə tanış olan dövlətimizin başçısı tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 24 sentyabr 
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Qubada Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır 

(24 sentyabr 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Quba rayonuna səfərə gəlmişdir.  

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Quba şəhərinin mərkəzində 

ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.  

Azərbaycan Prezidenti abidənin ətrafında aparılan abadlıq-quruculuq işləri ilə tanış oldu. Məlumat 

verildi ki, ulu öndərin abidəsinin ucaldığı Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkı 1998-ci ildə 

ümummilli liderin 75 illik yubileyi ərəfəsində istifadəyə verilmişdir. Ötən müddət ərzində park şəhər 

əhalisinin sevimli istirahət guşələrindən birinə çevrilmişdir. Aparılan yenidənqurma işləri nəticəsində park 

daha da müasirləşmiş və gözəlləşmişdir. Burada müasir işıqlandırma sistemi yaradılmış, yaşıllıq zolağı 

daha da genişləndirilmişdir. Parkda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsinin yaxınlığında təbii və dekorativ 

daşlardan istifadə olunmaqla möhtəşəm şəlalə kompleksi yaradılmışdır.  

Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevin abidəsinin müəllifi, Xalq Rəssamı, akademik Ömər Eldarov 

ilə görüşdü.  

Bildirildi ki, ulu öndərin abidəsi Ukraynadan gətirilən qırmızı qranitdən hazırlanmışdır. Parkın 

ərazisində ümummilli lider Heydər Əliyevin adının əbədiləşdirilməsi və onun əvəzolunmaz xidmətlərinin 

təbliği və gələcək nəsillərə çatdırılması üçün Heydər Əliyev Mərkəzi də inşa olunmuşdur.  

Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Mərkəzinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.  

Diqqətə çatdırıldı ki, milli memarlıq elementlərindən istifadə olunmaqla müasir tikinti 

texnologiyalarına uyğun inşa olunan dördmərtəbəli mərkəzdə ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və 

fəaliyyətini əks etdirən muzey fəaliyyət göstərir. Burada ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda 

hakimiyyətdə olduğu illərdə ölkəmizin müxtəlif bölgələrinə səfərləri, o cümlədən Quba rayon ictimaiyyəti 

ilə görüşlərini əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır. Ümummilli liderin irsinin gənc nəsillərə çatdırılması 

üçün mərkəzdə virtual tədris sinifləri, üç konfrans zalı, kompyuter mərkəzi, kitabxana vardır. Bundan əlavə, 

mərkəzdə xarici dillər mərkəzi, 3D kinozalı, ədəbiyyat dərnəyi, kulinariya məktəbi, heykəltəraşlıq, xalça 

və rəsm studiyaları, fotostudiya da yerləşir. Burada gənc nəslin müasir texnoloji yeniliklərlə yaxından tanış 

olmalarına və onların bilik və bacarıqlarının daha yaxşı inkişaf etdirilməsinə yönələn kurslar təşkil 

olunacaqdır. Mərkəzdə yeməkxana, mətbəx, milli rəqs studiyası da yaradılmışdır.  

Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olan dövlətimizin başçısı Quba rayon ictimaiyyəti nümayəndələri 

ilə görüşdü.  

 

X X X  

 

Prezident İlham ƏLİYEV ictimaiyyətin nümayəndələri qarşısında çıxış edərək dedi:  

- Əziz dostlar, sizi ürəkdən salamlayıram. Bu gün həm Quba, həm ölkəmiz üçün çox gözəl bir gündür.  

Qubada gözəl, əzəmətli, möhtəşəm Heydər Əliyev Mərkəzi açılır. Bu münasibətlə hamınızı ürəkdən təbrik 

edirəm. Deyə bilərəm ki, ölkəmizdə son illər ərzində tikilən Heydər Əliyev mərkəzlərinin bəlkə də ən 

yaraşıqlısı, möhtəşəmi və funksional baxımdan ən gözəli Quba mərkəzidir. Bu mərkəz həm şəhərə əlavə 

yaraşıq verir, eyni zamanda, burada müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün bütün şərait vardır. İndi mərkəzlə 

tanış olarkən gördüm ki, həm konfrans zalı, kinoteatr, dərnəklər, kafe fəaliyyət göstərir. Elə etməliyik ki, 

mərkəzdə daim iş getsin, Quba sakinləri, Qubanın qonaqları bu mərkəzdən səmərəli şəkildə istifadə etsinlər.  

Bu il biz müstəqilliyimizin bərpasının 20-ci ildönümünü qeyd edirik. Ölkəmiz 20 il ərzində imkanlarını 

böyük dərəcədə genişləndirə bilmişdir. 20 il əvvəl - müstəqilliyimizin ilk illərində sual meydana çıxırdı ki, 

Azərbaycan necə inkişaf edəcək? On ildən, 20 ildən sonra necə ölkə olacaq? Bildiyimiz kimi, 

müstəqilliyimizin ilk illəri bizim üçün ağır illər kimi yadda qalıb, tarixdə qalıb. Ulu öndərin Azərbaycanda 

hakimiyyətə gəlməsindən sonra - 1993-cü ildə ölkəmizdə yeni dövr başladı. Azərbaycan müstəqil ölkə kimi 

yaşamağa başladı və qısa müddət ərzində vəziyyət sabitləşdi, iqtisadi tənəzzülə son qoyuldu. İqtisadi inkişaf 

başladı, ölkəyə investisiyalar gəlməyə başladı. Azərbaycan dünya birliyində özünə layiq yerini tuta bildi.  

O vaxt Azərbaycan xalqı çox müdrik qərar qəbul etmişdir, ulu öndərə müraciət edib onu hakimiyyətə 

dəvət etmişdir və 1993-cü ildən bu günə qədər Azərbaycan yalnız inkişaf yolu ilə gedir. Bizim inkişafımız 

həm ölkə vətəndaşları tərəfindən qiymətləndirilir, eyni zamanda, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda 

gedən prosesləri yaxından izləyir və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana yüksək reytinqlər verir. 

Bu, gördüyümüz işlərə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən verilən qiymətdir. Əlbəttə, bu, çox sevindirici 
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haldır, bizi daha da ruhlandırır. Ancaq ən əsası odur ki, Azərbaycan xalqının bütün bu işlərə verdiyi qiymət 

ən vacib məsələdir.  

Artıq 20 il müstəqil ölkə kimi yaşayan Azərbaycan gələcəyə çox böyük ümidlərlə və nikbinliklə 

baxır. Çünki bu günə qədər qəbul edilmiş bütün proqramlar icra edilir. Bir dənə də olsun yubanma, geriləmə 

yoxdur. Hər bir sahəni əhatə edən konkret proqramlar ölkəmizin hərtərəfli inkişafına xidmət göstərir. Bu 

proqramlardan regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramını xüsusilə qeyd etmək istərdim. 2004-

cü ilin fevralında qəbul edilmiş bu Proqram artıq ikinci mərhələsinə qədəm qoyubdur. Proqramın icrası 

nəticəsində Azərbaycanın bölgələri böyük dərəcədə inkişaf edibdir. Bölgələrin inkişafı bizim üçün əsas 

məsələ kimi 2004-cü ildə qarşıya qoyulmuşdur, bu gün də belədir.  

Bu gün bölgələrdə görülən işlər artıq deməyə imkan verir ki, Proqramın böyük hissəsi icra edilib, 

100 minlərlə iş yeri açılıbdır. Bütün şəhərlərimiz, rayon mərkəzlərimiz abadlaşıb, gözəlləşib. İnfrastruktur 

layihələri icra edilir. Bütün ölkəmizdə yol çəkilişi layihələri icra edilir. İndi hər bir rayon mərkəzində, hər 

bir şəhərdə içməli su, kanalizasiya layihələri icra edilir, qazlaşdırma prosesi uğurla gedir. İnsanların normal 

yaşaması üçün lazım olan bütün digər tədbirlər görülür. Xəstəxanalar, məktəblər, idman qurğuları, idman 

kompleksləri yaradılır. Bu inkişafı qubalılar öz rayonlarının timsalında da görə bilirlər.  

Qubada çox gözəl Olimpiya Kompleksi, ən yüksək standartlara cavab verən Müalicə-Diaqnostika 

Mərkəzi, möhtəşəm Heydər Əliyev Mərkəzi tikilmişdir. Rayonda infrastruktur layihələri icra edilir. Bakı-

Quba avtomobil yolu istismara verilmişdir və çox rahat, gözəl, beynəlxalq standartlara uyğun bir yoldur. 

İndi Bakıya və qonşu rayonlara çox rahat getmək mümkündür.  

Kəndlərdə abadlıq işləri aparılır. Qubanın çox böyük turizm potensialı vardır. Əfsuslar olsun ki, 

əvvəlki dövrdə biz bu imkanlardan lazımi səviyyədə istifadə edə bilməmişik. Ancaq indi turizmin inkişafına 

daha da böyük diqqət göstərilir. Qubada beşulduzlu mehmanxananın tikintisi gedir, digər turizm 

kompleksləri yaradılır və yaradılmalıdır. Bir sözlə, Quba rayonunun hərtərəfli inkişafı üçün son illər ərzində 

kifayət qədər diqqət göstərilmişdir, vəsait ayrılmışdır. Yaxın zamanlarda əlavə vəsait ayrılacaqdır.  

Quba Azərbaycanın qədim şəhəridir, qədim diyarımızdır. Azərbaycanın qədim şəhərlərinə dövlət 

tərəfindən diqqət də xüsusi məna daşımalıdır.  

Bizim bütün şəhərlərimiz abadlaşır. Hər bir rayonda, hər bir qəsəbədə inkişaf gedir. Hər bir rayonun, 

şəhərin inkişafı Prezident kimi mənim üçün əhəmiyyətlidir və vacibdir. Ancaq tarixi nöqteyi-nəzərdən 

Azərbaycanda elə qədim diyarlar, şəhərlər var ki, onların adları qədim xəritələrdə də göstərilir. Quba da o 

şəhərlərin arasında özünə layiq yer tuta bilmişdir. Buna görə Qubaya xüsusi diqqət göstərilməlidir.  

Gələcəkdə rayonun sosial-iqtisadi inkişafı üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Burada həm iş yerləri 

yaradılır və yaradılmalıdır, sosial infrastruktur yenilənməlidir, məktəb tikintisi gedir, daha da sürətlə 

getməlidir. İndi məktəb tikintisi bütün ölkəmizdə geniş vüsət almışdır. Elə etməliyik ki, ən ucqar kənd 

məktəbi də yüksək səviyyədə tikilsin.  

Kənd yollarına xüsusi diqqət göstərilir. Son vaxtlar Prezidentin Ehtiyat Fondundan müxtəlif kənd 

yollarının tikintisi üçün vəsait ayrılmışdır. Quba rayonuna isə bəlkə də hamıdan əvvəl vəsait ayrılmışdır. 

Yadınızdadır, bir neçə il bundan əvvəl Quba-Xınalıq yolu əsaslı şəkildə tikilmişdir və daim nəzarətdə 

saxlanılmalıdır. Çünki siz yaxşı bilirsiniz, orada təbii şərait elədir ki, bəzi hallarda yol sıradan çıxır, dərhal 

bərpa olunmalıdır. Bütün yollarımız tikilməlidir, insanların normal yaşaması üçün bütün şərait yaradılır və 

yaradılmalıdır.  

Azərbaycanın bugünkü uğurlu inkişafı yenə də deyirəm, dünya ictimaiyyəti tərəfindən də yüksək 

qiymətləndirilir. Azərbaycan bölgədə ən güclü dövlətdir. Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 75 faizi bizim 

ölkədə formalaşır. Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət çox yaxşıdır və əhalimiz ildən-ilə artır. Artıq 9 

milyon 100 min əhalimiz var və getdikcə daha da artacaqdır. Əlbəttə ki, təbii sərvətlərimiz bizə inam, əlavə 

qüvvə verir. Biz bu imkanlardan səmərəli şəkildə istifadə edirik. Hər bir vətəndaş bu müsbət dəyişiklikləri 

öz həyatında görməlidir və biz bunun üçün çalışırıq.  

Beləliklə, bölgələrin inkişafı və qeyri-neft sektorunun artması nəticəsində işsizlik kimi böyük bir 

bəla aradan qaldırılır. Bu il Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, inkişaf templəri o qədər də yüksək deyildir. 

Bunun da səbəbi ondadır ki, neftin hasilatı bir qədər azalmışdır və bu, ümumi göstəriciyə dərhal təsir 

göstərir. Ancaq bu, artıq əsas məsələ deyildir. Əsas məsələ ondadır ki, qeyri-neft iqtisadiyyatımız artır. Bu, 

onu göstərir ki, vaxtilə neft sənayesinə qoyulan vəsait artıq qeyri-neft sənayesinin inkişafı üçün işləyir. Bu, 

onu göstərir ki, düşünülmüş proqramların icrası nəticəsində biz iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi 

məsələlərinə də nail ola bilmişik. Gələcəkdə biz hər bir bölgənin özünə xas olan xüsusiyyətlərindən 

səmərəli şəkildə istifadə etməliyik. Turizm, kənd təsərrüfatı, yüngül sənaye, emal sənayesi – bu sahələr bu 
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bölgə üçün daha da önəmlidir və əminəm ki, gələcəkdə bu məqsədlərə çatmaq üçün əlavə tədbirlər 

görüləcəkdir.  

Bildiyiniz kimi, mən dəfələrlə Qubada olmuşam və vəziyyətlə maraqlanmışam. Bu gün də bəzi 

tədbirlərdə iştirak edəcəyəm. Demək istəyirəm ki, əmin ola bilərsiniz, Qubada gedən proseslər daim mənim 

nəzarətim altındadır, mən burada gedən işlərlə daim maraqlanıram. Burada yenilikləri, gözəl binaları, 

abadlığı görəndə mən də sizin kimi sevinirəm.  

Mən bir daha sizi bu gözəl hadisə - ulu öndərin adına layiq olan möhtəşəm mərkəzin açılışı 

münasibətilə təbrik edirəm. Sizə cansağlığı və uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  

 

X X X  

 

Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri adından çıxış edən Habil BAYRAMOV Qubaya göstərilən 

diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirərək dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident! İcazə verin, Sizi bütün Quba ictimaiyyəti adından salamlayım, gözəl, 

füsunkar təbiətə malik olan rayonumuza “Xoş gəlmisiniz!” deyim.  

Biz müstəqil Azərbaycanımızın bu gününə görə hər birimizin borclu olduğu dahi şəxsiyyət Heydər 

Əliyevin adını daşıyan, gənclərimizin and yeri olacaq möhtəşəm bir mərkəzin açılışına toplaşmışıq. Hələ 

sovetlər dövründə respublikamıza rəhbərlik etdiyi illərdə ümummilli lider Azərbaycanı geridə qalmış aqrar 

ölkədən inkişaf etmiş sənaye ölkəsinə çevirmişdi. Biz fəxr edirik ki, ulu öndərin qurub yaratdığı müstəqil 

Azərbaycanın taleyi bu gün etibarlı əllərdədir. Qürur hissi ilə deyirik ki, biz Sizin rəhbərlik etdiyiniz 

Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq. Azərbaycan dünyanın heç bir ölkəsinin nail ola bilmədiyi sürətli inkişafa 

nail olmuşdur. Bu inkişaf Sizin uzaqgörən və müdrik rəhbərliyinizlə respublikamızın hər bir vətəndaşının 

rifah halının yüksəlməsinə yönəlmiş mühüm sosial və iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi nəticəsində 

mümkün olmuşdur. Bu gün xalqımız qüdrətli Vətənimizdə çox rahat yaşayır. Bütün bunlar Sizin rəhbərlik 

etdiyiniz müstəqil Azərbaycanımızın bugünkü reallıqlarıdır.  

Ölkəmizin hər bir guşəsi kimi, Quba rayonu da inkişaf etməkdədir. Sizin diqqətiniz və qayğınız 

sayəsində Quba tanınmaz dərəcədə dəyişmiş, inkişaf etmiş, insanlarımızın rifah halı yaxşılaşmışdır. Qısa 

müddət ərzində rayonda Olimpiya İdman Kompleksi, Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi, “Şahdağ” modul tipli 

elektrik stansiyası istifadəyə verilmiş, 60-dan çox məktəb binası tikilmiş və təmir edilmiş, çoxlu sayda 

mədəniyyət və turizm obyektləri, sənaye müəssisələri, ticarət mərkəzləri yaradılmış, park və xiyabanlar 

salınmış, yeni yollar çəkilmiş, kənd və qəsəbələrimiz abadlaşdırılmışdır. Qafqazın ən hündür və ucqar 

yaşayış məntəqələrindən olan Xınalıq kəndinə yolun açılışı zamanı Siz demişdiniz ki, əgər biz Xınalığa yol 

çəkə biliriksə, deməli, Azərbaycanda həlli mümkün olmayan layihə ola bilməz. Bəli, Siz bizim sözü bir, 

əməli bir Prezidentimizsiniz. Sizin fəaliyyətiniz bütün insanlar, xüsusən də gənclər üçün nümunə və 

örnəkdir. Biz Sizinlə fəxr edirik, cənab Prezident!  

Erməni vandalizminin əyani sübutu olan Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin yaradılması 

barədə Sərəncamınız və Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə bu möhtəşəm abidə kompleksinin 

tikintisinə başlanılması bir daha onu göstərdi ki, Siz və çox hörmətli Mehriban xanım xalqımızın qan 

yaddaşının qorunub saxlanılmasına və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasına nə qədər 

həssaslıqla yanaşırsınız.  

Cənab Prezident, mən rayonumuzun qədim elm-təhsil ocağı olan Əmsar kənd tam orta məktəbinin 

direktoruyam. Mən və bütün pedaqoji kollektivimiz Sizin rəhbərliyiniz altında ölkəmizdə aparılan işlərin, 

şagirdlərimizin dünyagörüşünə, ölkəmizdə gedən proseslərin onların vətənpərvər ruhda böyümələrinə necə 

müsbət təsir etdiyinin şahidiyik. Yeri gəlmişkən, onu da məruzə etmək istəyirəm ki, bu il məktəbimiz üçün 

də əlamətdar hadisə ilə yaddaqalan olmuşdur. Belə ki, məktəbimiz “İlin ən yaxşı təhsil müəssisəsi” 

müsabiqəsinin qalibi olmuş və Sizin Sərəncamınızla 10 min manat məbləğində pulla mükafatlandırılmışdır.  

Çıxışımın sonunda qeyd etmək istəyirəm ki, xalqımız dövlət müstəqilliyinin 20 illiyini qeyd etməyə 

hazırlaşır. Tarix, zaman göstərmişdir ki, dövlət müstəqilliyini əldə etmək, onu qoruyub saxlamaq nə qədər 

qürurverici olsa da, bir o qədər çətindir və şərəflidir. Azərbaycanımızın dövlət müstəqilliyi ulu öndərimiz 

tərəfindən mərdlik, cəsarət və şərəflə qorunub saxlanılmış, bu gün isə Sizin rəhbərliyiniz altında daha da 

möhkəmlənmiş, ölkəmiz güclənmiş və qüdrətlənmişdir. Bu işdə Sizə böyük uğurlar və müvəffəqiyyətlər 

arzulayıram. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, rayonumuzun gəncləri, ziyalıları, bütün qubalılar daim Sizin 

ətrafınızdadır və bütün işlərdə Sizə uğurlar diləyirik. Çox sağ olun.  
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X X X  

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.  

 

AzərTAc 

24 sentyabr 2011-ci il 
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Qırmızı qəsəbənin sakinləri ilə görüş 

(24 sentyabr 2011-ci il) 

 

Prezident İlham Əliyev Qubada Qırmızı qəsəbənin sakinləri ilə görüşmüşdür.  

 

Sakinləri salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:  

- İşlər yaxşı gedir, bütün bölgələr inkişaf edir, eyni zamanda, Quba da. İndi Qubada yeni su layihəsi 

başlayır. Qəsəbədə də olacaqdır. Qubada da, başqa bölgələrdə də içməli su, kanalizasiya problemi vardır. 

Əminəm ki, yaxın zamanlarda, bir il, il yarım ərzində su problemi tamamilə aradan qaldırılacaqdır. 

Kanalizasiyaya gəldikdə, bu, ümumiyyətlə heç vaxt olmamışdır. Ona görə indi tam, yeni, müasir səviyyədə 

olmalıdır. Quba da gözəlləşir, yaxşı binalar tikilir. Qəsəbədə də işlər yaxşıdır. Qubada gözəl, möhtəşəm 

Heydər Əliyev Mərkəzi tikilibdir. İndi Qubanın küçələri də abadlaşır, kənd yolları da.  

SAKİN: Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bütün yerlərdə olduğu kimi, Qubada da çox iş görülür.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Mənə dünən dedilər ki, bizim açdığımız Diaqnostika Mərkəzi indi tam 

gücü ilə işləyir. Camaat da gedir, orada müalicə olunur.  

SAKİN: Nə edilirsə, gələcək nəzərə alınaraq edilir.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Əlbəttə, biz planlaşdırırıq. İndi Qubanın su-kanalizasiya təchizatını biz 

əhalinin artımını nəzərə almaq şərti ilə 2035-ci ilə qədər hesablamışıq. Əlbəttə, inkişaf gedir. “Şahdağ”, 

“Xaçmaz” elektrik stansiyalarını tikdik. İndi bu bölgədə işıq problemi yoxdur. Burada, qəsəbədə qaz 

təchizatı necədir?  

SAKİN: Qaz yəqin ki, olacaqdır. Çünki təzə xətlər çəkilir.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Başlayıblar?  

SAKİN: Bəli başlayıblar, iş gedir.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Tamamilə qazlaşdırma olmalıdır.  

SAKİN: Bu iş ətraf kəndlərdə də aparılır.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Ətraf kəndlərdə də borular yeni üsulla çəkilir. Bu, müasir yanaşmadır. 

Dünən qubalılar məsələ qaldırdılar ki, o köhnə körpünü də bərpa edək.  

SAKİN: Bu, çox vacibdir. Biz ona “Dostluq” körpüsü deyirik. Çünki Quba ilə qəsəbəsini birləşdirən 

bu körpünün 150 illik tarixi vardır.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Qədim körpüdür. İndi mənə deyirlər ki, ancaq piyadalar keçə bilər. Mən 

dünən nəqliyyat nazirinə göstəriş verdim ki, onu gözəl tiksinlər. Bir körpü var sizdə?  

SAKİN: Tarixi abidə kimi yenidən qurulacaq?  

Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, yenidən qurulacaq, həm tarixi abidə kimi, həm də maşınlar da keçə 

bilsin. Tapşırıq vermişəm. Onu da edəcəyik.  

SAKİNLƏR: Çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah Sizə cansağlığı versin.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun.  

 AzərTAc 

24 sentyabr 2011-ci il 
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Prezident İlham Əliyev Qubada Qırmızı qəsəbənin sakinləri ilə görüşmüşdür 

(16 fevral 2012-ci il) 

 

Fevralın 16-da Prezident İlham Əliyev Qusara səfəri çərçivəsində yolüstü Qubanın Qırmızı 

qəsəbəsində yəhudi icmasının nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

Qəsəbə sakinləri dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə qarşıladılar. 

Sakinlər: Xoş gəlmisiniz, cənab Prezident. Qəsəbəmizə hər gəlişiniz bizdə fərəh hissi doğurur. 

Çox sağ olun ki, bizi yaddan çıxarmırsınız. Hər dəfə buradan keçəndə bizimlə görüşürsünüz. Qəsəbəmiz 

gözəlləşir, daha da gözəl olacaq, yaraşıqlı evlər tikilir. Bir daha “Xoş gəlmisiniz” deyirik. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun, mən hər dəfə buradan keçəndə sizinlə görüşürəm. Bu 

dəfə də ənənəni pozmadım. Qəsəbəniz gözəlləşir. 

Sakin: Sizin sayənizdə, cənab Prezident. Dünən Belçikada idiniz, bu gün buradasınız. Allah Sizi 

qorusun. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, dünən çox vacib görüşlər oldu. Bu gün buradayam. Bu gün 

Qusarda yeni xəstəxananın açılışında iştirak etdik. İndi sizin qəsəbənin hər iki tərəfində xəstəxana vardır. 

Həm Qubada, həm də Qusarda. Buradan Qusara 10-15 dəqiqəlik yoldur. Yeni xəstəxana həm də sizə xidmət 

göstərəcəkdir. Orada bütün müasir diaqnostika avadanlığı vardır. Sizə də məsləhət görürəm ki, gedib 

müayinə olunasınız. 

Sakin: Quba Mərkəzi Xəstəxanası da yaxşı işləyir, yüksək səviyyədə təmir olunub. Burada da 

xidmət yaxşıdır. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Qəsəbədə qazla bağlı vəziyyət necədir? 

Sakinlər: Əladır. Hər şey əladır. Suyumuz da var. 

Prezident İlham ƏLİYEV: İndi su layihəsi icra edilir, Qusarda da, burada da. Kanalizasiya xətləri 

də çəkiləcəkdir. Keçən dəfə körpü məsələsi qaldırılmışdı. Göstəriş vermişəm, körpünün tikintisi məsələsi 

bu ilin investisiya proqramında vardır. İndi Nəqliyyat Nazirliyində onun layihəsi hazırlanır. Bu il tikintisinə 

başlayacaqlar. 

Sakin: Çox gözəl olar, qədim körpüdür, Qubanın rəmzidir. Gəlib baxıblar. Dedilər ki, bu körpüdən 

maşın da işləyəcəkdir. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Mən tapşırıq verdim elə tiksinlər ki, avtomaşın da işləsin. Bir halda 

ki, tikilir, elə tiksinlər avtomaşın da keçə bilsin. Daha nə istəyiniz var, mənə deyin. 

Sakinlər: Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Allah Sizi qorusun. Bu il açılışa gələrsiniz, 

inşallah. Onda burada deyil, evimizdə görüşərik. 

Prezident İlham ƏLİYEV: İndi orada - dağlarda işlər gedir. Tez-tez gəlməli olacağam. Odur ki, tez-

tez görüşəcəyik. 

Sakinlər: İnşallah! Allahın köməyi ilə. Təki sağlıq olsun. Sizinlə görüşmək çox xoş oldu. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkili çəkdirildi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 16 fevral 
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Prezident İlham Əliyevin Quba rayonuna səfəri 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(18 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 18-də Quba rayonuna səfərə 

gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə Quba şəhərinin mərkəzindəki Heydər 

Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında Ulu Öndərin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi 

qoydular. 

Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mübariz Ağayev Azərbaycan Prezidentinə məlumat 

verdi ki, ərazisi 5 hektar olan Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkı tamamilə yenidən 

qurulmuşdur. Ərazidə yol və keçidlərə 2500 kvadratmetr asfalt döşənmiş, geniş yaşıllıq işləri aparılmışdır. 

İstirahət məkanında dörd kölgəlik quraşdırılmış, 60 oturacaq qoyulmuş, işıqlandırma sistemi və parkın 

ətrafındakı hasarlar yenilənmişdir. Parkda ulu öndər Heydər Əliyevin portretlərindən ibarət mozaik 

pannolar yaradılmışdır. Burada müasir işıqlandırma sistemi ilə təchiz edilmiş musiqili fəvvarə tikilmişdir. 

Dairəvi şəkilli ikinci fəvvarə dekorativ elementlərlə bəzədilmişdir. Quba rayonunun ən gözəl yerlərindən 

birində salınan bu parkın yenidən və ən müasir standartlar səviyyəsində qurulması əhalinin istirahətinin 

təşkilində mühüm rol oynayır. 
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Quba şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi başa çatmışdır 

(18 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 18-də Quba şəhərinin su 

təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin başa çatdırılması münasibətilə təşkil 

olunan mərasimdə iştirak etmişdir. 

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Qorxmaz Hüseynov dövlətimizin başçısına 

məlumat verdi ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı çərçivəsində bölgələrdə əhalinin 

içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Proqram çərçivəsində həyata 

keçirilən “Quba şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsi də 2035-

ci ilədək perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Quba şəhəri və rayonun Qırmızı qəsəbə, Mirzəməmmədkənd 

və Timiryazev kəndlərində 46 min sakinin su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin əsaslı şəkildə 

yaxşılaşdırılmasına hesablanmışdır. Layihə çərçivəsində Quba Sukanal İdarəsi üçün müasir tələblərə cavab 

verən yeni inzibati bina tikilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva idarənin binasında yaradılmış 

şəraitlə tanış oldular. 

Məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 1150 kvadratmetr olan binada müasir tələblərə cavab verən 

“SCADA” idarəetmə mərkəzi yaradılmışdır. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərdən biri də Coğrafi 

İnformasiya Sisteminin yaradılmasıdır. Quba şəhərində də tətbiq olunmuş bu sistem sayəsində gələcəkdə 

bütün şəbəkə infrastrukturu coğrafi məlumatlar bazasına əsaslanan rəqəmsal xəritələrin tətbiqi ilə idarə 

ediləcəkdir. Bu sistem dünyanın iki nüfuzlu müsabiqəsinin qalibi olmuşdur. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Quba şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması 

layihəsi dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilmiş və işlər 22 ay müddətində başa çatdırılmışdır. Layihəyə 

əsasən, Quba şəhərini və ətraf yaşayış məntəqələrini fasiləsiz və keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək üçün 

su mənbəyi Qudyalçay seçilmişdir. Suyun özüaxmlı nəqli nəzərə alınaraq şəhərin şimal hissəsində 

Qudyalçayın məcrasında 2435 metr uzunluğunda drenaj tipli suqəbuledici qurğu tikilmişdir. Su 

mənbəyindən paylayıcı anbara qədər ümumi uzunluğu 6450 metr olan iki paralel magistral su xətti 

çəkilmişdir. Əhalini fasiləsiz su ilə təmin etmək üçün Quba şəhərində relyef baxımından ən yüksək ərazidə 

ümumi tutumu 14 min kubmetr olan dörd anbar tikilmişdir. Layihə çərçivəsində Quba şəhərində ümumi 

uzunluğu 190 kilometr olan paylayıcı su şəbəkəsi yaradılmış, 9525 ünvana ev birləşmələri verilmiş, 8900 

abunəçi “smart-kart” sayğacı ilə təmin olunmuşdur. Layihəyə uyğun olaraq Quba şəhərində 216 kilometr 

uzunluğunda kanalizasiya şəbəkəsi yaradılmış və bütün ünvanlar şəbəkəyə qoşulmuşdur. Hazırda şəhərdə 

toplanan tullantı suları mövcud kollektorlar vasitəsilə axıdılır. Gələcəkdə tullantı suları Xaçmaz şəhəri 

yaxınlığında inşa ediləcək, sutəmizləyici qurğuya ötürüləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyevə “SCADA” sistemi barədə də məlumat verildi. Bildirildi ki, su təchizatı 

və kanalizasiya sistemlərinin vahid mərkəzdən idarə edilməsi üçün yaradılmış sistem vasitəsilə suyun 

mənbədən istehlakçıyadək ötürülməsi onlayn rejimdə tənzimlənir. Bu sistem vasitəsilə anbarlarda suyun 

həcmi, siyirtmələrin işçi vəziyyəti, anbar çıxışlarında və şəbəkədəki təzyiq, anbarlardakı ehtiyatın həcmi 

avtomatik idarə olunur. Eyni zamanda, xətlərdə baş verən qəza hallarının koordinatları qeydə alınır, 

problemin operativ aradan qaldırılması təmin edilir. Yeni sistem qəza aradan qaldırılan müddətdə su 

təchizatında fasilə verilən əraziləri də dərhal müəyyən edir. “Azərsu” ASC tərəfindən su təchizatı və 

kanalizasiya sistemlərinin istismarında ən müasir sistem tətbiq edilir. Bu sırada mühüm yer tutan Coğrafi 

İnformasiya Sistemi coğrafi məlumat bazası rolunu oynayır. Bu sistem “Azərsu” ASC-də istifadə olunan 

Müştəri Məlumat, “SCADA”, Elektron Kargüzarlıq, Mühafizə və Təhlükəsizlik Sistemləri kimi digər 

məlumat bazaları ilə inteqrasiya olunaraq abonentlərin xəritə üzərində təsviri, “qaynar xətt”ə daxil olan 

müraciətlərin operativ şəkildə idarə olunması, baş verən qəzalara dərhal müdaxilə edilməsi və aradan 

qaldırılmasına nəzarət, su və kanalizasiya infrastrukturunda olan hər bir obyekt haqqında ətraflı məlumatın 

əldə edilməsinə şərait yaradır. 

Sonra Prezident İlham Əliyev şəbəkəyə suyun verilməsini bildirən düyməni basdı. 

Bununla Quba şəhərinin 24 saat fasiləsiz su ilə təmin olunması prosesi uğurla yerinə yetirildi. 

Diqqətə çatdırıldı ki, idarənin binasında müasir tipli yeni laboratoriya da qurulmuşdur. Burada 

içməli suyun vacib 14 parametri öyrəniləcəkdir. Daha geniş və dəqiq analizlərin aparılması zərurəti 

yarandıqda nümunələr xüsusi təyinatlı maşınlarda Bakıdakı Mərkəzi Laboratoriyaya göndəriləcəkdir. 
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İdarənin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi məqsədilə 11 nəqliyyat vasitəsi və xüsusi texnika 

alınmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2013, 18 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 

 

82 

 

Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir 

(18 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 18-də Quba Rayon İcra 

Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısına və xanımı Mehriban Əliyevaya məlumat verildi ki, müasir memarlıq 

üslubunda inşa olunan bina şəhərin gözəlliyini daha da artırır. Üçmərtəbəli bina bütün lazımi avadanlıq və 

sistemlərlə təchiz edilmişdir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin hazırda yerləşdiyi bina 1959-cu ildə inşa 

olunmuşdur. Bina təmir olunsa da iş şəraiti üçün əlverişli deyildi. Yeni bina Heydər Əliyev adına 

mədəniyyət və istirahət parkının ərazisində yerləşir. Binanın inşasına ötən ilin avqustunda başlanılmış, bu 

ilin sentyabrında başa çatdırılmışdır. Tikinti işləri ən yüksək səviyyədə aparılmışdır. 

Foyedə ölkəmizin inkişafında böyük xidmətləri olmuş ulu öndər Heydər Əliyevin büstü 

qoyulmuş, Ümummilli Liderin ictimai-siyasi fəaliyyətini əks etdirən fotolardan ibarət stend 

quraşdırılmışdır. Burada Ulu Öndərin müxtəlif illərdə Quba rayonuna səfərlərini əks etdirən fotolar xüsusilə 

böyük maraq doğurur. 

Binanın interyeri zövqlə tərtib olunmuşdur. Ümumilikdə binada 35 iş otağı vardır. Geniş 

otaqlarda hər cür şərait yaradılmışdır. Ən müasir tələblər səviyyəsində qurulan 250 yerlik akt zalı müasir 

səs sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Burada rayonun ictimai-siyasi həyatı ilə əlaqədar müxtəlif tədbirlərin 

keçirilməsi mümkündür. Binada müasir avadanlığın quraşdırıldığı 50 nəfərlik yeməkxana da fəaliyyət 

göstərir. Binada vətəndaşların qəbulu üçün ayrıca otaq da yaradılmışdır. Burada vətəndaşların qəbulunu 

operativ və səmərəli həyata keçirmək üçün geniş imkanlar vardır. 

Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva inzibati binanın operativ idarəetmə mərkəzi 

ilə tanış oldular. Mərkəzdə rayonun icra nümayəndəlikləri ilə birbaşa canlı bağlantı yaratmaq mümkündür. 

Konfrans zalı ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 25 yerlik zal müasir 

tələblərə cavab verir. 

Memarlıq və tikinti şöbəsində yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı Prezident İlham Əliyevə Quba 

şəhərinin baş planı, rayonun elektron xəritəsi və görülən işlərlə bağlı geniş məlumat verildi. 

Prezident İlham Əliyev görülən işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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Gənclər Mərkəzi qubalı gənclərin ictimai fəallığının yüksəldilməsində mühüm rol oynayacaqdır 

(18 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 18-də Quba rayonuna səfəri 

çərçivəsində Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Ölkəmizdə gənclər siyasətinin formalaşması istiqamətində çoxşaxəli tədbirlər görülür. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan dövlət gənclər siyasəti 2003-cü ildən başlayaraq 

Azərbaycanda uğurlu nəticələrlə yadda qalmışdır. Gənclərlə bağlı dövlət proqramları bu proseslərdə çox 

mühüm rol oynamışdır. Hazırda “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramı uğurla 

həyata keçirilir. Bu gün ölkəmizdə gənclərin vətənpərvərlik, azərbaycançılıq və dövlətçilik prinsipləri, 

həmçinin tarixi-mədəni keçmişimizə, milli mənəvi dəyərlərə rəğbət ruhunda tərbiyə olunması prioritet 

istiqamətlərdəndir. Əsas məqsəd gənclərin cəmiyyətin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında 

yaxından iştirakına stimul verməkdir. Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq, 

gənclərin intellektual və yaradıcı potensialının üzə çıxarılması, xüsusilə regionlarda yaşayan gənclərin 

fəallığının artırılması istiqamətində məqsədyönlü layihə və proqramlar həyata keçirilir. Ölkəmizin 

bölgələrində müasir tələblərə cavab verən sosial infrastruktur obyektləri və Gənclər mərkəzləri yaradılır. 

Quba rayonunda da Gənclər Mərkəzinin yaradılması bu məqsədə xidmət edir. 

Azərbaycanın birinci xanımına gül dəstəsi verildi. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə tikilən binanın inşası bir il ərzində 

həyata keçirilmişdir. Quba şəhərinin Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında gənclərin asudə 

vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədilə inşa edilən mərkəzin binası üçmərtəbəlidir. Bu bina 

respublikamızdakı ən böyük Gənclər mərkəzlərindən biridir. 

Mərkəzin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətinin müxtəlif məqamlarını, 

həmçinin gənclərlə görüşlərini əks etdirən fotolardan ibarət guşələr yaradılmışdır. Burada, həmçinin 

gənclərə daim diqqət göstərən ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev mərkəzin 250 yerlik akt zalı ilə tanış oldu. Geniş və işıqlı zalda gənclər 

üçün rayon və respublika səviyyəli tədbirlərin, konfransların və iclasların keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Mərkəzdə gənclər kafesi və karaoke-bar fəaliyyət göstərəcəkdir. Gənclər Mərkəzində kompyuter bilikləri 

və xarici dil üzrə xüsusi kursların təşkili də planlaşdırılır. Əsas məqsəd yeniyetmələr arasında elmi-texniki 

biliklərin təbliği, onların elmi-yaradıcı təşəbbüslərinin artırılması, bu sahədə istedadlı gənclərin üzə 

çıxarılmasıdır. Binadakı tennis və bilyard zalları da gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli keçməsinə şərait 

yaradacaqdır. Mərkəzdəki şahmat otağı bütün lazımi avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Rəsm və xalçaçılıq 

dərnəklərində gənclər bu sənətlərin sirlərini öyrənəcəklər. Burada, həmçinin onların əl işləri 

sərgilənəcəkdir. Mərkəzdə gənclərin müasir texnoloji yeniliklərlə yaxından tanış olmalarına, onların bilik 

və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə yönələn kurslar təşkil ediləcəkdir. Bir sözlə, mərkəz gənclərin 

vaxtlarının səmərəli təşkilində, onların ictimai fəallığının yüksəldilməsində mühüm rol oynayacaqdır. 

Mərkəzlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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Qubada “Yaşıl teatr” istifadəyə verilmişdir 

(18 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 18-də Qubada Heydər Əliyev 

adına mədəniyyət və istirahət parkında inşa olunmuş “Yaşıl teatr”ın açılışında iştirak etmişdir. 

Mehriban xanım Əliyevaya gül dəstəsi təqdim olundu. 

Azərbaycan Prezidenti “Yaşıl teatr”ın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə həm respublika, həm də rayon 

səviyyəli mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsi məqsədilə yaradılan teatrın tikintisinə bu ilin əvvəlində 

başlanılmışdır. Teatrın tamaşa zalı 1000 nəfərlikdir. “Yaşıl teatr”da ən son texnologiyalara əsaslanan səs 

və işıq sistemləri qurulmuşdur. 

Azərbaycan Prezidentinə və xanımına Heydər Əliyev adına parkda inşa olunmuş Bayraq 

kompleksi barədə də məlumat verildi. 

Bildirildi ki, paytaxt Bakı ilə yanaşı, ölkəmizin bölgələrində yaradılan Bayraq meydanları dövlət 

atributlarımıza olan sevgi və hörmətin göstəricisidir. Quba rayonundakı Bayraq kompleksi də bu baxımdan 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Buradakı bayraq dirəyinin hündürlüyü 78 metrdir. 

Qeyd olundu ki, Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında Uşaq Əyləncə Mərkəzi də 

inşa edilmişdir. Ümumi sahəsi 480 kvadratmetr olan kafedə yay və qış zalları fəaliyyət göstərəcəkdir. 
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Qırmızı qəsəbədə salınmış Heydər bağında yaradılan şəraitlə tanışlıq 

(18 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 18-də Qubanın Qırmızı 

qəsəbəsində yeni salınmış Heydər bağında yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 

Məlumat verildi ki, Qırmızı qəsəbədə Heydər bağı Azərbaycanda son dövrlərdə aparılan geniş 

abadlıq-quruculuq işlərinin bütün bölgələri tam əhatə etməsinin əyani göstəricisidir. Belə istirahət 

guşələrinin respublikanın ən ucqar qəsəbələrində yaradılması sakinlərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə 

xidmət edir. Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi uğurlu sosial siyasət bu gün respublikanın istənilən 

bölgəsində öz bəhrəsini verir. 

Ən müasir tələblər səviyyəsində salınmış istirahət məkanında xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin abidəsi ucaldılmışdır. Mərkəzində fəvvarə quraşdırılmış bağın ərazisi 6400 kvadratmetr 

olmaqla gəzinti hissəsindən və yaşıllıq zolağından ibarətdir. Heydər bağında geniş abadlıq-quruculuq işləri 

görülmüş, yaşıllıq zolaqları salınmış, oturacaqlar qoyulmuşdur. Burada balacaların da istirahəti diqqət 

mərkəzində saxlanılmış, onlar üçün yaradılan guşədə müxtəlif attraksionlar və qurğular quraşdırılmışdır. 

Bağın ərazisində üçmərtəbəli qonaq evi, kafe, çayxana, ağsaqqallar klubu mövcuddur. Bağ müasir 

işıqlandırma sistemi ilə təchiz olunmuşdur. 

Heydər bağı ilə tanışlıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti Qırmızı qəsəbənin sakinləri ilə görüşdü. 

Prezident İlham ƏLİYEV çıxış edərək dedi: Sizi ürəkdən salamlayıram. Gözəl park 

yaradılıbdır. Sizi təbrik edirəm. 

Qırmızı qəsəbə Dağ yəhudiləri dini icmasının sədri Boris SİMANDUYEV: Cənab Prezident, çox 

sağ olun. Sizin yolunuzu səbirsizliklə gözləyən Qırmızı qəsəbəyə xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Gələn 

ayaqlarınız var olsun! Sizin buraya gəlişiniz bizim üçün həmişə toy-bayram olur. Gəlişinizlə bizə sevinc 

gətirirsiniz. Bu gəlişinizin əks-sədası hələ sonralar eşidiləcəkdir. Siz buraya gələrkən bizə sevinc, 

xoşbəxtlik bəxş edirsiniz. Başqa ölkələrdə yaşayan dağ yəhudiləri eşidiblər ki, möhtərəm Prezidentimiz 

Qırmızı qəsəbəyə gələcəkdir. Onlar təntənəli görüşlər keçirəcəklər. Bu təntənəli görüşlərdə Sizin şərəfinizə 

çoxlu xoş sözlər deyiləcəkdir. Biz bununla fəxr edirik. Biz xoşbəxt adamlarıq ki, Sizin kimi uzaqgörən, 

xeyirxah, qayğıkeş, humanist bir insan bizim Prezidentimizdir. Siz də xoşbəxtsiniz ki Sizi sevən xalqınız 

vardır. Bu iki amil bizim respublikanı inkişafa aparır. Bütün qələbələrimizin əsas səbəbini də mən bunda 

görürəm ki, Sizi xalq sevir, Siz xalqa qayğı göstərirsiniz. Allah-təalanın xoş nəzərləri Sizin üzərinizdən 

əskik olmasın. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Dediyiniz kimi, 

Azərbaycanın uğurlu inkişafını təmin edən xalqla iqtidar arasındakı birlikdir. O ölkələrdə ki, bu birlik var, 

o ölkələr inkişaf edir. Harada bu, yoxdur, orada problemlər yaşanır. 

Bu gün Azərbaycanın uğurlu inkişafı artıq reallıqdır. Bunu əlbəttə ki, ölkə əhalisi də, beynəlxalq 

ictimaiyyət də görür. Çünki son illər ərzində Azərbaycan kimi iqtisadi cəhətdən inkişaf edən ikinci ölkə 

yoxdur. Bu iqtisadi inkişaf sadəcə olaraq statistik rəqəmlərlə deyil, görülən işlərlə də ölçülür. Qubanın, 

Qırmızı qəsəbənin inkişafı göz qabağındadır. Hər rayonda, hər bölgədə quruculuq, inkişaf işləri gedir. Deyə 

bilərəm ki, rayonlar bir-biriləri ilə rəqabətə çıxır. Rayon sakinləri istəyirlər ki, onların rayonları, şəhərləri, 

qəsəbələri daha da gözəl, abad olsun. Yəni, bu, sağlam bir yarışdır. Bu yarışın nəticəsində Azərbaycan 

güclənir, inkişaf edir, möhkəmlənir və Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri bu ümumi 

inkişafa öz töhfələrini verirlər. 

Dağ yəhudiləri də öz işi, əməyi, Vətənə olan sədaqəti ilə Azərbaycan dövlətçiliyinin 

möhkəmlənməsində çox böyük işlər görmüşlər. Həm burada, həm başqa ölkələrdə yaşayan, amma qəsəbə 

ilə əlaqəni qırmayan vətəndaşlarımız Azərbaycanın inkişafına öz dəyərli töhfələrini verirlər. Mən hər dəfə 

Qubada olarkən çalışıram ki, buraya da gəlim, vətəndaşlarla görüşüm. Çalışıram ki, biz burada çatışmayan 

işləri düzəldək. Bu gün biz Qubanın içməli su layihəsini də açdıq, o cümlədən buraya 24 saat təmiz dağ 

çayının suyu veriləcəkdir. Qazlaşdırma da gedir, kənd yolları da tikilir, ümumiyyətlə, burada gözəl işlər 

görülür. Mən görürəm ki, qəsəbənin sakinləri necə böyük sevgi ilə, məhəbbətlə, zövqlə öz qəsəbələrini 

abadlaşdırırlar. Bu gözəl binalar inkişafın təzahürüdür. Bu qəsəbədən olan vətəndaşlar indi müxtəlif 

ölkələrdə yaşayırlar, qəsəbəni unutmurlar, gəlirlər belə gözəl yerlər yaradırlar. 

Azərbaycan burada yaşayan bütün xalqların vətənidir. Dağ yəhudiləri burada əsrlər boyu 

yaşayırlar və Azərbaycanın üstünlüyü, o cümlədən bax, bu birlikdədir. Bilirsiniz ki, indi Azərbaycanda 

vaxtaşırı mötəbər beynəlxalq tədbirlər keçirilir. Humanitar forumlar, sivilizasiyalararası dialoq forumları, 
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dünya dinlərinin nümayəndələrinin, rəhbərlərinin zirvə görüşləri. Hamı, necə deyərlər, bir fikirdədir ki, 

Azərbaycanda bu sahədə olan işlər ən yüksək zirvədədir. Mən isə həmişə deyirəm ki, bu, bizim həyat 

tərzimizdir. Əlbəttə, dövlət siyasəti də vardır və məqsədyönlü şəkildə aparılır. Amma, eyni zamanda, 

cəmiyyətdə də bax, bu əhval-ruhiyyə yaşanır. Bir-birinə, bir-birinin adət-ənənələrinə, dininə, yaşayış 

tərzinə hörmət xalqımızı, millətimizi, dövlətimizi gücləndirir. Ona görə, mən hər dəfə burada olarkən 

görürəm ki, işlər yaxşı gedir. Diaqnostika mərkəzi tikilib. Otellər tikilir, turistlərin sayı artır. Bu gün mən 

baxdım, gözəl Gənclər Mərkəzi tikilmişdir. Bu şəhərin əsas meydanı çox gözəl görkəm almışdır. Çox sağ 

olun. Sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 
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Qubada əsaslı təmir olunmuş “Qırmızı körpü” sakinlərin rahat gediş-gəlişini təmin edəcəkdir 

(18 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 18-də Qubanın Qırmızı qəsəbəsi 

ərazisində, Qudyalçay üzərindəki tağlı “Qırmızı körpü”nün yenidənqurmadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış 

olmuşdur. 

Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən biri də ölkəmizdə 

yol-nəqliyyat infrastrukturunun müasir səviyyəyə çatdırılmasıdır. Son dövrlərdə bu istiqamətdə əsaslı 

islahatlar həyata keçirilmişdir. Təqdirəlayiq haldır ki, bu islahatlar paytaxt Bakı ilə yanaşı, həm də bölgələri 

əhatə edir. Qudyalçay üzərindəki tağlı körpünün əsaslı şəkildə yenidən qurulması da bu istiqamətdə görülən 

işlərdəndir. Bu körpü ilə sakinlər Qırmızı qəsəbədən qısa yolla Quba şəhərinə gedə bilirlər. “Qırmızı körpü” 

həm də tarixi memarlıq abidəsi kimi vacib əhəmiyyətə malikdir. Bu körpünün yenidən qurulması 

dövlətimizin tarixi-mədəni abidələrimizin qorunması işinə verdiyi diqqəti də nümayiş etdirir. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva “Qırmızı körpü”nün əvvəlki vəziyyətini əks 

etdirən fotolardan ibarət stendlərə baxdılar. 

Bildirildi ki, “Qırmızı körpü” 1851-1854-cü illərdə inşa olunmuşdur. Körpünün yarımdairəvi 

biçimli tağlar sistemi bişmiş kərpicdən hörülmüş və bir-birindən 11,1 metr məsafədə olan dayaqlara 

söykənir. Tağ dayaqlarının istinad etdiyi körpünün bünövrələri yonulmuş daşlardan hörülmüşdür. 

Azərbaycan Prezidentinə tağlı körpünün əsas parametrləri barədə məlumat verildi. 

Diqqətə çatdırıldı ki, körpünün uzunluğu 160, eni 7,6 metr, bünövrədən hündürlüyü isə 7,39 

metrdir. Körpüdəki tağların sayı 14-dür. Təbii aşınmalar nəticəsində tağlarda yaranmış zədələrə görə 

körpüdə hərəkət xeyli müddət dayandırılmışdı. Lakin 2012-ci ilin əvvəlindən əsaslı təmirə başlanaraq 

tağlarda, bünövrədə bərpa və bərkitmə işləri aparılmışdır. Körpü memarlıq abidəsi kimi dövlət tərəfindən 

qorunur. 

Burada dövlətimizin başçısına və xanımına Quba-Qusar-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi 

avtomobil yolu üzərində salınmış körpülər barədə məlumat verildi. 
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Quba-Qusar avtomobil yolunda, Qudyalçay üzərində beşaşırımlı körpü istifadəyə verilmişdir 

(18 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 18-də Quba-Qusar avtomobil 

yolunda, Qudyalçay üzərində beşaşırımlı körpünün açılışında iştirak etmişdir. 

Son dövrlərdə paytaxtla yanaşı, bölgələrdə də yol-nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması 

istiqamətində görülən işlərin miqyası daha da artmışdır. Bu kompleks tədbirlərin nəticəsidir ki, artıq 

respublika əhəmiyyətli yollarla bərabər həm də rayon və kənddaxili yollar müasir səviyyədə inşa edilir. 

Dövlət bu məsələyə daim böyük diqqət və qayğı ilə yanaşır. Yeni yolların və körpülərin salınması, mövcud 

olanların isə əsaslı şəkildə təmir edilməsi respublikada geniş vüsət almışdır. Belə tədbirlərin həyata 

keçirilməsi ilk növbədə sakinlərin rahatlığını və onların sosial məsələlərinin həllinin diqqət mərkəzində 

saxlandığını nümayiş etdirir. Bu, həm də dövlətimizin apardığı məqsədyönlü sosial siyasətin respublikanın 

kəndlərini belə geniş əhatə etdiyini göstərir. 

Azərbaycan Prezidenti və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə körpünün texniki göstəricilərini əks 

etdirən stendlərə baxdılar. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına və xanımına körpünün əsas parametrləri 

barədə məlumat verdi. 

Bildirildi ki, Quba-Qusar avtomobil yolunda, Qudyalçay üzərində beşaşırımlı körpünün inşasına 

2012-ci ildə başlanılmışdır. Təmir işləri qısa müddətdə, həm də yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilmişdir. 

Uzunluğu 136, eni 14,5 metr olan körpüdə dayaqların sayı 6-dır. Körpüdə piyadalar üçün iki metr enində 

keçidlər salınmışdır. Doqquz ballıq zəlzələyə davamlı olan körpünün orta dayağı dörddirəkli konstruksiya 

ilə quraşdırılmışdır. Körpü üzərindən keçən 3,6 kilometr uzunluğunda yeni alternativ yol inşa olunmuşdur. 

Yeni körpünün inşası nəqliyyat vasitələrinin şəhərə daxil olmadan birbaşa Quba-Qusar avtomobil yoluna 

hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu isə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin etmək 

baxımından çox əhəmiyyətlidir. 

Prezident İlham Əliyev körpünün rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 
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Yeni Azərbaycan Partiyası Quba rayon təşkilatının inzibati binasının açılışı olmuşdur 

(18 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 18-də Yeni Azərbaycan 

Partiyası Quba rayon təşkilatının yeni inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir. 

Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya gül dəstəsi təqdim olundu. 

Dövlətimizin başçısı inzibati binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Quba rayon təşkilatının yeni inzibati binasında 

təşkilatın fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Binanın tikintisinə ötən ilin sonlarında başlanılmış, 

bu ilin sentyabrında başa çatdırılmışdır. Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Burada, 

həmçinin Ümummilli Liderin ölkəmizin ictimai-siyasi həyatı, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasının 

fəaliyyəti ilə bağlı gördüyü işləri əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. Ümumilikdə inzibati bina 10 otaq, 

konfrans və iclas zalından ibarətdir. 

Prezident İlham Əliyev otaqlarda yaradılan şəraitlə tanış oldu. Binada informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi xüsusən diqqətdə saxlanmışdır. Binadakı 80 nəfərlik akt zalında 

respublika və rayon əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Məlumat verildi ki, partiyanın rayon təşkilatının 6 min üzvü vardır. Təşkilatın sıraları əsasən 

gənclər hesabına ildən-ilə artır. Hazırda partiya üzvlərindən 2200-ü gənclərdir. Qadınların sayı isə 1800-

dür. 

Prezident İlham Əliyev görülən işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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Prezident İlham Əliyev Qubada Bakı Dövlət Universitetinin tədris-təcrübə və istirahət mərkəzinin 

açılışında iştirak etmişdir 

(18 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 18-də Qubaya səfəri 

çərçivəsində Bakı Dövlət Universitetinin tədris-təcrübə və istirahət mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Açılışda iştirak edən Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya gül dəstəsi təqdim olundu. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, burada yaradılan şəraitlə tanış 

oldu. 

Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov məlumat verdi ki, mərkəzin ərazisi 8 

hektardır. Ərazi 1970-ci ildən istifadə olunur. Son 20 ildə isə burada məcburi köçkünlər məskunlaşmışdı. 

Yeni binanın inşasına 2011-ci ilin sentyabrında başlanılmış, bu ilin sentyabrında başa çatdırılmışdır. Tikinti 

işləri universitetin daxili imkanları hesabına aparılmışdır. 

Mərkəzin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuş, Ulu Öndərin həyat və 

fəaliyyətini əks etdirən fotostend quraşdırılmışdır. Binada “Bakı Dövlət Universitetinin tarixi” və “Tədris-

təcrübə və istirahət mərkəzinin tarixi” adlı fotoguşələr də yaradılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı mərkəzin otelində yaradılan şəraitlə tanış oldular. Bildirildi ki, 

400 nəfər üçün nəzərdə tutulan mərkəzdə universitetin müəllim və tələbələrinin istirahətinə hər cür şərait 

yaradılmışdır. Burada həm professor-müəllim heyəti, həm də tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş otaqlar ən 

müasir standartlara cavab verir. Müxtəlif müzakirələrin aparılması və tədbirlərin keçirilməsi üçün burada 

konfrans zalları təşkil olunmuşdur. Böyük akt zalında istənilən tədbirin keçirilməsi üçün hər cür şərait 

vardır. Müəllim-tələbə heyəti 300 nəfərlik yeməkxananın xidmətlərindən də istifadə edə biləcəkdir. İdman 

zalları müasir avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Burada idmanın müxtəlif növləri ilə məşğul olmaq, həmçinin 

bir sıra yarışların keçirilməsi mümkündür. Mərkəzin əsas bölmələrindən biri də kitabxanadır. Elektron 

formatda təşkil olunan kitabxanada müxtəlif mövzulara aid yüzlərlə ədəbiyyat toplanmışdır. Bundan əlavə, 

tədris-təcrübə və istirahət mərkəzində müxtəlif istiqamətlər üzrə laboratoriyalar təşkil olunmuşdur. Bütün 

bunlar müəllim və tələbələrin daha yaxşı istehsalat təcrübəsi aparmalarına, yerli və beynəlxalq tədbirlərin 

keçirilməsinə yeni imkanlar yaradır. 

 

AZƏRTAC 

2013, 18 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 

 

91 

 

Qubada Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tədris, idman və istirahət kompleksi açılmışdır 

(18 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 18-də Qubaya səfəri 

çərçivəsində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tədris, idman və istirahət kompleksinin açılışında 

iştirak etmişdir.  

Mehriban xanım Əliyevaya gül dəstəsi təqdim olundu. 

Prezident İlham Əliyev kompleksin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Universitetin rektoru Şəmsəddin Hacıyev məlumat verdi ki, kompleks 1969-cu ildə Quba 

rayonunun İkinci Nügədi kəndində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin balansına verilmiş 7 

hektardan artıq ərazidə inşa edilmişdir. Bura universitetin 20 minlik kollektivinin istirahətinin təşkili və 

sağlamlığının möhkəmləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kompleksdə tələbələrin yay və qış 

məktəblərinin, müxtəlif idman yarışlarının və yay düşərgələrinin təşkili üçün bütün şərait yaradılmışdır. 

Burada tikilən 87 otaqdan ibarət üçmərtəbəli otel binasında, eyni zamanda, 162 nəfərin yerləşməsinə imkan 

vardır. Oteldə həm müəllimlərin, həm də tələbələrin istirahətinin təşkili məqsədi ilə bütün meyarlar nəzərə 

alınmışdır. Kompleksin 350 tələbə yeri olan və müasir infrastrukturu ilə diqqət çəkən yay məktəbi də 

yüksək səviyyədə qurulmuşdur. Buradakı auditoriyaların hamısı zəruri avadanlıqla təchiz olunmuşdur. 

Eyni şərait 100 nəfərlik müasir yeməkxanada da mövcuddur. Müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 205 

nəfərlik akt zalında da bütün imkanlar vardır. 

Qeyd olundu ki, beynəlxalq standartlara uyğun qurulan idman kompleksində yaradılan şərait 

diqqət çəkir. Burada voleybol, futbol və basketbol oyunlarının keçirilməsi üçün qapalı idman zalı, saunalar, 

soyunub-geyinmə, trenajor otaqları, VİP-kabinetlər kabinetlər yaradılmışdır. Bundan əlavə, müasir tipli 

qapalı hovuzda tələbələrin üzgüçülüklə məşğul olmaları üçün lazımi şərait vardır. Beynəlxalq standartlara 

cavab verən açıq stadionda futbol, həndbol və digər idman yarışlarının keçirilməsi üçün bütün imkanlar 

nəzərə alınmışdır. 

Bildirildi ki, kompleksin tikinti-quraşdırma işləri çərçivəsində kənd yolları yenidən çəkilmiş, 

işıqlandırma sistemi yaradılmışdır. Burada beş min kvadratmetrdən çox əraziyə asfalt örtüyü döşənmişdir. 

 

AZƏRTAC 

2013, 18 sentyabr 
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Beşulduzlu “Rixos Quba Azerbaijan” otelində görülən işlərlə tanışlıq 

(18 sentyabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 18-də Qubaya səfəri 

çərçivəsində rayonun Əski-İqriq kəndində beşulduzlu “Rixos Quba Azerbaijan” otelində görülən işlərlə 

tanış olmuşdur. 

Otelin otaqlarını gəzən Prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya məlumat verildi 

ki, kompleksin tikintialtı ərazisi 75, ümumi sahəsi isə 202 hektardır. Ərazidə kanat yolu da çəkilmişdir. 

Otel kompleksində restoranlar, hovuz, idman meydançası və digər köməkçi obyektlərin tikilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. Kompleks səkkizmərtəbəli əsas binadan və 16 kottecdən ibarətdir. Burada ümumi sahəsi 27,3 

min kvadratmetr olan süni göl yaradılmışdır. Gölün ətrafında restoran və helikopter meydançası tikilmişdir. 

Gələcəkdə kompleksdə xizək mərkəzinin və digər binaların da inşası nəzərdə tutulur. 

Kotteclərdə yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı bildirildi ki, burada mini-kinoteatr, idman zalı və 

digər otaqlar vardır. Ərazidə, həmçinin tennis kortu, voleybol və futbol meydançaları inşa edilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı tikinti işlərinin yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı tapşırıq və 

tövsiyələrini verdi.     

 

AZƏRTAC 

2013, 18 sentyabr 
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Qubada Azərbaycan Milli Qolf Klubu açılmışdır 

(18 sentyabr 2013-cü il) 

 

Sentyabrın 18-də Prezident İlham Əliyev Qubada Azərbaycan Milli Qolf Klubunun açılışında 

iştirak etmişdir. 

Son illərdə Azərbaycanda idmanın kütləviliyinin artırılması istiqamətində köklü islahatlar həyata 

keçirilir. Bu islahatların bölgələri də əhatə etməsi nəticəsində regionlarda idmanla məşğul olanların sayının 

sürətlə artması müşahidə olunur. İndi regionlarda müasir idman infrastrukturu yaradılır, yenilərinin təməli 

qoyulur. Azərbaycanda idmanın bütün növlərinin inkişafı diqqət mərkəzindədir. Qubada Milli Qolf 

Klubunun yaradılması bunun əyani təsdiqidir. 

Dövlətimizin başçısı klubun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Burada yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı Prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya 

məlumat verildi ki, inşasına ötən il başlanılan klubun 44 qolf avtomobilindən ibarət parkı vardır. 

Azərbaycan Prezidenti və xanımı elektromobillə klubun ərazisini gəzdi. 

Məlumat verildi ki, qolf sahəsinin ümumi ərazisi 92 hektar, meydançanın sahəsi isə 75 hektardır. 

İnzibati bölmədə idman avadanlığı mağazası və kafe vardır. Bu idman obyektinin Cənubi Qafqaz 

regionunda bənzəri yoxdur. Belə ki, bu idman qurğusu regionda 18 dəlikli ilk qolf meydançasıdır. 

Kompleksin ərazisində su maneələri üçün üç süni göl yaradılmışdır. Burada həm də qolf üzrə müxtəlif 

treninqlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Milli Qolf Klubundakı şərait dünya standartlarına tam 

cavab verir. Buna görə də gələcəkdə burada müxtəlif beynəlxalq yarışların yüksək səviyyədə keçirilməsi 

mümkündür. Belə bir obyektin yaradılması nəinki Qubanın, ümumilikdə bölgənin turizm sektorunun 

inkişafına mühüm töhfə verəcəkdir. Bu, regional kiçik və orta biznesin yeni səviyyəyə çatdırılması 

baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Burada Prezident İlham Əliyevə və Mehriban xanım Əliyevaya xatirə hədiyyələri təqdim olundu. 

Azərbaycan Prezidenti yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi, tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2013, 18 sentyabr 
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Prezident İlham Əliyev Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir 

(18 sentyabr 2013-cü il) 

 

Sentyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondunun 

dəstəyi ilə yaradılan Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir. 

Son dövrlərdə Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada yayılması istiqamətində görülən işlərin miqyası 

daha da artmışdır. Bu işdə Azərbaycan dövləti ilə yanaşı, Heydər Əliyev Fondu da çox mühüm və tarixi 

işlər görür. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Fond istər ölkədən kənarda, 

istərsə də respublikamızda bu istiqamətdə çox vacib layihələr reallaşdırır. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi 

ilə Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin yaradılması Fondun bu məsələyə nə dərəcədə həssas 

yanaşdığını nümayiş etdirir. Quba soyqırımı məzarlığı 2007-ci il aprelin 1-də ərazidə torpaq işləri 

görülərkən aşkar edilmişdir. 2009-cu ildə Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə “Quba rayonunda kütləvi qətl 

qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsinə dair tədbirlər planı” təsdiq edilmiş, aşkar olunmuş kütləvi 

məzarlığın yerləşdiyi ərazidə monumental xatirə kompleksinin ucaldılması və abadlıq işlərinin aparılması 

qərara alınmışdır. 2007-ci ilin iyulundan etibarən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya 

və Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən kütləvi məzarlıqda geniş tədqiqat işlərinə başlanılmış, 

2008-ci ilin sentyabrında isə tədqiqat işləri başa çatdırılmışdır. Tədqiqat nəticəsində məzarlığın 1918-ci ildə 

ermənilərin yerli dinc əhaliyə qarşı törətdiyi soyqırımı ilə bağlı olduğu müəyyən edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə kompleksin məlumat mərkəzində 

yaradılmış şəraitlə tanış oldular. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı burada kompleksin sxemini əks etdirən stendlərə baxdılar. 

Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov məlumat verdi ki, kompleksdəki bütün bölmələr və 

eksponatların yanında quraşdırılan xüsusi audio bələdçi qurğuları vasitəsilə ingilis, rus və Azərbaycan 

dillərində ətraflı məlumat almaq mümkündür. 

Kompleksin ekspozisiya zalı ilə tanışlıq zamanı diqqətə çatdırıldı ki, aşkar olunmuş kütləvi 

məzarlığın ümumi sahəsi 514 kvadratmetrdir. Onun 494 kvadratmetrlik hissəsində tədqiqat işləri aparılsa 

da, 20 kvadratmetr ərazi beynəlxalq tədqiqat işləri üçün saxlanılmışdır. Tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq 

məzarlıqda müxtəlif yaş qruplarına aid 400-dən çox insan cəsədinin qalıqları aşkar edilmişdir. Onlardan 

50-dən çoxu uşaqlara, 100-dən çoxu qadınlara, qalanları isə əsasən yaşlı kişilərə aiddir. Müəyyən edilmişdir 

ki, məzarlıqda azərbaycanlılarla bərabər, Qubada yığcam halda yaşayan ləzgi, yəhudi, tat və digər etnik 

qrupların nümayəndələri də amansızcasına qətlə yetirilərək basdırılmışdır. 

Bildirildi ki, kütləvi məzarlığın yerləşdiyi ərazini sel sularından qorumaq məqsədilə Qudyalçayın 

məcrasında uzunluğu 400 metr olan qoruyucu beton bənd inşa olunmuşdur. Ötən əsrin əvvəllərində 

bolşevik-erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan torpaqlarında həyata keçirdikləri soyqırımı siyasəti 

nəticəsində Bakı, Quba, Şamaxı, Göyçay, Cavad, Salyan, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Lənkəran, Gəncə 

və digər bölgələrdə on minlərlə günahsız azərbaycanlı qətlə yetirilmişdir. 1918-ci ilin aprel-may aylarında 

yalnız Quba qəzasında 167 kənd tamamilə məhv edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il 30 dekabr tarixli Sərəncamı ilə Quba şəhərində Soyqırımı 

Memorial Kompleksinin yaradılmasına başlanılmışdır. Kompleksin 3,5 hektarlıq ərazisində geniş 

quruculuq işləri görülmüşdür. Quba Soyqırımı Memorial Kompleksində rəmzi məzarlıq sahəsi 

yaradılmışdır. Qalereyada yaradılan inzibati binanın tikinti sahəsi 320 kvadratmetrdir. Burada zəngin kitab 

fondu ilə təchiz olunmuş kitabxana, arxiv və digər inzibati otaqlar vardır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, kompleksin tərtibatı orijinallığı ilə seçilir. Buradakı abidə üç hissədən – sivri 

uclu bıçaqları xatırladan iki konstruksiya, eləcə də ortada xatirə daşı yerləşən əsas zaldan ibarətdir. 

Abidənin iti ucları ürəkləri parçalayan şiddətli ağrıları təcəssüm etdirir. İti ucların yerin altından çıxması 

isə həqiqəti gizlətməyin mümkün olmadığını göstərir. Abidə bütövlükdə brutto-betondan hazırlanmışdır. 

Memarlar soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq matəm sükutunu təcəssüm etdirməyə 

çalışmışlar. Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə matəm sükutunu təcəssüm etdirmək məqsədilə layihədə hər 

hansı bəzəkdən istifadə olunmamışdır.  

Azərbaycan Prezidentinə və xanımına memorial kompleksin ikinci mərhələsi barədə də məlumat 

verildi. 

Dövlətimizin başçısı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini dərin ehtiramla yad etdi, kompleksin önünə əklil 

qoydu. 
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Sonra Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva kompleksin muzeyindəki eksponatlarla tanış 

oldular. 

Kompleksdə XX əsrin əvvəllərində Quba şəhərinin müxtəlif ərazilərinin görüntüləri, o zaman 

burada aparılan tikinti-quruculuq işləri, əhalinin həyat tərzi haqqında fotolar vardır. Buradakı xüsusi 

bölmədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranma tarixi, bununla bağlı maraqlı fotolar yer almışdır. 

Kompleksdə quraşdırılmış sensor ekranlı monitordakı xüsusi xəritədə ermənilərin ötən əsrdə xalqımıza 

qarşı respublikamızın müxtəlif bölgələrində həyata keçirdikləri soyqırımları barədə bir neçə dildə məlumat 

əldə etmək mümkündür. Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən 

soyqırımı siyasətinin ifşa olunaraq dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində gördüyü işlər, bunun 

üçün imzaladığı sərəncamların nümayiş etdirildiyi guşə də yaradılmışdır. Həmçinin Quba, Cavad, Göyçay, 

Şamaxı və Bakı qəzaları barədə məlumatların və bu qəzalarda ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər haqqında 

dolğun məlumatlar vardır. Bu guşələrə həm də qəzaların əhalisi, müdafiəçiləri, müsəlman qırğınları üzrə 

Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının məlumatları, sənədləri, Paris Sülh Konfransında Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin sənədləri sərgilənir. Kompleksdə kütləvi məzarlığın fotoları, məzarlıq ərazisində 

tapılan soyuq silah və digər əşyalar da vardır. Burada, həmçinin Azərbaycan, İran, Böyük Britaniya və digər 

ölkələrin ictimai, siyasi, dövlət və hərbi xadimlərinin ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri 

soyqırımı barədə fikirləri yer almışdır. Qafqaz İslam Ordusunun və Azərbaycan hərbçilərinin fotoları da 

maraq doğurur. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri soyqırımı zamanı qətlə yetirilənlərin 

xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun atdığı bu addım tarixi əhəmiyyəti ilə 

seçilir. 

Komplekslə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı burada Quba rayon ictimaiyyətinin 

nümayəndələri ilə görüşdü. 

Dövlətimizin başçısı mərasimdə çıxış etdi. 

 

Prezident İlham Əliyevin  

çıxışı 

 

- Bu gün biz Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışına toplaşmışıq. 1918-ci ilin mart-iyul 

aylarında erməni quldur dəstələri Azərbaycanın demək olar ki, bütün ərazilərində dinc əhaliyə qarşı 

soyqırımı törətmişlər. Beş ay ərzində 50 mindən çox soydaşımız erməni faşizminin qurbanı olmuşdur. 

Bakıda, Quba qəzasında, Şamaxıda, Qusarda, İrəvanda, Naxçıvanda, Zəngəzurda, Qarabağda, Lənkəranda, 

demək olar ki, bütün Azərbaycan torpaqlarında bizə qarşı soyqırımı törədilmişdir. Bu memorial kompleksin 

yaradılması hesab edirəm ki, tarixi hadisədir. Bildiyiniz kimi, 2007-ci ildə burada qazıntı işləri aparılarkən 

kütləvi məzarlıq aşkarlanmışdır. Ondan sonra buraya alimlər, ekspertlər ezam edilmişdir və böyük tədqiqat 

işləri aparılmışdır. Tədqiqat işlərinin aparılması nəticəsində aşkar edilmişdir ki, burada minlərlə soydaşımız 

erməni quldur dəstələri tərəfindən amansızlıqla, qəddarlıqla öldürülmüşdür. 2009-cu ilin sonunda mənim 

tərəfimdən Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin yaradılmasına dair Sərəncam imzalanmışdır və 2011-

ci ildən işlər başlanmışdır. Bu gün biz memorial kompleksin açılışını edirik.  

Deyə bilərəm ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq belə memorial kompleks yaradılır. Kompleksin 

tərtibatı çox təsirlidir, memarlığı çox böyük rəmzi məna daşıyır. Bir sözlə, burada nümayiş etdirilən 

eksponatlar bizim tariximizi göstərir. Eyni zamanda, memorial kompleksdə yaradılmış ekspozisiya çox 

böyük məna daşıyır. Kompleksin girişində Quba qəzasının dinc vaxtları öz əksini tapır. Ailələr, vətəndaşlar 

dinc həyat sürürlər. Ondan sonra qanlı günlər, dinc əhaliyə qarşı törədilən vəhşilik əks olunur. 

Ekspozisiyanın sonunda hesab edirəm ki, çox düzgün tərtibat nəticəsində insanlar buradan nikbin əhval-

ruhiyyə ilə ayrılır. Çünki Bakının erməni quldur dəstələrindən azad edilməsi elə bil ki, ekspozisiyanın son 

nöqtəsidir.  

Burada həlak olmuş insanlar müxtəlif dinlərin, müxtəlif millətlərin nümayəndələridir. Onların ermənilər 

üçün bir günahı var idi ki, onlar erməni millətindən deyildilər.  

1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən xüsusi tədqiqat komissiyası yaradılmışdır. 

Komissiya işə başlamışdır, ancaq 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut edəndən sonra bu 

komissiya təbii ki, öz işini dayandırmışdır və komissiyanın fəaliyyəti natamam olmuşdur. Eyni zamanda, o 

vaxt əlbəttə ki, bu faciə, bu qırğın haqqında dünyaya məlumat çatdırmaq üçün bizim imkanlarımız çox 

məhdud idi.  
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Memorial kompleksin ekspozisiyasında ulu öndər Heydər Əliyevin 1998-ci ildə imzaladığı 

Sərəncam da öz əksini tapır - Azərbaycanlıların soyqırımı Sərəncamı. Orada göstərilir ki, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin qərarı ilə komissiya yaradılmışdır və komissiyanın görə bilmədiyi işləri artıq müstəqil 

Azərbaycan dövləti tamamlayır. İlk dəfə olaraq 1998-ci ildə bu soyqırımına hüquqi və siyasi qiymət 

verilmişdir.  

Sovet dövründə təbii ki, tarix təhrif edildiyi üçün bu həqiqətlər bizdən gizlədilirdi. Uzun illər 

Azərbaycan xalqının qanını axıdan quldurlar, - onların da mənfur adları orada göstərilir, - Şaumyan və onun 

kimiləri bizə qəhrəmanlar kimi təqdim edilirdi. Hesab edirəm ki, bu, böyük faciədir. Çünki uzun illər 

xalqımıza qarşı amansızlıqla vəhşilik törədən ünsürlər sovet tarixində qəhrəman kimi təqdim edilirdi, 

onların şərəfinə abidələr ucaldılırdı. Yalnız müstəqillik dövründə biz həqiqi ədaləti bərpa etdik. Gözəl 

şəhərimizi, Bakımızı o abidələrdən təmizlədik və bu gün o yerlərdə gözəl parklar, o cümlədən Sahil parkı 

yaradılıbdır. Yəni, tarix, ədalət zəfər çaldı. Biz bu gün öz tariximizə qayıdırıq. Tarixin bütün məqamlarını 

bilirik, bilməliyik. Gənc nəsil də bilməlidir ki, xalqımız keçmişdə hansı fəlakətlərlə üz-üzə qalmışdır. 

Erməni faşizminə o vaxt düzgün qiymət verilmədiyi üçün sonra tarixin müxtəlif dövrlərində erməni faşizmi 

öz yırtıcı sifətini nümayiş etdirmişdir.  

İkinci Dünya müharibəsi zamanı Hitlerin sərəncamında olan, ona qulluq edən erməni quldurları 

Ermənistanda qəhrəman kimi qəbul edilir, onların şərəfinə abidələr ucaldılır. Bu, onu göstərir ki, müasir 

Ermənistan dövlətinin ideologiyası da faşizm üzərində qurulmuşdur. Hesab edirəm ki, erməni faşizmi 

Azərbaycan alimləri tərəfindən daha geniş şəkildə tədqiq edilməlidir. Hesab edirəm ki, tarixi paralellər 

əsasında çox böyük əsərlər yaradılmalıdır. Şadam ki, son illərdə, o cümlədən mənim təşəbbüsümlə 

alimlərimiz İrəvan xanlığı, bizim tarixi torpaqlarımız haqqında kifayət qədər dolğun və məzmunlu əsərlər 

yaratmışlar. Biz bu tarixi gənc nəsillərə də çatdırırıq. Məsələn, İrəvanın Ermənistanın paytaxtı elan 

olunmasının tarixi hesab edirəm ki, bir çoxlarına bəlli deyildi. Biz bu məsələni qaldıranda, tarixi faktlar 

əsasında bu məsələyə diqqət yetirəndə, artıq bunu həm Azərbaycanda hər kəs bilir, dünyada da bilirlər ki, 

İrəvanın Ermənistan dövlətinin paytaxtı elan edilməsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən verilmiş 

qərar əsasında olmuşdur. Ona görə, hesab edirəm ki, tarixi həqiqətləri əks etdirən böyük elmi əsərlər 

yaradılmalıdır. Onların bir hissəsi artıq yaradılıbdır. Ancaq hesab edirəm ki, bu məsələyə daha da ciddi 

diqqət verməliyik. Ermənilərin bizim tarixi torpaqlarımıza köçürülməsi məsələləri hesab edirəm ki, 

Azərbaycan elmində kifayət qədər işıqlandırılmayıb. Biz hamımız yaxşı bilirik ki, Azərbaycanın ayrılmaz 

torpağı olan Dağlıq Qarabağa ermənilər XIX əsrin birinci yarısında Şərqi Anadoludan və İrandan 

köçürülmüşdür. Onlar orada məskən salmışdır və ondan sonra dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı öz 

təxribatlarını başlamışlar. Yəni, bu tarixi paralel, ondan sonra Bakı soyqırımı, Quba soyqırımı İkinci Dünya 

müharibəsində erməni faşizminin törətdiyi cinayətlər və keçən əsrin sonlarında növbəti dəfə erməni 

faşizminin təzahürləri Azərbaycan tarix elmində geniş şəkildə tədqiq edilməli və gözəl əsərlər 

yaradılmalıdır.  

Dediyim kimi, erməni faşizmi özünü bir daha 1980-ci illərin sonlarında – 1990-cı illərin 

əvvəllərində göstərmişdir. Biz o tarixi də yaxşı xatırlayırıq. Çünki ulu öndər Heydər Əliyevin sovet 

hakimiyyətinin rəhbərliyindən uzaqlaşdırılmasından iki həftə sonra erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağı 

Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirilməsi haqqında məsələ qaldırmışlar. O vaxtkı sovet rəhbərliyi, 

ilk növbədə o vaxtkı rəhbər Qorbaçov və onun ətrafında olan erməni millətçiləri Azərbaycan xalqına qarşı 

böyük cinayətlər törətmişlər. Qanlı Yanvar hadisələri bilavasitə Qorbaçovun əməlləridir. Ondan əvvəl və 

ondan sonra xalqımıza qarşı törədilən cinayətlər artıq tarixdə kifayət qədər öyrənilibdir. O vaxt Heydər 

Əliyev amili ermənilərin əl-qolunu bağlamışdı. Sovet dövründə - 1969-cu ilə qədər ermənilər dəfələrlə 

Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ilə əlaqədar sovet hökumətinə müraciətlər etmişlər. Hətta 

rəsmi səviyyədə müraciətlər etmişlər. Ancaq Heydər Əliyevin qətiyyəti və çox ciddi etirazı buna imkan 

verməmişdir. Ondan sonra Heydər Əliyevin sovet hakimiyyətində fəaliyyəti dövrü başlamışdır. O vaxt da 

əlbəttə ki, ermənilərin təxribat etmək üçün heç bir imkanları olmamışdır. 1987-ci ilin noyabrında – ulu 

öndər Heydər Əliyev vəzifədən gedəndən iki həftə sonra bu məsələ qaldırıldı və demək olar ki, o vaxtdan 

azərbaycanlılara qarşı növbəti soyqırımı prosesi başladı. Təxribatlar törədildi, sovet və dünya mətbuatında 

bu məsələ ilə bağlı yanlış və təhrif edilmiş rəy yaradıldı. Nəticədə 1992-ci ildə Xocalı soyqırımı törədildi. 

Xocalı soyqırımını törədənlər bu gün Ermənistan rəhbərliyində təmsil olunan adamlardır. Bu faciə 

dünyanın gözü qabağında baş vermişdir. Yəni, biz bunu “erməni soyqırımı” mifi kimi heç bir əsası olmayan 

mifologiya əsasında deyil, real faktlar əsasında görürük. Videomateriallar, fotoşəkillər, canlı şahidlərin 

ifadələri – bütün bunlar həqiqətdir və reallıqdır. Ancaq nədənsə bəziləri bunu görmək istəmir, bəziləri bu 
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günə qədər də erməniləri qurban kimi təqdim etmək istəyirlər. Əlbəttə ki, bunun səbəbi vardır. Dünyada 

fəaliyyət göstərən erməni lobbisi və onun nəzarəti altında olan bəzi riyakar və rüşvətxor siyasətçilər tarixi 

tamamilə təhrif edərək bütün günahı Azərbaycanın üzərinə qoymağa çalışırlar. Bu ədalətsizlik bu günə 

qədər də davam edir. Xocalı soyqırımı zamanı 613 günahsız insan ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə qətlə 

yetirilmişdir. Əgər burada uyuyan soydaşlarımız soyuq silahlarla və küt alətlərlə öldürülmüşlərsə, Xocalıda 

artıq soydaşlarımız avtomatlarla, qumbaralarla öldürülmüşdür. Yüzlərlə insan itkin düşmüşdür. Xocalıda 

ermənilər tərəfindən 63 uşaq, 106 qadın öldürülmüşdür. Bu, misli görünməmiş vəhşilikdir.  

Bu gün Azərbaycan dövləti və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai qurumlar, ilk növbədə Heydər 

Əliyev Fondu Xocalı soyqırımının dünyada soyqırımı kimi tanıdılmasında çox böyük işlər görür. Quba 

Soyqırımı Memorial Kompleksinin yaradılmasında da Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətini xüsusilə 

vurğulamaq istəyirəm. “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının başlanması və uğurla davam etdirilməsində də 

Heydər Əliyev Fondu, bizim diaspor təşkilatlarımız və əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti bir nöqtəyə vurur və 

artıq tədricən istədiyimizə nail oluruq. Artıq bir neçə ölkə rəsmi qaydada Xocalı soyqırımını soyqırımı kimi 

tanıyıb və bu proses davam etdirilir. 

Gələcəkdə bu faciələrdən sığortalanmaq üçün erməni faşizminə dünya miqyasında mütləq layiqli 

qiymət verilməlidir. Ancaq əfsuslar olsun ki, ədalətsizlik bu günə qədər davam edir. Mən xatırlayıram ki, 

Azərbaycan zabitini – Ramil Səfərovu Vətənə qayıtdığına və azadlığa buraxdığıma görə mənə qarşı nə 

qədər əsassız ittihamlar səsləndi, nə qədər riyakar xarici siyasətçilər mənə qarşı hücumlar etdilər. Hətta 

Avropa Parlamenti bu məsələ ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir və mənim addımlarımı pisləmişdir. Mən bu 

gün də tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycan öz zabitini Vətənə qaytarmışdır, azadlığa buraxmışdır 

və ədaləti bərpa etmişdir. Ancaq baxın görün, buna görə dünya mətbuatında, müxtəlif beynəlxalq 

təşkilatlarda Azərbaycana qarşı nə qədər əsassız hücumlar edilmişdi.  

Əlbəttə ki, bu hücumların heç bir təsiri ola bilməzdi. Çünki Azərbaycan dövlətinin iradəsinə, 

qərarlarına heç bir qüvvə təsir edə bilməz. Biz ədaləti bərpa etmişik və bundan sonra da öz siyasətimizdən 

dönməyəcəyik. Ancaq nə üçün bu məsələ ilə bağlı öz səslərini ucaldanlar bu gün Ermənistanda faşistlərə 

qoyulan abidələri görmürlər? Nə üçün terror aktları, o cümlədən Avropa ölkələrində bu aktları törədən 

erməni terrorçuları sərbəst buraxılır və Ermənistana qaytarılır, orada isə onlara qəhrəman kimi münasibət 

göstərilir? Nə üçün bunu görmürlər? Bu ədalətsizlik nə vaxta qədər davam edəcək? Bu işğal nə vaxta qədər 

davam edəcək? Beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan torpaqlarımız artıq 20 ilə yaxındır ki, işğal altındadır. 

Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın əzəli, tarixi torpağıdır. Azərbaycan BMT-yə üzv olarkən vahid dövlət kimi 

üzv olmuşdur. Heç bir dövlət bizim ərazi bütövlüyümüzü şübhə altına almır. Nə üçün BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının dörd qətnaməsi icra edilmir? Bütün bu suallar cavabsız qalır. Biz bu suallara cavabları bilirik. Bu 

məsələnin həll olunmamasının səbəblərini bilirik və bunu açıq ifadə edirik. Ancaq bu suallar havada 

qalmamalıdır, bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır.  

Bizim torpaqlarımız işğal altındadır, tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz dağıdılıb, muzeylərimiz 

talan olunub, bütün şəhərlər yerlə-yeksan edilib. Bu memorial kompleksdə Şamaxının görüntüləri əks 

olunub. Burada Şamaxı məscidinin - qədim müsəlman aləmində ən qədim məscidlərdən biri olan Şamaxı 

məscidinin yarıdağılmış vəziyyətdə olan şəkilləri göstərilir. Biz bu ilin may ayında Şamaxı Cümə məscidini 

yenidən bərpa etdik, 743-cü ildə tikilmişdir. Bu məscid bu gün yenidən dindarların üzünə açılmışdır. 

Soyqırımı törədildi, bütün tarixi abidələr dağıdıldı. Bax, Şamaxının bu memorial kompleksdə əks olunan 

dağılmış vəziyyətdə olan şəkilləri bu gün yenə də təkrarlanır. Bu gün Ağdam, Füzuli, Şuşa belə 

vəziyyətdədir və bunu edənlər ermənilərdir. Bunu edənlər bu gün özlərini mədəni millət kimi təqdim etmək 

istəyirlər. Ancaq bunu edənin bir adı var – vəhşi! Başqa ad ola bilməz.  

Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq hüquq normaları işləmir. Beynəlxalq təşkilatların qərarları kağızda 

qalır, ədalətsizlik davam edir. Belə olan halda əlbəttə ki, güclənən Azərbaycan dövləti yalnız öz gücünə 

güvənməlidir və öz gücünə güvənir. Necə ki, bu memorial kompleksin son ekspozisiyasında əks olunduğu 

kimi, 95 il bundan əvvəl Qafqaz İslam Ordusunun fəaliyyəti və yerli qüvvələrlə birlikdə aparılan döyüşlər 

nəticəsində Bakı ermənilərdən təmizləndi. Gün gələcək əgər beynəlxalq hüquq normaları bərpa olunmazsa 

və Ermənistan öz işğalçı siyasətini davam etdirərsə Ordumuz son sözünü deyəcəkdir. Bunu etmək üçün bu 

gün bizim gücümüz vardır. 

Bu gün Azərbaycan Ordusu bu bölgənin – Cənubi Qafqazın ən güclü ordusudur. Bu gün 

Azərbaycan müstəqillik illərində bizim üçün yaradılan imkandan tam şəkildə istifadə edibdir. Əgər 

müstəqillik qazanılanda Ermənistan ilə Azərbaycan arasında iqtisadi və hərbi sahədə paritet var idisə, artıq 

bu paritetdən çoxdan əsər-əlamət qalmayıbdır. Son 10 il ərzində böyük bir yol keçmişik. On il bundan əvvəl 
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Azərbaycanın və Ermənistanın dövlət büdcələri təxminən eyni səviyyədə idi. Bu gün bizim dövlət 

büdcəmiz Ermənistandakından təxminən 10 dəfə çoxdur. Bizim təkcə hərbi məsələlərə xərclədiyimiz vəsait 

Ermənistanın bütün dövlət büdcəsindən təxminən 30-50 faiz artıqdır. Yəni, biz bütün başqa parametrlər 

üzrə böyük üstünlük əldə etmişik – iqtisadi sahədə, siyasi sahədə, dünya birliyində oynadığımız rol 

baxımından. Bu gün Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür və dünya tərəfindən böyük dəstəyə 

malikdir. Bu gün biz artıq fəzaya çıxmışıq. Bizim peykimiz vardır. Bizim iqtisadi inkişafımız çox sürətlidir, 

o cümlədən bax, bu zonada – Quba-Qusar zonasında son illərdə çox böyük işlər görülmüşdür. Şəhərlər, 

kəndlər abadlaşır, investisiya qoyulur. Bizim demoqrafik vəziyyətimiz çox müsbətdir. Artıq 9 milyon 

yarıma yaxın əhalimiz vardır. 

Yəni, bütün bu amillər bizim gücümüzü təsdiqləyir və düşünülmüş siyasətin nəticəsidir. Ermənistan 

isə artıq öz hərəkətləri və bəyanatları ilə açıq şəkildə etiraf edir ki, öz təhlükəsizliyini öz gücünə təmin edə 

bilmir. Biz bunu çoxdan bilirdik. Hesab edirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

ilə məşğul olan bütün tərəflər bunu bilir. Ancaq bu gün Ermənistan məcburdur ki, özü bunu etiraf etsin. 

Bizim qarşımızda nə qədər aciz, nə qədər gücsüz olduğunu, qorxu içində yaşadığını etiraf etsin. Mən bir 

dəfə demişəm ki, erməni xalqı bizdən qorxmamalıdır, öz rəhbərliyindən qorxmalıdır. Qaniçən, yırtıcı, 

quldur, cəllad rəhbərliyindən qorxmalıdır ki, bu gün onlar öz xalqına divan tuturlar, öz xalqını gülləbaran 

edirlər. İndiki Ermənistan rəhbərliyi nə qədər çox hakimiyyətdə qalsa, Ermənistan bir o qədər də tez 

tamamilə çökəcək və tarixi ədalət bərpa ediləcəkdir. Mən tam əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü 

bərpa edəcəkdir. Bütün amillər – güclərin nisbəti, beynəlxalq, iqtisadi-hərbi amillər bunu göstərir. Sadəcə 

olaraq, vaxt gedir. Sadəcə olaraq biz istəyirik ki, bu, tezliklə olsun. Ancaq bu, hərtərəfli və tam şəkildə 

olmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa edilməlidir, Şuşada, Xankəndidə Azərbaycanın 

dövlət bayrağı qaldırılmalıdır və gələcəkdə azərbaycanlılar bütün tarixi torpaqlarında yaşamalıdırlar. Bizim 

tarixi torpaqlarımız İrəvan xanlığıdır, Göyçə, Zəngəzur mahallarıdır. Vaxt gələcək biz orada da 

yaşayacağıq. Mən buna inanıram, buna əminəm. Buna nail olmaq üçün hər birimiz öz səylərimizi 

qoymalıyıq, hər birimiz öz işimizlə o müqəddəs günü yaxınlaşdırmalıyıq. 

Bu gün tarixi gündür. Bir daha demək istəyirəm ki, Quba Soyqırımı Abidə-Memorial Kompleksinin 

yaradılması tarixi məna daşıyır. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda belə memorial kompleks yaradılır və bu 

yaddaş daim bizim qəlbimizdə yaşayacaqdır. 

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin! 

 

X X X 

 

Rayon sakini İsa ŞİRİNOV çıxış edərək dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident. Mən Sizi Quba ictimaiyyəti adından salamlayıram, qədim Quba 

torpağına “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.  

Azərbaycan xalqının gələcək nəsillərinin milli yaddaşının qorunmasına və soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsinin əbədiləşdirilməsinə xidmət edən tarixi bir hadisənin şahidi oluruq. Bu gün Qubamızda Soyqırımı 

Memorial Kompleksinin açılışında iştirak edirik. 2007-ci ilin aprelində Quba şəhər stadionunda, bax bu 

ərazidə yenidənqurma işləri aparılarkən kütləvi məzarlıq aşkar edilmişdir. Bundan sonra Siz, cənab 

Prezident, burada soyqırımına aid böyük kompleksin tikilməsi barədə Sərəncam imzaladınız. Gördüyümüz 

bu kompleks qısa bir müddətdə hazır oldu. İnanırıq ki, bu kompleksin xarici vətəndaşlara, xaricdən gələn 

qonaqlarımıza soyqırımı, ermənilərin başımıza gətirdiyi faciələr barədə mühüm məlumatların 

çatdırılmasında böyük xidmətləri olacaqdır.  

Möhtərəm cənab Prezident, uzun illər yaddaşıma həkk olunmuş bir xatirəni Sizə danışmaq 

istəyirəm. Hələ mən kiçik yaşlarımda olarkən qonşumuzda yaşlı Adil kişi var idi. O, bir gün mənə qorxa-

qorxa, pıçıltı ilə dedi ki, bala, ermənilər bizim düşmənimizdir. Xalqımızın başına gələn bütün bu bəlalar 

onların məkrli siyasətinin nəticəsidir. Mən təəccübləndim, çünki bizə belə bir şey öyrətməmişdilər. Mənim 

təəccübləndiyimi görən Adil kişi bu hadisələrlə əlaqədar başqa daha böyük bir faciəli hadisəni danışdı. O 

dedi ki, Qubaya gələn quldur erməni dəstəsinin başında Hamazasp adında bir qaniçən erməni dururdu. 

Soyqırımının son günləri idi. O, Qubanın mötəbər adamlarını, din xadimlərini Cümə məscidinin həyətinə 

toplayaraq dedi: “Mən buraya Sovet hakimiyyəti qurmağa gəlməmişəm. Mən buraya Qarabağda öldürülən 

ermənilərin qisasını almağa gəlmişəm. Mənə tapşırıblar ki, Xəzər dənizindən Şahdağa qədər olan ərazidə 

müsəlmanları qırım”. Adil kişi daha başqa faciəli hadisələri də mənə danışdı. Çox qəribə idi, həm də xahiş 
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etdi ki, bu barədə mən heç kimə heç nə deməyim. Həmin söhbətdən, cənab Prezident, 60 ildən artıq vaxt 

keçir. İndi mənim 76 yaşım vardır.  

Möhtərəm cənab Prezident, həyəcansız danışmaq olmur. Biz artıq müstəqil dövlətə malikik və 

bizim Sizin kimi aqil bir Prezidentimiz vardır. Müstəqilliyimizin bizə bəxş etdiyi töhfələrdən biri də tarixi 

həqiqətlərimizi, tariximizi obyektiv şəkildə araşdırmaq və bu faktları insanlara olduğu kimi çatdırmaqdan 

ibarətdir.  

Bu gün Sizin açılışını etdiyiniz bu memorial abidə özündə möhtəşəm acı bir tarixi yaşadır. Belə ki, 

1918-ci ildə ermənilər Quba rayonunda, Quba ərazisində minlərlə günahsız uşağı, qadını, qocanı 

vəhşicəsinə qətlə yetirmiş, daha sonra ölənləri, yaralıları, hətta diriləri belə kiçik dərələrdə basdırmışlar. O 

dövrdə qəzanın mərkəzində 2 min, ətraf kəndlərlə birlikdə 16 min insan qətlə yetirilmişdir. Böyük bir 

faciədir. Azərbaycanlılarla yanaşı, soyqırımına bizimlə qardaşcasına yaşayan yəhudilər, ləzgilər, tatlar və 

digər xalqlar da məruz qalmışlar. Ermənilər o vaxt insanları kütləvi halda qırırdılar. 

Cənab Prezident, Siz bu tarixi həqiqətlərin unudulmamasına, daim yaddaşlarda qalmasına 

çalışırsınız. Bakının Xətai rayonu ərazisində Xocalı soyqırımına həsr edilmiş abidə kompleksinin inşası 

barədə göstərişiniz bunun bariz nümunəsidir. Biz bunu alqışlayırıq. Bu, Sizin tariximizə olan 

münasibətinizdir, gənc nəslimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması barədə düşüncələrinizin 

təzahürüdür. Mən də yaşlı nəslin nümayəndəsi kimi, gənclərimizə tövsiyə edirəm ki, xalqımızın başına 

gələn bu müsibətləri unutmasınlar, ondan ibrət dərsi götürsünlər. 

Möhtərəm Prezident, biz əminik ki, xalqımız bir daha nə 1905-ci il, nə 1918-ci il, nə Xocalı, nə də 

digər soyqırımları ilə rastlaşmayacaqdır. Azərbaycanlıların başına dəhşətlər gətirmiş bu qəddar 

düşmənlərimizdən torpaqlarımızı, Qarabağımızı azad edəcəksiniz. Çünki bu gün Azərbaycanımız qüdrətli, 

güclü bir məmləkətə çevrilib. Ölkəmiz tərəqqi yolunu inamla addımlayır, inkişafının zirvəsinə doğru gedir. 

Biz qubalılar bu tərəqqini, inkişafı daim görmək, bunları Sizinlə birlikdə yaşamaq istəyirik.  

Cənab Prezident, mənim ürəyimdə bir fikir var, onu burada demək istəyirəm. Cənab Prezident, Siz 

“Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam” deyən Ulu Öndərin oğlusunuz. 

Siz “Mən ömrünün qalan hissəsini xalqıma bağışlayıram” deyən Ulu Öndərin oğlusunuz. Sizin 

fəaliyyətinizdə Ulu Öndərin bu proqramları öz əksini tapmaqdadır. Siz fəaliyyətə başlayarkən “Mən hər bir 

azərbaycanlının Prezidenti olacağam” dediniz. Siz buna nail oldunuz. Bu gün Siz hər bir azərbaycanlının 

Prezidentisiniz.  

Cənab Prezident, Sizə uzun ömür, cansağlığı arzu edirəm. Allah Sizi qorusun! 

 

X X X 

 

Qırmızı qəsəbə Dağ yəhudiləri dini icmasının sədri Boris SİMANDUYEV çıxış edərək dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident! 

İcazə verin, ölkəmizin dilbər guşələrindən biri olan bağlar diyarı Qubada Qırmızı Qəsəbə əhalisi 

adından Sizi salamlayım və Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyim. 

Bu kütləvi məzarlıq erməni vandalizminin dəhşətlərini əks etdirən mühüm tarixi bir ərazidir. 

Ermənilər tarix boyu azərbaycanlılara qarşı çoxlu qanlı faciələr törətmişlər. Qısa vaxt ərzində belə bir 

möhtəşəm abidə kompleksini ucaltmaqla Siz bütün dünyaya ermənilərin əsl simasını nümayiş etdirirsiniz. 

Ermənilər hər zaman tarixi saxtalaşdırmağa, bu yollarla öz iç üzlərini gizlətməyə çalışıblar. Hətta onu da 

deyim ki, XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlılara qarşı törədilmiş qırğınlar ermənilər üçün ən əlverişli 

məqsədə çatmaq üsulu idi. Torpaqlara birbaşa yiyələnmək niyyətinin əməli cəhdləri tarixi, hüquqi əsasa 

malik olmadığından onlar bu işləri yalnız fiziki müdaxilə ilə həyata keçirməyə başladılar.  

Sizin apardığınız müdrik xarici siyasət nəticəsində artıq dünyanın bir sıra ölkələri Azərbaycan 

həqiqətlərini obyektiv öyrənməyə və ermənilərin mahiyyətini anlamağa başlayıblar. Bir neçə xarici 

dövlətdə tariximizin ən qanlı səhifələrindən biri olan Xocalı soyqırımı rəsmi olaraq tanınıb. Həmin 

dövlətlərin xalqları dərdimizə, ağrımıza şərik çıxıblar. Bu kompleks də tariximizin dünyaya çatdırılmasında 

böyük rol oynayacaqdır. Məhz Azərbaycan tarixi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən bu böyük abidə 

kompleksinin inşasına görə Sizə rayonumuzun bütün əhalisi, Qırmızı qəsəbə dağ yəhudiləri dini icması 

adından dərin təşəkkürümüzü bildirirəm.  

Möhtərəm cənab Prezident! 1918-ci ildə ermənilər Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində qanlı 

qırğınlar törətmişlər, soyqırımı siyasəti həyata keçirməyə başlamışlar. Bu soyqırımı Quba qəzasında da 

xüsusi vəhşiliklə həyata keçirilmişdir. Ermənilər uşaq, qadın, qoca tanımadan minlərlə insanı deyiləsi belə 
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mümkün olmayan qəddar üsullarla qətlə yetirmişlər, yüzlərlə yaşayış məntəqəmizi xarabazara çevirdilər. 

Həmin dəhşətli qırğınlar nəticəsində Qubada yaşayan digər xalqların nümayəndələri, o cümlədən biz dağ 

yəhudiləri də soyqırımına məruz qalmışıq. Biz həmin hadisələr barədə böyüklərimizdən çoxlu söhbətlər 

eşitmişik. Nə qədər insanlıqdan uzaq olasan ki, belə vəhşiliklərə əl atasan! Bu, ancaq ermənilərə xas olan 

keyfiyyətlərdir.  

Fürsətdən istifadə edərək, bir daha dünya xalqlarını ermənilərin xislətini yaxşı öyrənməyə və 

onların törətdikləri vəhşiliklərə hüquqi qiymət verməyə çağırıram.  

Möhtərəm cənab Prezident, Siz ölkəmizdə yaşayan bütün xalqlara olduğu kimi, dağ yəhudilərinə 

də həmişə yüksək diqqət və qayğı göstərmisiniz. Regionumuza hər səfəriniz zamanı Qırmızı qəsəbəyə 

gəlirsiniz, sakinlərlə səmimi söhbətlər aparırsınız, problemlərimizlə maraqlanırsınız, bizə bütün köməyi 

göstərirsiniz.  

Elə bu yaxınlarda Siz 80 illik yubileyim münasibətilə məni ölkəmizin ən yüksək dövlət mükafatlarından 

biri olan “Şöhrət” ordeni ilə təltif etdiniz. Sizi əmin edirəm ki, göstərdiyiniz böyük etimadı doğrultmaq 

üçün bundan sonra da var gücümlə çalışacağam.  

Təkzibedilməz bir həqiqətdir ki, ölkəmiz gündən-günə tərəqqi edir, dünyada qüdrətimiz getdikcə 

artır, əhalimizin güzəranı getdikcə yaxşılaşır. Bununla yanaşı, ölkəmizdə bütün xalqlar bərabər şəkildə 

mehriban bir ailə kimi yaşayırlar. Bunun nəticəsində Azərbaycan bütün dünyada tolerantlıq, xalqlar 

dostluğu rəmzinə çevrilmişdir.  

Möhtərəm cənab Prezident, uzun ömür yaşayan bir insan kimi xoşbəxtəm ki, həyatım bu dövrə 

təsadüf edir. Çünki Azərbaycanın inanılmaz inkişafını gördüm. Qubanın yeni simasını, Qırmızı qəsəbənin 

yeni görkəmini gördüm. Bunun davamını görmək istəyirəm. Sizə ölkəmizin yüksəlişi naminə çətin və 

şərəfli işinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. Ulu Tanrı köməyinizdə olsun. 

 

X X X 

 

Qusar rayon sakini Qorxmaz MURADOV çıxış edərək dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident. Əvvəlcə Sizi bütün qusarlılar adından salamlayır və Sizə “Xoş 

gəlmisiniz!” deyirik. Bədnam erməni daşnaklarının Azərbaycanda soyqırımı aktları təkcə Azərbaycan 

türklərinə qarşı deyil, həm də Azərbaycanda etnik baxımdan zəngin olan şimal bölgəsinin bütün xalqlarına 

- ləzgilərə, buduqlara, tatlara, yəhudilərə, qırızlara qarşı da törədilmişdir. 1918-ci ildə erməni daşnaklarının 

və bolşeviklərin birləşmiş dəstələrinə qarşı şimal bölgəsində gedən döyüşlərdə təbii ki, həmin xalqların 

nümayəndələri də böyük fədakarlıqlar göstərmişlər. Bizim tariximiz yalnız faciələr tarixi deyil, həm də 

qəhrəmanlıqlar tarixidir. 1918-ci il mayın 18-də Quba rayonunun Digah kəndi yaxınlığında “Şimi dərəsi” 

adlanan yerdə ermənilər Azərbaycan xalqına köməyə gəlmiş ləzgilərin müqaviməti ilə rastlaşmışlar. Döyüş 

bir neçə gün davam etmiş və güclü xalq müqavimətinə rast gələn ermənilər böyük tələfatla məğlub olaraq 

geri çəkilmişlər.  

Möhtərəm cənab Prezident, igid oğullarımızın qanı ilə suvarılmış həmin ərazi o vaxtdan başlayaraq 

“Qanlı dərə” adlandırılmışdır. İndiki gənc nəsil ulu əcdadlarımızın, babalarımızın qəhrəmanlıqlarını 

unutmur, Azərbaycan və ləzgi xalqları arasındakı möhkəm dostluq əlaqələrini yaşadaraq nəsildən-nəslə 

ötürürlər.  

Cənab Prezident, Qusarda 31 mart soyqırımı artıq dörd ildir ki, yeni bir məkanda - 2009-cu ilin sentyabrında 

açılışında Sizin də iştirak etdiyiniz “İgid atlı” abidəsi önündə qeyd olunur. Bu abidə həmin döyüşlərdə 

qəhrəmanlıq göstərərək qələbə çalan, eləcə də şəhid olanların xatirəsinə böyük hörmət və ehtiramınızın 

ifadəsidir və daim bizə babalarımızın qəhrəmanlıqlarla dolu mübarizə yolunu xatırladır. Həmin illərin 

hadisələri xalqımız, tariximiz üçün böyük qəhrəmanlıq, igidlik səhifələridir. Biz - ölkənin bütün xalqları və 

millətləri birlik, ümumi düşmənə qarşı dəyanət nümayiş etdirib qələbə çalmağı bacarmışıq və əminəm ki, 

bundan sonra da bacaracağıq.  

Möhtərəm cənab Prezident, ürəyim doludur. Qusardan da danışmaq istəyirəm. Uzun illər həsrətində 

olduğumuz arzular həyata keçir. Xəyallarımız gerçəkləşir. Bu gün Qusar özünün ən xoş çağlarını yaşayır, 

abad bir diyara, möhtəşəm turizm mərkəzinə çevrilir. Son bir neçə il ərzində salınan park və xiyabanlar, 

bir-birinin ardınca tikilərək istifadəyə verilən təhsil, səhiyyə və mədəniyyət obyektləri, sadalamaqla 

bitməyən tikinti və quruculuq işləri Qusarın görkəmini tamamilə dəyişib. Hazırda şəhərimizin küçə və 

meydanları nura qərq olub. Qabaqlar gediş-gəlişi çox çətin olan ucqar dağ kəndlərimizə rahat asfalt yollar 

çəkilib, körpülər salınıb. Kənd evlərimizin çoxunda mavi alov şölələnir.  
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Möhtərəm cənab Prezident, qarşısında durduğumuz bu memorial kompleks görünüşünə görə nadir 

bir abidədir və hər birimiz üçün həm acı xatirədir, həm də böyük fəxrdir. Mədəniyyətimizin və qəhrəmanlıq 

tariximizin inkişafına misilsiz töhfə verəcək bu abidə təbii ki, yetişməkdə olan gənc nəslin hərtərəfli və 

ahəngdar inkişafında, gənclərimizin mənəviyyatca zənginləşməsində, onların milli mədəni və mənəvi 

dəyərlər uğrunda tərbiyəsində böyük rol oynayacaqdır. Gələcəyimizə, yetişməkdə olan gənc nəslə 

göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə Sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Sizi bütün qusarlılar adından əmin 

etmək istəyirik ki, göstərilən bu qayğıya cavab olaraq Vətənə bağlılığımızı hər zaman öz əməli işlərimizlə 

sübuta yetirəcəyik.  

Möhtərəm cənab Prezident, biz var gücümüzlə çalışacağıq ki, bu ənənəni - rəşadət, sədaqət, dostluq, 

qardaşlıq ənənəsini bundan sonra da, gələcəkdə də davam etdirək və ən böyük qələbəmizi Qarabağda qeyd 

edək. Allah işinizi avand etsin. 

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ağac 

əkdilər. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

AzərTAc 

18 sentyabr 2013-cü il  
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal bölgəsinə səfəri 

“Rixos Quba Azerbaijan” otel kompleksi açılmışdır 

Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak etmişdir 

(20 dekabr 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizin şimal regionuna səfəri 

çərçivəsində dekabrın 20-də Qubada “Rixos Quba Azerbaijan” otel kompleksinin açılışında iştirak etmişdir. 

Avropa və Asiya arasında körpü rolu oynayan Azərbaycanda iqtisadiyyat, idman, mədəniyyət, 

incəsənət və digər sahələrdə əldə olunan yüksək nailiyyətlər xarici iş adamları ilə yanaşı, turistlərin də 

ölkəmizə marağını artırmışdır. Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu siyasət nəticəsində ölkəmizdə 

turizmin inkişafı istiqamətində mühüm layihələrin icrası da buna əlverişli zəmin yaradır. Bu baxımdan 

Azərbaycanda otel biznesinin daha da inkişafı üçün kompleks tədbirlər reallaşdırılır. Bu otellərdə 

müştərilərə yüksək səviyyəli xidmətlər göstərilir. 

Dünyada mövqeyini daha da möhkəmləndirməyi qarşıya məqsəd qoyan Azərbaycan artıq ən 

mötəbər beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edən ölkədir. Bundan başqa, Azərbaycanda qeyri-neft 

sektorunun aparıcı sahəsi kimi turizmin inkişafı da başlıca prioritetlərdəndir. Hazırda ölkəmizdə otel 

biznesinin dünya standartları səviyyəsində qurulması, qonaqların və turistlərin qəbulu üçün silsilə tədbirlər 

reallaşdırılır. 

Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət nəticəsində bu gün ölkəmizin 

bütün bölgələri kimi, Quba da öz qədim və tarixi görkəmini saxlamaqla müasirləşir. Rayonda 2011-ci ilin 

aprelində tikintisinə başlanmış və artıq istismara hazır olan “Rixos Quba Azerbaijan” otel kompleksi də 

həmin istiqamətdə atılan addımlardan biridir. Prezident İlham Əliyev bu ilin sentyabrında Qubaya səfər 

edərkən bu otelin mükəmməl infrastruktura və müasir xidmət şəbəkəsinə malik bir kompleks kimi 

formalaşması üçün müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini vermişdi. Ölkəmizdə bu cür komplekslərin sayının 

çoxalması Azərbaycanın iqtisadi potensialını nümayiş etdirməklə yanaşı, həm də respublikamıza gələn 

turistlərin sayının artmasına zəmin yaradır. “Rixos Quba Azerbaijan” oteli təkcə Quba rayonu üçün deyil, 

bölgə üçün də əhəmiyyətli turizm obyektidir. Otel mükəmməl infrastruktura malikdir. 

Dövlətimizin başçısı otelin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, “Rixos Quba Azerbaijan” oteli Qudyalçayın sahilində inşa olunmuşdur. 

Yüksək keyfiyyətli müxtəlif xidmətlərin göstəriləcəyi otel kompleksi maraqlı memarlıq üslubunda 

tikilmişdir. Avanqard və modern memarlıq üslublarının sintezi əsasında inşa edilən binanın interyerinin 

tərtibatında xaricdə hazırlanan mebel və aksessuarlardan istifadə olunmuşdur. Turistlərin Heydər Əliyev 

Beynəlxalq Aeroportundan “Rixos Quba Azerbaijan” otelinə çatdırılması üçün özəl VİP servis və 

helikopter xidməti göstəriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev komplekslə tanış oldu. Bildirildi ki, otel kompleksi yeddimərtəbəli əsas binadan, 

16 villadan, üç restoran və bir gecə klubundan, əyləncə parkından, qolf sahəsində və digər müasir xidmət 

obyektlərindən ibarət olmaqla 210 hektar ərazini əhatə edir. Oteldə tennis kortu, voleybol, basketbol, mini 

futbol sahələri də yaradılmışdır. Villalar 7 otaqdan ibarətdir. Bundan əlavə, sauna, masaj otağı, idman 

salonu, ev kinoteatrı, istirahət otağı, terraslar və digər xidmət infrastrukturu müştərilərin ixtiyarına 

veriləcəkdir. 

Otelin “The Challette” restoranı yüksəklikdə - mənzərəli ərazidə yerləşir. Restorana getmək üçün kanat və 

avtomobil yolları vardır. Restoran qonaqlara müxtəlif çeşiddə yeməklər təklif edir. Ərazisi 2,6 hektar olan 

süni gölün ətrafında qurulmuş “Le Coquet” restoranında isə dəniz məhsullarından yeməklər hazırlanır. 

“Mosaic restaurant” isə otelin əsas iaşə obyekti kimi, qonaqlara səhər, nahar və şam yeməkləri təklif edir. 

Eyni zamanda, bu restoranda dünya mətbəxinin ləziz nümunələri də təklif olunur. Qonaqlar 24 saat ərzində 

otaqlara yemək və içki sifariş verə bilərlər. Burada fəaliyyət göstərən “Planet Quba” əyləncə mərkəzi 1000 

nəfər üçün nəzərdə tutulmuş ailəvi məkandır. Əyləncə mərkəzi bütün növ xidmətlər və hər cür oyun 

avadanlığı ilə təchiz olunmuşdur. Oteldə 4-12 yaşındakı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan “Rixy clubda” 

balacalara əyləncəli proqram təşkil edilir. Burada müxtəlif mərasimlər keçirmək üçün gözəl şərait vardır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, kompleksdəki “Rixos SPA & Welness” sağlamlıq mərkəzinin ümumi ərazisi 

1800 kvadratmetrdir. Burada açıq və qapalı hovuz, masaj otağı, trenajor zalı və gözəllik salonu vardır. Əsas 

binadakı otaqlar ən modern mebel, yataq dəsti, avadanlıqla təchiz olunmaqla zövqlə tərtib edilmişdir. 

“Rixos Quba Azerbaijan”da “Şimal”, “Xəzər” və “Bakı” adlı üç görüş zalı vardır. “Xəzər” zalında 
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görüşlərdən əlavə, 1500 nəfərlik təntənəli tədbirlər, forumlar və şənliklər keçirmək planlaşdırılır. Oteldə 

meşədə gəzinti, xüsusi maşınlarla “safari” bölgə turu təşkil olunacaqdır. 

Kompleksə xüsusi gözəllik verən qolf sahəsinin ərazisi 68 hektardır. Burada Azərbaycanda ilk və 

yeganə qolf kursları təşkil olunacaqdır. Kanat yolu ilə qonaqlar üçün xüsusi dağ gəzintisi xidmətləri 

göstəriləcəkdir. Kompleksin ərazisi tam abadlaşdırılmışdır. “Rixos Quba Azerbaijan” otelində 300-dən çox 

daimi iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. 

Komplekslə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı otelin kollektivi ilə görüşdü. 

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, oteldə xidmət göstərəcək heyət yüksək hazırlıq kursu 

keçmişdir və onların əksəriyyətini yerli kadrlar təşkil edir. 

 

Otelin kollektivini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi: 

- Otelin açılışı münasibətilə sizi təbrik edirəm. Gözəl oteldir, ən yüksək standartlara cavab verir. 

“Rixos” otellər qrupu dünya səviyyəsində məşhur brenddir. Şadam ki, artıq Azərbaycanda da “Rixos” oteli 

vardır və məhz bölgələrdə, Quba rayonunda. Bu da ölkəmizin ümumi inkişafını göstərir. Bu, onu göstərir 

ki, Azərbaycanda, ölkəmizin hər bir yerində gözəl xidmət sahələri yaranır. 

Son illər ərzində Bakıda bir neçə beşulduzlu otel açılmışdır. Təkcə son iki ildə “Kempinski”, 

“Hilton”, “Marriott”, “Four Seasons”, “Jumeirah”, “Fairmont” otelləri tikilmişdir, daha əvvəl “Hyatt” oteli 

var idi. Yəni, Bakıda dünya şöhrətli səkkiz otel şəbəkəsi vardır. Bu proses artıq bölgələrdə başlamışdır. 

Qubada da bu, birinci beşulduzlu oteldir. Dünən Qusar rayonunda, Şahdağda iki beşulduzlu otel açılmışdır. 

Üçüncüsünün inşası davam edir. Yəqin ki, gələn ilin ortalarına qədər o da hazır olacaqdır. Yəni, bu, şimal 

zonasının ümumi inkişafını şərtləndirən sahədir. Mən dəfələrlə demişəm ki, şimal zonasının inkişafı daha 

çox turizmlə bağlı olmalıdır və biz artıq bunu görürük. Belə otellər hər bir böyük şəhərə yaraşıq verə bilər. 

Şadam ki, Quba rayonunda belə gözəl otel vardır. 

Mən sentyabr ayında burada olmuşam. O vaxt biz qolf meydançasının açılışını qeyd etdik. Ondan 

sonra villalarla da tanış oldum. Burada o vaxt hələ inşaat gedirdi. İndi demək olar ki, otel tam hazırdır. 

Bilirəm ki, Yeni il ərəfəsində çoxlu qonaqlar gözlənilir. Əminəm ki, burada hər kəs özünü rahat hiss 

edəcəkdir. 

Hesab edirəm ki, bütövlükdə gələcəkdə ölkəmizin digər bölgələrində də beşulduzlu, dördulduzlu, 

üçulduzlu otellər tikiləcəkdir. Çünki bu gün Azərbaycanı dünyada tanıyırlar. Azərbaycanda gedən inkişaf 

dünya ictimaiyyətinin diqqətini çəkir. Azərbaycanda inkişaf üçün bütün imkanlar - gözəl təbiət, gözəl iqlim, 

qonaqpərvər insanlar, təhlükəsizlik, - Azərbaycan bəlkə də dünyanın ən təhlükəsiz yerlərindən biridir, - 

insanların xoş münasibəti vardır. Əlbəttə ki, xidmət də yüksək səviyyədə olmalıdır. Mənim buna şübhəm 

yoxdur. Çünki bir daha demək istəyirəm ki, “Rixos” dünya miqyasında tanınmış brenddir. 

Bu otelin tikintisi ölkəmizin ümumi inkişaf dinamikasını göstərir. Hətta dünyanı bürümüş böhran 

illərində də ölkəmizə böyük investisiyalar qoyulur. Dövlət və özəl qurumlar investisiyalar qoyur. Dövlət 

və özəl sektorun tərəfdaşlığı bu gün Azərbaycanda özünü göstərir. Əminəm ki, gələcəkdə Qubada və ətraf 

rayonlarda yeni gözəl otellər, istirahət zonaları tikiləcəkdir. 

Sizi qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı münasibətilə 

təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

 AzərTAc 

20 dekabr 2013-cü il 
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Qusar 

 
2009, 18 sentyabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Quba-Qusar rayonlarına səfəri: Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyev Qusar rayonunun mərkəzində Ulu Öndərin büstünü ziyarət etmişdir 

➢ Qusar şəhərində Dövlət Bayrağı meydanı ilə tanışlıq 

➢ Samur-Həzrə yolunun yenidən qurulmasına başlanmışdır 

➢ Qusarda Heydər Əliyev parkı salınacaq və muzey-kompleksi tikiləcəkdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin təməlqoyma mərasimində iştirak 

etmişdir 

➢ “Suvar” dağ turizm mərkəzi ilə tanışlıq 

➢ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yeni binasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq 

➢ Qanlı dərə döyüşlərində qələbə çalan qəhrəmanların şərəfinə ucaldılan abidənin açılışı 

 

2010, 12 avqust 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qusar rayonuna səfəri: Bakı-Rusiya Federasiyası sərhədi 

yolunun üzərində yerləşən Şabran dairəvi yolu və körpü kompleksi istifadəyə verilmişdir 

➢ Bakı-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi avtomobil yolunun əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş 34 

kilometrlik hissəsinin açılışı olmuşdur 

➢ Qusar şəhərində Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

➢ Samur-Həzrə yolu əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Yuxarı Zeyxur sərhəd zastavasında olmuş, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü 

ilə tikilmiş kənd məktəbinə baxmışdır 

➢ “Samur” gömrük buraxılış məntəqəsi istifadəyə verilmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev “Qusar-1” su elektrik stansiyasının təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Şahdağ qış-yay turizm kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur 

➢ Qusar rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

 

2011, 24 sentyabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Quba və Qusar rayonlarına səfəri: Qusarda Şahdağ qış-yay 

turizm kompleksinin tikintisi sürətlə davam edir 

 

2012, 16-17 fevral 

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

abidəsini ziyarət 

➢ Qusarda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır 

➢ Qusarda Şahmat Mərkəzi istifadəyə verilmişdir 

➢ Prezident İlham Əliyev Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışında iştirak etmişdir 

➢ Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin tikintisinin birinci mərhələsi üzrə tamamlama işləri ilə tanışlıq 

 

2012, 20 dekabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qusar rayonuna səfəri: “Qusar-1” kiçik su elektrik stansiyası 

istismara verilmişdir 

➢ Qusar-Ləzə avtomobil yolunun açılışı olmuşdur 

➢ Şahdağ qış-yay turizm kompleksinə daxil olan “Zirvə” otelində yüksək xidmət şəraiti yaradılmışdır 

➢ Prezident İlham Əliyev Qusarda “Qaya” otelinin açılışında iştirak etmiş, “Şahdağ Resort SPA” 

otelində aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur 

 

2013, 19-20 dekabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal bölgəsinə səfəri: Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev Qusarda “Şahdağ”, “Pik Palas” otellərinin açılışında və 2013-cü ilin idman yekunlarına 

həsr olunan mərasimdə iştirak etmişdir: Prezident İlham Əliyevin nitqi 

➢ Qusarda “Şahdağ” qış-yay turizm kompleksində yüksək xidmət şəraiti yaradılmışdır 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Quba-Qusar rayonlarına səfəri 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qusar rayonunun mərkəzində Ulu Öndərin büstünü ziyarət 

etmişdir 

(18 sentyabr 2009-cu il) 

 

Sentyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qubaya səfərini başa 

çatdıraraq Qusar rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Qusar şəhərinin mərkəzindəki Heydər bağında ulu öndərin büstünü 

ziyarət edərək, önünə gül dəstəsi qoydu. 

 

AZƏRTAC 

2009, 18 sentyabr  

 

  

https://azertag.az/
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Qusar şəhərində Dövlət Bayrağı meydanı ilə tanışlıq 

(18 sentyabr 2009-cu il) 

 

Sentyabrın 18-də Prezident İlham Əliyev Qusar şəhərində Dövlət Bayrağı meydanı ilə tanış 

olmuşdur. 

Qusar şəhərinin girəcəyində ən yüksək yerdə inşa olunmuş Dövlət Bayrağı meydanının tikintisinə 

bu ilin mayında başlanılmışdır. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin dəstəyi ilə inşa olunmuş 

meydanın ərazisi 16 min kvadratmetrdir. Tikinti işlərini “Bərpa-N” MMC həyata keçirmişdir. Meydanın 9 

min kvadratmetrlik sahəsində yaşıllıq salınmış, yerli iqlimə uyğun 5 min ağac, dekorativ gül kolları 

əkilmişdir. Sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmış, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. 

Dəniz səviyyəsindən 689 metr yüksəklikdə yerləşən meydanda 65 metr hündürlüyündə dirəkdə 

Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Ərazinin metereoloji vəziyyəti nəzərə alınaraq bayraq üçün 12 tonluq dirək 

ucaldılmışdır. Bayrağın eni 10, uzunluğu 20 metrdir. 

Prezident İlham Əliyev meydanın layihəsi ilə tanış oldu, şəhərin mənzərəsini seyr etdi. 

 

AZƏRTAC 

2009, 18 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 

 

108 

 

Samur-Həzrə yolunun yenidən qurulmasına başlanmışdır 

(18 sentyabr 2009-cu il) 

 

Dövlətimizin başçısı sentyabrın 18-də Samur-Həzrə yolunun plan-sxemi ilə tanış oldu. 

Prezidentin 2009-cu il 27 avqust tarixli Sərəncamı ilə yolun yenidən qurulmasına dövlət başçısının 

Ehtiyat Fondundan 6,5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Uzunluğu 23 kilometr, eni 6 metr olan yol 16 min 

nəfərə qədər əhalinin yaşadığı 27 kənd və qəsəbəni birləşdirir. Yol Samur qəsəbəsindən başlanır və Həzrə 

kəndindən sonra üç istiqamətdə - Həzrə-Mucuq, Həzrə-Sudur, Həzrə-Zuxul və Yuxarı Tahircal 

istiqamətlərində davam edir. Yolun artıq 7 kilometri yenidən qurulmuşdur. 

 

AZƏRTAC 

2009, 18 sentyabr  
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Qusarda Heydər Əliyev parkı salınacaq və muzey-kompleksi tikiləcəkdir 

(18 sentyabr 2009-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 18-də Qusar rayonunda inşa olunacaq Heydər Əliyev parkı və 

muzey-kompleksinin eskiz layihəsi ilə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, kompleks 10 hektar ərazidə yerləşəcəkdir. Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti 

hesabına inşa olunacaq kompleksin gələn ilin mayında istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Kompleksin ərazisində ulu öndərin abidəsi qoyulacaqdır. Qranitdən hazırlanacaq heykəlin hündürlüyü 

postamentlə birlikdə 23 metr olacaqdır. İnşa ediləcək ikimərtəbəli Heydər Əliyev Mərkəzi 1000 

kvadratmetr sahəni əhatə edəcəkdir. Burada ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillər, 

eksponatlar, kitablar sərgilənəcəkdir. Kompleksin ərazisində əhalinin istirahəti üçün hər cür şərait 

yaradılacaq, musiqili fəvvarə quraşdırılacaq, dekorativ gül və bəzək kolları əkiləcək, rahat oturacaqlar 

qoyulacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev layihə ilə bağlı tövsiyələrini verdi. 
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Prezident İlham Əliyev Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin təməlqoyma mərasimində iştirak 

etmişdir 

(18 sentyabr 2009-cu il) 

 

Qusar rayonuna səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin 

təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir. 

Kompleksin baş planı və eskiz layihəsi ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 

Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksi Qusar rayonunun mərkəzindən 30 kilometr şimalda yerləşəcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı gilizi kompleksin bünövrəsinə buraxdı, beton qarışığı tökdü. 

Sonra Prezident İlham Əliyev kompleksin maketinə baxdı. 

Qeyd olundu ki, planlaşdırılan tikinti sahəsi Şahdağ Milli Parkının ərazisindədir. Şahdağ Qış-Yay 

Turizm Kompleksinin tikintisi dağ xizək idmanı, digər qış idman növləri ilə məşğul olmaq üçün geniş 

imkanlar yaradacaqdır. Kompleksin ərazisində tennis, futbol və basketbol meydançaları, örtülü idman 

qurğuları, aquapark və hovuzlar, əyləncə-oyun kompleksləri olacaqdır, istirahətə gələnlərə piyada və at ilə 

gəzinti və digər xidmətlər təklif ediləcəkdir. Kompleksdə müxtəlif uzunluqda 21 buraz yolu çəkiləcəkdir. 

Burada xizəkçilərin tam təchizatla xizək yolunun zirvəsinə çatdırılması üçün kürsü tipli qaldırıcı 

qurğulardan istifadə olunacaqdır. Xizək yolları müxtəlif mürəkkəblik dərəcələrində layihələndirilmişdir. 

Ümumi sahəsi 2 min hektardan çox olan kompleksin tikintisi 4 mərhələdə həyata keçiriləcəkdir. 

Birinci mərhələdə vacib kommunikasiya xətləri çəkiləcək, 11 qaldırıcı, xizək yolları, süni göl və qar 

avadanlığı quraşdırılacaqdır. 312 yerlik beşulduzlu, 346 yerlik dördulduzlu, 282 yerlik üçulduzlu hotellərin 

və kiçik yaylaq evlərinin, kotteclərin tikilməsi planlaşdırılır. 

İkinci mərhələdə qaldırıcılar şəbəkəsinin və mədəni-idman qurğularının, kotteclərin tikintisi və 

bağların salınması nəzərdə tutulur. 

Üçüncü mərhələ isə, əlavə xizək yollarının salınmasını və yaşayış zonasının genişləndirilməsini 

əhatə edir. Avstriyalı mütəxəssislərin layihəsi əsasında bütün fəsillərdə qar yağdırmaq üçün xüsusi aparat 

və su anbarı yaradılacaqdır. Dəniz səviyyəsindən 2 min metr yüksəklikdə tikiləcək mərkəzdə 5 min işçi 

çalışacaqdır. 

Kompleksdə ticarət mərkəzləri, restoranlar, əyləncə, xidmət və məişət obyektləri, o cümlədən 

avtomobillər üçün yerüstü və yeraltı dayanacaqlar tikiləcəkdir. 

Məlumat verildi ki, 2011-ci ildə başa çatacaq tikinti işlərinə nəzarəti Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi həyata keçirəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev kompleksə gələn yolun yüksək səviyyədə tikilməsi və kommunikasiya 

xətlərinin çəkilməsi, tikintinin müasir standartlar səviyyəsində aparılması ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini 

verdi. 
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“Suvar” dağ turizm mərkəzi ilə tanışlıq 

(18 sentyabr 2009-cu il) 

 

Sentyabrın 18-də Prezident İlham Əliyev Qusarda, Şahdağın ətəyində mənzərəli bir məkanda 

yerləşən “Suvar” dağ turizm mərkəzinin fəaliyyəti ilə də tanış olmuşdur. 

Məlumat verildi ki, mərkəzin ümumi ərazisi 5 hektardır. Dəniz səviyyəsindən 1850 metr 

hündürlükdə olan bu mərkəzdə 3, 2 və 1 otaqlı 28 kottec vardır. Onların hamısı müasir tələblər səviyyəsində 

və yüksək zövqlə qurulmuşdur. Mərkəzdə iki yeməkxana, avtomobillər üçün xüsusi dayanacaq da vardır. 

Eyni vaxtda 100 qonağı qəbul edə bilən mərkəzin həyəti abadlaşdırılmış, gözəl şəlalə qurulmuşdur. 

Qonaqların mənalı istirahəti üçün ərazidən axan çayda balıq ovu ilə də məşğul olmaq mümkündür. 
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Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yeni binasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq 

(18 sentyabr 2009-cu il) 

 

Sentyabrın 18-də Prezident İlham Əliyev Qusar rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yeni binasında 

tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Binanın təməli ötən ilin sentyabrında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə qoyulmuşdur. Xəstəxana 

binası müasir tələblərə cavab verən tibbi müəssisə kimi layihələndirilərək inşa edilir. İnşaat işləri müasir 

texnologiya və qabaqcıl təcrübə əsasında həyata keçirilir. 

Prezident İlham Əliyev xəstəxananın baş planına baxdı. 

Bildirilmişdir ki, 230 çarpayılıq xəstəxana 3,5 hektar ərazini əhatə edir. Burada cərrahiyyə, 

reanimasiya, diaqnostika, ultrasəs müayinəsi, stasionar diaqnostika, yoluxucu xəstəliklər və doğum 

şöbələri, vərəm dispanseri olacaqdır. Yeni səhiyyə ocağı ən müasir avadanlıqla təchiz ediləcəkdir. 

Tikinti işlərini Dövlət Neft Şirkətinin sifarişi ilə “Aristin” şirkəti həyata keçirir. Xəstəxana 

dördmərtəbəli əsas korpusdan və yeddi köməkçi binadan ibarət olacaqdır. 

Səhiyyə ocağı gələn il istifadəyə veriləcəkdir. 
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Qanlı dərə döyüşlərində qələbə çalan qəhrəmanların şərəfinə ucaldılan abidənin açılışı 

(18 sentyabr 2009-cu il) 

 

Sentyabrın 18-də Prezident İlham Əliyev 1918-ci ildə Qusardakı Qanlı dərədə erməni silahlı 

dəstələri üzərində qələbə çalmış Qusar və Quba qəhrəmanlarının şərəfinə ucaldılan abidənin açılışında 

iştirak etmişdir.  

Bildirilmişdir ki, tarixin şanlı mərhələsinin gənc nəsillərə ötürülməsi məqsədilə ucaldılan bu abidə 

Azərbaycan gəncliyinin ata-babalarımızın qəhrəmanlıq salnaməsini daha yaxşı öyrənmələri və yadda 

saxlamaları üçün əsl mənbədir. Bu qəhrəmanlıq abidəsinin müəllifi əməkdar rəssam, heykəltəraş Şərif 

Şərifovdur.  

 

Dövlətimizin başçısı İlham ƏLİYEV abidənin üzərindəki ağ örtüyü açdı və bu münasibətlə 

Qusar ictimaiyyətinin nümayəndələrini təbrik edərək dedi:  

- Mən sizi qarşıdan gələn Ramazan bayramı münasibətilə təbrik etmək istəyirəm, sizə cansağlığı, 

xoşbəxtlik arzulayıram. Bu gün gözəl hadisədir. Qanlı dərədə erməni quldur dəstələri üzərində qələbə 

çalmış qəhrəmanların şərəfinə Qusarda çox gözəl, möhtəşəm abidə ucaldılıb.  

Bütövlükdə deyə bilərəm ki, son illər ərzində Qusarda işlər çox yaxşı gedir. Yaxşı abadlıq işləri 

aparılır. Rayonun problemlərinin həlli üçün əməli tədbirlər görülür. Bu gün “Şahdağ” Elektrik Stansiyasının 

açılışını qeyd etdik. Bu stansiya 100 meqavat enerji istehsal edəcək və beləliklə, bütün şimal zonasını çox 

keyfiyyətli və etibarlı enerji ilə təmin edəcəkdir.  

Bildiyiniz kimi, artıq bir ilə yaxındır ki, Qusarda mərkəzi xəstəxana tikilir. Əminəm ki, xəstəxana 

gələn il istifadəyə veriləcək və beləliklə, rayonun səhiyyə problemlərinin həlli üçün praktiki tədbirlər 

görüləcəkdir.  

Samur-Həzrə yolunun tikintisi ilə bağlı mənim Sərəncamıma uyğun olaraq Prezidentin Ehtiyat 

Fondundan vəsait ayrıldı və artıq işlərə başlanmışdır. Bütün digər məsələlər də öz həllini tapacaqdır. Biz 

sizinlə keçən il görüşmüşdük. Ondan əvvəlki illərdə də görüşmüşdük. Keçən il Qusarda gözəl Olimpiya 

Mərkəzinin açılışını qeyd etdik. Bildiyimə görə, bu mərkəz artıq təkcə idman üçün deyil, eyni zamanda 

turizm üçün də yararlıdır və buraya turistlər də gəlir. Bu gün Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin təməl 

daşı qoyulacaqdır. Deyə bilərəm ki, bu, Azərbaycanda son illər ərzində qeyri-neft sektorunda 

investisiyaların həcminə görə ən böyük layihədir. Bu layihəyə 100 milyonlarla dollar vəsait qoyulacaqdır 

və Qusarda, Şahdağda dünya miqyaslı yay-qış kurortu, dağ-xizəyi kurortu tikiləcəkdir. Şübhə yoxdur ki, 

biz bunu yaradandan sonra həm minlərlə yeni iş yerləri açılacaq, həm də turistlərin sayı artacaq və bir sözlə, 

Qusar beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcəkdir.  

Bütün bunları biz ona görə edirik ki, Azərbaycanın bütün bölgələri inkişaf etsin, Azərbaycanın 

bütün problemləri öz həllini tapsın. Bütün bölgələrdə müasir infrastruktur yaradılır, yollar çəkilir, abadlıq 

işləri aparılır. Qusar şəhəri də gözəlləşir, gözəl abadlıq işləri aparılır, parklar salınır. Bakıdan şimal 

istiqamətinə gözəl beton yol çəkilir. Yəni bütün bunlar Azərbaycanı gücləndirir və Azərbaycanda yaşayan 

hər bir vətəndaş da bu gözəl imkanlardan bəhrələnməlidir.  

İndi dünyada iqtisadi böhranın yaşanmasına baxmayaraq ölkəmizin iqtisadiyyatı artır. 

Azərbaycanda yeni müəssisələr açılır - xəstəxanalar, parklar, elektrik stansiyaları, yollar, məktəblər və s. 

Bu onu göstərir ki, bizim iqtisadi və siyasi xəttimiz düzgün xətdir.  

Biz bu xətdən dönməyəcəyik. Azərbaycan son illər ərzində öz imkanlarını böyük dərəcədə 

genişləndirə bilib və Azərbaycanda bütün insanlar mehribanlıq, qardaşlıq şəraitində bir ailə kimi yaşayır.  

Bundan sonra da şimal zonasının inkişafı üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Mən əminəm ki, Qusar 

rayonunda bundan sonra da belə gözəl hadisələr çox olacaqdır. Bir daha sizi ürəkdən salamlayıram və sizə 

uğurlar, cansağlığı arzulayıram.  

Göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına Qusar əhalisinin minnətdarlığını 

çatdıran ağsaqqal Binyamin ZALOV dedi:  

- Möhtərəm Prezidentimiz, icazə verin, bütün qusarlılar adından Sizi salamlayım, bütün qusarlılar 

adından Sizə “Xoş gəlmisiniz” deyim.  

Əziz Prezidentimiz, Siz hər dəfə Qusara gələndə qusarlılar üçün bir bayram olur, bir şənlik olur. 

Bu gün camaat Qusarın mərkəzində açılan bu abidənin önündə böyük bir fəxrlə yığılıb Sizi qarşılayır. Bu 

abidə özlüyündə böyük bir tarixi hadisədir. Bu abidə bizim doğma Azərbaycanımızın bütövlüyünün, burada 



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 

 

114 

 

yaşayan bütün xalqların dar gündə bir-birinə dayaq durmasının və düşmənə qarşı mübarizə aparmasının 

böyük bir rəmzidir.  

Əziz Prezidentimiz, biz qusarlılar həmişə dövlətçilik uğrunda, Vətən uğrunda mübarizənin 

önündə olmuşuq. Lazım gələrsə, biz həmişə düşmənə qarşı vuruşmağa hazırıq.  

Əziz Prezidentimiz, qusarlılar Sizi çox sevir. Ona görə Sizi çox sevir ki, Siz Qusara böyük qayğı 

göstərirsiniz. Fürsətdən istifadə edib, mən demək istəyirəm ki, heç bir qüvvə, heç bir fitnə-fəsad qusarlıları 

Vətənə olan məhəbbətindən, Sizə olan sədaqətindən döndərə bilməz. İstər sülh cəbhəsində, istər hərb 

cəbhəsində – bütün qusarlılar Sizin arxanızda dayanıbdır.  

Cənab Prezident, bu gün fəxr edirik ki, biz çiçəklənən Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşlarıyıq. Biz qusarlılar çox sevinirik ki, bizim Sizin kimi Prezidentimiz var, Sizin 

kimi rəhbərimiz vardır. Cənab Prezident, biz Sizə arxalanırıq, Sizə güvənirik. Allah Sizi qorusun, Allah 

Sizə kömək olsun.  

Qusar rayonu möhtəşəm Azərbaycan ailəsinin bir üzvü kimi fəaliyyət göstərir, yaşayır, genişlənir, 

tərəqqi edir. Siz hər dəfə Qusara gəlib-gedəndə Qusarda özünüzdən bir yadigar qoyursunuz. O dəfə gələndə 

olimpiya kompleksində biz Sizi qarşıladıq. Özü də yağışlı bir gün idi. Siz gəlib bizimlə səmimi görüşdünüz. 

Elə bil ki, bir ailə başçısı, ata, qardaş kimi bizi içəri dəvət etdiniz. Bir masa arxasında oturduq. Siz bizə 

respublikada gedən yeniliklər haqqında danışdınız. Biz də öz problemlərimiz haqqında Sizə söhbət açdıq.  

Cənab Prezident, üstündən bir il keçməmiş bütün problemlərimiz öz həllini tapıb.  

Sonda mən demək istərdim ki, Qusar inkişaf edir, tərəqqi edir. Sizin xeyir-duanızla bünövrəsi 

qoyulan və keçən il istifadəyə verilən Olimpiya-İdman Kompleksi uğurla fəaliyyət göstərir. Bu gün orada 

hətta Avropa çempionatı, yarışlar keçirilir. Bu, bizim üçün böyük fəxrdir. Bundan sonra, Qusarda Sizin 

keçən il təməlini qoyduğunuz xəstəxana binası tikilir. Hansından danışım, Qusarda işlər çoxdur. Məktəblər 

tikilir, parklar salınır, küçələr gözəlləşir, yeni su, qaz xətləri çəkilir. Qusara böyük bir firavanlıq gəlib.  

Mən fürsətdən istifadə edərək, ağsaqqalların bir sözünü burada qeyd etmək istəyirəm. Onlar 

deyirlər ki, həyat, kəndin həyatı, inkişafı gözəl yoldan başlayır. Siz o dəfə gələndə biz xahiş etdik ki, Samur-

Həzrə yolunun tikintisinə, onun təzədən bərpasına kömək göstərəsiniz.  

Sizin Sərəncamınızdan heç bir ay ötməmiş orada işlər başlanıb. Artıq iki kilometrdən yuxarı 

məsafəyə asfalt döşənib. Həmin yol 27 kəndi birləşdirir. Bu kəndlərdə 16 min əhali yaşayır. Bütün bu 

əhalinin arzusu idi ki, həmin yol yenidən qurulsun. Siz bu əhalini arzusuna çatdırmısınız. Əziz 

Prezidentimiz, nəinki öz arzusuna çatdırmısınız, hətta hər bir evə sevinc, şadlıq bəxş etmisiniz. Allah Sizi 

həmişə xoşbəxt eləsin. Allah Sizi bu xalqın başı üzərindən əskik etməsin.  

Fürsətdən istifadə edərək deyirəm ki, rayonumuzda səhiyyə, mədəniyyət, maarif sahəsində böyük 

quruculuq işləri həyata keçirilir. Bu da Heydər Əliyev Fondunun, onun prezidenti, Milli Məclisin deputatı 

Mehriban xanım Əliyevanın sayəsində baş verir. Əziz Prezidentimiz, biz bilirik ki, Sizinlə birlikdə 

Mehriban xanım da rayonumuza böyük diqqət göstərir. Xahiş edirəm, qusarlıların salamını ona çatdırın.  

Qusar ağsaqqallarının Sizə gözəl bir hədiyyəsi vardır. Mən çox xahiş edirəm ki, bu hədiyyəni 

qəbul edəsiniz. Bu hədiyyə elə-belə bir hədiyyə deyildir. Bu, xəncərdir, igidliyin, mərdliyin nişanəsidir. 

Cənab Prezident, Allahdan arzu edirik ki, sözünüz bu xəncər kimi kəsərli olsun, apardığınız siyasətiniz də 

bu xəncər kimi iti olsun.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Mən də öz növbəmdə sizə söz verirəm ki, bundan 

sonra da sizin bütün xahişlərinizi yerinə yetirəcəyəm. Keçən il biz görüşəndə və siz mənə Samur-Həzrə 

yolu haqqında deyəndə artıq bir az gec idi. Çünki bu ilin büdcəsi demək olar ki, hazır vəziyyətdə idi. Ona 

görə də biz bu ilin büdcəsinə bu yolu sala bilmədik. Ancaq bir yol tapdıq və Prezidentin Ehtiyat Fondundan 

6,5 milyon manat vəsait ayrıldı, artıq işlər başlamışdır.  

Mən çox şadam ki, bu yolun tikintisi başlayıb və siz qeyd etdiyiniz kimi, 16 min əhali bu yoldan 

istifadə edir. Başqa yollar da tikiləcəkdir. Bu gün biz bütövlükdə Qusarın yol infrastrukturuna bir daha 

baxdıq, gördük ki, bu kəndləri birləşdirmək, insanlara rahatlıq vermək, rayonu gözəlləşdirmək üçün hələ 

çoxlu yollar çəkilməlidir.  

Bütün məsələlər öz həllini tapır. Bizim əsas nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, sözlə əməl arasında 

fərq yoxdur. Nəyi deyiriksə, onu da edirik. Nəyi edirik? Onu edirik ki, insanların tələbatını ödəyir. İnsanlara 

nə lazımdır? Sabit şərait, təhlükəsiz vəziyyət. Bu, Azərbaycanda vardır və Azərbaycanda sabitlik tam 

şəkildə bərqərar edilib. Maddi rifah, insanların yaşayış səviyyəsi ildən-ilə yaxşılaşır. Tibbi xidmət – gözəl 

xəstəxana tikilir və mən göstəriş verdim ki, xəstəxana gələn ilin axırına istifadəyə verilsin. Yaxşı məktəblər, 

turizm, idman, yollar, elektrik enerjisi. İstifadəyə verilmiş elektrik stansiyası bütün bu zonanın elektrik 
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enerjisini təmin edəcəkdir. O, əlavə xətlərlə “Xaçmaz” Elektrik Stansiyası ilə birləşəcək və beləliklə, bütün 

bu bölgə dayanıqlı elektrik enerjisi alacaqdır.  

Əminəm ki, növbəti illərdə Qusar əhalisi həmişə olduğu kimi, Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına, 

müstəqilliyimizin möhkəmlənməsinə öz dəyərli töhfəsini verəcəkdir. Bütün dövrlərdə qusarlılar 

Azərbaycan dövlətçiliyi uğrunda vuruşmuşlar. Bu gözəl abidə bunun bariz nümunəsidir. Bütün vətəndaşlar, 

bütün xalqlar bir ailə kimi düşmənə qarşı vuruşmuş, şəhid vermiş və tarixdə ucalmışlar. Bu birlik, bu 

qardaşlıq bu gün də vardır. Azərbaycanın xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün xalqlar, bütün millətlər bir 

ailə kimi yaşayır. Heç bir ayrı-seçkilik yoxdur və olmayacaqdır. Bizim üçün hər bir vətəndaş əzizdir, 

doğmadır. Mən görəndə ki, Qusar qısa müddət ərzində öz simasını demək olar ki, dəyişib, gözəlləşib çox 

sevinirəm. Bizim görüşlərimiz hələ çox olacaqdır. Qusarda hələ açılışlar bundan sonra da olacaqdır. Mən 

əminəm ki, nəzərdə tutduğumuz bütün məsələlər öz həllini tapacaqdır. Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik 

arzulayıram. Sağ olun.  

Rayon sakini: Əziz və hörmətli Prezidentimiz cənab İlham Əliyev. Siz Qusara xoş gəlmisiniz. 

Sizin hər dəfə Qusara gəlişiniz biz qusarlıları həqiqətən səmimi qəlbdən sevindirir. Bu gün də elə gözəl 

günlərdən biridir.  

 

X X X  

 

Sonra Prezident İlham Əliyev mərasim iştirakçıları ilə abidə qarşısında xatirə şəkli çəkdirdi.  

 

AzərTAc 

18 sentyabr 2009-cu il 

 

  



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 

 

116 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qusar rayonuna səfəri 

Bakı-Rusiya Federasiyası sərhədi yolunun üzərində yerləşən Şabran dairəvi yolu və körpü 

kompleksi istifadəyə verilmişdir 

(12 avqust 2010-cu il) 

 

Avqustun 12-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qusar rayonuna səfəri çərçivəsində Bakı-

Rusiya Federasiyası sərhədi yolunun üzərində yerləşən Şabran dairəvi yolu və körpü kompleksinin 

açılışında iştirak etmişdir. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına məlumat verərək bildirdi ki, Nəqliyyat 

Nazirliyinin sifarişi ilə Bakı-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi yolunun tikintisinə 2008-ci ilin martında 

başlanılmışdır. İnşaat işlərinə 7 min işçi qüvvəsi və 3 minədək xüsusi texnika cəlb olunmuşdur. Tikinti 

işləri mərhələlərlə aparılmışdır. 

Körpünün ümumi uzunluğu 540 metr, eni də, hündürlüyü də 23 metrdir. Hərəkət hissəsi 4 zolaqdan 

ibarət olan körpünün hər iki tərəfində piyadalar üçün 1,5 metr enində səki salınmışdır. Körpünün üzərindəki 

ayırıcı zolaqda müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. 

Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün körpünün üzərində iki qoruyucu sədd 

düzəldilmişdir. Üçmərtəbəli dayaqlar üzərində tikilmiş körpü 16 aşırımdan ibarətdir. Hər aşırımın uzunluğu 

32 metrdir. 

Körpü 8-9 ballıq seysmik təsirlərə davam gətirməyə hesablanmışdır. Baş verə biləcək sel və 

daşqınlarla bağlı etibarlı mühafizə sistemi yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verilmişdir ki, körpünün inşa edildiyi ərazi sürüşmə zonası hesab 

edilir. Xarici mütəxəssislərin də yaxından iştirakı ilə aparılan müzakirələrdən sonra dairəvi yolun bir 

hissəsini təşkil edən 2 kilometrlik sürüşmə ərazisindən 4 milyon kubmetr torpaq daşınmış və digər tədbirlər 

görülmüşdür. Beynəlxalq əhəmiyyətli Bakı-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi yolunun üzərində yeni 

körpü kompleksinin inşa edilməsi ilə Şabran şəhərinin mərkəzində yaranan tıxac problemi həllini tapmışdır. 

Dövlətimizin başçısına respublikanın avtomobil yollarının yenidən qurulması ilə bağlı yeni 

layihələr barədə də məlumat verildi. 

Prezident İlham Əliyev Şabran dairəvi yolu və körpü kompleksinin açılışını bildirən lenti kəsdi. 

 

Dövlətimizin başçısı İlham ƏLİYEV inşaatçıları təbrik edərək dedi: 

- Salam. Sizi körpünün açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Gözəl, nadir körpüdür. Bu, 

Azərbaycanda son illər ərzində tikilən körpülərin içərisində ən uzun körpüdür. Yəni bu, onu göstərir ki, 

Azərbaycan şirkətləri belə böyük layihələri icra etməyə qadirdir. Çox şadam ki, yerli şirkət bu işi böyük 

keyfiyyətlə görübdür. İndi yol həm rahatlıq gətirəcək, həm də bunun təhlükəsizlik baxımından böyük 

əhəmiyyəti vardır. Artıq Şabranın içindən yol keçməyəcək və təhlükəsizlik baxımından da bunun böyük 

əhəmiyyəti vardır. 

Azərbaycanın inkişafı üçün yol tikintisi çox mühüm rol oynayır. Bütün istiqamətlərdə yollar tikilir 

- kənd yolları, şəhərlərarası yollar, magistral yollar. Azərbaycanın inkişafına bunun çox böyük dəstəyi, 

köməyi vardır. Bu, çox böyük maliyyə vəsaiti tələb edən layihələrdir və yola qoyulan investisiyalar öz 

iqtisadi səmərəsini bəlkə 10 ildən, 15 ildən sonra verəcəkdir. Amma bizim üçün əsas odur ki, ölkəmizin 

inkişafı təmin olunsun, bütün regionlarda müasir infrastruktur yaradılsın. Yol tikintisi hər bir bölgənin 

iqtisadi inkişafını şərtləndirən amillərdən biridir. Mən əminəm ki, bu yolun istismarı nəticəsində bütün bu 

bölgədə, şimal bölgəsində iqtisadi inkişaf, sənaye müəssisələrinin yaradılması, turizmin inkişafı daha da 

sürətlə gedəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Quba-Qusar bölgəsində turizm potensialımız çox böyükdür, orada 

böyük işlər görülür, Azərbaycanda ən böyük turizm mərkəzi yaradılır – bu yolun yüksək səviyyədə olması 

əlbəttə ki, turizmin inkişafına da kömək göstərəcəkdir. 

Bütövlükdə Azərbaycanda son illər ərzində yol tikintisinə çox böyük diqqət göstərilir və bu işlərlə 

məşğul olan bütün qurumlar – dövlət qurumları, özəl şirkətlər bütün işləri çox yüksək peşəkarlıqla görürlər. 

Bu işlər göz qabağındadır. Bunları danmaq, görməmək mümkün deyildir. Azərbaycan vətəndaşları hər gün 

görülən bu işləri görürlər və ondan istifadə edirlər. 

Bütün bu işlərə görə mən sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm, uğurlar arzulayıram. Əminəm 

ki, gələcəkdə Azərbaycanda yol tikintisi sahəsində hələ çox işlər görüləcəkdir. Bizdə bütün proqramlar, 

planlar, maliyyə resursları vardır. Bir şey qalır ki, bütün bu işlər yüksək keyfiyyətlə və qısa müddət ərzində 

görülsün. Bir daha bu gözəl hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bir daha demək istəyirəm, məni 
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ən çox sevindirən odur ki, bütün bu işləri yerli şirkətlər, yerli fəhlələr, mühəndislər, işçilər görüblər. 

Əminəm ki, siz bundan sonra da bütün işləri yüksək keyfiyyətlə görəcəksiniz. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonra dövlətimizin başçısı sükan arxasına əyləşib avtomobili özü idarə edərək Bakı–Quba-Rusiya 

Federasiyası dövlət sərhədi avtomobil yolunun əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş 131-165-ci kilometrlik 

hissəsinin açılış mərasiminə gəldi. 

 

AZƏRTAC 

2010, 12 avqust  

  

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 

 

118 

 

 

Bakı-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi avtomobil yolunun əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş 34 

kilometrlik hissəsinin açılışı olmuşdur 

(12 avqust 2010-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev avqustun 12-də Bakı-Quba–Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi avtomobil 

yolunun əsaslı şəkildə yenidən qurulan 131-165-ci kilometrlik hissəsinin açılışında iştirak etmişdir. 

Prezident İlham Əliyevə qədim Şabran şəhərinin maketi nümayiş etdirildi və aparılan arxeoloji 

qazıntılar, həmçinin Çıraqqala tarix və memarlıq abidəsinin maketi əsasında burada həyata keçiriləcək 

tədbirlər barədə məlumat verildi. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi avtomobil 

yolunun 131-165-ci kilometrliyində görülən işlər və yeni layihələr barədə dövlətimizin başçısına ətraflı 

məlumat verdi. 

Bildirildi ki, 34 kilometrlik bu yolun inşasına 2009-cu ilin iyulunda başlanıb və tikinti 2 mərhələdə 

aparılıb. Birinci mərhələdə 15 kilometrlik, ikinci mərhələdə isə qalan 19 kilometrlik hissə əsaslı bərpa 

edilib. Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişi ilə yenidən qurulan bu yolun torpaq yatağının eni 15 metr, hərəkət 

hissəsinin eni isə 7,5 metrdir. Yolun 2 hərəkət zolağı vardır və örtüyü asfalt-betondur. 

Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası sərhədi avtomobil yolunun yenidən qurulan 34 kilometrlik bu 

hissəsindəki 7 körpüdə təmir işləri aparılıb. 

Prezident İlham Əliyev yolun müasir standartlara uyğun yenidən qurulmuş 34 kilometrlik 

hissəsinin açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Dövlətimizin başçısı inşaatçıları təbrik etdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2010, 12 avqust  

 

  

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 

 

119 

 

Qusar şəhərində Ulu Öndərin abidəsini ziyarət 

(12 avqust 2010-cu il) 

 

Avqustun 12-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qusar rayonuna gəlmişdir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı Qusar rayonunda da hərtərəfli inkişafa təkan 

vermişdir. İstər rayon mərkəzi, istər kənd və qəsəbələr müasir görkəm alır. Ölkəmizin iqtisadi gücü artdıqca 

yenidənqurma və abadlıq işləri də sürətlənir. Yenidənqurma tədbirləri zamanı beynəlxalq təcrübə ilə milli 

üslubun üzvi şəkildə uzlaşdırılması diqqətdə saxlanılır. Füsunkar təbiətin qoynunda yerləşən Qusar 

rayonundakı müasir tikililər, sosial obyektlər, istirahət ocaqları və yaşıllıqlar birlikdə bənzərsiz mənzərə 

yaradır. Bütün bunlar ölkəmizdə həyata keçirilən kompleks yenidənqurma tədbirlərinin səviyyəsini dolğun 

əks etdirir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Qusar şəhərinin mərkəzindəki Heydər bağında ulu öndərin abidəsini 

ziyarət edərək, önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, ulu öndərin abidəsinin yerləşdiyi Heydər bağında geniş 

yenidənqurma və abadlıq işləri aparılmışdır. Burada müasir işıqlandırma sistemi və yeni oturacaqlar 

quraşdırılmışdır. Bağdakı yaşıllıq zolağı xeyli genişləndirilmişdir. Bu istirahət məkanında əhalinin asudə 

vaxtının səmərəli təşkili üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2010, 12 avqust  
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Samur-Həzrə yolu əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir 

(12 avqust 2010-cu il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 12-də Samur-Həzrə yolunun açılışında iştirak 

etmişdir. 

Qusar rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri Prezident İlham Əliyevi hərarətlə qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il 27 avqust tarixli Sərəncamı ilə yolun 

yenidən qurulmasına dövlət başçısının ehtiyat fondundan 6,5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Bu 

avtomobil yolu Qusar rayonunda geniş miqyasda tikinti-quruculuq işlərinin həyata keçirildiyi və turizm 

potensialının inkişaf etdirildiyi indiki zamanda müasir yol infrastrukturunun yaradılması baxımından 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Uzunluğu 23 kilometr, hərəkət hissəsinin eni 7 metr olan bu yol 16 min nəfərə 

qədər əhalinin yaşadığı 27 kənd və qəsəbəni birləşdirir. Yol Samur qəsəbəsindən başlanır və Həzrə 

kəndindən sonra üç istiqamətdə - Həzrə-Mucuq, Həzrə-Sudur, Həzrə-Zeyxur istiqamətlərində davam edir. 

Samur-Həzrə yolunun yenidənqurmadan əvvəl tam dağılmaq üzrə olan 600 metrlik hissəsi 30 metr sola 

çəkilməklə yenidən tikilmiş, yol yatağı 12 metrə qədər genişləndirilmişdir. Yol boyunca bir sıra ərazilərdə 

istinad divarları tikilmiş, suötürücü borular qoyulmuş, yolun yatağı qaldırılmış və digər işlər görülmüşdür. 

Yolda 1000-dən çox siqnal dirəyi və 100 ədəd nişan qoyulmuşdur. 

Əsaslı şəkildə yenidən qurulan Samur-Həzrə yolu ilə yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyev 

ölkənin yol infrastrukturunun müasirləşdirilməsinə dair növbəti tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2010, 12 avqust  
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Prezident İlham Əliyev Yuxarı Zeyxur sərhəd zastavasında olmuş, Heydər Əliyev Fondunun 

təşəbbüsü ilə tikilmiş kənd məktəbinə baxmışdır 

(12 avqust 2010-cu il) 

 

Avqustun 12-də Prezident İlham Əliyev yeni inşa olunan Yuxarı Zeyxur sərhəd zastavasında 

olmuşdur. 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, general–leytenant Elçin Quliyev dövlətimizin başçısına raport 

verdi. 

DSX-nin rəisi sərhəd zastavası və buradakı sərhəd mühəndis-texniki qurğular barədə Prezident, Ali 

Baş Komandan İlham Əliyevə məlumat verdi. 

 

X X X 

 

Sonra dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa edilmiş 

Yuxarı Zeyxur kənd orta məktəbində də oldu və burada kənd sakinləri ilə görüşdü. 

Dövlətimizin başçısı İlham ƏLİYEV dedi: - Gözəl məktəbdir, şəraiti də, səviyyəsi də yaxşıdır. 

Kənd sakini dövlətimizin başçısına minnətdarlıq edərək dedi: - Uşaqlarımızın sevinci böyükdür. 

Bizim kənd rayon mərkəzindən uzaqdır. Çox razıyıq, təşəkkürümüzü bildiririk. Artıq dərəcədə 

təşəkkürümüzü bildiririk ki, biz bu günü gördük, balalarımız bu günü gördülər. Balalarımız bu cür 

məktəbdə oxuyurlar. 

Prezident İlham ƏLİYEV: - Bilirsiniz ki, bu yol çox bərbad vəziyyətdə idi. Siz hələ nisbətən 

yaxında yaşayırsınız. Amma uzaqda yaşayanlar gör nə əziyyət çəkmişlər. İndi 23 kilometr yeni yol 

çəkilibdir. 

Kənd sakini: - Mənim həyat yoldaşım 15 ildir o yuxarı kəndə səhər-axşam işə gedib gəlir, mühasib 

işləyir. Özüm də SDK-ya hər səhər-axşam gedəcəyəm bu yolla. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. 

Prezident İlham ƏLİYEV: - Mən sizin üçün işləyirəm, sizin üçün çalışıram. Sizin üçün hər şeyi 

edəcəyik. 

Kənd sakini: - Allah Sizi qorusun! 

Prezident İlham ƏLİYEV: - Bilirsiniz, indi rayon mərkəzi ilə də əlaqə rahat olubdur. 

Kənd sakini: - İlham müəllim, Siz ulu öndərimizin yadigarısınız. Biz inanırdıq ki, belə olacaqdır. 

O inamı Siz doğrultmusunuz. 

Prezident İlham ƏLİYEV: - Mən beşinci dəfədir ki, Qusara gəlirəm. Sonuncu dəfə gələndə söz 

vermişdim ki, sizin problemlərinizi həll edəcəyəm. 

Kənd sakini: - Siz Azərbaycanı dünyaya tanıtmısınız. Cənab Prezident, nə qədər tez-tez gəlsəniz o 

qədər bizim işimiz yaxşı olar. Xahiş edirik tez-tez gəlin. Biz Sizin gəlişinizi səbirsizliklə gözləyirik. 

Prezident İlham ƏLİYEV: - Məni növbəti görüş gözləyir, turizm mərkəzində olacağam. Orada da 

böyük tikinti işləri gedir. Qusarı turizm mərkəzinə çevirmək üçün bütün işlər görülür. Bir-iki ilə Qusarda 

dünya səviyyəli bir turizm mərkəzi olacaqdır. 

Sakinlər: - Çox sağ olun, cənab Prezident. Allah köməyiniz olsun! 

 

X X X 

 

Görüşdən sonra xatirə şəkli çəkdirildi. 
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“Samur” gömrük buraxılış məntəqəsi istifadəyə verilmişdir 

(12 avqust 2010-cu il) 

 

Avqustun 12-də Prezident İlham Əliyev “Samur” gömrük buraxılış məntəqəsinin açılışında iştirak 

etmişdir. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev dövlətimizin başçısına məruzə etdi. 

Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi və müasir standartlar səviyyəsində tikilmiş yeni 

gömrük buraxılış məntəqəsi ilə yaxından tanış oldu. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, inşasına 2008-ci ildə başlanmış məntəqənin ümumi 

sahəsi 5 hektardır ki, bunun da 11 min 500 kvadratmetrində binalar və qurğular yerləşir. Gömrük 

məntəqəsinin ərazisində müvəqqəti saxlanc yerləri və anbarlar, yeməkxana, inzibati bina, kinoloji xidmət 

üçün otaq inşa edilmişdir. 

Məntəqədə yüklərə və nəqliyyat vasitələrinə baxış ən müasir tələblər səviyyəsində həyata keçirilir. 

Burada quraşdırılan xüsusi rentgen aparatı dünyanın ən aparıcı dövlətlərində istifadə edilir. Bütün yüklər 

aparatın monitorunda aydın görünür. Bu isə qaçaqmalçılar tərəfindən daşınan yüklərin aşkarlanması ilə 

yanaşı, həm də gömrük xidmətinə öz işini müasir tələblər səviyyəsində qurmağa imkan yaradır. Gömrük 

buraxılış məntəqəsi bütün zəruri avadanlıqla tam təmin edilmişdir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, burada ixrac və idxal gömrük nəzarəti xətləri vardır. Gömrük buraxılış 

məntəqəsində “bir pəncərə” sistemi tətbiq edilmişdir. Burada yük-maliyyə, yol vergiləri şöbələrinin 

əməkdaşları da çalışır. Sanitar-karantin, fitosanitar və baytar nəzarəti xidmətlərinin də fəaliyyət göstərdiyi 

terminalın ərazisində geniş abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıqlar salınmışdır. 

Məntəqənin inzibati binasında nəzarət otağı fəaliyyət göstərir. Burada gömrük yoxlamaları 

prosesini, habelə terminala daxil olan vətəndaşlar və nəqliyyat vasitələrini izləmək mümkündür. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi ki, bu ilin 

7 ayı ərzində Samur buraxılış məntəqəsindən 73 min 500 avtomobil keçmiş və 430 min ton yük daşınmışdır. 

Orta hesabla gün ərzində 4 minədək insan bu buraxılış məntəqəsindən istifadə edir. 

Dövlətimizin başçısına terminalın təhlükəsizilik kameraları barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, 

Amerika Birləşmiş Ştatlarında istehsal edilən bu kameralar vasitəsilə 30-35 kilometr məsafəni aydın şəkildə 

müşahidə etmək olur. 

Sonra Prezident İlham Əliyev inzibati binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən VİP salonu ilə tanış oldu. 

Qeyd edildi ki, burada quraşdırılan xüsusi monitor vasitəsilə ölkəyə daxil olan avtomobilləri izləmək 

mümkündür. 

Sərnişin-keçid zalına gələn dövlətimizin başçısına bildirildi ki, burada quraşdırılmış xüsusi cihazlar 

vasitəsilə sərnişinlərin yüklərini müşahidə etmək mümkündür. 

Prezident İlham Əliyev binanın 2-ci mərtəbəsindəki xidməti otaqlara da baxdı. Dövlət Sərhəd 

Xidmətinin sərhəd-keçid məntəqələrindən keçən şəxslər barədə məlumatların toplandığı bazanı əks etdirən 

monitor barədə dövlətimizin başçısına ətraflı məlumat verildi. Binanın 2-ci mərtəbəsinin foyesində ulu 

öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin dövlətçilik fəaliyyətini əks etdirən fotolardan ibarət stend 

vardır. 

Dövlətimizin başçısı inzibati binanın 3-cü mərtəbəsində Heydər Əliyev muzeyi ilə tanış oldu. 

Muzeydə ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinə aid çoxsaylı 

fotoşəkillər, kitablar və sənədlər nümayiş etdirilir. 

Prezident İlham Əliyev regional və beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün bütün lazımi 

avadanlıqla təchiz edilmiş akt və konfrans zalları ilə tanış oldu. Məntəqədəki istirahət guşəsi də hərtərəfli 

tərtibatı ilə diqqəti çəkir. 

Sonra dövlətimizin başçısı buraxılış məntəqəsinin Rusiya Federasiyası ilə sərhəd hissəsindən keçən 

körpüdə aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış oldu. 

Gömrük buraxılış məntəqəsi ilə yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini 

verdi. 
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Prezident İlham Əliyev “Qusar-1” su elektrik stansiyasının təməlqoyma mərasimində iştirak 

etmişdir 

(12 avqust 2010-cu il) 

 

Prezident İlham Əliyev avqustun 12-də “Qusar-1” kiçik su elektrik stansiyasının təməlqoyma 

mərasimində iştirak etmişdir. 

İnşaatçılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar. 

“Azərenerji” ASC-nin sədri Etibar Pirverdiyev Prezident İlham Əliyevə məlumat verərək bildirdi 

ki, dövlətimizin başçısı respublikada 2010-cu ili alternativ enerji mənbələrinin istifadəsi və ekologiyanın 

yaxşılaşdırılmasında kəskin dönüş ili elan etmişdir. Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il 16 noyabr tarixli 

Sərəncamı ilə kiçik su elektrik stansiyalarının respublikada geniş tətbiq edilməsi məqsədi ilə xüsusi 

proqramların hazırlanması “Azərenerji” ASC-yə tapşırılmışdır. 

Kiçik su elektrik stansiyalarının tikintisi bir tərəfdən elektrik enerjisinin istehsalında yanacağa 

qənaət edilməsinə, digər tərəfdən isə ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasına imkan verir. 

Layihənin əsas komponentləri haqqında dövlətimizin başçısına ətraflı məlumat verildi. Buraya 

xüsusi su hovuzu, hər birinin uzunluğu 577 metr, diametri 900 millimetr olan 3 boru xətti, turbin zalı, 

ümumi gücü 1 MVt olan 3 hidroturbin və hidrogenerator, 10 kV-luq yarımstansiya və elektrik verilişi xətləri 

daxildir. 

Tikintinin 2011-ci ilin ikinci yarısında başa çatdırılması nəzərdə tutulur. 

Layihənin icrası nəticəsində Qusar rayonunun Urva kəndi yaxınlığında inşa edilən su elektrik 

stansiyasında ildə 7 milyon kilovatt/saat elektrik enerjisi istehsal olunacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev “Qusar-1” kiçik su elektrik stansiyasının təməlini qoydu. 

Dövlətimizin başçısına inşası nəzərdə tutulan bənd tipli iki su elektrik stansiyası barədə də məlumat 

verildi. 

Prezident İlham Əliyev inşaatçıları və energetikləri təbrik etdi, onlara tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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Prezident İlham Əliyev Şahdağ qış-yay turizm kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış 

olmuşdur 

(12 avqust 2010-cu il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 12-də Qusar rayonuna səfəri çərçivəsində Şahdağ 

qış-yay turizm kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin tikintisi dağ xizək 

idmanı, digər qış idman növləri ilə məşğul olmaq üçün geniş imkanlar yaradacaqdır. Ümumi sahəsi 2 min 

hektardan çox olan kompleksin tikintisi 4 mərhələdə həyata keçiriləcəkdir. Birinci mərhələdə vacib 

kommunikasiya xətləri çəkiləcək, 11 qaldırıcı, xizək yolları, süni göl və qar avadanlığı quraşdırılacaqdır. 

312 yerlik beşulduzlu, 346 yerlik dördulduzlu, 282 yerlik üçulduzlu hotellərin və kiçik yaylaq evlərinin, 

kotteclərin tikilməsi planlaşdırılır. 

İkinci mərhələdə qaldırıcılar şəbəkəsinin və idman qurğularının, kotteclərin tikintisi və bağların 

salınması nəzərdə tutulur. 

Üçüncü mərhələ isə, əlavə xizək yollarının salınmasını və yaşayış zonasının genişləndirilməsini 

əhatə edir. Dəniz səviyyəsindən iki min metr yüksəklikdə tikiləcək mərkəzdə 5 min işçi çalışacaqdır. 

Kompleksin ərazisində tennis, futbol və basketbol meydançaları, örtülü idman qurğuları, akvapark 

və hovuzlar olacaqdır. İstirahətə gələnlərə piyada, at ilə gəzinti və digər xidmətlər təklif ediləcəkdir. 

Kompleksdə müxtəlif uzunluqda 21 buraz yolu çəkiləcəkdir. Burada xizəkçilərin tam təchizatla xizək 

yolunun zirvəsinə çatdırılması üçün kürsü tipli qaldırıcı qurğulardan istifadə olunacaqdır. İsveçrənin “Swiss 

Town Consult” şirkəti tərəfindən kompleksin inkişafının Turizm və Texniki Konsepsiyası hazırlanmış, 

geoloji işlər aparılmışdır. 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Prezident İlham Əliyevə kompleksə daxil olan 

mehmanxanaların dizayn və interyer elementləri, tikinti zamanı istifadə ediləcək materiallar barədə ətraflı 

məlumat verdi. Tikilməkdə olan otelin otaqlarından birinin interyer və dizayn elementləri ilə tanış olan 

dövlətimizin başçısı tərtibat zamanı istifadə ediləcək materialların nümunələrinə baxdı. 

Prezident İlham Əliyev aşağı baza, yuxarı baza və işçilərin yaşayacağı binanın tikintisi ilə də tanış 

oldu. Aşağı bazada qısamüddətli, yuxarı bazada uzunmüddətli qonaqların qalacağı bildirildi. Mərkəzin 

tikintisində hazırda 3 min işçi çalışır. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev uca nöqtədən tikinti aparılan ərazini seyr etdi. Kompleksin baş 

planı və eskiz layihəsinə baxan Prezidentə məlumat verildi ki, hazırda birinci mərhələdə elektrik, su və qaz, 

kanalizasiya, rabitə xətlərinin çəkilməsinə başlanılmışdır. Kompleksin ərazisində lift bazası, restoran, xizək 

məktəbi daxil olmaqla, 5 ulduzlu 7 mərtəbəli otelin inşası davam edir. Buraz yolları, lift dayanacaqları və 

xizək enişləri ilə bağlı bir sıra işlər həyata keçirilir. Kompleksə gələn yolun yüksək və müasir standartlar 

səviyyəsində tikintisi də sürətlə gedir. Ərazidən keçən çayların üzərində yeni müasir körpülər və suötürücü 

qurğular inşa olunur. 

Dövlətimizin başçısı kompleksə gələn yolun salınması və kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi, 

tikintinin müasir standartlar səviyyəsində aparılması ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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Qusar rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş 

(12 avqust 2010-cu il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 12-də Samur-Həzrə yolunun açılışından sonra rayon 

ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.  

 

Prezident İlham ƏLİYEV mərasim iştirakçılarını salamlayaraq dedi:  

- Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bildiyiniz kimi, mən bir il bundan əvvəl yolun çəkilişi ilə bağlı 

müvafiq sərəncam imzalamışdım. Prezidentin ehtiyat fondundan vəsait ayrılmışdı ki, bu yol tikilsin. Qusar 

sakinlərinin çoxsaylı müraciətlərini nəzərə alaraq, biz bütün bu işləri gördük və artıq yüksək keyfiyyətə 

malik olan yol istismara verilir.  

İndi verilən məlumata görə, yol 16 min əhaliyə xidmət göstərəcəkdir. 27 qəsəbə və kənd bu yolun 

üstündə yerləşibdir. Yəni bu, insanlara rahatlıq verəcəkdir. Burada şəkillərdə göstərilir ki, əvvəlki yol hansı 

vəziyyətdə idi, ona heç yol demək olmazdı, insanlar əziyyət çəkirdilər. İndi isə bu gözəl yol uzun illər, 

onilliklər ərzində insanlara xidmət göstərəcəkdir.  

Hesab edirəm ki, bu, çox mühüm hadisədir. Bu, onu göstərir ki, bizim yol-tikinti işlərimiz nəinki 

magistral yolları, eyni zamanda kənd yollarını da əhatə edir. Kənd yollarının tikintisi gələcək illərdə daha 

da geniş sürətlə aparılacaqdır. Çünki magistral yollara gəldikdə, demək olar ki, bütün əsas magistralların 

tikintisi uğurla davam edir. Bu gün Bakı-Quba yolunun bir hissəsi istismara verilibdir. Çox böyük 

keyfiyyətə malik olan bir yoldur. Bütün başqa istiqamətlərdə - Bakı-Rusiya, Bakı-Gürcüstan, Bakı-İran 

sərhədi yollarının tikintisi, demək olar ki, bu il və gələn il ərzində başa çatmalıdır. O ki qaldı, kənd yollarına, 

onların tikintisinə böyük ehtiyac vardır. Ən ucqar yerlərdə, ən ucqar kəndlərdə bu yol tikintisi davam 

edəcəkdir. Azərbaycanın bütün bölgələrində insanlar yaxşı yoldan istifadə etməlidirlər.  

Yol inkişafdır, mədəniyyətdir. Yol olan yerdə inkişaf da olacaqdır. Qusar rayonunun, qonşu 

rayonların böyük turizm potensialı vardır. Yol olan yerdə biz bu imkanlardan daha da səmərəli şəkildə 

istifadə edəcəyik. Bildiyiniz kimi, Qusarda son illərdə çox sürətli inkişaf gedir. İnkişafın templəri məni 

qane edir. İqtisadi inkişaf, sənaye, turizm müəssisələrinin yaradılması – bütün bu sahələrdə işlər yüksək 

səviyyədədir. Son 5-6 il ərzində 17 məktəb tikilibdir, bir neçə məktəb təmir edilib, böyük xəstəxana 

tikilməkdədir.  

Azərbaycanın turizm obyektləri arasında ən birinci yeri tutan Qusar-Şahdağ qış-yay turizm 

kompleksi tikilməkdədir. İndi orada gedən tikinti işləri ilə bu gün bir daha tanış olacağam. O kompleksin 

istismara verilməsi nəticəsində minlərlə yeni iş yeri açılacaq, rayon iqtisadiyyatına böyük investisiyalar 

qoyulacaq və beləliklə, Qusar rayonunun uzunmüddətli və uğurlu inkişafı təmin ediləcəkdir.  

Biz bütün bu işləri planlı şəkildə aparırıq. Həm ölkənin iqtisadi inkişafına göstərilən diqqət, insanların 

həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün aparılan tədbirlər, sosial proqramlar, maaşlar, pensiyalar, sənaye 

müəssisələrinin, turizm mərkəzlərinin tikintisi – bütün bunların bir məqsədi var ki, Azərbaycan vətəndaşları 

yaxşı, firavan yaşasınlar, dünyada mövcud olan ən yüksək standartlar Azərbaycanda istənilən sahədə tətbiq 

olunsun və beləliklə, ölkəmiz hərtərəfli inkişaf etsin. Regionlar inkişaf edir, paytaxt şəhərimiz inkişaf edir, 

rayon mərkəzləri gözəlləşir, abadlaşır – bax, inkişaf budur!  

Mən Prezident kimi Qusara artıq beşinci dəfədir ki, səfər edirəm. Hər dəfə gələndə burada gördüyüm 

yeniliklər, inkişaf məni sevindirir. Əldə edilmiş bütün bu nailiyyətlərlə bağlı mən sizi ürəkdən təbrik 

edirəm. Demək istəyirəm ki, yolun tikintisi rayon icra hakimiyyətinə tapşırılmışdır və mən görürəm ki, bu 

iş böyük keyfiyyətlə və zövqlə görülübdür. Növbəti illərdə əlbəttə ki, digər kənd yollarının tikintisi üçün 

əlavə vəsait ayrılacaqdır. Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir. Bizim güclü iqtisadiyyatımız, güclü maliyyə 

imkanlarımız vardır. Bütün bu imkanlar Azərbaycan xalqının, bölgələrimizin inkişafına yönəldilib. Bir 

daha bu gözəl hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm.  

Mənə yolun tikintisi ilə bağlı edilən müraciətlər səslənəndə söz vermişdim ki, biz yolun tikintisinə 

nail olacağıq və yolun açılışında mən şəxsən iştirak edəcəyəm. Bu gün mən sizinlə bərabərəm. Təbrik 

edirəm.  

 

X X X  

 

Rayon ictimaiyyəti adından çıxış edən Həzrə kənd orta məktəbinin müəllimi Məsud QƏDİMOV 

dövlətimizin başçısına diqqət və qayğıya görə təşəkkürünü bildirərək dedi:  
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- Möhtərəm cənab Prezident!  

Bu gün Qusar rayonun həyatında çox mühüm, əlamətdar bir gündür. Biz bu günü səbirsizliklə 

gözləyirdik. Çünki Sizin Qusara hər gəlişiniz elimizin bayramına çevrilir. Çünki Sizin hər gəlişinizdən 

sonra bir neçə yeniliyin şahidi oluruq.  

Cənab Prezident! Biz qusarlılar xoşbəxt adamlarıq ki, son 6 il ərzində beşinci dəfədir Sizinlə 

görüşmək şərəfinə nail oluruq. Odur ki, Sizi bütün qusarlılar adından salamlayır və Sizə “Xoş gəlmisiniz” 

deyirik!  

Möhtərəm Prezident! Sizin titanik əməklə respublikamızın inkişafını təmin etməyiniz, bütün bölgələrdə 

yüksək inkişaf tempinin saxlanılması çox böyük işdir. Hazırda bütün bölgələr inkişaf edir. Hər yerdə 

abadlıq-quruculuq işləri gedir. O cümlədən bizim Qusar rayonunda da. Qusar rayonu doğurdan da Sizin 

dediyiniz kimi, çox gözəlləşibdir. Biz fəxr edirik ki, Qusar rayonu respublikamızın ən gözəl guşələri ilə 

müqayisədə doğurdan da çox gözəl bir mənzərəyə malikdir. Biz bütün bunlar üçün Sizə minnətdarıq. Çünki 

Sizin köməyiniz olmasaydı, əlbəttə, biz belə gözəl şəraitə, inkişafa, rifaha malik ola bilməzdik. 

Rayonumuzda son illərdə tikilib istifadəyə verilmiş ən mühüm obyektlər, infrastruktur layihələri bilavasitə 

Sizin diqqət və qayğınız sayəsində ərsəyə gəlmişdir.  

Cənab Prezident, bizim böyükdən-kiçiyə kimi hamımızın ürəyində Sizə dərin hörmət və istək vardır. 

Çünki Siz həmişə bizim problemlərimizlə maraqlanırsınız. Siz bizim problemlərimizi öz problemləriniz 

hesab edirsiniz. Elə götürək, bu yol məsələsini. Onda Siz Qusara gələndə biz bu məsələni ortaya atdıq və 

bu yolun bərpası barədə Sizdən xahiş etdik. Biz bilirdik ki, bu, çox çətin işdir. Xatirinizə gəlirsə, onda yağış 

da yağırdı – 

Siz bizi səmimiyyətlə otağa dəvət etdiniz.  

Prezident İlham ƏLİYEV: - Bəli, bəli. Təzə açılmış idman kompleksi idi.  

Məsud QƏDİMOV: - Bəli, onda Siz bizimlə oturub səmimi söhbət etdiniz. Bildirdiniz ki, bütün 

Azərbaycan xalqının nə problemi var, hamısı həll ediləcəkdir. Doğurdan da ilk anda bizə təəccüblü 

göründü, yəni bu çətin iş belə tez başa gələrmi?! Lakin bu yolun tikintisinin doğurdan da belə sürətlə başa 

çatması bizi heyrətə gətirdi. Biz bilirik ki, Prezidentimizin sözü ilə işi vəhdət təşkil edir. Prezidentimizin 

dediyi söz mütləq yerinə yetirilir. Özü də ən yüksək səviyyədə və ən qısa müddətdə.  

Cənab Prezident! Bu yolun çəkilişi doğurdan da çox qısa müddətdə başa gəlsə də, çox keyfiyyətli 

qurulubdur. Allah Sizdən razı olsun! Bu yoldan istifadə edən 27 kəndin 16 minə qədər əhalisi Sizə 

minnətdardır. On illərlə onlar bu yolun həsrətində olublar. Lakin Siz bu yolu onlara bəxş etdiniz. Siz onlara 

bu yol ilə bərabər, yeni həyat bəxş etmisiniz. Onların sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. Bunu sadəcə olaraq 

dillə demək çətindir. Atalar deyib ki, yol çəkmək, körpü tikmək dünyada ən savab işdir. Yeri gəlmişkən, 

Sizə ağsaqqallarımızın xeyir-duasını, minnətdarlığını, eləcə də bu yoldan istifadə edən, Şahdağın ətəklərinə 

qədər səpələnmiş 27 kəndin əhalisinin minnətdarlığını bildirmək istəyirəm. Sizin yolunuz həmişə işıqlı 

olsun! Sizin ömrünüz çəkdiyiniz yollar qədər uzun, rəvan olsun! Çox sağ olun, cənab Prezident!  

 

X X X  

 

Prezident İlham ƏLİYEV: - Sağ olun, xoş sözlərə görə sizə minnətdaram. Mən o günü yaxşı 

xatırlayıram. Olimpiya-İdman Kompleksinin açılışı zamanı yağış da yağdı, biz keçib içəridə oturduq, 

səmimi söhbət etdik. O vaxt da demişəm, bu gün də demək istəyirəm ki, mən Azərbaycanın inkişafı üçün 

çalışıram. Bölgələrə səfərlərimin məqsədi də məhz ondan ibarətdir ki, həm problemləri aşkar etmək, sizdən 

o problemləri eşitmək, hansı sahədə nə edilməlidir müəyyənləşdirmək, onları həll etmək və ondan sonra 

həll edilmiş problemləri, necə deyərlər, artıq görmək və bərabər sevinməkdir. Məni ən çox sevindirən məhz 

odur ki, Azərbaycanda hər gün hansısa bölgədə, hansısa rayonda hansısa müəssisə açılır, məktəb, xəstəxana 

tikilir, yol çəkilir. Budur əsas məqsədimiz. Yenə də demək istəyirəm, görülən bütün bu işlər bir neçə 

məqsədi güdür. Birinci növbədə, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar, onların problemləri həll olunsun, yol 

çəkilsin.  

İndi Qusar rayonunda qazlaşdırma prosesi sürətlə gedir. Mənə verilən məlumata görə, bir neçə kəndə 

yeni qaz xətləri çəkilmişdir. Bu proses davam etdirilir və göstəriş vermişəm ki, Qusarın kəndlərinə qaz 

təchizatı maksimum dərəcədə təşkil edilsin.  

İnsanların sağlamlığı - Qusarda tikilən 230 çarpayılıq böyük xəstəxana demək olar ki, burada bütün 

sağlamlıq problemlərini həll edəcəkdir, həm diaqnostika, müayinə, əməliyyatlar, müalicə. Yəni bu, 

insanların sağlamlığı deməkdir.  
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Məktəblər - mən qeyd elədim, 17 məktəb nə deməkdir? Bu, bizim gələcəyimizdir. Həm uşaqlar yaxşı 

məktəblərdə oxuyacaqlar, həm də ki, bu, müəllimlərin iş şəraitidir. Ondan sonra Qusarda Olimpiya 

Kompleksi tikilmişdir. Onun açılışında bərabər iştirak etmişdik. Bu da fiziki və mənəvi cəhətdən 

sağlamlıqdır. Xüsusilə Qusar əhalisi idmana çox meyillidir. Qusardan çıxmış çox görkəmli idmançılarımız 

vardır və gənc nəsil də yetişməlidir. Onlar həm fiziki cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən sağlam, vətənpərvər 

olmalıdırlar. Yəni bu, elə vətənpərvərlik tərbiyəsinin bir istiqamətidir.  

Burada dağ turizm mərkəzi tikilir. Qusar dünya miqyaslı bir turizm mərkəzinə çevriləcəkdir. Orada 

görülən işlər dünyanın aparıcı ölkələrində görülən işlərdən zərrə qədər də geri qalmır. Bu işlər bəzi hallarda 

orada olan işlərdən üstün görülür. Çünki biz artıq onların təcrübəsini bilirik və o təcrübəni burada müasir 

səviyyədə tətbiq edirik. Bir-iki ildən sonra siz həm ölkə daxilindən, həm xaricdən buraya turistlərin axınını 

görəcəksiniz. Bu, həm inkişafa aparan yoldur, eyni zamanda, böyük dəyər gətirəcək bir sahədir. Dünyada 

ölkələr turistləri cəlb etmək üçün bir-biri ilə rəqabət aparır. Qusarı mərkəzə, necə deyərlər, Azərbaycanın 

bir nömrəli turizm bölgəsinə çevirmək düşünülmüş və məqsədyönlü bir addımdır. Yəni, hər bir istiqamətdə 

görülən bu işlər cəmləşəndə artıq böyük dəyər təşkil edir.  

Növbəti illərdə Qusar rayonunun problemlərinin həlli üçün bütün lazımi tədbirlər görüləcəkdir. Yeni 

yollar çəkiləcək, kənd təsərrüfatının inkişafı, sahibkarların, fermerlərin işinin yüngülləşdirilməsi, sənaye 

müəssisələrinin tikilməsi üçün bütün işlər görüləcəkdir. Artıq görülən bu işlər ki var, bir rayonun timsalında 

onu göstərir ki, biz hər şeyə qadirik. Təki güclü iradə olsun, o da var, xalqla iqtidarın birliyi olsun, o da var 

və düşünülmüş siyasət olsun, o da vardır. Beləliklə, ölkəmiz qabağa gedəcək və dünyanın inkişaf etmiş 

ölkələri sırasına daxil ediləcəkdir.  

Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm və gələcəkdə biz hələ tez-tez görüşəcəyik. Çünki əminəm ki, 

Qusarda belə gözəl açılışlar hələ çox olacaqdır.  

 

AzərTAc 

12 avqust 2010-cu il 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Quba və Qusar rayonlarına səfəri 

Qusarda Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin tikintisi sürətlə davam edir 

(24 sentyabr 2011-ci il) 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qusarda Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin tikintisi ilə tanış 

olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı Şahdağ qış-yay turizm kompleksinə gələrkən yol boyu görülən işlərin gedişi 

ilə tanış oldu. Məlumat verildi ki, kompleksə yeni yol çəkilir, çayların üzərində körpülər salınır, torpaq 

sürüşməsi hallarının qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülür. 

  

  

Şahdağ qış-yay turizm kompleksinə gələn Prezident İlham Əliyevə məlumat verən mədəniyyət və 

turizm naziri Əbülfəs Qarayev bildirdi ki, ölkəmizin ən böyük infrastruktur layihələrindən olan bu 

kompleksin yaradılmasına 2006-cı ildən başlanmışdır. Dövlətimizin başçısının diqqət mərkəzində olan bu 

nadir kompleksin tikintisinə nəzarəti həyata keçirmək üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tərkibində 

Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin müdiriyyəti yaradılmışdır. 2006-cı ildə elan edilən tenderdə dünyanın 

aparıcı şirkətləri qalib gəlmişlər. Kompleksin tikintisinə 2009-cu ilin sentyabrında Prezident İlham 

Əliyevin iştirakı ilə başlanmışdır. Bu kompleks Qusar rayonunun mərkəzindən 32 kilometr məsafədə 

yerləşir. Kompleksin ümumi ərazisi 2 min 58 hektardır. Tikinti aparılan ərazi ekoloji sistemi, təmiz flora 

və faunası ilə məşhur olan Şahdağ Milli Parkının ərazisində yerləşir. Kompleks dəniz səviyyəsindən 1300-

2351 metr hündürlükdədir. Turizm kompleksinin əsas hissəsi isə dəniz səviyyəsindən 1640 metr 

hündürlükdəki təbii yaylaqda yerləşir. Tikinti işləri başa çatdıqdan sonra bu kompleksdə dağ-xizək idmanı 

və digər qış idman növləri ilə məşğul olmaq üçün geniş imkanlar olacaqdır. Bununla yanaşı, turistlər yayda 

burada dincəlmələri üçün gözəl şərait yaradılacaqdır. Şahdağ qış-yay turizm kompleksi dünyada olan bu 

tipli komplekslərdən öz nadirliyi və universallığı ilə fərqlənəcək, bütün il boyu fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Kompleks Azərbaycan və dünya turizm sənayesində ən möhtəşəm layihələrdən biri olmaqla dağ-xizək 

idmanının və digər qış idman növlərinin əsas, lakin yeganə olmayan məkanı kimi fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, artıq kompleksdə tikinti işlərinin böyük hissəsi 

həyata keçirilmişdir. Lift bazasında inşaat işlərinin gələn ilin əvvəlinədək başa çatdırılması nəzərdə tutulur. 

18 min 327 kvadratmetr ərazisi olan lift bazasında üçmərtəbəli bina da tikilmişdir. Bu binada inzibati 

mərkəzlə yanaşı, restoran, otel və digər yardımçı xidmətlər yerləşəcəkdir. Bundan əlavə, bazanın ərazisində 

avtomobillər üçün dayanacaq, uşaq bağçası, xizək icarə xidməti, terras, mağazalar da fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Burada, həmçinin ümumi sahəsi 37,6 hektar olan 6 eniş zolağı da qurulacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev kompleksə gələn yolların genişləndirilməsi, ümumiyyətlə, burada yol 

infrastrukturunun mükəmməl formada qurulması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. Dövlətimizin başçısı 

kompleksdə uşaqların dağ-xizək idmanı ilə məşğul olmaları üçün də yüksək şəraitin yaradılmasına dair 

göstəriş verdi. 

Bildirildi ki, hazırda tikintinin birinci mərhələsi çərçivəsində turistlərin xizək enişinə çatdırılması 

üçün kanat yolları inşa olunur. 2, 4 və 9 nömrəli liftlərin quraşdırılması başa çatdırılmışdır. Uzunluğu 1484 

metr olan 3 nömrəli liftin tikintisi də başa çatmaq üzrədir. Qar generatoru stansiyasının, yolların, elektrik 

xətlərinin, kanalizasiya sisteminin, rabitə və içməli su kəmərlərinin çəkilməsi də həyata keçirilir. Artıq 

kompleksdə kommunikasiya işlərinin 80 faizi yerinə yetirilmişdir. Turistlərin xizəkdə sürüşməsi üçün süni 

qarlaşdırma sistemi yaradılır. Bununla əlaqədar bütün enişlərdə qar generatorları quraşdırılmışdır. İndi bu 

sistemin sınaqdan keçirilməsi üçün hazırlıq işləri aparılır. Eyni zamanda, qarın yığılması və bərkidilməsi 

üçün xüsusi maşınlar alınmışdır. 

Prezident İlham Əliyevə kompleksdə çalışacaq heyət üçün inşa olunan 26 mənzilli dördmərtəbəli 

yaşayış binasının tikintisi barədə məlumat verildi. Qeyd olundu ki, burada bütün xidmətlərin göstərilməsi 

üçün tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, burada camaşırxana, 44 yerlik avtodayanacaq, idman mərkəzi və 

digər yardımçı sahələr yerləşəcəkdir. 

Bildirildi ki, turizm kompleksini xarici kommunikasiya ilə təmin etmək üçün bir sıra obyektlərin 

inşası nəzərdə tutulmuşdur. Buraya 35 kilometrlik kanalizasiya sistemi, təmizləyici qurğusu olan içməli su 

kəməri, 29 kilometrlik fiber-lifli rabitə xətti, 31 kilometr uzunluğunda 110 kilovoltluq elektrik xətti, 35,7 

kilometrlik orta təzyiqli qaz kəməri daxildir. İkinci mərhələdə isə 10-14 nömrəli kanat yollarının, qolf 

meydançası və restoranı olan klubun, dördulduzlu mehmanxananın, heyət üçün binanın, xırda 

https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Prezidenti_Ilham_Aliyevin_Quba_ve_Qusar_rayonlarina_seferi_Qubada_Heyder_Aliyev_Merkezi_achilmisdir-539521
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mehmanxanaların, pansionat və idman qurğularının daxil olduğu “Şahdağ” Gənclər Mərkəzinin, 900 

nömrəlik relaks mehmanxana şəbəkəsinin, at fermasının, 200 nəfərlik diskoteka binasının tikintisi nəzərdə 

tutulmuşdur. Üçüncü və dördüncü mərhələdə yol, istirahət və əyləncə yerləri şəbəkələrinin genişləndirməsi 

planlaşdırılmışdır. 

Sonra dövlətimizin başçısı kompleksə daxil olan dördulduzlu “Resort” oteldə tikinti işlərinin gedişi 

ilə tanış oldu. Bildirildi ki, iki mərtəbəsi yerin altında olmaqla ümumilikdə yeddimərtəbəli otel 340 nəfər 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bundan əlavə, SPA mərkəzi, hovuz, xizək məktəbi, idman avadanlığının 

kirayəsi mərkəzi, kafe, bar, konfrans zalı da bu oteldə fəaliyyət göstərəcəkdir. Otelin 149 avtomobil üçün 

dayanacağı da tikiləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, bu otelin yaxınlığında daha bir beşulduzlu otel inşa 

ediləcəkdir. Bununla əlaqədar indi torpaq işləri görülür, yaxın gələcəkdə tikintiyə başlanacaqdır. 

Bildirildi ki, Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin birinci mərhələsi üzrə tikinti işləri dövlət 

tərəfindən maliyyələşdirilir. 

Turizm kompleksinin tikintisi ilə tanış olan dövlətimizin başçısı daha sonra inşaat işlərini həyata 

keçirən yerli və xarici şirkətlərin rəhbərləri ilə müşavirə keçirdi. 

Prezident İlham Əliyev layihə çərçivəsində işlərin yüksək səviyyədə görülməsi ilə bağlı tapşırıq və 

tövsiyələrini verdi.  

 

AZƏRTAC 

2011, 24 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 

 

130 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qusar rayonuna səfəri 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(16 fevral 2012-ci il) 

 

Fevralın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qusar rayonuna səfərə 

gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Qusar şəhərinin 

mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.  

Prezident İlham Əliyevə abidənin ətrafında görülmüş işlər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, 

abidənin yerləşdiyi Heydər Əliyev Xatirə Kompleksində Heydər Əliyev Mərkəzi, uşaq əyləncə meydanı, 

ictimai iaşə obyekti inşa olunmuş, geniş abadlıq-quruculuq işləri aparılmış, yaşıllıq zolaqları salınmışdır. 

Abidənin yaxınlığında inşa olunmuş Heydər Əliyev Mərkəzi möhtəşəmliyi ilə kompleksin görkəminə 

xüsusi yaraşıq verir. 

Dövlətimizin başçısı görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 16 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 

 

131 

 

Qusarda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır 

(16 fevral 2012-ci il) 

 

Fevralın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qusarda Heydər Əliyev 

Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev Mərkəzinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Bildirildi ki, Heydər Əliyev Mərkəzinin ikimərtəbəli binasının tikintialtı sahəsi 1060, ümumi sahəsi 

1420 kvadratmetrdir. Mərkəzdə yaradılan Heydər Əliyev Muzeyindəki fotoşəkillər və sənədlər ümummilli 

liderin həyatı və siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əhatə edir. Muzeydə ulu öndərin büstü 

qoyulmuşdur. Buradakı fotolardan aydın görünür ki, ümummilli lider istər sovet hakimiyyəti illərində, 

istərsə də müstəqillik dövründə ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illərdə gələcəyə hesablanan siyasət reallaşdırmış, 

Vətəninin və xalqının rifahı naminə mühüm işlər görmüşdür. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda 

ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişi ilə ölkəmiz tənəzzül dövründən tərəqqi mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Məhz 

bu dövrdə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu artmağa başlamış, respublikamız regional və beynəlxalq 

əhəmiyyətli layihələrin təşəbbüskarına çevrilmiş və onları reallaşdırmışdır. Bu gün ölkəmizdə bütün 

sahələrdə müşahidə olunan uğurlu inkişafın təməlində Heydər Əliyevin müdrik siyasi zəkası və 

uzaqgörənliyi durur. Ötən dövrə nəzər saldıqda dahi rəhbərin mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, idman, ordu 

quruculuğu, bir sözlə, bütün sahələrin inkişafındakı tarixi xidmətlərinin şahidi oluruq. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Mərkəzində internet klub və kafe də 

fəaliyyət göstərir. Burada 12 kompyuter istifadəçilərin ixtiyarına verilmişdir. Mərkəzdə iclas zalı və 

elektron kitabxana yaradılmışdır. Bu kitabxana çoxlu sayda müxtəlif ədəbiyyatlarla zənginləşdirilmişdir. 

Kitabxanada quraşdırılan 16 kompyuterdən istifadə etməklə istənilən elektron kitabı oxumaq mümkündür. 

Mərkəzdə yaradılmış rəsm və xalçaçılıq dərnəkləri gənc nəslin qədim adət-ənənələrimizə bağlılığını artırır, 

onların rəsm və xalçaçılığın sirlərini öyrənmələrinə yardımçı olur. 

Prezident İlham Əliyev Mərkəzdəki 118 yerlik kinozal ilə tanış oldu. 

Sonra dövlətimizin başçısı mərkəzin ikinci mərtəbəsindən ətrafı seyr etdi. Azərbaycan Prezidentinə 

kompleksin ərazisində görülmüş abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verildi. 

Prezident İlham Əliyev mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

Daha sonra dövlətimizin başçısı kompleksin ərazisində inşa olunmuş kafedə yaradılan şəraitlə tanış 

oldu. Bildirildi ki, kafedə sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait vardır. 

Prezident İlham Əliyev kafenin yay meydançasından Qusar şəhərinin mənzərəsini seyr etdi. 

Dövlətimizin başçısına Qusarda görülmüş işlər, eləcə də gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan 

tədbirlər barədə məlumat verildi. 

Kompleksin ərazisində yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev tövsiyə və 

tapşırıqlarını verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 16 fevral 
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Qusarda Şahmat Mərkəzi istifadəyə verilmişdir 

(16 fevral 2012-ci il) 

 

Fevralın 16-da Prezident İlham Əliyev Qusara səfəri çərçivəsində şahmat mərkəzinin açılışında 

iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı şahmat mərkəzinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, şahmat mərkəzində yeniyetmələrin və gənclərin idmanın bu növü ilə məşğul 

olmaları üçün geniş imkanlar yaradılmışdır. İkimərtəbəli bina həm də rayonun ümumi görkəminə əlavə 

çalarlar qatır. Şahmat mərkəzinin ümumi həyətyanı sahəsi 1500 kvadratmetrdir. Binanın ətrafında geniş 

abadlıq işləri görülmüşdür. 

Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, bina əvvəllər “Nizami” kinoteatrı kimi fəaliyyət 

göstərmişdir. 2009-cu ildə burada əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılmış və müasir tələblərə cavab 

verən şahmat mərkəzi yaradılmışdır. Mərkəzin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident 

İlham Əliyevin ölkəmizdə idmanın müxtəlif sahələrinin, o cümlədən şahmatın inkişafına göstərdikləri 

diqqət və qayğını əks etdirən fotolardan ibarət stend quraşdırılmışdır. Burada şahmatı ayaqüstü oynamaq 

üçün iki lövhə quraşdırılmışdır. Mərkəzdə iki məşğələ otağı və turnir zalı idmançıların ixtiyarına 

verilmişdir. Turnir zalında həm respublika, həm də beynəlxalq əhəmiyyətli yarışların keçirilməsi üçün geniş 

imkanlar vardır. Zalda 40 şahmat stolu qoyulmuşdur ki, onlardan 10-u elektron lövhəlidir. Belə lövhəli 

stollarda keçirilən oyunları internet vasitəsilə izləmək və nəzarət etmək mümkündür. 

Mərkəzdə şahmat bölmələri ilə yanaşı, xarici dil və kompyuter kurslarının təşkili də nəzərə 

alınmışdır. Buradakı kompyuter otağında idmançılar internet vasitəsilə şahmat oynamaq imkanı əldə 

etmişlər. Otaqda 13 kompyuter quraşdırılmışdır. Mərkəzdə zəngin kitabxana da yaradılmışdır. Burada 

gənclər tanınmış şahmat ustalarının müəllifi olduğu kitablarla tanış olacaq, şahmatın sirlərini daha dərindən 

öyrənə biləcəklər. 

Prezident İlham Əliyev zalda gənc şahmatçıların məşq prosesini izlədi. 

Sonra dövlətimizin başçısı mərkəzin foyesində quraşdırılmış monitorlarda 2008-ci və 2011-ci 

illərdə Qusar rayonuna səfərlərini əks etdirən görüntülərə baxdı. 

Şahmat mərkəzində yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən dövlətimizin başçısı tövsiyə və 

tapşırıqlarını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 16 fevral 
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Prezident İlham Əliyev Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışında iştirak etmişdir 

(16 fevral 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 16-da Qusara səfəri çərçivəsində 

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışında iştirak etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı xəstəxananın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Rövnəq 

Abdullayev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, 170 çarpayılıq Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının 

təməli 2008-ci ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə qoyulmuşdur. Tikintisi Dövlət Neft Şirkətinin 

vəsaiti hesabına həyata keçirilən xəstəxananın ümumi sahəsi 2,9 hektardır. Ərazidə əsas korpus, vərəm 

dispanseri və yoluxucu xəstəliklər şöbəsinin binalarından əlavə 12 müxtəlif yardımçı tikili və qurğu inşa 

olunmuşdur. Xəstəxana bütün lazımi inventar və avadanlıqla təchiz edilmişdir. Qeyd olundu ki, ölkəmizdə 

tibb müəssisələrinin ən son elmi-texniki yeniliklərə əsaslanan avadanlıqla təchiz olunması, ilk növbədə 

əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin səviyyəsini yüksəltməyə xidmət edir. Bu, həm də dövlətimizin səhiyyə 

sahəsinin müasirləşdirilməsi istiqamətində gördüyü işlərin tərkib hissəsidir. Respublikamızda səhiyyə 

xidmətinin səviyyəsinin qaldırılması və bu sahənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi 

istiqamətində Heydər Əliyev Fondu xüsusi fəallıq göstərir. İndi Azərbaycanın bütün bölgələrində 

mürəkkəb cərrahiyyə əməliyyatları aparılır, istənilən xəstəliyin müalicəsi mümkündür. Son illərdə 

ölkəmizdə 400-dək səhiyyə müəssisəsi inşa olunmuş və ya əsaslı təmir edilmişdir. Ölkəmizdə dövlət 

səhiyyə müəssisələrində əhaliyə xidmət pulsuzdur. İndi dövlət tibb sahəsində təhsilin səviyyəsinin 

yüksəldilməsi, həkimlərin və tibbi heyətin beynəlxalq səviyyədə ixtisasartırmasına xüsusi diqqət yetirir. 

Azərbaycan dövləti yeni səhiyyə ocaqlarının yaradılması, tibbi xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi və 

maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi istiqamətində tədbirləri daha da gücləndirir.  

Xəstəxana binasının foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin tibb 

sahəsinin inkişafına göstərdikləri qayğını əks etdirən fotostendlər yaradılmışdır. Xəstəxanada şüa-

diaqnostika, qəbul, təcili tibbi yardım, poliklinika, doğum, ginekologiya, pediatriya, terapiya, cərrahi-

stasionar, anesteziologiya, reanimasiya şöbələri, qadın məsləhətxanası, əməliyyat bloku yaradılmışdır.  

Dövlətimizin başçısı xəstəxananın dördüncü mərtəbəsindəki əməliyyat bloku ilə tanış oldu. 

Məlumat verildi ki, əməliyyat bloku ən son avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Burada ekspress laboratoriya, 

reanimasiya zalı, palatalar və intensiv terapiya palataları vardır. Xəstəxanada quraşdırılan avadanlıq inkişaf 

etmiş ölkələrdə istehsal olunmuşdur. Bu avadanlıq səhiyyə sahəsində müasir tibbi əməliyyatlarda istifadə 

edilir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, xəstəxanadakı palatalar ən müasir tələblərə cavab verir. Burada xəstələrin 

özlərini rahat və təhlükəsiz hiss etmələri üçün geniş imkanlar yaradılmışdır. Xəstəxanadakı doğum, 

pediatriya və digər şöbələr də tibb elminin ən son elmi-texniki tələblərinə cavab verən avadanlıqla təmin 

olunmuşdur. Burada onkoloq, nevropatoloq, uroloq, kardioloq və digər həkim otaqları yaradılmışdır. 

Xəstəxananın laboratoriyası da yüksək səviyyədə qurulmuşdur. Buradakı müasir avadanlıq laboratoriyada 

biokimyəvi, bakterioloji və ümumi klinik laborator müayinələr aparmaq üçün geniş imkanlar yaradır.  

Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının bu cür müasir şəraitlə təmin edilməsi, ilk növbədə burada 

tibbi müayinə və müalicə işinin ən yüksək səviyyədə təşkili və aparılması üçün hərtərəfli imkanlar verir. 

Bu xəstəxananın istifadəyə verilməsi həm də ölkədə səhiyyə sahəsinin ən müasir səviyyəyə çatdırılması 

istiqamətində Prezident İlham Əliyevin atdığı addımların növbəti uğurudur. Dövlətimizin başçısının 

təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu tədbirlər Azərbaycan səhiyyə sisteminin daha yaxşı təşkilinə geniş 

imkanlar açmışdır. Bu sahənin yenidən qurulmasını, əhalinin sağlamlığının daha yaxşı təşkilini, bu sahədə 

müasir texnologiyaların tətbiqini və yeni kadr potensialının hazırlanmasını özündə əks etdirən dövlət 

proqramları tibbi xidmətin səviyyəsini də yüksəldib. Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında yaradılan şərait 

bütün bunları bir daha sübut edir.  

Səhiyyə ocağında yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin 

nümayəndələri və xəstəxananın kollektivi ilə görüşdü. 

 

Prezident İlham ƏLİYEV mərasim iştirakçılarını salamlayaraq dedi:  

- Yenidən Qusarda olmağımdan çox məmnunam. Xüsusilə biz sizinlə gözəl gündə görüşürük. Biz 

bu gün Qusar rayon xəstəxanasının açılışını qeyd edirik. Çox gözəl hadisədir.  
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Əminəm ki, bu xəstəxana qusarlıların xidmətində, onların sərəncamında olacaqdır. Bu, gözlənilən 

hadisə idi. Bu xəstəxananın təməlini biz bərabər qoyduq və ondan sonra tikinti başlamışdır. Xəstəxana çox 

böyükdür. Bu zonanın - şimal zonasının ən böyük xəstəxanasıdır. Burada ən müasir avadanlıq quraşdırılıb, 

ən gözəl şərait yaradılıb və bütün şöbələr nəzərdə tutulub. İndi xəstəxana ilə tanış olarkən bir daha gördük 

ki, bu xəstəxana istənilən inkişaf etmiş ölkənin standartlarına cavab verir, bəlkə də onlardan üstündür. Həm 

palatalar, reanimasiya şöbələri, əməliyyatxana, pediatriya, doğum şöbəsi. Bu da çox vacibdir, uşaqlarımız 

sağlam doğulmalıdır, sağlam böyüməlidir.  

Xəstəxananın açılışı doğrudan da, böyük hadisədir, çox gözəl hadisədir. Ümid edirəm ki, burada 

göstəriləcək tibbi xidmət də yüksək səviyyədə olacaqdır. Yəni, burada yaradılan şəraitə uyğun olmalıdır. 

Burada quraşdırılan yeni, ən müasir avadanlıq əlbəttə ki, insanların sağlamlığının keşiyində duracaqdır. 

Ancaq bu avadanlıqla işləmək üçün həkimlər təlim kursları keçməlidirlər. Bu məsələ ilə bağlı müvafiq 

göstərişlər verilmişdir və burada insanlara ən gözəl xidmət göstərilməlidir.  

Bütövlükdə şimal zonasının səhiyyə məsələləri uğurla həll olunur, əvvəlki dövrlərdə ətraf 

rayonların hamısında tibb mərkəzləri tikilmişdir. Qubada Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi tikilmişdir. 

Siyəzəndə hələ 2004-cü ildə Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən xəstəxana tikilmişdir. Ondan sonra biz 

Xaçmazda, Şabranda və nəhayət, Qusarda bu xəstəxananın açılışını qeyd edirik. Beləliklə, şimal zonasının 

əsas səhiyyə məsələləri öz həllini tapır. Bütövlükdə ölkə üzrə hər bir bölgədə yeni xəstəxanalar, diaqnostika 

mərkəzləri açılır və açılacaqdır. Gələn ilin sonuna qədər biz çalışmalıyıq ki, hər bir rayonda, rayon 

mərkəzində ən müasir standartlara cavab verən tibb mərkəzləri fəaliyyətə başlasın.  

Təbii ki, Bakı şəhərində də bu proses geniş vüsət almışdır. Bakıda son illər ərzində ən müasir 

xəstəxanalar tikilmişdir. Bu xəstəxanaların fəaliyyətə başlaması Bakını bölgənin, yəni regionun, o 

cümlədən səhiyyə sahəsində mərkəzinə çevirəcəkdir.  

Xəstəxananın tikintisini Dövlət Neft Şirkəti icra etmişdir. Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycanın və 

bölgənin, regionun ən böyük şirkətidir, böyük funksiyaları, vəzifələri vardır, Azərbaycan iqtisadiyyatının 

əsas hissəsi neft-qaz sektoruna aiddir. Bununla bərabər, Dövlət Neft Şirkəti çoxsaylı sosial proqramları icra 

edir. Vaxtilə mən bu göstərişi vermişəm ki, ölkəmizin ən böyük şirkəti sosial sahədə də ən böyük 

nailiyyətlərə çatmalıdır. Mən çox şadam ki, Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən artıq ondan çox yeni Müalicə-

Diaqnostika Mərkəzi tikilmişdir. 

Bütövlükdə Qusar rayonunun inkişafında da Dövlət Neft Şirkəti fəal iştirak edir, yeni parklar 

salınır, yeni muzeylər açılır. Bu sosial funksiya hesab edirəm ki, qusarlıların ürəyincə olmalıdır.  

Qusar rayonunun inkişafı ilə bağlı konkret proqramlar icra edilir. Mən dəfələrlə Qusarda olmuşam 

və çox şadam ki, bu rayonda həm sosial, həm infrastruktur layihələri icra edilir. Rayonun inkişafı üçün 

vacib olan Şahdağ Elektrik Stansiyası bir müddət bundan əvvəl tikilmişdir. Bu stansiya bütün şimal 

zonasını elektrik enerjisi ilə təchiz edir. Rayonun inkişafı yollar tikilmədən mümkün deyildir. Bu məqsədlə 

Bakı-Quba-Qusar avtomobil yolu tikilir və Quba-Qusar hissəsi indi tikilməkdədir. Bununla bərabər, rayon 

rəhbərliyinin xahişini nəzərə alaraq kənd yollarına da vəsait ayrılmışdır. Əvvəlki dövrdə burada olarkən biz 

Samur-Həzrə kənd yolunun açılışını qeyd etdik. Ancaq Həzrədən o tərəfdə yaşayan sakinlər də müraciət 

etmişlər ki, onların yolları da abadlaşsın və bu qərar da verildi. İndi Zuxul kəndinə qədər yeni yolun çəkilişi 

davam edir. Bu layihə başa çatandan sonra 30-a yaxın kənd artıq gözəl yoldan istifadə edəcəkdir.  

Əvvəlki dövrdə Qusarda gözəl Olimpiya İdman Kompleksi açılmışdır. 20-yə yaxın məktəb tikilib 

və təmir edilmişdir. İndi gözəl xəstəxana açılır. Rayonun inkişafı üçün lazım olan maliyyə dəstəyi də verilir. 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə sahibkarlara kreditlər ayrılır və ölkə miqyasında qeyri-neft 

sektorunda ən böyük investisiya layihəsi də məhz Qusar rayonunda həyata keçirilir. Şahdağ Qış-Yay Xizək 

Mərkəzinin tikintisi sürətlə və uğurla gedir. Ümid edirəm ki, bu gözəl, möhtəşəm mərkəz öz qapılarını bu 

ilin sonuna qədər insanların üzünə açacaqdır.  

Yenə də deyirəm ki, qeyri-neft sektorunda, xüsusilə turizm sektorunda ən böyük sərmayə 

Azərbaycanda Qusar rayonuna qoyulur. Bu sərmayənin əsas hissəsini dövlət öz üzərinə götürmüşdür. 

Dövlət büdcəsi hesabına hazırda burada üç mehmanxana tikilir, istirahət zonaları, yollar salınır, bütün 

kommunikasiyalar çəkilir - işıq, qaz, su, kanalizasiya. Mən çox şadam ki, özəl sektor da bizim təşəbbüslərə 

qoşulmuşdur. Özəl sektor tərəfindən də mehmanxanalar tikilməkdədir.  

Beləliklə, Şahdağ Xizək Mərkəzi dünyanın ən gözəl mərkəzlərindən birinə çevriləcəkdir. Buraya 

gələcək turistlərin sayı hesab edirəm ki, minlərlə ölçüləcəkdir. 

Təbii ki, bu, rayonun inkişafına çox böyük təkan verəcək, yüzlərlə, bəlkə minlərlə yeni iş yerləri 

açılacaq və Qusar rayonu Azərbaycanın turizm mərkəzinə çevriləcəkdir. Biz bu layihəni bir neçə il bundan 
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əvvəl başlamışdıq. Onu da demək istəyirəm ki, layihə mənim təşəbbüsümlə başlamışdır. Vaxtaşırı o tikinti 

ilə maraqlanıram. Bir daha demək istəyirəm ki, bu tikintini dünyanın qabaqcıl tikinti və dizayn şirkətləri 

aparır və ən gözəl xizək mərkəzinə çevriləcəkdir.  

Bununla bərabər, rayonun sosial infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üçün konkret addımlar atılır. 

Dövlət Neft Şirkəti burada böyük qazlaşdırma layihələrini icra edir. Rayon mərkəzi qazlaşdırılıbdır. İndi 

ətraf kəndlərdə qazlaşdırma gedir. Hələ ki, qazlaşdırma istədiyimiz səviyyədə deyil, ancaq qarşıya vəzifə 

qoyulubdur ki, gələn ilin sonuna qədər Qusar rayonunda maksimum kəndlər qazlaşdırılsın. Bununla 

bərabər, içməli su və kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi layihəsi də başlamaq üzrədir. Bu layihə də çox 

vacibdir. Hər bir yerdə içməli su, kanalizasiya, işıq, qaz olmalıdır və olacaqdır. 

Bir sözlə, biz Qusar rayonunun timsalında ölkəmizin ümumi inkişaf dinamikasını görürük. Həm 

iqtisadi inkişaf, infrastruktur layihələrinin icrası, sosial infrastrukturun yaradılması, Olimpiya Mərkəzi, 

xəstəxana, məktəblər, yollar, qazlaşdırma, su layihələri – yəni, ölkədə gedən quruculuq-abadlıq işləri bu 

rayonda özünü çox qabarıq şəkildə büruzə verir və bu, məni çox sevindirir.  

Bütövlükdə ölkəmiz inamla inkişaf edir. Bütün iqtisadi göstəricilərimiz yüksək səviyyədədir. 

Dünyada hökm sürən maliyyə və iqtisadi böhran dövründə beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycanın 

iqtisadi reytinqini artırırlar. Avropanın inkişaf etmiş ölkələrinin reytinqləri aşağı düşdüyü halda, 

Azərbaycanın reytinqi qalxır. Bu, ölkəmizdə görülən işlərin nəticəsidir. İş olan yerdə nəticə də olur. Biz 

işləyirik və özü də yaxşı işləyirik.  

Keçən ilin göstəriciləri də çox sevindiricidir. Keçən il qeyri-neft iqtisadiyyatımız 10 faizdən çox 

artmışdır. Bu ilin birinci ayının yekunları da müsbətdir. Qeyri-neft sənayemiz 10 faizdən çox artmışdır. Hər 

bir yerdə yeni sənaye müəssisələri, yeni binalar, yeni zavodlar, fabriklər, turizm mərkəzləri yaradılır. Ancaq 

əlbəttə ki, hər bir rayonun öz xüsusiyyəti var və biz ümumi inkişaf planımızı buna uyğun şəkildə həyata 

keçiririk. 

Qusar rayonunun inkişafı daha çox turizmlə, kənd təsərrüfatı ilə bağlı olacaqdır. Biz bu gözəl təbiəti 

qorumalıyıq. Bu, böyük dəyər, böyük sərvətdir. Həm təmiz hava, həm gözəl şərait, gözəl dağlar. Biz öz 

işimizlə, konkret layihələrimizlə bu gözəlliyə əlavə gözəllik qatmalıyıq. Qusar şəhəri də abadlaşır. Gözəl 

parklar salınır, yollar çəkilir, şəhərin bütün infrastrukturu yeniləşir və gələcəkdə bu proses daha da sürətlə 

gedəcəkdir. 

Bu gün bu gözəl xəstəxananın açılışı həm qusarlılar, həm də bütün Azərbaycan vətəndaşları üçün 

çox vacibdir və qiymətlidir. Qusarlıların burada sağlamlığını bərpa etmək üçün bütün şərait vardır. Mənim 

yeganə xahişim ondan ibarətdir ki, rayon sakinləri gəlsinlər, heç olmasa, ildə bir dəfə burada müayinədən 

keçsinlər. Ölkəmiz düzgün istiqamətdə inkişaf edir, yolumuz açıqdır, niyyətlərimiz təmizdir. Biz ölkəmizi 

gücləndirəcəyik.  

Azərbaycan bu bölgədə sabitlik, təhlükəsizlik adasıdır, inkişaf məkanıdır. Azərbaycanda bütün 

xalqlar bir ailə kimi yaşayırlar. Bu da bizim böyük üstünlüyümüzdür, böyük dəyərimizdir. Biz bunu 

qiymətləndirməliyik və ölkəmizdə yaşayan bütün xalqlar arasında bu qardaşlığı, dostluğu daha da 

möhkəmləndirməliyik. Bu, bəlkə də bizim ən böyük sərvətimizdir. Əsrlər boyu Azərbaycanda yaşayan 

bütün xalqlar bərabər hüquqlara malik idilər. Çox şadam ki, müstəqillik dövründə də, - birinci iki ili istisna 

etmək şərti ilə, - bu gözəl ənənələr yaşayır. Müstəqilliyimizin ilk illərində o vaxtkı iqtidar bütün sahələrdə, 

o cümlədən milli münasibətlər sahəsində çox böyük səhvlər buraxmışdır, deyə bilərəm ki, cinayətlər 

törətmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana qayıdışından sonra bütün məsələlər öz həllini tapdı 

və Azərbaycana xas olan dostluq, həmrəylik, qarşılıqlı dəstək meyilləri yenə də gücləndi.  

Hər bir vətəndaş dinindən, dilindən, millətindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın qiymətli, dəyərli 

vətəndaşıdır. Bizi bəzi başqa ölkələrdən fərqləndirən məhz budur. Heç vaxt heç bir yerdə ayrı-seçkiliyə yol 

verilməyəcək və verilmir. Bunun qarantı mənəm – Azərbaycan Prezidenti! Heç vaxt Azərbaycanda milli 

zəmində qarşıdurma olmayıbdır və olmayacaqdır. Əksinə, bizim təcrübəmiz dünya ictimaiyyəti tərəfindən 

öyrənilir. Necə ola bilir ki, müxtəlif dillərdə danışan, müxtəlif dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi, 

problemsiz yaşayırlar?! Biz öz həyatımızla və siyasətimizlə sübut edirik ki, bu, mümkündür. Bəzi hallarda 

bəzi Avropa ölkələrində belə ifadələr, fikirlər səslənir ki, multikulturalizm iflasa uğrayıb. Yəni ki, müxtəlif 

millətlərə mənsub olan xalqlar bir yerdə yaşaya bilmirlər. Gəlsinlər Azərbaycana baxsınlar, bu, 

mümkündür! Özü də yaxşı yaşamaq mümkündür. Məhz buna görə Azərbaycanda müxtəlif beynəlxalq 

tədbirlər keçirilir. Dinlərarası, mədəniyyətlərarası, millətlərarası dialoqun gücləndirilməsinə yönəlmiş 

tədbirlər keçirilir. Biz istəyirik ki, dünya ictimaiyyəti də bizim təcrübəmizi bilsin və harada lazımdır 

öyrənsin, tətbiq etsin. Bu baxımdan da Azərbaycan dünyada seçilən ölkələrdəndir. 
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Bizim beynəlxalq mövqelərimiz də güclüdür. Azərbaycan dünyanın ən mötəbər qurumunun 

üzvüdür – BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür. Bu, böyük məsuliyyət, böyük etimaddır, 

gördüyümüz işlərin böyük nəticəsidir.  

2012-ci il də ölkəmiz üçün uğurlu olacaqdır. Mən buna şübhə etmirəm. Hər bir vətəndaş öz yerində 

ölkəmizin, doğma Azərbaycanımızın inkişafına dəyərli töhfəsini verməlidir.  

Bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Bütün qusarlılara cansağlığı və yeni 

uğurlar arzulayıram. 

 

X X X 

 

Xəstəxananın həkimi Natəvan XAMEDOVA qusarlılar adından dövlətimizin başçısına 

minnətdarlıq edərək dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident! İcazə verin Sizi bütün qusarlılar adından salamlayım və Sizə “Xoş 

gəlmisiniz!” deyim.  

Bu gün Qusar rayonunun həyatında mühüm, yaddaqalan və əlamətdar bir gündür. Biz hər an bu 

günü - Sizinlə görüşəcəyimiz günü səbirsizliklə gözləyirdik. Çünki Sizin Qusara hər gəlişiniz elimizin 

bayramına çevrilir. 

Sizin hər gəlişiniz Qusara yeni ab-hava, yeni nəfəs, yeni həyat gətirir.  

Cənab Prezident, bu gün Sizin bizə bəxş etdiyiniz bu xəstəxananın açılışına toplaşmışıq. Onu da 

xatırladım ki, keçmiş illərdə rayonumuzun müxtəlif istiqamətlərində yerləşən qəzalı xəstəxanalarda əhali 

yardım alır və ya normal müayinə və müalicə üçün müxtəlif yerlərə üz tutmalı olurdular. Təmiz suyu, səfalı 

təbiəti olan Qusarda normal şəraitə malik xəstəxananın olmaması biz səhiyyə işçilərinin işini xeyli 

çətinləşdirirdi. Bütün bunları nəzərə alaraq Siz Qusara səfərlərinizdən birində rayonda mərkəzi 

xəstəxananın tikintisi ilə bağlı göstəriş verdiniz.  

Bu gün açılışına təşrif buyurduğunuz bu xəstəxana cərrahiyyə, terapiya, pediatriya, poliklinika 

şöbələrindən ibarətdir. Bu xəstəxana əhaliyə yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərəcəkdir.  

Cənab Prezident, bu gün biz çox gözəl yaşayırıq. Əhalinin rifahı günbəgün yaxşılaşır, güzəranımız 

gündən-günə yüksəlir. Bütün bunlar Sizin diqqət və qayğınız sayəsində başa gəlmişdir.  

Möhtərəm cənab Prezident, mənə verilən bu xoş anlardan, bu fərəhli dəqiqələrdən istifadə edərək, 

camaatımızın, o cümlədən səhiyyə işçilərinin dərin minnətdarlığını həmkarımız, Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevaya çatdırmaq istəyirəm. Bildirmək istəyirəm 

ki, Mehriban xanım kimi yüksək mədəniyyətə, elmə, intellektə malik bir şəxsin Azərbaycanımızı və 

Azərbaycan qadınlarını dünyada təmsil etməsindən qürur duyuruq. Bu gün bütün dünya Mehriban xanımın 

simasında mübariz Azərbaycan qadınını görür və tanıyır.  

Bu gün Qusarda aparılan işlərdən danışanda adamın ürəyi dağa dönür. Həyatı boyu qaz görməmiş 

kəndlərə qaz çəkilir, keçilməz cığırları olan ucqar dağ kəndlərinə asfalt yollar çəkilir, bir-birinin ardınca 

gözəl, yaraşıqlı, geniş təhsil, səhiyyə, mədəniyyət ocaqları tikilib istifadəyə verilir. Bu gün böyük iftixar 

hissi ilə deyə bilərik ki, ulu öndərimizin adını daşıyan ən yüksək dağ zirvəsi, dəniz səviyyəsindən ən 

yüksəkdə ucaldılan Azərbaycan bayrağı və əzəmətli abidə məhz bizim rayonumuzda – Qusar rayonundadır. 

Bax budur, biz qusarlıların ulu öndərimizə, dövlətimizə məhəbbətimizin təzahürü. Biz bununla bir daha 

fəxr edir, qürur hissi duyuruq. 

Cənab Prezident, bu gün biz hədsiz sevinc içindəyik. Əhaliyə belə müasir şəraiti olan xəstəxanada 

tibbi xidmət göstərmək biz səhiyyə işçilərinin çoxdankı arzusu idi. Bizim bu arzumuzu Siz 

gerçəkləşdirdiniz əziz Prezidentimiz!  

Möhtərəm Prezident, bu gün bütün Azərbaycan vətəndaşları Sizi təkcə rəhbər kimi deyil, həm də 

Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva ilə birlikdə xeyirxahlıq rəmzi, sağlam Azərbaycan ailəsinin 

rəmzi kimi tanıyır. Allah Sizi qorusun. Çox sağ olun cənab Prezident. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

AzərTAc 
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16 fevral 2012-ci il  
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Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin tikintisinin birinci mərhələsi üzrə tamamlama işləri ilə 

tanışlıq 

(17 fevral 2012-ci il) 

 

Fevralın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 

Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin tikintisinin birinci mərhələsi üzrə tamamlama işləri ilə tanış olmuşlar. 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev kompleksin tikintisinin gedişi ilə bağlı dövlətimizin 

başçısına ətraflı məlumat verdi. Bildirildi ki, Şahdağ qış-yay turizm kompleksi dünyadakı bu tipli 

komplekslərdən nadirliyi və universallığı ilə fərqlənəcəkdir. Kompleksin tikintisinə hazırlıq işlərinə 2006-

cı ildən başlanılmışdır. Həmin il keçirilən tenderdə dünyanın aparıcı şirkətləri qalib gəlmişdir. 2009-cu ilin 

sentyabrında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə bu kompleksin təməli qoyulmuşdur. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Şahdağ qış-yay turizm kompleksi Qusar rayonunun mərkəzindən 32 kilometr 

məsafədə Şahdağ Milli Parkının ərazisində yerləşir. Dövlətimizin başçısının tapşırığına uyğun olaraq, 

Şahdağ qış-yay turizm kompleksinə çəkilən avtomobil yolu genişləndirilir, körpülər salınır, torpaq 

sürüşmələrinin qarşısının alınması üçün mühafizə tədbirləri həyata keçirilir və digər müvafiq işlər görülür. 

Tikintinin aparıldığı ərazi ekoloji təmizliyi, flora və faunasının zənginliyi ilə seçilir. Bu turizm obyekti 

dəniz səviyyəsindən 1300-2300 metr yüksəklikdədir. Turizm kompleksinin əsas hissəsi isə dəniz 

səviyyəsindən 1440-1640 metr yüksəklikdəki yaylaqda yerləşir. Kompleksin 2058 hektar ərazisi vardır. 

Azərbaycanda və ümumiyyətlə dünyada ən mükəmməl layihələrdən biri olan Şahdağ qış-yay turizm 

kompleksi oxşar istirahət mərkəzlərindən bənzərsizliyi ilə fərqlənəcək və il boyu fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Bu layihənin reallaşdırılması respublikamızda dağ-xizək idmanı və digər qış idman növlərinin inkişafı üçün 

hərtərəfli imkanlar açacaqdır. Turistlər yay mövsümündə də burada mənalı istirahət edə biləcəklər. 

Qeyd olundu ki, Şahdağ qış-yay turizm kompleksi Azərbaycan tarixində ilk dağ-xizək kurortudur. 

Kompleksin inşası bir neçə mərhələdə aparılacaqdır. 2011-ci ilin fevralında Prezident İlham Əliyev 

kompleksin 2 nömrəli kanat yolunun və xizək enişinin açılışında iştirak etmişdir. Bu möhtəşəm obyektin 

inşasını daim diqqət mərkəzində saxlayan dövlətimizin başçısı ötən ilin sonunda tikintinin gedişi ilə tanış 

olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev kompleksin lift bazasında həyata keçirilən işlərlə maraqlandı. Bildirildi ki, 

artıq lift bazasında tamamlama işləri görülür. Bu baza kompleksə 2-3 günlük istirahətə gələn turistlər üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. Baza biri yeraltı olmaqla, üç mərtəbədən ibarətdir. Burada xizək avadanlığı kirayəsi 

bölməsi də vardır. 

Dövlətimizin başçısına xizək bölməsində istifadə olunacaq və turistlərin ixtiyarına veriləcək xizək 

avadanlığı barədə məlumat verildi. Bazada Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, uşaqların 

dağ-xizək idmanı ilə məşğul olmaları və əylənmələri üçün də hərtərəfli şərait yaradılmışdır. 

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, turistlərin xizək enişinə çatdırılması üçün kanat yolları 

inşa olunur. 2, 4, 8 və 9 nömrəli liftlərin quraşdırılması başa çatdırılmış, 3 nömrəli liftdə sınaq işi aparılır, 

7 nömrəli liftin inşası isə yekunlaşdırılmaq üzrədir. Kompleksdə turistlərin xizəklə sürüşməsi və qış 

istirahətini sığortalamaq məqsədi ilə süni qaryağdırma sistemi yaradılır. Bunun üçün bütün enişlərdə qar 

generatorları quraşdırılmışdır. Bazada Almaniya istehsalı olan avadanlıqdan qarın bərkidilməsində və xizək 

trassının lazımi səviyyəyə gətirilməsində istifadə olunacaqdır. Burada birinci mərhələ çərçivəsində 9 kanat 

yolu fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, lift bazasındakı oteldə 40 otaq, restoran, bar, kafe, bilyard otağı, dükanlar, 

konfrans salonu, tibb məntəqəsi, əməkdaşlar üçün otaqlar, on lift, avtomobil dayanacağı və digər obyektlər 

vardır. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva nümunə üçün yaradılan otel otaqlarında 

şəraitlə tanış oldular. 

Daha sonra yüksəklikdən kompleksin ərazisini seyr edən dövlətimizin başçısına məlumat verildi 

ki, birinci mərhələ çərçivəsində qaz generator stansiyasının tikintisi, bütün zəruri daxili kommunikasiyalar 

və xarici infrastruktur üzrə də xeyli iş görülmüşdür. Kompleksə Qusar rayonundan 35,7 kilometr 

uzunluğunda orta təzyiqli qaz kəməri çəkilmişdir. 35 kilometrlik kanalizasiya sistemi də istifadəyə hazırdır. 

29 kilometr uzunluğunda fiber lifli rabitə xəttinin çəkilişi tamamlanmaq üzrədir. 32,6 kilometrlik 110 

kilovoltluq elektrik xəttinin inşası davam edir. İçməli su kəmərinin və təmizləyici qurğuların inşası da başa 

çatdırılmışdır. 
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Prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya kompleksdə növbəti mərhələdə həyata 

keçiriləcək infrastruktur işləri barədə ətraflı məlumat verildi. Bildirildi ki, dövlətimizin başçısının 

tapşırıqlarına əsasən Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin ərazisində otellər şəbəkəsi yaradılır. Artıq 

“Resort” otelində tamamlama işləri görülür. Yeddimərtəbəli oteldə turistlərə prezident nömrəsi, VİP-suit 

otaq, hər biri ikinəfərlik 170 nömrə, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün üç konfrans salonu, altı restoran, 

SPA mərkəzi, üzgüçülük hovuzu, uşaq bağçası, xizək kirayəsi məntəqəsi, xizək məktəbi, yeraltı dayanacaq 

xidmət göstərəcək və digər xidmətlər təklif olunacaqdır. “Resort” otelinin yaxınlığında daha iki yüksək 

səviyyəli otel fəaliyyət göstərəcəkdir. Həmin otellərdən birinin artıq bünövrəsi qoyulmuş, digərinin isə 

hazırlıq işləri aparılır. Yaxınlıqda ən müasir standartlara cavab verən ticarət mərkəzi də fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Ərazidə bir kiçik otelin inşası da tamamlanmaq üzrədir. Burada turistlər üçün 26 otaq, 

sağlamlıq klubu, restoran, bar, kafe və digər əyləncə mərkəzləri nəzərdə tutulur. Həmin otelin yaxınlığında 

elektrik stansiyası tikilir. Qonşuluqdakı digər infrastruktur obyekti isə yay mövsümündə Şahdağ qış-yay 

turizm kompleksindəki bütün obyektlərin sərin hava ilə təmin olunmasını mərkəzləşdirilmiş qaydada 

həyata keçirəcəkdir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Şahdağ qış-yay turizm Kompleksi dünya turizm sənayesində xüsusi 

layihələrdən biri olacaqdır. Layihənin növbəti mərhələləri çərçivəsində yeni kanat yolları salınacaq, qolf 

meydançası, müxtəlif klublar, kiçik mehmanxanalar, pansionat, Şahdağ Gənclər Mərkəzi, 900 nömrəlik 

“Relax” mehmanxana şəbəkəsi, 200 nəfərlik diskoteka binası inşa olunacaq, at ferması fəaliyyət 

göstərəcəkdir. 

Qeyd olundu ki, kompleksin birinci mərhələsi üzrə tikinti işləri dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. 

Tikintiyə nəzarəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində olan Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin 

müdiriyyəti həyata keçirir. Kompleksin inşasının növbəti mərhələlərində özəl sektorun da yaxından iştirakı 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Komplekslə yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya əyləncə 

mərkəzlərinin yerləşəcəyi məhəllə barədə ətraflı məlumat verildi. 

Dövlətimizin başçısı növbəti mərhələdə həyata keçiriləcək tədbirlərlə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini 

verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 17 fevral  
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qusar rayonuna səfəri 

“Qusar-1” kiçik su elektrik stansiyası istismara verilmişdir 

(20 dekabr 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 20-də Qusar rayonuna səfərə 

gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva Şahdağ qış-yay turizm kompleksinə daxil olan 

infrastruktur obyektlərinin açılışında iştirak etmişlər. 

Əvvəlcə “Qusar-1” kiçik su elektrik stansiyasının açılışı olmuşdur. 

“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Etibar Pirverdiyev dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə məlumat 

verdi ki, Urva kəndi yaxınlığındakı Cağar derivasiya tipli kanal üzərində inşa olunan xüsusi hovuzdan 

götürülən su borular vasitəsilə stansiyaya ötürülür. Müasir avadanlıqla təchiz olunan stansiya tam 

kompyuterləşdirilmiş və texnoloji proses avtomatlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir. Bu məqsədlə binada 

ayrıca idarəetmə mərkəzi yaradılmışdır. Mərkəz həm elektrik enerjisinin alınması prosesini həyata keçirir, 

həm də baş verə biləcək nasazlıqları əvvəlcədən qeydə alaraq müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün 

xəbərdarlıq edir. 

Dövlətimizin başçısı idarəetmə mərkəzindən stansiyanı işə saldı. 

Qeyd olundu ki, təməli Prezident İlham Əliyevin 2010-cu ilin avqustunda Qusara səfəri zamanı 

qoyulan su elektrik stansiyasında ümumi gücü bir meqavat olan üç hidroturbin və hidrogenerator 

quraşdırılmışdır. Ərazidə 10 kilovoltluq yarımstansiya və elektrik verilişi xətləri qurulmuşdur. Stansiya ildə 

5 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi istehsal etmək imkanına malikdir. 

Bildirildi ki, Azərbaycan Prezidentinin 2009-cu ilin noyabrında imzaladığı Sərəncamla kiçik su 

elektrik stansiyalarının ölkəmizdə geniş tətbiq olunması məqsədilə “Azərenerji” ASC-yə xüsusi 

proqramların hazırlanması tapşırılmışdır. Mütəxəssislərin apardığı araşdırmalar təsdiqləmişdir ki, müxtəlif 

bölgələrdə dağ çayları və suvarma kanalları üzərində yüzlərlə kiçik su elektrik stansiyasının tikintisini 

həyata keçirmək mümkündür. Bu tipli su elektrik stansiyaları bir tərəfdən elektrik enerjisinin istehsalında 

yanacağa qənaət edilməsinə, digər tərəfdən isə ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasına imkan verir. Həmin 

enerji qurğularından biri də Şahdağ qış-yay turizm kompleksini elektrik enerjisi ilə təmin edəcək “Qusar-

1” kiçik su elektrik stansiyasıdır. 

“Azenko” şirkəti tərəfindən tikilən su elektrik stansiyasının ərazisində geniş abadlıq işləri 

görülmüş, yaşıllıq zolağı salınmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2012, 20 dekabr 
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Qusar-Ləzə avtomobil yolunun açılışı olmuşdur 

(20 dekabr 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 20-də Qusar-Ləzə avtomobil 

yolunun açılışında iştirak etmişdir. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, Şahdağ qış-yay turizm 

kompleksinin tikintisi zamanı yol infrastrukturunun yenidən qurulmasına da xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına əsasən, Şahdağ qış-yay turizm kompleksinə gedən avtomobil yolu 

genişləndirilmiş, körpülər salınmış, torpaq sürüşmələrinin qarşısının alınması üçün mühafizə tədbirləri 

həyata keçirilmişdir. Görülən tədbirlər ilin bütün fəsillərində turistlərin kompleksə gediş-gəlişini 

asanlaşdırmışdır. 

Dövlətimizin başçısı yolun texniki göstəricilərini əks etdirən stendlərə baxdı. 

Bildirildi ki, yolun inşasına Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişi ilə 2007-ci ildə başlanılmışdır. İkizolaqlı 

yolun uzunluğu 39 kilometr, eni 8 metrdir. Yol üzərində ümumi uzunluğu 318 metr olan 8 körpü inşa 

olunmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev Qusar-Ləzə avtomobil yolunun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 20 dekabr 
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Şahdağ qış-yay turizm kompleksinə daxil olan “Zirvə” otelində yüksək xidmət şəraiti  

yaradılmışdır 

(20 dekabr 2012-ci il) 

 

Dekabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 

Qusarda Şahdağ qış-yay turizm kompleksinə daxil olan “Zirvə” otelinin açılışında iştirak etmişlər.  

Dövlətimizin başçısı otelin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev bildirdi ki, 

Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin tikintisinə hazırlıq işlərinə 2006-cı ildən başlanmışdır. 2009-

cu ilin sentyabrında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə kompleksin təməli qoyulmuşdur. Şahdağ Milli 

Parkının ərazisində yerləşən kompleksin tikildiyi sahə ekoloji təmizliyi, flora və faunasının zənginliyi ilə 

seçilir. Bu turizm obyekti dəniz səviyyəsindən 1300-2300 metr yüksəklikdədir. Kompleksin əsas hissəsi isə 

dəniz səviyyəsindən 1440-1640 metr yüksəklikdə yerləşir. 2058 hektar ərazisi olan kompleks bütün il boyu 

fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu layihənin reallaşdırılması ölkədə dağ-xizək idmanı və digər qış idman 

növlərinin inkişafı üçün hərtərəfli imkanlar açır. 

Qeyd edildi ki, Şahdağ qış-yay turizm kompleksi Azərbaycanın tarixində ilk dağ-xizək kurortudur. 

Kompleksin tikintisi çərçivəsində ərazidə yeni otellər şəbəkəsinin yaradılmasına xüsusi önəm verilmişdir. 

İnşası başa çatdırılan otellərdə yaradılan şərait təsdiqləyir ki, son illərdə ölkəmizdə həyata keçirilən ən 

böyük infrastruktur layihələrindən olan bu kompleksin dünya standartlarına uyğun hazırlanması diqqət 

mərkəzində saxlanılmışdır. Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin inşası qeyri-neft sektorunun inkişafını 

prioritet elan edən Azərbaycanın iqtisadi həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu, ilk növbədə, 

ölkəmizdə turizm sənayesinin inkişafına mühüm töhfə verməklə yanaşı, həm də Azərbaycanın tanıdılması, 

qədim tariximizin, mədəniyyətimizin və bənzərsiz təbiətimizin təbliği istiqamətində atılan mühüm 

addımlardan biridir. Bütün bu amillər Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin dünya turizm sənayesində 

əhəmiyyətini daha da artırır. 

Məlumat verildi ki, ikimərtəbəli “Zirvə” otelinin ərazisində xüsusi dizaynla abadlaşdırma işləri 

görülmüş, yaşıllıq zolağı salınmışdır. 

Ərazinin planına baxan dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, “Zirvə” oteli əsas lift 

bazasında yerləşir. Burada üçü VİP olmaqla, bütövlükdə 40 nömrə vardır. 

Oteldə yaradılmış şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın 

diqqətinə çatdırıldı ki, bütün nömrələrdə turistlərin istirahətinin yüksək səviyyədə təşkili üçün hər cür şərait 

yaradılmışdır. Burada uşaqlar üçün ayrıca istirahət guşəsi də qurulmuşdur. Oteldə ofis otaqları ilə yanaşı, 

kafe, restoranlar, konfrans zalı, xizək məktəbi, tibb məntəqəsi, avtomobil dayanacağı və digər əyləncə 

obyektləri vardır. 

Azərbaycan Prezidenti və xanımı otelin eyvanından ərazini seyr edərək görülən işlərlə tanış oldular. 

Sonra otelin konfrans zalına gələn Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, hazırda burada 

kompleksdə çalışacaq heyətin hazırlanması üçün treninqlərə başlanmışdır. İndiyədək 160 yerli mütəxəssis 

kurslara cəlb olunmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı treninq iştirakçıları ilə görüşərək dedi: 

- Treninqdə iştirak edənlərin hamısı yerli gənclərdir, rayonun sakinləridir. Yaxşı öyrənin ki, yaxşı 

mütəxəssis olasınız və yaxşı xidmət göstərəsiniz, ümumiyyətlə işiniz yaxşı getsin. 

VİP nömrədə yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyev daha sonra otelin tibb mərkəzinə 

gəldi. Bildirildi ki, burada əməliyyat, rentgen, stomatologiya bölmələri fəaliyyət göstərir. Ayrıca 

laboratoriya, terapevt və manipulyasiya otaqları da yaradılmışdır. Mərkəz müraciət edən turistlərə yüksək 

səviyyəli tibbi xidmətin göstərilməsi üçün müasir avadanlıqla təchiz olunmuşdur. 

Sonra Azərbaycan Prezidenti ərazidən lift bazanı seyr etdi. Bildirildi ki, bu baza kompleksə 2-3 

günlük istirahətə gələn turistlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bazada Prezident İlham Əliyevin tapşırığına 

uyğun olaraq, uşaqların dağ-xizək idmanı ilə məşğul olmaları və əylənmələri üçün hərtərəfli şərait 

yaradılmışdır. 

Bildirildi ki, turistlərin xizək enişinə çatdırılmaları üçün kanat yolları inşa olunmuşdur. 

Kompleksdə süni qaryağdırma sistemi də yaradılmışdır. Bunun üçün bütün enişlərdə qar generatorları 

quraşdırılmışdır. Bazada xüsusi avadanlıqdan qarın bərkidilməsində və xizək trassının lazımi səviyyəyə 

çatdırılmasında istifadə olunacaqdır. 
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Diqqətə çatdırıldı ki, kompleksə daxil olan 2 nömrəli kanat yolu və xizək enişi 2011-ci ilin 

yanvarında iştifadəyə verilmişdir. 

Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva otelə gələn turistlər üçün xüsusi olaraq 

yaradılmış idman mağazasında oldular. Bildirildi ki, burada qış idman növləri ilə məşğul olmaq istəyən 

turistlərin maraqları nəzərə alınmışdır. Mağazadakı malları həm icarəyə götürmək, həm də satın almaq 

mümkündür. 

Dövlətimizin başçısı oteldə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 20 dekabr 

 

  

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 

 

144 

 

Prezident İlham Əliyev Qusarda “Qaya” otelinin açılışında iştirak etmiş, “Şahdağ Resort SPA” 

otelində aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur 

(20 dekabr 2012-ci il) 

 

Dekabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qusara səfəri çərçivəsində 

Şahdağ qış-yay turizm kompleksinə daxil olan “Qaya” otelinin açılışında iştirak etmişdir. 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə və xanımı 

Mehriban Əliyevaya məlumat verdi ki, üçmərtəbəli oteldə xüsusi avtomobil dayanacağı yaradılmışdır. 

Burada turistlərin istifadəsinə 26 nömrə veriləcəkdir. Oteldə restoran və fitnes mərkəzi də fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Bu oteldə yaradılan yüksək şərait Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin əhəmiyyətini daha 

da artırır. Digər tərəfdən də bu, ərazidə həyata keçirilən işlərin miqyasını göstərir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, layihənin növbəti mərhələləri çərçivəsində yeni kanat yolları salınacaq, qolf 

meydançası, müxtəlif klublar, kiçik mehmanxanalar, pansionat, Şahdağ Gənclər Mərkəzi, digər otellər inşa 

olunacaq, ərazidə at ferması fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Bildirildi ki, Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin birinci mərhələsi üzrə tikinti işləri dövlət 

tərəfindən maliyyələşdirilir. Tikintiyə nəzarəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində olan Şahdağ 

qış-yay turizm kompleksinin müdiriyyəti həyata keçirir. Kompleksin inşasının növbəti mərhələlərində özəl 

sektorun da yaxından iştirakı nəzərdə tutulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev xizəklə sürüşdü, xanımı Mehriban Əliyeva isə motorlu xizəkdə gəzdi. 

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva “Şahdağ Resort SPA” otelində aparılan 

tikinti işlərinin gedişi ilə tanış oldular. 

Məlumat verildi ki, geniş əraziyə malik bu oteldə turistlərin istirahəti üçün bütün lazımi şərait 

yaradılacaqdır. Oteldə ümumilikdə 173 otaq olacaqdır ki, bunlardan 8-i lüks, üçü isə VİP otaqlardır. Oteldə 

8 restoran, üç iclas zalı olacaqdır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, 1825 kvadratmetrlik SPA mərkəzindən əlavə, oteldə fitnes, türk hamamı, 

masaj otaqları da yaradılacaqdır. Burada tikinti işlərinin 70 faizi artıq başa çatdırılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı növbəti mərhələdə həyata keçiriləcək tədbirlərlə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini 

verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 20 dekabr 

 

  

https://azertag.az/
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal bölgəsinə səfəri 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qusarda “Şahdağ”, “Pik Palas” otellərinin açılışında  

və 2013-cü ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak etmişdir 

(19 dekabr 2013-cü il) 

 

Dekabrın 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva “Şahdağ” qış-yay turizm kompleksində olmuşlar. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı “Şahdağ”, “Pik Palas” otellərinin açılışında və 2013-cü ilin idman 

yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak etmişlər. 

“Şahdağ” qış-yay turizm kompleksi dünyadakı bu tipli komplekslərdən nadirliyi və universallığı 

ilə fərqlənir. Qusar rayonunun mərkəzindən 32 kilometr məsafədə Şahdağ Milli Parkının ərazisində 

yerləşən kompleksin tikintisinin hazırlıq işlərinə 2006-cı ildən başlanılmışdır. Həmin il keçirilən tenderdə 

dünyanın aparıcı şirkətləri qalib gəlmişdir. Bu kompleksin təməli 2009-cu ilin sentyabrında Prezident İlham 

Əliyevin iştirakı ilə qoyulmuşdur. O vaxtdan etibarən görülən işlər nəticəsində “Şahdağ” qış-yay turizm 

kompleksinə çəkilən avtomobil yolu genişləndirilmiş, körpülər tikilmiş, torpaq sürüşmələrinin qarşısının 

alınması üçün mühafizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. 

Dəniz səviyyəsindən 1300-2300 metr yüksəklikdə yerləşən turizm kompleksinin ərazisi 2058 

hektardır. Azərbaycanda və ümumiyyətlə, dünyada ən mükəmməl layihələrdən olan “Şahdağ” qış-yay 

turizm kompleksi oxşar istirahət mərkəzlərindən bənzərsizliyi ilə fərqlənir və ilboyu fəaliyyət göstərmək 

iqtidarındadır. Bu layihənin reallaşdırılması Azərbaycanda dağ-xizək və digər qış idman növlərinin inkişafı 

üçün hərtərəfli imkanlar açır. 

Azərbaycanda sürətlə inkişaf edən turizm sektoruna böyük töhfə olan “Şahdağ” qış-yay turizm 

kompleksində inşa edilən otellər bu istirahət məkanına marağı daha da artırır. Qonaqların istirahətinin 

yüksək səviyyədə təmin olunduğu bu otellərdə yaradılan şərait bir daha təsdiqləyir ki, bu gün ölkəmizdə 

turizm sektorunun inkişafına xüsusi fikir verilir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bütün ölkə üzrə 

turizm marşrutlarının müəyyənləşdirilməsi və bununla bağlı bölgələrdə genişmiqyaslı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Təsadüfi deyildir ki, son bir neçə ildə beşulduzlu otellərin açılması 

ilə dünyanın ən məşhur otel brendləri Azərbaycana gəlmişdir. 

2011-ci il Azərbaycanda “Turizm ili” elan edilmiş və bu istiqamətdə bir çox tədbirlər 

görülmüşdür. Paytaxtla yanaşı, regionlarda da müasir turizm və istirahət obyektlərinin, mehmanxana 

komplekslərinin tikilib istifadəyə verilməsi Azərbaycanda bu sahənin inkişafına göstərilən diqqətin 

göstəricisidir. Bu çərçivədə “Şahdağ” qış-yay turizm kompleksində inşa edilən otellərdə təqdim edilən 

yüksək şərait Azərbaycanda mehmanxana biznesinin inkişafını bir daha təsdiqləyir və qeyri-neft sektorunda 

bu sahənin xüsusi çəkisinin getdikcə artdığını göstərir. 

Ölkəmizdə qeyri-neft sektoruna mühüm töhfə olan “Şahdağ” qış-yay turizm kompleksi 

Azərbaycan tarixində ilk dağ-xizək kurortudur. Kompleksin inşası bir neçə mərhələdə aparılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev 2011-ci ilin fevralında kompleksin 2 nömrəli kanat yolunun və xizək enişinin 

açılışında iştirak etmişdir. Bu möhtəşəm obyektin inşasını daim diqqət mərkəzində saxlayan dövlətimizin 

başçısı dəfələrlə əraziyə gələrək tikintinin gedişi ilə tanış olmuş, bir neçə obyektin və otelin açılışında iştirak 

etmişdir. Artıq ötən qış mövsümündə kompleks ilk turistləri qəbul etməyə başlamışdır. 

Kompleksin birinci mərhələsi üzrə tikinti işləri dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Tikintiyə 

nəzarəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində olan “Şahdağ” qış-yay turizm kompleksinin 

müdiriyyəti həyata keçirir. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı əvvəlcə beşulduzlu “Pik Palas” otelinin açılışında iştirak etdilər. 

Azərbaycanın birinci xanımına gül dəstəsi təqdim olundu. Prezident İlham Əliyev otelin rəmzi açılışını 

bildirən lenti kəsdi. 

Paytaxtdan 230 kilometr şimalda, “Şahdağ” qış-yay turizm kompleksində yerləşən “Pik Palas” 

oteli dağların əzəmətli gözəlliyi ilə əhatə olunmuşdur və onun hər bir elementi məmnunluq doğurur. 

Dövlətimizin başçısı otelin fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı. 

Otel yeni qurulan “PAŞA Hotels and Resorts” şirkəti tərəfindən idarə olunur. “Pik Palas” oteli 

geniş çarpayılar, rahat qonaq və iş guşələri, döşəmədən tavana qədər uzanan pəncərələr və fransız üslublu 

eyvanları ilə 167 geniş yataq otağı və lüks nömrələri qonaqlara təqdim edir. Bütün qonaq otaqları müasir 

avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Oteldəki restoranlar, barlar və istirahət guşələri dağlarda zövqlə nahar 

etmək üçün nadir vəhdət yaradır. 
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Mehmanxananın lobbisində yerləşən “Chocolat Patisserie” cah-calallıq və rahatlıq aurası yaradır. 

Burada şokolad trüfeli hazırlanan guşə mövcuddur. “Alpina Brasserie & Wine Bar” gün ərzində nahar 

etmək üçün nadir inqrediyentlər və orijinal yeməklər təqdim edir. “Fujisan Restaurant & Bar” Yaponiya və 

Koreya yeməklərinin nadir vəhdətini təcəssüm etdirən mətbəxi ilə fərqli təcrübə təklif edir. Xüsusi 

bayramlar və ya özəl nahar görüşləri üçün bu restoran ideal məkandır. Fitnes xidmətlərinə idman zalı, 

saunalar və buxar otağı, qapalı üzgüçülük hovuzu və cakuzi, açıq havada günəş şüası qəbul etmək üçün 

isidilmiş üzgüçülük hovuzu daxildir. Dəbdəbəli SPA məkanında çalışan təcrübəli terapevtlər müxtəlif 

aromaterapiya, masajlar və SPA prosedurları, o cümlədən kosmetik qulluq və müalicə təqdim edirlər. 

Sütunsuz, hündür tavanlı, təbii gün işığı ilə işıqlanan “Akasiya” ziyafət zalında ayaqüstü tədbirlər üçün 

600-ə qədər, banket üslubunda 350-dək qonağı yerləşdirmək mümkündür. 

Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva yeni tikilmiş beşulduzlu “Şahdağ” 

otelinin açılış mərasimində iştirak etdilər. 

Azərbaycan Prezidenti otelin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Dövlətimizin başçısı, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva əvvəlcə 

2013-cü ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak etdilər. 

Azərbaycan Prezidenti mərasimdə nitq söylədi. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

nitqi 

 

- Əziz dostlar, hörmətli xanımlar və cənablar. 

Biz hər ilin sonunda idmançılarla görüşürük, ilin idman yekunlarını müzakirə edirik. Əslində 

mənim ildə bir neçə dəfə idmançılarla görüşlərim olur. Ancaq bu, ilin sonunda bir ənənədir. Hər il bu 

görüşlər Milli Olimpiya Komitəsinin binasında keçirilir. Bu dəfə biz bu görüşü Şahdağda keçiririk. Hesab 

edirəm ki, bu da bir ənənə olacaqdır. Çünki Şahdağ bu gün Azərbaycanın turizm və idman mərkəzinə 

çevrilmişdir. 

Bu gün, eyni zamanda, “Şahdağ” və “Pik Palas” otellərinin açılışı günüdür. Bu gün Azərbaycanda, Qusar 

rayonunda, Şahdağda iki beşulduzlu otel açılır. Bu münasibətlə də sizin hamınızı ürəkdən təbrik etmək 

istəyirəm. 

Buraya gələrkən mən ilk dəfə bu dağlarda olduğumu yada saldım. Yadımdadır ki, biz 

Azərbaycanda dağ turizmini inkişaf etdirmək istəyəndə yerin seçilməsi ilə məşğul idik. Xarici 

mütəxəssisləri dəvət etdik. İlk dəfə burada olarkən mən heç təsəvvür edə bilməzdim ki, Şahdağ qısa müddət 

ərzində beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcəkdir. Əlbəttə ki, bizim konkret planlarımız var idi. Çox 

məhdud vaxt müddəti də qoyulmuşdu. Ancaq deyə bilərəm ki, biz bu dərəcədə inkişaf etmiş və dünyanın 

ən yüksək səviyyəsinə çatan kurortun yaradılmasını arzulayırdıq, amma bəlkə də təsəvvür edə bilmirdik. 

Çünki burada heç nə yox idi. Dağlar idi, qar idi. Heç yaşayış yeri də yox idi. Bu yerdə biz ilk növbədə 

infrastruktur layihələrinin icrasına başlamışdıq. Yollar, elektrik, qaz, su xətləri çəkildi, bütün digər 

infrastruktur layihələri icra edildi. Qaldırıcılar tikilməyə başlandı. Birinci otelin tikintisi ilə bağlı konkret 

qərar verildi. Bu otelin tikintisi təsdiqləndi və tikinti başlandı. Ondan sonra mən hesab etdim ki, Şahdağ bir 

çox turistləri cəlb edəcəkdir. Belə olan halda burada bir otelin tikintisi yəqin ki, tələbatımızı ödəyə 

bilməyəcəkdi. Ondan sonra digər otellərin tikintisi ilə bağlı məsələlər qalxdı. Şadam ki, artıq bu meydanda 

üç otelin tikintisi başa çatır. İki otel bu gün açılır, üçüncü otel isə yəqin ki, bir neçə aydan sonra açılacaqdır. 

Bu ilin əvvəlindən artıq turistlər buraya gəlməyə başlamışlar. Baxmayaraq ki, burada qalmağa da 

yer yox idi. Aşağıda kiçik bir “Zirvə” oteli fəaliyyət göstərir. Ancaq şənbə, bazar günlərində buraya 

Bakıdan, digər yerlərdən, Qusar rayonundan minlərlə insan gəlmiş, istirahət etmiş, xizək idman növü ilə 

tanış olmuşdur. 

Beləliklə, artıq bir ildir ki, bu kurort yaşayır. Bu iki otelin açılması əlbəttə ki, bu kurortun 

inkişafına yeni təkan verəcəkdir. Əminəm ki, bundan sonra da Azərbaycan və xarici iş adamları, investorlar 

burada yeni otellərin tikintisi ilə bağlı təkliflərini verəcəklər. Ümid edirəm ki, gələcəkdə burada bir çox 

otellər tikiləcəkdir. Beləliklə, biz Azərbaycanda ilk dəfə olaraq dağ xizəyi kurortunun yaradılmasına nail 

ola bilmişik. 

“Şahdağ” kurortunun yaradılması əlbəttə ki, Azərbaycanda turizmin inkişafına xidmət göstərir. 

Eyni zamanda, ölkəmizin imkanlarını göstərir. Çünki bir halda ki, biz bir neçə il ərzində dünya səviyyəli 
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kurortu yarada bilmişiksə, deməli, bütün başqa sahələrdə də böyük işlər görməyə qadirik. Əslində bugünkü 

Azərbaycan reallıqları bunu təsdiqləyir. Biz strateji xəttimizə sadiqik, hədəflər düzgün seçilir, qərarlar, 

konkret tapşırıqlar verilir, icra müddəti müəyyən edilir və məsələlər öz həllini tapır. 

Sovet dövründə Azərbaycanda heç vaxt dağ kurortları olmamışdır. Baxmayaraq ki, qonşu 

bölgələrdə olmuşdur. Ona görə qərar verildi ki, Azərbaycanda da olsun və Azərbaycanda bu kurort ən 

yüksək standartlara cavab verməlidir. İnfrastruktur, otellər, qaldırıcılar, sürüşmə zolaqları və əlbəttə ki, 

insanların rahatlığı üçün burada çox böyük işlər görülmüşdür. 

Deyə bilərəm ki, dünya miqyasında, Avropada dağ xizəyi kurortları arasında Şahdağ artıq öz 

layiqli yerini tutub. Daxili turizm çox sürətlə inkişaf edir. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, xarici qonaqlar da bu 

imkanlardan istifadə etsinlər. Onsuz da Azərbaycana gələn turistlərin sayı ildən-ilə artır. Əminəm ki, qış 

kurortlarına da xarici qonaqlar gələcəklər. Eyni zamanda, deyə bilərəm ki, bu layihə Qəbələ rayonunda da 

dağ xizəyi kurortunun yaradılmasına təkan vermişdir. Orada da artıq kurort hazırdır və xizək idman 

növündən istifadə etmək mümkün olacaqdır. 

Azərbaycanın sürətli inkişafı bütün sahələri əhatə edir. Bu layihə deyə bilərəm ki, ölkəmizin 

turizm sektoruna qoyulan ən böyük sərmayədir. Bizim ən böyük dövlət sərmayəmiz Qusar rayonunun 

turizm potensialına qoyulubdur və qoyulacaqdır. Bu, eyni zamanda, qeyri-neft sektorunun, sahibkarlığın 

inkişafı deməkdir. Bu kurortun fəaliyyətə başlaması yüzlərlə, gələcəkdə isə minlərlə yeni iş yerinin 

açılmasına gətirib çıxaracaqdır. Burada fəaliyyət göstərən qurumlardan tələbim və xahişim ondan ibarətdir 

ki, yerli insanları bu işlərə daha çox cəlb etsinlər, Qusarda və ətraf rayonlarda yaşayan vətəndaşlar işlə 

təmin olunsunlar. Yəni, bu kurortun yaradılması bir neçə məqsədi güdür. Bu, bizə qeyri-neft sektorunun, 

turizmin inkişafı, ölkəmizi dünyada daha da dolğun şəkildə tanıtmaq imkanlarını yaradır. Bu, Azərbaycan 

vətəndaşları üçün çox gözəl şərait yaradır. Çünki mən bilirəm ki, xizək idman növü Azərbaycanda 

populyarlaşır və vətəndaşlarımız xarici ölkələrə üz tuturlar. Artıq Azərbaycanda dünyanın ən yüksək 

standartlarına cavab verən gözəl bir yer vardır. 

Eyni zamanda, bu gün biz idmançıların uğurlarını qeyd edirik. 2013-cü il Azərbaycan idmanı 

üçün uğurlu il olmuşdur. 2012-ci ildə Olimpiya Oyunlarında qazanılmış qələbələr 2013-cü ildə davam 

etmişdir. Azərbaycan idmançıları Tələbələrin Yay Universiadasında böyük uğurlara imza atmışlar - 

komanda hesabında 15-ci yerə layiq görülmüşlər, 16 medal qazanmışlar. Ümumiyyətlə ölkə idmançıları 

780-dən çox medal qazanmışlar ki, onlardan 280-ni qızıl medaldır. Eyni zamanda, Olimpiya idman növləri 

üzrə dörd dünya çempionumuz olmuşdur. Bu da çox böyük göstəricidir. 

Azərbaycan idman dövlətidir. Bunu artıq dünya idman aləmi etiraf edir, qəbul edir. Əlbəttə ki, 

idmanın dayanıqlı inkişafı üçün çox böyük işlər görülür. Azərbaycanda mütəmadi qaydada beynəlxalq 

yarışlar, dünya, Avropa çempionatları keçirilir. Yeniyetmələr, gənclər idmana böyük maraq göstərirlər. İndi 

idmanla məşğul olmaq üçün bizim gözəl imkanlarımız vardır. Qırx regional olimpiya mərkəzi fəaliyyət 

göstərir. Bölgələrdə beş mərkəz tikilməkdədir, beş mərkəzin tikintisi nəzərdə tutulur. Beləliklə, bölgələrdə 

Olimpiya komplekslərinin sayı 50-yə çatacaqdır. Bakıda böyük idman qurğuları tikilir. Hazırda 65 minlik 

Olimpiya Stadionu, Böyük Su İdman Növləri Sarayı, Gimnastika Mərkəzi, Stend Atıcılığı Mərkəzi tikilir. 

Yəni, bunlar böyük infrastruktur layihələridir, Azərbaycanda istənilən beynəlxalq yarışın keçirilməsi üçün 

imkan yaradan infrastrukturdur. 

Əlbəttə ki, 2014-cü ildə biz birinci Avropa Oyunlarına hazırlıqla bağlı daha da böyük addımlar 

atacağıq. Çünki gələn il oyunlara hazırlıq üçün həlledici il olacaqdır. Birinci Avropa Oyunlarının 

Azərbaycanda keçirilməsi dövlətimizin, xalqımızın böyük qələbəsidir. Bu, tarixdə qalacaqdır. Biz elə 

etməliyik ki, bu oyunlar ən yüksək səviyyədə keçirilsin. 

Bu günə qədər Avropa Oyunları keçirilməmişdir. Avropa Oyunlarının tarixi yoxdur, baxmayaraq 

ki, Olimpiya hərəkatı Avropada yaranmışdır və Avropada bərpa edilmişdir. Ona görə Avropa Oyunlarının 

hansı standartlara cavab verəcəyini biz müəyyən edəcəyik. Bizim standartlar artıq oyunlar başa çatandan 

sonra Avropa Oyunlarının standartları kimi qəbul ediləcəkdir. Biz isə istəyirik ki, bu oyunları ən yüksək 

səviyyədə, Yay Olimpiya Oyunları səviyyəsində keçirək və buna imkan vardır. O vaxta qədər bizim idman 

obyektlərimiz tam hazır olacaqdır. Eyni zamanda, Əl Oyunları Sarayında, Heydər Əliyev İdman 

Mərkəzində əsaslı təmir işləri aparılır. Bakıda artıq ona yaxın beşulduzlu otel fəaliyyət göstərir. Dünyanın 

bütün aparıcı otel şirkətləri Azərbaycandadır. Yol infrastrukturu yeniləşir, təhlükəsizlik tədbirləri yüksək 

səviyyədə təmin edilir. Əminəm ki, Azərbaycanda bütün texniki məsələlər yüksək səviyyədə həll 

olunacaqdır. Çünki biz artıq dünya və Avropa çempionatlarının keçirilməsində böyük təcrübə toplamışıq. 
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Bir sözlə, əminəm ki, Avropa Oyunları Avropanın, dünyanın diqqətini çəkən oyunlar olacaqdır. 

Ona görə biz çalışmalıyıq ki, bu oyunları ən yüksək səviyyədə keçirək. Əminəm ki, biz buna nail olacağıq. 

Təşkilat Komitəsi yaranmışdır. Təşkilat Komitəsi fəal işləyir. Biz tanınmış idmançılarımızı da bu işlərə 

cəlb etməliyik ki, onlar da, könüllülər də fəal iştirak etsinlər. Bir sözlə, gələn il bu oyunlara hazırlıq üçün 

həlledici il olacaqdır. Ondan iki il sonra - 2017-ci ildə Azərbaycanda İslam Həmrəyliyi Oyunları 

keçiriləcəkdir. Azərbaycan yeganə ölkə olacaqdır ki, həm Avropa, həm İslam Həmrəyliyi Oyunları 

keçiriləcəkdir. 

Əminəm ki, bu oyunlar həm Avropanı, həm İslam aləmini biri-birinə daha da yaxın edəcəkdir. 

Biz bu məsuliyyəti öz üzərimizə götürmüşük. Dünyanı, qitələri, xalqları, sivilizasiyaları birləşdirən 

ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Ölkəmizdə mövcud olan xoş əhval-ruhiyyə, xoş niyyət, dözümlülük, 

mehribanlıq bu gün artıq dünya ictimaiyyəti tərəfindən təqdirlə qeyd edilir. Çoxsaylı forumlar, humanitar 

forumlar, iqtisadi, siyasi tədbirlər keçirilir. 

İki gün bundan əvvəl Azərbaycanda tarixi hadisə baş vermişdir. “Şahdəniz-2” layihəsinə start 

verilmişdir. Bu layihə XXI əsrin layihəsidir, Azərbaycanın böyük tarixi uğurudur. Xalqımızın rifahı, 

ölkəmizin inkişafı üçün bu layihənin müstəsna rolu olacaqdır. Bütün bu uğurları biz öz zəhmətimiz 

hesabına əldə etmişik. 

Azərbaycanın enerji siyasəti birmənalıdır, düşünülmüş siyasətdir. İki gün bundan əvvəl 

Avropanın bir çox ölkələrindən dövlət, hökumət başçılarının iştirakı ilə keçirilən tədbir bir daha ölkəmizin 

önəmini ortaya qoyur. 

Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır, layiqli dövlətdir, güclü dövlətdir, iqtisadiyyatı güclüdür, güclü 

siyasət aparır, idmanı güclüdür, infrastrukturu yeniləşir. Ən önəmlisi Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın 

nümayəndəsi özünü rahat hiss edir. Azərbaycan bizim hamımızın Vətənidir, hamımızın evidir. Elə 

etməliyik ki, bundan sonra da ölkəmizin uğurlu inkişafı təmin edilsin. 

İdman isə hər bir ölkənin ümumi inkişaf potensialını göstərir. Əgər idman sahəsində aparıcı 

ölkələrə nəzər salsaq görərik ki, onların arasında mütləq əksəriyyət inkişaf etmiş ölkələrdir. İnkişaf etmiş 

ölkələrdə idman da güclü olur. 

Azərbaycan bu gün sürətlə inkişaf edən ölkədir. Gələcəkdə inkişaf etmiş ölkəyə çevriləcəkdir. 

İdman isə bizim gücümüzü göstərir. İdmançılar ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edirlər, bayrağımızı göylərə 

qaldırırlar. Onların qələbələri hər birimizin qəlbində gözəl əks-səda verir. 2013-cü il də bu sahədə uğurlu il 

olmuşdur. Biz hər ilin sonunda idmançıları mükafatlandırırıq, onlara mənzillər verilir. Bu da gözəl ənənəyə 

çevrilibdir. Bu ənənə bu gün də davam etdiriləcəkdir. 

Mən bütün idmançıları, turizm sahəsinin bu gün bu salonda əyləşən işçilərini və bütün 

Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı 

münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər birinizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun! 

 

X X X 

 

Azərbaycan Boks Federasiyasının vitse-prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Ağacan 

Əbiyev Azərbaycan idmanının intibahının ümummilli lider Heydər Əliyevin idmana qayğını öz üzərinə 

götürdükdən sonra başlandığını əsaslandırdı. İdmana o dövrdən başlanan diqqət və qayğının bu gün 

ölkəmizin dünyanın idman mərkəzlərindən birinə çevrilməsinə əsaslı zəmin yaratdığını bildirən Ağacan 

ƏBİYEV dedi: 

- Müstəqil Azərbaycanın bədən tərbiyəsi və idmanının intibah dövrü məhz 1994-cü ildən başlayır. 

Həmin ilin mart ayında Ulu Öndərimiz Bakı İdman Oyunları Sarayında bütün idmançıları görüşə dəvət 

etmişdi. Ulu Öndər oradakı çıxışında həm gəncləri, həm yeniyetmələri, həm də veteranları təbrik etdi, 

mükafatlar verildi. Orada qeyd etdi ki, əziz idmançılar, bu gündən sonra idmana qayğını öz üzərimə 

götürürəm və əmin ola bilərsiniz ki, bu qayğını siz həmişə hiss edəcəksiniz. 

Bəli, biz bu qayğını doğrudan da hiss edirik. Elə bax bizim bugünkü görüşümüz də həmin 

qayğının təzahürüdür. Möhtərəm Prezident, bu qayğını bizə, bütün idmançılara Siz göstərirsiniz. Məhz 

Prezident tərəfindən idmançılarımıza göstərilən bu qayğının nəticəsidir ki, medalların sayı artıq yüzlərlədir. 

Hesab edirəm ki, doğrudan da idman sahəsində qazanılan uğurlar, medallar, qələbələr Azərbaycanın çox 

inkişaf etdiyindən xəbər verir. 

Möhtərəm Prezident, mən bütün idmançılar adından Sizə minnətdarlığımızı bildirir, bizə 

göstərdiyiniz qayğıya görə “Çox sağ olun” deyirəm. 
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X X X 

 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs QARAYEV Azərbaycanın tarixində ilk dəfə yeni idman-

turizm növünün formalaşmasının dövlətimizin başçısı, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham 

Əliyevin təşəbbüsü və iradəsi sayəsində mümkün olduğunu söyləyərək bildirdi: 

- Cənab Prezident, düşünürəm ki, bütün sahələrdə - enerji sektorunda, siyasətdə, iqtisadiyyatda, 

sosial məsələlərdə Sizin apardığınız fəaliyyət nə qədər uğurludursa, həm idman, həm turizm, həm 

mədəniyyət, - mən bu gün bununla məşğul olduğuma görə onu deyirəm, - sahələrində də Sizin siyasətiniz 

Azərbaycanın dünya miqyasında tamamilə yeni müstəvidə tanıdılmasında, gücləndirilməsində əsas amildir. 

Cənab Prezident, bu gün mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları Sizin 

fəaliyyətiniz nəticəsində tamamilə yeni bir ölkədə yaşayır. Bu ölkə XXI əsrin ölkəsidir. Ölkəmiz bu 

səviyyəyə Sizin müdrik siyasətiniz, iradəniz, dünyagörüşünüz, rəhbərliyiniz sayəsində gəlib çatmışdır. 

Mən bu gün Sizə, hörmətli Mehriban xanıma Azərbaycan xalqının yaşadığı, yaratdığı və ümid 

bəslədiyi gələcəyə bütün işlərdə verdiyiniz dəstəyə, göstərdiyiniz köməyə, qayğıya görə təşəkkürümü 

bildirmək istəyirəm. 

Allah Sizi qorusun, Allah Sizə cansağlığı versin. Çox sağ olun. Yaxşı ki, Siz varsınız. 

 

X X X 

Sonra Prezident İlham Əliyev müxtəlif beynəlxalq yarışlarda fərqlənən, ölkəmizdə idmanın 

inkişafına töhfə verən bir qrup idmançıya və idman xadiminə yeni mənzillərin orderlərini, habelə Milli 

Olimpiya Komitəsinin fəxri fərmanlarını təqdim etdi. 

Yunan-Roma güləşi üzrə Tələbələrin XXVII Universiadasının qalibi Rəsul Çunayevə, yunan-

Roma güləşi üzrə Avropa çempionu Rafiq Hüseynova, sərbəst güləş üzrə məşqçi Firdovsi Ömərova, sərbəst 

güləş üzrə məşqçi Elşad Allahverdiyevə, sərbəst güləş üzrə məşqçi Elçin Zeynalova, boks üzrə dünya 

çempionu Cavid Çələbiyevə, boks üzrə məşqçi Yadigar Məmmədova, ağır atletika üzrə İslam Olimpiya 

Oyunlarının bürünc mükafatçısı Zülfüqar Süleymanova, Atletika üzrə Dünya Tələbələrinin 

Universiadasının və İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi Hayle İbrahimova, taekvondo üzrə Avropa 

çempionu Fəridə Əzizovaya, London Yay Paralimpiya Oyunlarının qalibi Natali Proninaya, London Yay 

Paralimpiya Oyunlarının qalibi Ramin İbrahimova, Paralimpiya üzrə marafon yarışının qalibi İmran 

Hüseynova, şahmat üzrə beynəlxalq dərəcəli hakim və məşqçi Lütfiyar Rüstəmova, şahmat üzrə məşqçi 

Rəsul İbrahimova, Respublika Yüksək İdman Ustalığı Məktəbinin müəllimi Nabat Camalovaya, 

pauerliftinq üzrə Avropa və dünya çempionu İbrahim İbrahimova, milli karate üzrə baş məşqçi Rəhman 

Hətəmova, universal döyüş üzrə məşqçi Vasif İsgəndərova, Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının milli 

komandasının rəisi Sadıx Bağırova, basketbol üzrə məşqçi Fikrət Həsənova, bədii gimnastika üzrə yığma 

komandanın baş məşqçisi Mariana Vasilyevaya yeni mənzillərin orderləri təqdim edildi. 

Kunq-fu üzrə Avropa və dünya çempionu Əli Mirələkbərli, pauerliftinq üzrə dünya çempionu 

Raif Süleymanov, kikboksinq üzrə dünya və Avropa çempionu Rail Rəcəbov isə Milli Olimpiya 

Komitəsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olundular. 

 

X X X 

 

İdmançılar adından dövlətimizin başçısına təşəkkür edən sərbəst güləş üzrə məşqçi Elçin 

ZEYNALOV dedi: 

- Cənab Prezident! Gəncəlilər Sizi sevirlər. Oktyabrın 9-da prezident seçkilərində xalq Sizə öz 

etimadını göstərdi. Seçkidən sonra Gəncədə böyük bayram əhval-ruhiyyəsi var idi. 

Mən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin bir fikrini xatırlatmaq istəyirəm. Ulu Öndər demişdir 

ki, Vətənin idman şərəfini qorumaq səngərdə Vətən torpağını qorumaq kimi şərəfli bir işdir. Mən bu 

kəlamdan sonra ona söz verdim ki, ömrümün axırınadək əynimdə idman paltarı Azərbaycanın idman 

şərəfini qoruyacağam. 

Yaşasın Azərbaycan xalqı! 

Yaşasın Prezidentimiz İlham Əliyev! 

 

X X X 
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Milli Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin üzvü, Miniatür Kitab Muzeyinin təsisçisi və 

rəhbəri, Əməkdar İncəsənət Xadimi Zərifə Salahova Prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban 

Əliyevaya xatirə hədiyyələri təqdim etdi, onlara fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. 

 

X X X 

 

Daha sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva “Şahdag” otelində yaradılan 

şəraitlə tanış oldular. 

Məlumat verildi ki, bu otel yüksək səviyyəli dəbdəbəni, qonaqpərvərliyin ən üst səviyyəsini 

əməkdaşlarının səmimiyyəti ilə qonaqlarına təqdim edən gözəl istirahət məkanıdır. Burada təklif olunan 

müasir interyer və yüksək xidmətlər, xoş əhval yaradan otaqlar qonaqlara unudulmaz təəssürat 

bağışlayacaqdır. 

Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, 173 otağın olduğu otel nömrələri 5 kateqoriyaya bölünür 

- superior, deluxe, junior suite, suite və yüksək səviyyəli qonaqlar üçün nəzərdə tutulan nömrələr. Otaqlarda 

qonaqların rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılmış, termostatik duş, kabel televiziyası, havalandırma sistemi 

quraşdırılmış, internet və digər xidmətlər təklif olunur. Oteldə fəaliyyət göstərən restoranlar şəbəkəsində 

milli və dünya mətbəxinin ləziz nümunələri təqdim edilir. Bar və kafelərdə də yüksək xidmətin göstərilməsi 

üçün hər cür şərait yaradılmışdır. “Ovdan SPA” və “SPA Bar” Azərbaycanda olan ən böyük SPA 

mərkəzlərindən biridir. Bundan əlavə, oteldə bir qapalı hovuz, zəruri avadanlıqla təchiz olunan idman zalı, 

uşaq bağçası, xizək avadanlığının satıldığı alış-veriş mərkəzi fəaliyyət göstərir. Buradakı üç iclas və 

konfrans zallarında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılmış, ən son səs avadanlığı 

quraşdırılmışdır. 

“Şahdağ” qış-yay turizm kurortu qonaqlara il boyu sonsuz həyəcanlı idman və əyləncə növləri təklif edir. 

Qonaqların burada möhtəşəm təbiət gözəlliyinin mərkəzində, dağ havasının təravətində müxtəlif əyləncə 

növlərinin əhatəsində olmaq şansı vardır. Burada müxtəlif səviyyəli idmançılar və həvəskarlar üçün 19-dan 

çox xizəklə sürüşmə yamacları planlaşdırılmışdır. Buradakı xizəksürmə məktəbi müxtəlif kurslar təklif 

edir. Kompleksdə hər yaş kateqoriyasından olan insanlara müxtəlif yay əyləncələri də təklif ediləcəkdir. 

Bölgəni yenidən kəşf etmək istəyənlər, macəra axtarışında olanlar üçün raftinq, paraşütlə tullanma, qayaya 

dırmanma, velosipedlə gəzinti, göldə üzgüçülük və başqa idman əyləncələri də gələcəkdə qonaqların 

istifadəsinə təqdim olunacaqdır. Bundan əlavə, böyük qolf sahəsinin, maraqlı aqvaparkların və hovuzların 

da tikilməsi planlaşdırılmışdır. 

 

X X X 

 

Dövlətimizin başçısı və xanımı “Şahdağ” qış-yay turizm kompleksində tikintisi başa çatmaq üzrə 

olan yeni beşulduzlu oteldə aparılan tikinti-quraşdırma işləri ilə də tanış oldular. 

Xüsusi memarlıq üslubunda inşa olunmuş binada aparılan tikinti-quraşdırma işləri zamanı ilk 

növbədə qonaqların istirahətinin və rahatlığının təmin edilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Ümumi 

sahəsi 22 min kvadratmetrdən çox olan oteldə 164 nömrə yaradılacaqdır. Onlardan 149-u standart, 13-ü 

suit, 2-si isə dupleks suit nömrədir. Burada müxtəlif restoran, kafe və barlar fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Oteldəki 112, 65, 52 və 45 nəfərlik restoran və kafelərdə qonaqlara keyfiyyətli xidmət göstərilməsi üçün 

hər cür şərait yaradılacaqdır. Burada 130 nəfərlik konfrans zalı da qurulur. Otelə biznes mərkəzi, müxtəlif 

trenajorların quraşdırıldığı idman zalı, dörd prosedur otağını özündə birləşdirən SPA, hovuz və digər 

xidmət obyektləri daxildir. Binanın altında 77 yerlik avtomobil dayanacağı da inşa olunmuşdur. 

 

 AzərTAc 

19 dekabr 2013-cü il 
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Qusarda “Şahdağ” qış-yay turizm kompleksində yüksək xidmət şəraiti yaradılmışdır 

(20 dekabr 2013-cü il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 19-20-də 

“Şahdağ” qış-yay turizm kompleksində tikilmiş yeni otellərin açılışında iştirak etmiş, yaradılmış yüksək 

xidmət şəraiti ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı dekabrın 20-də xizəklə sürüşdü. Prezident İlham Əliyev əvvəlcə ikinci liftin 

yamacından sürüşüb dördüncü liftin yanına gəldi. Sonra dördüncü liftlə yuxarı qalxaraq həmin liftin yamacı 

ilə üçüncü liftə qədər sürüşdü. Daha sonra dövlətimizin başçısı üçüncü liftlə yuxarı qalxaraq yeni açılan 

yamacla sürüşdü. 

Ölkəmizdə ilk dəfə yaradılan və dünya standartlarına cavab verən bu layihənin reallaşdırılması 

respublikada dağ-xizək və digər qış idman növlərinin, xüsusilə də turizmin inkişafı üçün geniş imkanlar 

açır. 

Dəniz səviyyəsindən 1300-2300 metr yüksəklikdə yerləşən turizm kompleksinə gələnlərin sayı 

gündən-günə artır. Azərbaycanda sürətlə inkişaf edən turizm sektoruna böyük töhfə olan “Şahdağ” qış-yay 

turizm kompleksində inşa edilən və bir gün əvvəl Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilən 

otellər bu istirahət məkanına olan marağı daha da artırır. Kompleksdə yaradılan şərait bir daha təsdiqləyir 

ki, bu gün ölkəmizdə turizm sektorunun inkişafı əsas prioritetlərdəndir. 

 

AZƏRTAC 

2013, 20 dekabr 

https://azertag.az/
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➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Siyəzən və Şabran rayonlarına səfəri 

➢ Prezident İlham Əliyev Siyəzən Uşaq İncəsənət Məktəbinin açılışında iştirak etmişdir 

➢ Siyəzəndə Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır 

 

2013, 18 iyul 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal bölgəsinə səfəri: Siyəzəndə ümummilli 

lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Siyəzən şəhərində içməli su xəttinin və kanalizasiya şəbəkəsinin istifadəyə verilməsi mərasimi 

olmuşdur: Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir 

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

➢ Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının açılışı olmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev Siyəzəndə Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir 

➢ Siyəzəndə Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Siyəzən və Şabran rayonlarına səfəri 

(15 avqust 2011-ci il) 

 

Avqustun 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Siyəzən rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Siyəzən şəhərinin mərkəzində salınmış Heydər Parkında ümummilli 

lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə Heydər Parkında görülmüş işlər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, 

Heydər Əliyev prospektində yerləşən bu park 2010-cu ildə istifadəyə verilmişdir. Bir hektardan çox ərazisi 

olan Heydər Parkında yaşıllıq zolağı genişləndirilmiş, yaraşıqlı fəvvarə kompleksi, sakinlərin istirahəti 

üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

Bildirildi ki, parkda inşa olunan Heydər Əliyev Mərkəzi əraziyə xüsusi gözəllik verir. 

 

AZƏRTAC 

2011, 15 avqust 

 

 

  

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev Siyəzən Uşaq İncəsənət Məktəbinin açılışında iştirak etmişdir 

(15 avqust 2011-ci il) 

 

Avqustun 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Siyəzən Uşaq İncəsənət 

Məktəbinin yeni inşa olunmuş inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı məktəbin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, son bir neçə ildə Siyəzəndə çoxlu sosial təyinatlı infrastruktur obyektləri tikilib 

istifadəyə verilmişdir. Həmin binalar şəhərin simasına yaraşıq verməklə yanaşı, əhalinin rahatlığına da 

xidmət edir. Siyəzən Uşaq İncəsənət Məktəbinin yeni binası da bu sırada xüsusi yer tutur. 1990-cı ildə 

siyəzənli uşaqların istifadəsinə verilən məktəb incəsənətin müxtəlif növləri üzrə beynəlxalq müsabiqələrin 

bir çox qalib və mükafatçılarını yetişdirmişdir. Əvvəllər başqa ünvanda yerləşən və baxımsız vəziyyətdə 

olan incəsənət ocağı indi yeni məkana köçmüşdür. 

Məktəbin foyesindəki stendlərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin 

mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşlərini əks etdirən fotolar nümayiş olunur. Burada, həmçinin 

ölkəmizin müxtəlif bölgələrində istifadəyə verilən yeni uşaq gənclər mərkəzlərinin açılışlarından 

fotoşəkillər də yer almışdır. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, tikinti zamanı məktəbin həyəti abadlaşdırılmış, 4,8 min 

kvadratmetr ərazidə yaşıllıq zolağı salınmışdır. Ən müasir tələblər səviyyəsində tikilmiş məktəbin 

dəhlizlərində Azərbaycanın və xarici ölkələrin tanınmış musiqiçilərinin və bəstəkarlarının portretləri 

asılmışdır. Binada nəzəriyyə, xalq çalğı alətləri, fortepiano alətləri şöbələri fəaliyyət göstərir. Bundan 

başqa, 18 sinif otağı, festivalların, müsabiqələrin və konsertlərin keçirilməsi üçün zal və yeməkxana da 

vardır. Məktəbdə muğam, tar, kamança, fortepiano, qarmon, nağara, klarnet, xor, təsviri incəsənət və 

rəssamlıq bölmələri fəaliyyət göstərir. 

Prezident İlham Əliyev məktəbin xor kollektivinin ifasını dinlədi. Bildirildi ki, 52 müəllimin 

işlədiyi məktəbdə Siyəzən şəhərindən və ətraf kəndlərindən 247 uşaq müxtəlif bölmələrdə təhsil alır. Son 

illərdə məktəbin yetirmələri Rusiya, Belarus, Çexiya və digər ölkələrdə keçirilən beynəlxalq musiqi 

festivalları və rəsm müsabiqələrinin laureatları olmuş və fəxri fərmanlara layiq görülmüşlər. 

Dövlətimizin başçısı məktəbin müəllimlərinə və şagirdlərə uğurlar arzuladı. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

 

AZƏRTAC 

2011, 15 avqust 

 

  

https://azertag.az/
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Siyəzəndə Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır 

(15 avqust 2011-ci il) 

 

Avqustun 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Siyəzən rayonuna gəlmişdir.  

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Siyəzən şəhərinin mərkəzində salınmış Heydər Parkında ümummilli 

lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.  

Prezident İlham Əliyevə Heydər Parkında görülmüş işlər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, 

Heydər Əliyev prospektində yerləşən bu park 2010-cu ildə istifadəyə verilmişdir. Bir hektardan çox ərazisi 

olan Heydər Parkında yaşıllıq zolağı genişləndirilmiş, yaraşıqlı fəvvarə kompleksi, sakinlərin istirahəti 

üçün hər cür şərait yaradılmışdır.  

Bildirildi ki, parkda inşa olunan Heydər Əliyev Mərkəzi əraziyə xüsusi gözəllik verir.  

Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev Mərkəzinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. Məlumat verildi 

ki, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Siyəzən sakinləri də ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsini əziz 

tuturlar. Şəhərdə yeni tikilən Heydər Əliyev Mərkəzi ümummilli liderin xatirəsinə dərin ehtiramın 

nümunəsidir. Mərkəzdə ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotolar və 

eksponatlar yer almışdır. Burada dünya miqyasında tanınan siyasi xadim Heydər Əliyevin Azərbaycanın 

beynəlxalq aləmdə nüfuzunun möhkəmləndirilməsi, bu dahi şəxsiyyətin həyata keçirdiyi məqsədyönlü 

siyasət nəticəsində Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində ölkəmizdə vətəndaş müharibəsinin qarşısının 

alınması, iqtisadiyyatın ağır böhran vəziyyətindən çıxarılaraq inkişaf yoluna qədəm qoyması, nizami ordu 

quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən mühüm tədbirləri əks etdirən fotolara geniş yer verilmişdir.  

Qeyd olundu ki, tikintisinə 2008-ci ildə başlanılan mərkəzin ikimərtəbəli binası ümummilli liderin 

adını daşıyan parkın ən gözəl guşəsində, özünəməxsusluğu ilə seçilən orijinal layihə əsasında inşa 

edilmişdir. Binanın ümumi sahəsi 600 kvadratmetrdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinin 

əbədiləşdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyəti olan mərkəzdə ümummilli liderin həyatının və çoxşaxəli 

dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən materiallar, fotoşəkillər və eksponatlar nümayiş 

etdirilir. Mərkəzdə ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini, xarici ölkələrdə və respublikamızın 

regionlarında keçirdiyi görüşləri əks etdirən 12 fotoguşə yaradılmışdır. 300 kvadratmetr sahəsi olan birinci 

mərtəbədə ulu öndərin büstü qoyulmuşdur. Burada kompyuterlərlə təchiz olunan xarici dil dərnəyi, 

konfrans zalı və ən müasir avadanlıqla təchiz olunan xidməti otaqlar fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə şagirdlər 

üçün Azərbaycan ədəbiyyatını və zəngin tariximizi dərindən öyrənmək üçün xüsusi dərnəklər mövcuddur. 

Mərkəzin guşələrində müxtəlif xarici dillərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətindən bəhs edən 

nəşrlərə də geniş yer verilmişdir. Mərkəzin ikinci mərtəbəsində rəsm, xalçaçılıq dərnəkləri fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Burada virtual sinif otağı da yaradılmışdır. Mərkəzin qonaqları bu virtual sinif otağının 

imkanlarından istifadə etməklə Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti ilə yaxından tanış ola biləcəklər.  

Mərkəzlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Siyəzən şəhərinin yeni giriş hissəsi, Bayraq 

Meydanı və gənclər mərkəzinin eskiz layihəsini əks etdirən stendlərə baxdı. Dövlətimizin başçısı gələcəkdə 

həyətlərin abadlaşdırılmasını və mövcud ticarət obyektlərinin fasadlarının üzlənməsini əks etdirən 

stendlərlə də tanış oldu.  

Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.  

Dövlətimizin başçısı mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.  

Mərkəzlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Siyəzən rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüşdü.  

X X X  

 

Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışından sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşən 

Prezident İlham ƏLİYEV mərasimə toplaşanları salamlayaraq dedi:  

-Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Gözəl mərkəzdir, gözəl 

meydandır. Mərkəzdə həm ulu öndərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillər nümayiş etdirilir, eyni 

zamanda, dərnəklər fəaliyyət göstərəcəkdir. Bir sözlə, bu mərkəz rayon sakinlərinə xidmət edəcəkdir.  

Siyəzən rayonunun inkişafı ilə bağlı mənə indi kiçik təqdimat verilmişdir. Mən bu planları dəstəkləyirəm, 

bəyənirəm. Çox şadam ki, yeni rəhbərlik qısa müddət ərzində rayonun hərtərəfli inkişafı üçün artıq konkret 

təkliflər hazırlamışdır. Güman edirəm ki, qısa müddət - bir neçə il ərzində Siyəzən rayonunun və rayon 

mərkəzinin siması tamamilə dəyişdiriləcəkdir. Yəni, Siyəzən müasir, gözəl rayon mərkəzinə çevriləcəkdir. 

Əlbəttə ki, kəndlərdə də bütün quruculuq, abadlıq işləri aparılmalıdır.  
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Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda son illər ərzində geniş quruculuq işləri aparılır. Bütün bölgələrdə 

canlanma, inkişaf vardır, konkret layihələr icra edilir. Mən istəyirəm ki, hər bir yerdə, hər bir rayonda işlər 

yüksək səviyyədə aparılsın. İlk növbədə insanları narahat edən problemlər tezliklə aradan qaldırılsın və bu 

istiqamətdə konkret addımlar atılmışdır. Bunu Siyəzən rayonunun timsalında da görə bilərik, infrastruktur 

layihələri icra edilir, yollar salınır, magistral yol çəkilmişdir, Bakıya gediş-gəliş çox rahatdır. Eyni 

zamanda, kənd yollarının çəkilişi ilə bağlı əlavə konkret tədbirlər görülməlidir və görüləcəkdir. Elektrik 

enerjisi təchizatı. Bu məsələ ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Qazlaşdırma proqramı icra edilir. Bilirsiniz 

ki, Siyəzəndə bütün dövrlərdə qaz təchizatı başqa rayonlara nisbətən daha da yaxşı olmuşdur. Ancaq qarşıya 

vəzifə qoymuşuq ki, bütün kəndlərə qaz xətləri çəkilsin. İndi bu istiqamətdə işlər görülür. İçməli su, 

kanalizasiya layihələrinin icrası ilə bağlı işlər gedir və bu proqram da demək olar ki, bütün bölgələri əhatə 

edir. İllər boyu yığılıb qalmış problemlər Azərbaycanda birdəfəlik həll olunmalıdır. İndi hər bir yerdə içməli 

su, kanalizasiya layihələri icra edilir, ya da ki, hazırlıq işləri aparılır.  

Sosial infrastrukturun yeniləşməsi ilə bağlı Siyəzən rayonunda müəyyən işlər görülmüşdür. Bir neçə 

məktəb tikilmişdir, təmir olunmuşdur. Növbəti illərdə ehtiyac olan məktəblərdə də təmir-bərpa işləri 

aparılmalıdır. Məndə olan məlumata görə, iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı Siyəzən rayonunda o qədər də 

ciddi problem yoxdur. Burada ənənəvi neft sənayesində işləyənlər kifayət qədər olmuşdur. Vaxtilə burada 

ulu öndərin rəhbərliyi ilə broyler fabriki yaradılmışdır. İndi o da, iş yerlərinin yaradılması üçün çox vacib 

funksiyaları icra edir. Ancaq Azərbaycanda əhalinin sayı artır və nə qədər yeni iş yerləri yaradılsa da, yenə 

də iş yerlərinin açılmasına ehtiyac vardır. Ona görə, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, biznesmenləri 

təşviq etmək, kreditlərin verilməsi, bütün başqa məsələlərin həlli üçün konkret proqramlar vardır.  

Biz Siyəzən rayonunun turizm imkanlarından da daha geniş şəkildə istifadə etməliyik. Bu rayonun 

özünəməxsus zəngin turizm potensialı vardır. Böyük dəniz zolağı, eyni zamanda, gözəl hava, dağlar. 

Azərbaycanda indi, demək olar ki, turizm üçün yararlı, əlverişli olan yerlərdə böyük komplekslər tikilir, 

otellər, istirahət zonaları, parklar yaradılır. Biz bu istiqamətdə də, əlbəttə ki, özəl sektoru bu işlərə daha çox 

cəlb etməliyik. Ancaq hamınız yaxşı bilirsiniz ki, infrastruktur olmadan turizmin inkişafı mümkün deyildir. 

Ona görə, hər bir yerdə, hər bir rayonda, ilk növbədə infrastruktur layihələri icra edilməli, yollar tikilməli, 

necə deyərlər, müasir memarlıq təcrübəsi tətbiq olunmalıdır. İndi rayonun gələcək inkişafı ilə bağlı mənə 

göstərilən stendlərdə əksini tapan təkliflər hesab edirəm ki, təqdirəlayiqdir.  

Bütün bu işləri biz - rayon ictimaiyyəti, əlbəttə ki, icra nümayəndələri, dövlət rəhbərliyi birlikdə 

etməliyik. Biz ölkəmizi gücləndiririk, inkişaf etdiririk. Bu gün Azərbaycan iqtisadi və sosial inkişaf 

templərinə görə dünya miqyasında ən qabaqcıl yerlərdədir.  

Yaxşı bilirsiniz və mətbuatdan izləyirsiniz ki, indi bəzi ölkələrdə iqtisadi-maliyyə böhranının ikinci 

dalğası başlanmışdır. Azərbaycanda biz bunun tam əksini görürük. Bizim siyasətimizin təməlində 

Azərbaycan vətəndaşıdır. Bütün görülən işlər bir məqsədi güdür ki, Azərbaycan vətəndaşı daha da yaxşı 

yaşasın. Bu il həyata keçirilən pensiya islahatı nəticəsində 900 minə qədər pensiyaçının pensiyası orta 

hesabla 40 faiz artır.  

İnkişaf etmiş ölkələrdə sosial ödəmələr, sosial proqramlar kəsilir, azalır, ixtisar edilir, maaşlar kəsilir, 

dövlət qurumlarında işləyənlərin iş yerləri bağlanır. Biz görürük ki,Azərbaycanda iş yerləri açılır, maaşlar, 

pensiyalar artırılır, sosial proqramlar icra edilir. Bir dənə də olsun sosial proqramda geriləmə, yaxud da ki, 

ixtisar olmamışdır.  

Biz də böhrandan əziyyət çəkmişik. 2008-ci, 2009-cu, hətta 2010-cu illərdə neftin qiymətinin kəskin 

şəkildə aşağı düşməsi bizə də problemlər yaratmışdı. Ancaq biz bu vəziyyətdən çıxa bilmişik. Çünki biz 

artıq qeyri-neft sektorunun inkişafına nail olmuşuq. Əgər iqtisadi göstəricilərə nəzər salsaq görərik ki, bu 

ilin altı ayında qeyri-neft sektoru 6 faiz artmışdır. Yəni, bu rəqəmlər əlbəttə ki, statistika üçün göstəricidir. 

Ancaq bu rəqəmlərin arxasında gərgin iş, məqsədyönlü siyasət, strateji xəttimiz dayanır. Bütün bölgələrin 

inkişafı bizə imkan verir ki, ölkə hərtərəfli inkişaf etsin.  

Azərbaycanda böyük rayonlar, o qədər də böyük olmayan rayonlar da vardır. Hətta əhalisi 100 min, 

200 min sayda olan rayonlar vardır. Siyəzən rayonu əhali baxımından böyük rayon deyildir. Ancaq buna 

baxmayaraq, Siyəzən rayonuna da başqa, əhalisi çox olan rayonlara göstərilən qədər diqqət göstərilir. Bu 

gün görülən işlər bunun nümunəsidir. Onu da qeyd etməliyəm ki, bildiyiniz kimi, indi bölgədə yeni 

xəstəxanaların tikintisi geniş vüsət almışdır. O proqramın da təməli burada qoyulmuşdur, 2004-cü ildə 

bölgələrdə tikilən birinci xəstəxana Siyəzəndə olmuşdur və mən, yadımdadır, xəstəxananın açılışında 

iştirak etmişdim.  
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Mən sizi ürəkdən salamlayıram və gələcək uğurlar arzulayıram. Rayon rəhbərliyinə yeni başçı təyin 

edilmişdir. Ona bütün göstərişlər verilib ki, burada fəal işləsin, insanlarla daim təmasda olsun, insanların 

problemləri ilə yaşasın. Siyəzən rayonu qısa müddət ərzində Azərbaycanın ən qabaqcıl rayonlarından birinə 

çevrilməlidir. Siz də, əlbəttə ki, bütün bu işlərdə fəal iştirak etməlisiniz.  

 

X X X  

 

Rayon ictimaiyyəti adından dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirən Qələmşah BABAYEV 

dedi:  

-Möhtərəm cənab Prezident! İcazə verin, Sizi bütün siyəzənlilər adından səmimi qəlbdən salamlayım, “Xoş 

gəlmisiniz” deyim!  

Bu gün hər bir siyəzənlinin həyatında ən xoşbəxt günlərdən biridir. Dahi rəhbər Heydər Əliyevin 

adını daşıyan mərkəzin bu yaraşıqlı binasının açılışına toplaşmışıq. Şəhərimizin bu gözəl guşəsində 

ümummilli liderimizin abidəsi ucaldılmış, Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır. Artıq bu gözəl məkan 

şəhərimizin əhalisinin ən gözəl istirahət yerinə, məbədgahına, and və inam yerinə çevrilmişdir. Milli Ordu 

sıralarına yollanan oğullarımız, ailə quran gənclərimiz də bu məkana gəlib and içirlər. İndən belə 

balalarımız buraya axın-axın gələcək, bu mərkəzdə Heydər Əliyev irsini öyrənəcək, mətinləşəcək, özlərini 

həyata hazırlayacaq, Vətənə, xalqa, torpağa məhəbbət dərsi keçəcəklər. Heydər Əliyevin dahiliyindən, 

böyüklüyündən adi sözlərlə danışmaq o qədər də asan deyildir. Hansımız bilmirik ki, ölkəmizin ən ağır 

vaxtlarında Heydər Əliyev xalqımızın, millətimizin xilaskarı, dövlətimizin qurucusu oldu. Hansı birimizin 

yadından çıxmışdır ki, müstəqilliyimizin ilk dövründə naşı rəhbərlər xalqın başına nə kimi müsibətlər 

gətirdilər. Hər şeydən xalqın əli üzüləndə üzümüzü Allahın dərgahına tutduq, Heydər Əliyevin qayıtmasını 

təvəqqe etdik. Heydər Əliyev xalqın xahişini qəbul etdi, qayıtdı, hər şeyi yerinə qoydu. Elə o gündən, elə o 

məqamdan hər birimizin qəlbində bu abidədən də uca Heydər Əliyev abidəsi ucalmışdır.  

Cənab Prezident, mənim taleyimə hələ 1998-ci ildə prezidentin seçiciləri ilə görüşü zamanı Heydər 

Əliyevin qarşısında çıxış etmək nəsib olmuşdur. Bu gün isə Sizin qarşınızda danışıram, cənab Prezident! 

Özü də bu möhtəşəm abidənin, bu məbədgahın açılışında bütün siyəzənlilər və Siyəzən ağsaqqalları 

adından danışıram. Biz yaşlı nəslin nümayəndələri yaxşı bilirik ki, çox da uzaq olmayan müddətə qədər 

bizim Siyəzən şəhəri bu yolun üstündə çox çətin bir məkanda yerləşirdi. Onun beş-üç tozlu-palçıqlı küçəsi, 

əyri–üyrü dalanı, bircə dəfə yağış yağanda keçmək mümkün olmayan yolları vardı. İndi isə Sizə böyük 

minnətdarlıq hissi ilə bildirirəm ki, Sizin diqqət və qayğınız sayəsində ən az vaxtda bizim doğma 

Siyəzənimiz Azərbaycan şəhərlərinin ən yaxşıları kimi inkişaf edib, böyüyüb. İndi burada gözəl xiyabanlar, 

bir-birindən yaraşıqlı meydanlar istifadəyə verilir, geniş və işıqlı küçələr, gözəl evlər tikilir.  

Siyəzəndə son vaxtlar bir neçə müəssisə tikilib istifadəyə verilmişdir ki, bunun nəticəsində xeyli iş 

yerləri açılmışdır. Adamların güzəranı yaxşılaşmışdır. Adamların ruhu canlanmışdır. Sosial problemlərimiz 

aradan qaldırılır. Yeri gəlmişkən, təkcə onu deyim ki, - Siz də qeyd etdiniz, - sonuncu sərəncamlarınızın 

biri ilə ölkəmizin pensiyaçılarının təqaüdü əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmişdir. Bu, əhalimizə çox gözəl 

təsir etmişdir. Hamımız yaxşı bilirik ki, yaşlı adamlar - ağsaqqallar, qocalar, ağbirçəklər onlara qayğı 

göstərəni, onların rifahını yaxşılaşdıranı digərlərindən daha yaxşı qiymətləndirir və minnətdarlıq edirlər. 

Elə ona görədir ki, möhtərəm Prezident, bu Müqəddəs Ramazan günlərində biz namaz üstündə ulu 

öndərimizin ruhuna dualar oxuyur, Allah-taaladan Sizə və ailənizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı arzu 

edirik.  

Cənab Prezident, hamımız dərk edirik ki, ölkəmizin qazandığı bu nailiyyətlər elə-belə, asanlıqla başa 

gəlməmişdir. Hamımız əla bilirik ki, bunların arxasında Sizin böyük zəhmətiniz, böyük diqqət və qayğınız, 

yorulmaz səyləriniz dayanır.  

Böyük Heydər Əliyevin bizə qoyub getdiyi müstəqil Azərbaycanın inkişaf strategiyasını indi Siz 

davam etdirirsiniz, özü də Allaha şükür, böyük məhəbbətlə, böyük vüqarla. Allah Sizə yar olsun və 

xalqımız Sizi çox sevir.  

Bizim Siyəzən buyurduğunuz kimi, çox da böyük deyildir. Əhalisi də çox artımlı deyildir. 

İqtisadiyyatı da müəyyən qədər zəifdir. Lakin əzmkar, işgüzar, zəhmətkeş adamları vardır. Onlar Sizi çox 

sevirlər, bütün məsələlərdə Sizə dəstəkdirlər, cənab Prezident!  

Rayonumuzun əhalisinin daha bir arzusunu da bildirmək istəyirəm. Onlar bir insan ömrünə 

sığmayacaq qədər xeyirxah işlər görən, bütün regionlarda, o cümlədən də bizim Siyəzəndə ən gözəl məktəb 
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binaları tikdirib balalarımıza hədiyyə edən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı 

Mehriban xanım Əliyevaya dərin hörmət və rəğbətlərini bildirir, təşəkkür edirlər.  

Cənab Prezident, biz Sizə inanırıq, xalqımız Sizi sevir.  

Bir daha Sizə təşəkkür edir, minnətdarlığımı bildirirəm. Sizi Allah qorusun, cənab Prezident!  

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, çox sağ olun!  

 

 

X X X  

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.  

AzərTAc 

15 avqust 2011-ci il 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal bölgəsinə səfəri 

Siyəzəndə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(18 iyul 2013-cü il) 

 

İyulun 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev respublikamızın şimal bölgəsinə səfəri 

çərçivəsində Siyəzən rayonuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Siyəzən şəhərinin 

mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu. 

Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Arif Qasımov Prezident İlham Əliyevə Ulu Öndərin 

abidəsi ətrafında aparılan abadlıq işləri barədə məlumat verdi. 

 

AZƏRTAC 

3013, 18 iyul  

 

  

https://azertag.az/
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Siyəzən şəhərində içməli su xəttinin və kanalizasiya şəbəkəsinin istifadəyə verilməsi mərasimi 

olmuşdur 

Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir 

(18 iyul 2013-cü il) 

 

İyulun 18-də Siyəzən şəhərində içməli su xəttinin və kanalizasiya şəbəkəsinin istifadəyə verilməsi 

mərasimi olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. 

“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə Milli su 

təchizatı və kanalizasiya xidmətləri üzrə ikinci layihə barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi. 

Bildirildi ki, layihə Azərbaycan Hökuməti və Dünya Bankının vəsaiti hesabına həyata keçirilir. 

Prezident İlham Əliyev Siyəzən şəhərinin su təchizatı şəbəkəsinin planı, su təchizatı və kanalizasiya 

qurğularının yerləşmə sxemi, kanalizasiya şəbəkəsinin planı, çirkab sutəmizləyici qurğunun sxemi ilə tanış 

oldu. Qeyd edildi ki, Siyəzən rayon mərkəzinin əhalisini içməli su ilə təmin etmək üçün layihədə su 

mənbəyi kimi   ikinci Bakı su kəməri qəbul edilmişdir. Layihələrdə  yeni qurğuların 

texniki  parametrləri öz əksini tapmışdır. 

Prezidentə məlumat verildi ki, Fransanın  “SADE” və Azərbaycanın “RAMKO” şirkətləri 

arasında  imzalanmış tikinti müqaviləsi əsasında Siyəzən şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya 

şəbəkələrinin bərpası və tikintisinə başlanılmışdır. Şəhərin bütün evləri su və kanalizasiya şəbəkələrinə 

qoşulmuşdur. İkinci Bakı kəmərindən suyun götürülməsi və şəhərə paylanması üçün 100 

kubmetrlik təmizləyici su anbarının, 1000 və 3000 kubmetrlik su anbarlarının tikintisi  başa çatdırılmışdır. 

Çirkab sutəmizləyici qurğunun tikintisi davam etdirilir. Layihənin həyata keçirilməsi ilə Siyəzən şəhər 

əhalisini 24 saat ərzində  içməli su ilə təmin etmək mümkün olacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev şəhərə suyun verilməsini bildirən düyməni basdı. 

Azərbaycan Prezidenti işlərin uğurla başa çatdırılması ilə əlaqədar tapşırıqlarını verdi.    

 

AZƏRTAC 

3013, 18 iyul  

 

  

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

(18 iyul 2013-cü il) 

 

İyulun 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası 

Siyəzən 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, inzibati binanın inşasına 2013-cü ilin yanvarda başlanılmış və iyul ayında başa 

çatdırılmışdır. İkimərtəbəli binanın ümumi sahəsi 753 kvadratmetrdir. 

Binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin barelyefi qoyulmuşdur. Burada Ümummilli Liderin 

ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında, o cümlədən YAP-ın fəaliyyəti ilə bağlı gördüyü işləri əks etdirən 

fotoguşələr yaradılmışdır. Tarixi sənəd və eksponatların da sərgiləndiyi binanın iclas zalında müxtəlif 

tədbirlərin keçirilməsi üçün əlverişli şərait vardır. Bütün otaqlar zəruri avadanlıqla təchiz olunmuş, 

kompyuterlər quraşdırılmış, kitabxana yaradılmışdır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, YAP Siyəzən rayon təşkilatı 1995-ci il fevralın 10-da təsis olunmuşdur. 

Özündə 42 ilk təşkilatı birləşdirən qurumun 3 min 240-dan çox üzvü vardır. Onların 32 faizini qadınlar, 28 

faizini isə gənclər təşkil edir. Yeni binada təşkilatın daha səmərəli fəaliyyəti üçün hər cür şərait 

yaradılmışdır. Binanın həyəti tamamilə abadlaşdırılmış, yaşıllıq salınmış, müasir işıqlandırma sistemi 

quraşdırılmışdır. Bir sözlə, rayonun ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynayan partiyanın yeni inzibati 

binasında yaradılan şərait təsdiqləyir ki, YAP müstəqil Azərbaycanın daha parlaq gələcəyi naminə 

fəaliyyətində yeni uğurlara imza atacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı binada yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

3013, 18 iyul  

 

  

https://azertag.az/
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Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının açılışı olmuşdur 

(18 iyul 2013-cü il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 18-də Siyəzən Rayon İcra 

Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, rayonun sosial-iqtisadi inkişafı çərçivəsində görülən 

tədbirlər sırasında icra hakimiyyətinin yeni tikilən inzibati binasında yaradılan şərait bir daha təsdiq edir ki, 

ölkədə dövlət idarəçiliyi sistemi işinin stimullaşdırılması diqqət mərkəzindədir. 

Qeyd edildi ki, müasir memarlıq üslubunda inşa olunan bina həm də rayonun görkəminə xüsusi 

gözəllik verir. Üç mərtəbədən ibarət bina bütün lazımi avadanlıq və sistemlərlə təchiz edilmişdir. Binadakı 

otaqlar müasir tələblərə cavab verir. Heydər Əliyev prospektində inşa olunmuş binanın fasadı yerli tikinti 

materialları ilə üzlənmişdir. Binanın tikintisinə 2012-ci ilin oktyabrında başlanılmış və 2013-cü ilin 

iyulunda başa çatdırılmışdır. İnşaat işləri büdcə vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir. Ərazidə geniş 

yaşıllaşdırma işləri aparılmış, iki müasir bəzək elementi, işıqlandırma sistemi müasir standartlara uyğun 

şəkildə quraşdırılmışdır. 

Binanın girişində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. 

Burada dahi rəhbərin Siyəzənə səfərlərini əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. Bina müasir idarəetmə 

metodlarından istifadə olunması üçün bütün texniki şəraitlə təchiz edilmişdir. Bu da icra strukturunun işinin 

daha mükəmməl qurulmasına kömək edəcəkdir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, inzibati binada sakinlərlə və yerli icra nümayəndəlikləri ilə videokonfrans 

zalı, operativ idarəetmə mərkəzi də vardır. Bütün bunlar icra hakimiyyətinin əməkdaşlarının səmərəli 

fəaliyyət göstərməsi və sakinlərin rahatlığının təmin olunması məqsədi ilə yaradılmışdır. Müasir 

standartlara cavab verən səs, istilik, işıq sistemləri ilə təchiz edilən 128 nəfərlik konfrans zalında rayon və 

respublika əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi mümkündür. 

Vurğulandı ki, rayon icra hakimiyyətində, həmçinin onlayn videoqəbul da yaradılmışdır. Sakinlər 

binaya gəlmədən kənd və qəsəbə icra nümayəndəliklərinə müraciət edərək onları narahat edən problemlərlə 

əlaqədar rayon icra hakimiyyətinin başçısı və digər məsul şəxslərlə birbaşa videoəlaqə yarada biləcəklər. 

Artıq rayonun Məşrif, Zarat, Eynibulaq, Sədan və Böyük Həmyə icra nümayəndəlikləri şəbəkəyə 

qoşulmuşdur. 

Görülən işlərdən razılığını bildirən Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

3013, 18 iyul  
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Prezident İlham Əliyev Siyəzəndə Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir 

(18 iyul 2013-cü il) 

 

İyulun 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Siyəzəndə Gənclər Mərkəzinin 

açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Azərbaycan Respublkası Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti 

hesabına tikilmiş Gənclər Mərkəzinin inşasına 2012-ci ilin aprelində başlanılmış və 2013-cü ilin iyulunda 

başa çatdırılmışdır. Layihənin smeta dəyəri 714,91 min manatdır. 

Qeyd edildi ki, ümumi sahəsi 1634 kvadratmetr olan Gənclər Mərkəzi 3 mərtəbədən ibarətdir. 

Binanın birinci mərtəbəsində bar, bilyard zalı fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə, həmçinin Dövlətçilik Muzeyi 

yaradılmışdır. Muzeydə Azərbaycan ərazisində müxtəlif dövrlərdə mövcud olmuş dövlətlərin bayraqları, 

pul əskinasları, medal və tarixi sənədlər toplanmışdır. 

Bildirildi ki, Mərkəzdə gənclərin istirahətini təmin etmək üçün stolüstü oyunlar, bilyard, oyun 

avtomatları zalları, eləcə də kafe, bar, internet klub, internet kafe də fəaliyyət göstərir. Bütün kompyuterlər 

sürətli internetə qoşulmuşdur. Bu Mərkəz rayon gənclərinin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində mühüm 

rol oynayacaqdır. 

Mərkəzlə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başcısı müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

3013, 18 iyul  
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Siyəzəndə Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır 

(18 iyul 2013-cü il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Siyəzəndə Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Mərkəzin yerləşdiyi ərazi Siyəzən şəhər sakinlərinin 

üz tutduqları ən sevimli məkanlardan biridir. Burada sakinlərin və qonaqların istirahəti üçün hər cür şərait 

yaradılmışdır. Ərazidə aparılan kompleks yenidənqurma, abadlaşdırma və yaşıllaşdırma işləri bu məkanı 

Siyəzənin ən gözəl yerlərindən birinə çevirmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Bildirildi ki, Mərkəz ilk növbədə, siyəzənlilərin dahi rəhbərin xatirəsinə olan ehtiramını nümayiş 

etdirir. Mərkəzin yaradılması həm də Ulu Öndərin zəngin və çoxşaxəli irsinin təbliğində və öyrənilməsində 

mühüm rol oynayır. Buradakı foto və digər eksponatlar bir daha sübut edir ki, Azərbaycanın tənəzzül 

dövründən inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması və hazırkı hərtərəfli yüksəlişi, beynəlxalq nüfuzunun 

artması məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin Vətən və xalq qarşısındakı misilsiz xidmətləri ilə bağlıdır. 

Bu cür mərkəzlər Azərbaycanın Heydər Əliyev irsinə əsaslanan davamlı inkişaf konsepsiyasının 

mahiyyətinin aydın şəkildə öyrənilməsinə real zəmin yaradır. Siyəzəndə Ulu Öndərin adını daşıyan 

prospektdə inşa edilən Heydər Əliyev Mərkəzi həm də şəhərin görünüşünə əlavə gözəllik verir. 

Qeyd edildi ki, 3 mərtəbədən və 14 otaqdan ibarət olan Mərkəzin müasir orijinal layihə əsasında 

inşasına 2013-cü ilin yanvarında başlanılmış və iyul ayında başa çatdırılmışdır. Ümumi sahəsi 1200 

kvadratmetr olan Mərkəzdə dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən 

kitablar, fotolar, fəxri diplomlar və digər sənədlər sərgilənir. Fotolarda Ulu Öndərin uşaqlıq, yeniyetməlik, 

tələbəlik illəri, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işlədiyi, Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci 

katibi olduğu dövrlərdə Siyəzənə səfərləri əks olunmuşdur. Mərkəzdə, həmçinin ümummilli lider Heydər 

Əliyevin SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini, müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

olduğu dövrlərdə Siyəzənə səfərlərini əks etdirən fotolar da yer almışdır. Buradakı eksponatlar və 

fotolardan aydın görünür ki, müasir Azərbaycan tarixinin çox mühüm və taleyüklü səhifəsi məhz 

ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, Mərkəzdə Prezident İlham Əliyevin Siyəzənə səfərləri ilə bağlı fotoguşə də 

yaradılmışdır. Binanın birinci mərtəbəsində muzey, xalçaçılıq dərnəyi fəaliyyət göstərəcəkdir. Mərkəzin 

ikinci mərtəbəsində isə konfrans zalı, dizayn və rəsm studiyaları, sərgi salonu vardır. Üçüncü mərtəbədə 

isə müasir internet klub, kitabxana və xarici dil öyrədən kurslar yaradılmışdır.  

Mərkəzlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüşdü. 

 

Mərasim iştirakçılarını salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi: 

- Bu gün biz Siyəzən rayonunda Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışını qeyd edirik. Gözəl hadisədir, 

gözəl mərkəzdir. Yeni tikilmiş mərkəzdir, həm xarici görünüşü gözəldir, daxili tərtibatı da yüksək 

səviyyədədir. Əminəm ki, Mərkəz Siyəzən rayonuna çox gözəl bir töhfə olacaqdır və burada əlbəttə ki, 

müxtəlif tədbirlər keçiriləcək, eyni zamanda, Ulu Öndərin siyasi irsi öyrəniləcəkdir.  

Biz bu ilin may ayında Ulu Öndərin 90 illik yubileyini təntənəli şəkildə qeyd etdik. Bir daha 

görürük ki, ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan, sözün əsl mənasında, müstəqil 

dövlətə çevrilmişdir. Eyni zamanda, biz bu ilin iyun ayında Qurtuluş Gününün 20-ci ildönümünü qeyd 

etmişik. Qurtuluş Günü bir dönüş nöqtəsidir. Çünki o günə qədər Azərbaycanda proseslər mənfi istiqamətdə 

gedirdi, müstəqilliyimizin ilk illəri çox ağır keçirdi və demək olar ki, xoşagəlməz halların qarşısı alınmırdı. 

Əksinə, onlara rəvac verilirdi və ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlməsindən 

sonra bütün xoşagəlməz halların qarşısı alındı və Azərbaycan inamla inkişaf yoluna qədəm qoydu. 

O vaxtdan bu günə qədər 20 il keçir. Bu illər inkişaf, quruculuq illəri olmuşdur. Azərbaycan bu 

illər ərzində böyük nailiyyətlərə imza atmışdır. Ölkədə proseslər müsbət istiqamətdə gedir. Son 10 il ərzində 

Azərbaycan dünyada misli görünməmiş templərlə inkişaf edir. İyirmi il bundan əvvəl isə biz bu inkişafın 

başlanğıcında idik və Ulu Öndərin siyasi təcrübəsi, onun biliyi, cəsarəti və dünyagörüşü Azərbaycanın 

inkişafını təmin etdi. Çünki 20 il bundan əvvəl Azərbaycanın hansı yollarla inkişaf edəcəyi haqqında 

müxtəlif fikirlər, yanaşmalar var idi. Heydər Əliyevin böyüklüyü ondan ibarətdir ki, o, düzgün istiqamət 

seçmişdir və Azərbaycanda gedən inkişafa təkan vermişdir. Həm beynəlxalq əməkdaşlıqla, daxili 
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proseslərlə bağlı, həm də iqtisadi islahatlarla əlaqədar aparılan siyasət bu gün də davam etdirilir. Bu gün 

Azərbaycan dünya miqyasında böyük nüfuza malik olan bir ölkədir. Biz ən mötəbər beynəlxalq 

təşkilatlarda fəal iştirak edirik. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir, bölgələr inkişaf edir. Biz bu 

inkişafı hər bir sahədə görürük. Bu, həm statistik göstəricilərdə özünü göstərir, eyni zamanda, bu inkişafı 

insanlar öz gözü ilə görə bilirlər.  

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı da ümumi işimizdə çox vacib bir vasitədir. 

İkinci Dövlət Proqramı artıq bu ilin sonuna qədər başa çatacaqdır. Gələn il üçüncü Dövlət Proqramı qəbul 

ediləcəkdir. Ancaq ilin sonuna qədər bölgələrdə əsas infrastruktur layihələri öz həllini tapmalıdır.  

Siyəzən rayonunda da son illər ərzində böyük işlər görülmüşdür. Rayonun inkişafı, abadlaşması ilə 

bağlı müvafiq göstərişlər verilmişdir. İnfrastruktur layihələri icra edilir, yollar çəkilir. Əvvəllər şimal 

istiqamətində gedən yol düz şəhərin mərkəzindən keçirdi, böyük narahatlığa səbəb olurdu. İndi yeni 

çəkilmiş yol əlbəttə ki, həm gediş-gəliş üçün yeni imkanlar yaradır, həm də ki, şəhərin sakinləri üçün 

rahatlıq verir. Bildiyimə görə, indi şəhərin ortasından tranzit yük maşınları daha keçmir. Hər halda 

keçməməlidir. 

Bu gün biz bu gözəl mərkəzin açılışını qeyd edirik. İndi gənclər mərkəzinin açılışını qeyd edəcəyik. 

Görürəm, o da çox gözəl binadır. Bu gün, eyni zamanda, biz içməli su layihəsinin istismara verilməsini 

qeyd etdik. Bu da, hər bir bölgə hər bir rayon üçün çox vacib layihədir. Çox şadam ki, içməli su layihəsi də 

Siyəzəndə artıq icra edilibdir. Mənə verilən məlumata görə, sayğaclaşdırma işləri aparılacaq və su kəməri 

şəbəkəyə qoşulacaqdır. Beləliklə, Siyəzən şəhərində suyun 24 saat ərzində verilməsi təmin ediləcəkdir. Bu, 

doğrudan da böyük layihədir, böyük sosial məna daşıyan bir layihədir. Çünki içməli su insanın sağlamlığı 

üçün əsas məsələdir və bu layihələr ölkə üzrə icra edilir. O cümlədən Siyəzəndə də içməli su layihəsinin 

icrası əlbəttə ki, böyük sevincə səbəb olmuşdur.  

Gələcək illərdə rayonun inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Burada məşğulluğun 

artırılması üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Baxmayaraq ki, mənə verilən məlumata görə, indi məşğulluqla 

o qədər də böyük problem yoxdur. Burada böyük quşçuluq fabriki fəaliyyət göstərir. Bu fabriki də sovet 

dövründə Ulu Öndərin səyləri nəticəsində tikmək mümkün olmuşdur. O vaxt bu fabrik Macarıstandan 

valyuta hesabına gətirilmişdir, Azərbaycanda quraşdırılmışdır və bu gün də bu fabrik xidmət göstərir. İndi 

mənə deyirlər ki, orada 2 mindən artıq vətəndaş işləyir. Neft Şirkətinin strukturlarında, özəl sektorda 

işləyənlər var. Yəni, Azərbaycanda bütövlükdə məşğulluqla bağlı problemlər uğurla icra edilir və əlbəttə 

ki, rayonlarda, bölgələrdə bu problem daha da böyük dərəcədə öz həllini tapmalıdır. Çünki böyük 

şəhərlərdə işsizlik demək olar ki, aradan qaldırılıbdır. Rayonlarda hələ ki, var, bu məsələ də daim diqqət 

mərkəzində olmalıdır.  

Bir sözlə, biz Siyəzənin timsalında Azərbaycanda son illər ərzində gedən inkişafı görürük. Gələcək 

illər üçün də bizim konkret planlarımız vardır. Rayonun gələcək inkişafı üçün əlavə vəsaitin ayrılması 

nəzərdə tutulur ki, burada işlər daha da sürətlə getsin və insanları narahat edən bütün məsələlər öz həllini 

tezliklə tapsın. Onların içində əlbəttə ki, ilk növbədə infrastruktur layihələridir, qazlaşdırmadır, - indi 

qazlaşdırma burada təxminən 100 faizə çatıbdır, - içməli su layihəsidir. Bu gün biz bunun açılışını qeyd 

etdik. Elektrik enerjisi ilə olan bəzi problemlər də öz həllini tapmalıdır. Kənd yollarının tikintisi, iş 

yerlərinin yaradılması, ictimai yerlərin, parkların salınması. Yəni, biz bu məsələlərə kompleks şəkildə 

yanaşırıq. Əminəm ki, biz gələcək illərdə hələ çox görüşəcəyik, çünki burada hələ təntənəli açılışlar çox 

olacaqdır. Sizi bir daha salamlayıram və sizə uğurlar arzulayıram. 

 

X X X 

 

Siyəzənin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə rayon ictimaiyyəti adından Prezident İlham 

Əliyevə minnətdarlığını bildirən 2 nömrəli şəhər orta məktəbinin müəllimi Ramilə SEYİDOVA dedi:  

- Çox hörmətli möhtərəm cənab Prezident. İcazə verin, Sizi siyəzənlilər adından ürəkdən salamlayım. Bütün 

siyəzənlilərin ən gözəl və xoş duyğularını Sizə çatdırmaqla “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. 

Möhtərəm cənab Prezident, bu gün bizim üçün əlamətdar və xoş bir gündür. Biz Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri, böyük şəxsiyyət, ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan bu möhtəşəm 

mərkəzin açılışını edirik. Əlbəttə, cənab Prezident, hər bir azərbaycanlı bilir ki, ulu öndər Heydər Əliyev 

öz ölkəsini, öz xalqını canından çox istəmişdir. Cənab Prezident, ulu öndər Heydər Əliyev canı bahasına, 

qanı bahasına müstəqil Azərbaycan Respublikasını qurub-yaratmışdır. Ulu Öndərin tarixi irsini öyrənmək, 

gələcək nəsillərə çatdırmaq biz gənclərin mənəvi borcudur.  
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Biz gənclər üçün yaratdığınız bu şəraitə görə mən gənclər adından sizə öz minnətdarlığımı, 

təşəkkürümü bildirirəm. Cənab Prezident, biz gənclər öz gələcəyimizdən tam şəkildə arxayınıq, çünki bizim 

Sizin kimi liderimiz vardır. Son 10 illər ərzində respublikamızda hər il, hər ay, hər gün tikinti, abadlıq, 

quruculuq işlərinin şahidi oluruq. Hərdən bizə elə gəlir ki, bunlar belə də olmalıdır. Lakin digər ölkələrlə 

müqayisədə görürük ki, bu, heç də belə deyildir. Sizin əməyiniz, zəhmətiniz sayəsində bunlar əldə olunub. 

Bütün bunlar Sizin xalqımıza göstərdiyiniz xidmətiniz nəticəsində mümkün olmuşdur. Ona görə də bir çox 

beynəlxalq təşkilatlar Sizi dəfələrlə “İlin adamı” elan etmişdir.  

Cənab Prezident, mən özüm Siyəzən rayonunda böyüyüb boya-başa çatmışam. Siyəzən rayonu 

ərazisi və əhalisinin sayına görə respublikamızın kiçik rayonlarından olmasına baxmayaraq, 

iqtisadiyyatının inkişafına görə heç də digər rayonlarımızdan geri qalmır. Bu gün həqiqətən də Siyəzən 

rayonunun siması məhz Sizin sayənizdə tamamilə dəyişmişdir. Rayonumuzun inkişafına göstərdiyiniz 

qayğıya görə Sizə, eyni zamanda, Sizinlə çiyin-çiyinə çalışan, təhsilimizin, mədəniyyətimizin inkişafına 

verdiyi töhfəyə görə Mehriban xanıma öz minnətdarlığımızı bildiririk.  

Biz siyəzənlilər inanırıq ki, apardığınız uğurlu xarici siyasət nəticəsində Ali Baş Komandan kimi 

məhz Sizin rəhbərliyiniz altında, Dağlıq Qarabağ problemi öz müsbət həllini tapacaq, respublikamızın ərazi 

bütövlüyü təmin ediləcəkdir. Biz siyəzənlilər Sizinlə qürur duyuruq, əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə də 

ətrafınızda daha sıx birləşib qarşıdan gələn prezident seçkilərində məhz Sizi dəstəkləyəcəyik.  

Siz bizim əbədi liderimizsiniz, cənab Prezident. Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, Sizin kimi 

Prezidentimiz vardır. Cənab Prezident, Sizə möhkəm cansağlığı, ailə səadəti, müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının rifahı naminə apardığınız daxili və xarici siyasətinizdə yeni-yeni uğurlar arzu edirik. 

Diqqətinizə görə sağ olun. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. 
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Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

AzərTAc 
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