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➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Füzuli və Ağdam rayonlarına səfəri: Ağdamın Quzanlı 

qəsəbəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Prezident İlham Əliyev Ağdam rayonunda məcburi köçkün ailələri üçün yeni qəsəbənin açılış 

mərasimində iştirak etmişdir  
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Füzuli və Ağdam rayonlarına səfəri 

Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(11 noyabr 2010-cu il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Ağdam rayonuna gəlmişdir. 

Azərbaycan dövlətinin hərtərəfli dəstəyi ilə Ağdam rayonunda istehsalın həcmi artır, əhalinin həyat 

şəraitinin yaxşılaşması üçün ardıcıl kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Cari ildə ötən ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 4 dəfədən çox investisiya yönəldilmişdir. 

Rayonda tikinti-quraşdırma işləri ilbəil genişlənir, abadlıq və yaşıllaşdırma tədbirləri görülür. Kənd 

təsərrüfatının inkişafı da diqqət mərkəzindədir. Ağdamın işğal edilməmiş ərazilərində əhali üçün fərdi 

evlərin tikintisi diqqətdə saxlanılır. İnfrastrukturun müasirləşdirilməsi və əhalinin məişət şəraitinin 

yaxşılaşdırılması istiqamətində də xeyli işlər görülmüşdür. İlin əvvəlindən bəri rayonda 413 yeni iş yeri 

açılmış, 715 nəfər mövsümi işlərə cəlb edilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı Quzanlı qəsəbəsinin mərkəzində Heydər Əliyev parkında 

ümummilli liderin abidəsini ziyarət etdilər. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva abidənin önünə gül dəstələri qoydular. 

 

AZƏRTAC 

2010, 12 noyabr 

  

https://azertag.az/
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Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(11 noyabr 2010-cu il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Ağdam rayonuna gəlmişdir. 

Azərbaycan dövlətinin hərtərəfli dəstəyi ilə Ağdam rayonunda istehsalın həcmi artır, əhalinin həyat 

şəraitinin yaxşılaşması üçün ardıcıl kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Cari ildə ötən ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 4 dəfədən çox investisiya yönəldilmişdir. 

Rayonda tikinti-quraşdırma işləri ilbəil genişlənir, abadlıq və yaşıllaşdırma tədbirləri görülür. Kənd 

təsərrüfatının inkişafı da diqqət mərkəzindədir. Ağdamın işğal edilməmiş ərazilərində əhali üçün fərdi 

evlərin tikintisi diqqətdə saxlanılır. İnfrastrukturun müasirləşdirilməsi və əhalinin məişət şəraitinin 

yaxşılaşdırılması istiqamətində də xeyli işlər görülmüşdür. İlin əvvəlindən bəri rayonda 413 yeni iş yeri 

açılmış, 715 nəfər mövsümi işlərə cəlb edilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı Quzanlı qəsəbəsinin mərkəzində Heydər Əliyev parkında 

ümummilli liderin abidəsini ziyarət etdilər. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva abidənin önünə gül dəstələri qoydular. 

 

AZƏRTAC 

2010, 12 noyabr 

  

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev Ağdam rayonunda məcburi köçkün ailələri üçün  

yeni qəsəbənin açılış mərasimində iştirak etmişdir  

(11 noyabr 2010-cu il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva noyabrın 11-də Ağdam rayonunda məcburi köçkün ailələri üçün yeni qəsəbənin açılış mərasimində 

iştirak etmişdir.  

Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli 

Həsənov Prezident İlham Əliyevə Ağdam rayonu ərazisində 689 məcburi köçkün ailəsi üçün inşa edilmiş 

yeni qəsəbə barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, dövlətimizin başçısının tapşırığı əsasında məcburi 

köçkünlərin məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə salınan bu qəsəbə lazımi infrastrukturla təmin 

olunmuşdur. Ərazisi 70 hektar olan qəsəbədə inşa olunmuş evlərin ümumi sahəsi 37 min 187 

kvadratmetrdir. Hər bir evin 6 sot torpaq sahəsi vardır. Qəsəbədə 1000 kilovatlıq transformator 

quraşdırılmış, elektrik hava xətləri çəkilmişdir. Qəsəbəyə 20 kilometr içməli su xətti, 34 kilometrə yaxın 

qaz xətti çəkilmiş, 4 qaztənzimləyici məntəqə quraşdırılmışdır. Burada müasir standartlara cavab verən yol 

infrastrukturu yaradılmışdır. Sahəsi 1,7 hektar olan park qəsəbə sakinlərinin əsl istirahət mərkəzinə 

çevriləcəkdir.  

Qarabağ müharibəsi veteranı Oruc Cabbarov ailəsi ilə birlikdə yeni evinin qarşısında dövlətimizin 

başçısını və xanımını qarşıladı.  

Oruc CABBAROV: Cənab Prezident, xoş gəlmisiniz. Cənab Prezident, Sizi bizə hədiyyə etdiyiniz 

evə çay süfrəsinə dəvət edirik.  

 

X X X  

 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva məcburi köçkün Oruc Cabbarovun evində 

qonaq oldular.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Neçə kvadratmetrdir?  

Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli 

HƏSƏNOV: Deməli, dörd otaq, ümumi sahəsi 85 kvadratmetrdir.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Yaxşıdır, bütün şərait vardır.  

Oruc CABBAROV: Bəli, bəli.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Gözəl evdir, daş evdir.  

Oruc CABBAROV: Allah razı olsun.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Bundan əvvəl hansı şəraitdə, harada yaşayırdınız?  

Oruc CABBAROV: Cənab Prezident, 18 ildir çox çətin şəraitdə fin qəsəbəsində yaşayırdıq. Bu gün 

çox sevinirik. Allah Sizdən razı olsun ki, bizə belə şərait yaratmısınız. Özümüz də evə girəndə gözlərimizə 

inanmadıq. Çox sevindik, ailəmizin adından təşəkkür edirik.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Mən çox şadam ki, bu evlər çox keyfiyyətli tikilir. Böyük 

proqramdır, bu, ancaq Ağdam rayonunda tikilən 17-ci qəsəbədir. Başqa rayonlarda da bu işlər gedir. Elə 

etməliyik ki, işğaldan əziyyət çəkən soydaşlarımız müvəqqəti də olsa yaxşı şəraitlə təmin edilsinlər. Siz 

özünüz hansı kənddənsiniz?  

Oruc CABBAROV: Ağdamın Əhmədavar kəndindən. Özümüz 1988-ci ildən 1996-cı ilədək döyüş 

bölgələrində olmuşuq. Yaxşı şücaətlərimiz olub, qəhrəmanlıq da göstərmişik. Ələlxüsus fevralın 25-dən 

26-na keçən gecə Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar. Oralar bizə yaxın olub, aramız 8-10 kilometr idi. O vaxt 

biz orada yüzə yaxın insanı xilas etmişik. Bu barədə dərsliklərdə göstərilir.  

Əli HƏSƏNOV: Maraqlı tarixçəsi vardır, görürəm, özü çətinlik çəkir. Fevralın 26-da Xocalı qırğını 

zamanı camaatı oradan çıxarmaq lazım idi. Bunların könüllü batalyonu gedib ora, o cümlədən bu, özü də. 

İndi, kitablara da düşüb. Bu, həmin adamdı, qucağında uşaq Xocalıda. Həmin şəxsdir, tarix dərsliyinə də 

salınıb.  

Oruc CABBAROV: İngilis dili kitablarında da verilir bu şəkillər, qucağımızda uşaq.  

Əli HƏSƏNOV: İndi görürəm, çəkinirlər, dünən qızları analarına deyiblər ki, doğrudan da bu evi 

bizə veriblər? Sonra almazlar ki?!  

Mehriban ƏLİYEVA: Bizi qarşılayan sizin qızlarınız idi? İki qızınız var?  

QADIN: Bəli, iki qız, bir oğul.  
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Prezident İlham ƏLİYEV: Minlərlə belə evlər tikilib, son illər ərzində, minlərlə. Əvvəlki dövrdə 

camaatımız çadır şəhərciklərində, yeraltı qazmalarda yaşayırdı. İndi qəsəbələr, yollar, məktəblər tikmişik. 

Böyük vəsait tələb olunur bu məqsədlər üçün, amma etməliyik. Halbuki, hamımız bilirik ki, bu, necə 

deyərlər, müvəqqəti ünvandır. Sizin kəndiniz işğal altındadır. İşğal altından çıxandan, biz o bölgələri azad 

edəndən sonra orada da evlər tikəcəyik. Bütün kəndləri bərpa edəcəyik. Bilirsiniz ki, ermənilər Ağdam 

şəhərini darmadağın ediblər. Orada bir dənə də salamat bina qalmayıb! Bütün binalar dağıdılıb, yerlə-

yeksan edilib. Ancaq biz oraya qayıdandan sonra bərpa edəcəyik, daha da gözəl vəziyyətə gətirəcəyik.  

Oruc CABBAROV: Allah o günü bizə qismət eləsin. Cənab Prezident, Siz Qarabağın alınması, 

xalqımızın ağ günə çıxması üçün çox əziyyət çəkirsiniz, gecə-gündüz çalışırsınız. Biz bunu televizor 

ekranından müntəzəm izləyirik. Allah bu işdə Sizə yar olsun, əziyyətiniz yerdə qalmasın!  

Prezident İlham ƏLİYEV: Birinci mərhələdə əlbəttə ki, biz insanları çadır şəhərciklərindən 

köçürməli idik. O dözülməz vəziyyətdə yaşamaq mümkün deyildi. Onu etdik. İndi fin qəsəbələrini 

yığışdırırıq, orada yaşayanlar üçün belə qəsəbələr salınır. Yəni, Sizdən sonra bu bölgələr genişlənəcək, 

bizdə əhali artır. Bizdə demoqrafik vəziyyət Ermənistandan fərqli olaraq müsbət istiqamətdə inkişaf edir. 

Yəni, bu evlərdə sizdən sonra vətəndaşlarımız yaşayacaqlar. Burada bütün infrastruktur yaradılıb -məktəb, 

tibb məntəqəsi, icma mərkəzi, evlər. Təkcə bu qəsəbədə 700-ə qədər ev tikilib.  

Əli HƏSƏNOV: Bəli, 52 min nəfəri çadır şəhərciklərindən çıxarmısınız, 52 mini çadırlarda 

yaşamışdır. Axırıncı çadır şəhərciyini 2007-ci ildə ləğv etdiniz. 25 min də bunlar kimi fin qəsəbələrində 

yaşayırdılar.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Ağdam rayonunun ərazisində nə qədər əhali vardır?  

Ağdam rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Nizami SADIQOV: 90 minə qədər əhali vardır. Hörmətli cənab 

Prezident, Sizin tapşırığınızla buraya qaz çəkilişindən sonra təkcə son bir ildə 20-25 minə qədər əhali 

qayıdıb. Ötən qışda artıq biz burada qazdan əməlli-başlı istifadə etdik.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Mən Dövlət Neft Şirkətinə göstəriş vermişəm ki, bu bölgələrə, Ağdam-

Füzuli bölgəsinə xüsusi diqqət göstərilməlidir, qazlaşdırma burada tezliklə getməlidir.  

Əli HƏSƏNOV: Gedir. Sizin ən axırıncı gəldiyiniz qəsəbəyə də artıq qaz çəkilib. O qəsəbələr ki, 

açılışını etmişik, onların hamısında qaz vardır.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Bəs, başqa kəndlərdə?  

Nizami SADIQOV: Demək olar ki, 90 faizi qazlaşdırılıb. Artıq evlərdə işləyirlər. Hesab edirəm ki, 

bu qışda hamısı qaz ilə təmin olunacaqdır.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Yəni, vəzifə elə qoyulub ki, qısa müddət ərzində - bu il, maksimum 

gələn ilin ortalarına qədər Ağdam rayonunun bütün kəndləri qazla təmin olunacaqdır.  

Nizami SADIQOV: Rövnəq müəllim özü gəlmişdir. Dedi ki, cənab Prezidentin tapşırığını tezliklə 

başa çatdırın.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, göndərmişdim. Əlbəttə, burada qazlaşdırma, idman kompleksi, 

xəstəxana, fermer təsərrüfatları, bu qəsəbələr, əlbəttə, indi yaşamaq üçün şərait yaradırıq. İndi Ağdam 

əhalisinin əksər hissəsi artıq bu rayonda məskunlaşıbdır.  

Əli HƏSƏNOV: 160 minin 90 mini buradadır. 90 minin 60 mini məcburi köçkündür. Burada işğal 

olunmayan kəndlər də vardır.  

Oruc CABBAROV: Bəli, cənab Prezident, Sizin sayənizdə bizim güclü ordumuz vardır. Biz 

inanırıq ki, cənab Ali Baş Komandan nə vaxt əmr verərsə, güclü ordumuz torpaqlarımızı azad edəcəkdir. 

Ordumuz buna qadirdir. Biz veteranlar da, Ağdam camaatı da, bütün Azərbaycan xalqı Vətənimizin ərazi 

bütövlüyünü bərpa etməyə hazırıq.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, Azərbaycan xalqında vətənpərvərlik ruhu çox yüksək 

səviyyədədir. Mən çox şadam ki, gənclərimiz də bu ruhda tərbiyə alırlar. Biz də çalışırıq ki, gənclərimiz 

vətənpərvər olsunlar, öz torpağına, xalqına, mədəniyyətimizə, keçmişimizə, mədəni irsimizə bağlı olsunlar. 

O ki, qaldı veteranlara, bilirəm ki, siz hər an döyüş bölgəsinə getməyə hazırsınız. Amma əminəm ki, buna 

ehtiyac olmayacaqdır. Ordumuzun bütün imkanları var ki, qısa müddət ərzində ərazi bütövlüyümüzü bərpa 

edək. Ondan sonra biz Ağdam şəhərini yenidən quracağıq.  

 

X X X  

 

Prezident İlham Əliyevə Qarabağ cinsindən olan at hədiyyə edildi.  
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Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli 

Həsənov bildirdi ki, Ağdam atçılıq sovxozu 1948-ci ildə yaradılıb. İndi burada 500-dək at vardır. Çar 

Rusiyası dövründə orduda 9 min Qarabağ atı olub.  

Dövlətimizin başçısı və xanımı burada tanınmış ağdamlı muğam ustaları ilə görüşüb söhbət etdilər.  

Xalq Artisti Mənsum İBRAHİMOV dedi:  

-Cənab Prezident, mən bu fürsətdən istifadə edib Sizə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Məni 

dövlətimizin ali mükafatı – “Şöhrət” ordeni ilə təltif etmisiniz. Təbii ki, bu, təkcə mənə yox, bütün muğam 

sahəsinə, muğam ifaçılarına verilən mükafatdır. Mən hamımızın adından təşəkkür edirəm.  

Ulu öndərimizin qoyduğu yol Sizin sayənizdə çox ləyaqətlə, çox uğurla davam etdirilir. Mən Sizin 

icazənizlə Mehriban xanıma təşəkkür etmək istəyirəm. Muğamımızın bu gün dünyada tanınmasında 

Mehriban xanımın çox böyük əməyi, zəhməti vardır. Həmişə bizlərə xüsusi diqqəti və qayğısı vardır. Bütün 

Qarabağ camaatı adından, eyni zamanda, sənət adamları adından Sizə dərin təşəkkürlərimi bildirmək 

istəyirəm. Sizi əmin edirəm ki, bundan sonra da biz bütün səy və bacarığımızı muğamımızın inkişafına sərf 

edəcəyik.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Bir daha yubiley münasibətilə təbrik edirəm.  

 

X X X  

 

Gənc yerli muğam ustaları da məharətlərini nümayiş etdirdilər. Azərbaycan muğamının 

təkrarolunmazlığını və xalqımızın qan yaddaşında dərin iz buraxdığı həqiqətini uşaqların heyranlıq doğuran 

ifaları bir daha təsdiq etdi.  

Sonra dövlətimizin başçısı qəsəbə sakinləri ilə görüşdü.  

Prezident İlham ƏLİYEV qəsəbədə yeni mənzil almış məcburi köçkünləri təbrik edərək dedi:  

Əziz dostlar, əziz bacılar və qardaşlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu yeni, gözəl qəsəbənin açılışı münasibətilə sizi ürəkdən 

təbrik edirəm. Gözəl qəsəbədə müvəqqəti olaraq əziz soydaşlarımız yaşayacaqlar. Burada bütün şərait 

yaradılıb, 700-ə qədər yeni, gözəl ev tikilib. Bu gözəl məktəb, tibb məntəqəsi, icma mərkəzi, bir sözlə, 

yaşamaq üçün burada bütün şərait yaradılıb. Bu, birinci belə qəsəbə deyildir, artıq 17-ci qəsəbədir. Mən 

çox şadam ki, Ağdam əhalisinin əksəriyyəti artıq Ağdam rayonunun ərazisində məskunlaşıbdır və yaşayır. 

Əminəm ki, burada növbəti illərdə yaradılacaq şəraitin hesabına daha da böyük sayda ağdamlılar doğma 

rayonuna gələcəklər. İndi rayonda abadlıq-quruculuq işləri aparılır. Böyük qazlaşdırma proqramı icra edilir, 

infrastruktur yaradılır. Bu gün Ağdam rayon xəstəxanasında oldum. Əvvəlki səfərlərdə Olimpiya 

Kompleksinin, stadionun açılışını qeyd etmişdik. Yəni, biz çalışırıq ki, Ağdam rayonunun bu ərazisində ən 

müasir şərait yaradılsın.  

Məcburi köçkünlərin və qaçqınların yaşayış problemlərinin həlli üçün Azərbaycan dövləti çox işlər 

görür, böyük vəsait ayrılıbdır. Bütün bu işləri Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun hesabına görə bilmişik. 

Təkcə Ağdamda deyil, bütün başqa bölgələrdə müasir qəsəbələr salınır, hündürmərtəbəli evlər tikilir. 

Dünən Yevlax rayonunda beşmərtəbəli 10 evin açılışında iştirak etmişəm. Yəni, iki gündə 1300 ailə müasir 

evlərlə, mənzillərlə təmin edilibdir. Biz bundan əvvəlki dövrdə də bu işləri görmüşük. Görülən bu işlərin 

hesabına 90 minə qədər məcburi köçkün yeni evlə təmin olunubdur. Artıq üç ildir ki, Azərbaycanda çadır 

şəhərcikləri yoxdur. Biz onları aradan qaldırdıq. Onların əvəzinə belə gözəl, yaraşıqlı evlər tikdik.  

Bizim proqramımızda növbəti illərdə daha da böyük işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Hələ ki, fin 

evlərdə, məktəblərdə, hərbi hissələrin ərazilərində, yataqxanalarda məskunlaşan vətəndaşlarımızı da belə 

gözəl şəraitlə təmin edəcəyik. Ancaq mən həmişə vurğulayıram, bu gün də demək istəyirəm ki, bu, 

müvəqqəti yaşayış məskənidir. Ağdam şəhəri, başqa kəndlər, bu gün işğal altında qalan kəndlər azad 

olunandan sonra biz orada da böyük işlər görəcəyik. Ağdam şəhərini yenidən quracağıq. Orada daha da 

gözəl, yaraşıqlı binalar tikəcəyik.  

Burada - Ağdam, Füzuli rayonlarında, Horadiz şəhərində, - hansı ki, vaxtilə ermənilər tərəfindən 

işğal edilmişdir və Azərbaycan Ordusu tərəfindən 1994-cü ildə azad olunmuşdur, - görülən bərpa-

yenidənqurma işləri açıq-aydın göstərir ki, biz istənilən məsələnin həlli üçün bütün gücümüzü səfərbər 

edəcəyik. Necə ki, biz Horadizi bərpa etdik və orada gözəl şərait yaratdıq, eləcə də bu gün hələ də işğal 

altında qalan bütün başqa ərazilərdə yenidənqurma, bərpa işlərini aparacağıq. O cümlədən Ağdam şəhərini 

yenidən quracağıq. Çünki hələ 2005-ci ildə bizim təşəbbüsümüzlə ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası işğal 
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edilmiş bölgələrə ezam olunarkən orada gördüklərini sonra öz hesabatında əks etdirdi və o fotoşəkillər, 

videomateriallar göstərir ki, ermənilər Ağdamı nə günə salıblar.  

Bu yaxınlarda yenə də bizim təşəbbüsümüzlə ATƏT-in qiymətləndirmə missiyası işğal edilmiş 

bölgələrdə, o cümlədən Ağdam şəhərində olmuş, ermənilərin vəhşiliklərini bir daha öz gözləri ilə 

görmüşdür. Ağdamda bir dənə də salamat bina qalmamışdır. Bütün binalar dağıdılıb, sökülüb. Binalardan 

bütün əşyalar erməni talançıları, erməni oğruları tərəfindən aparılıb, talan edilibdir. Ona görə biz o 

bölgələrə, Ağdama qayıdandan sonra yenidən o gözəl tarixi şəhərimizi bərpa edəcəyik. Bizim buna 

gücümüz, iradəmiz çatacaqdır. Mən ümid edirəm ki, biz Ağdamı və bu gün işğal altında qalan başqa 

şəhərlərimizi qısa müddət ərzində tam bərpa edəcəyik.  

Bizim işimiz haqq işidir. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Ərazi bütövlüyümüz bütün 

dünya tərəfindən tanınır. Azərbaycan müstəqilliyə qovuşanda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olanda 

ölkəmizin ərazi bütövlüyü hələ o vaxt tanınmışdır. Bu gün dünyada elə ölkə yoxdur ki, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü tanımasın. Bu, çox vacib məsələdir. Bəzən bizə belə gələ bilər ki, beynəlxalq hüquq normaları 

tərəfimizdə olduğu halda, məsələ həllini tapmır. Bu, həqiqətdir. Bu, bizi çox üzür və incidir. Ancaq 

beynəlxalq hüquq hər bir məsələnin ədalətli və qanun çərçivəsində həll olunması üçün başlıca şərtdir. 

Dünya birliyi beynəlxalq hüququn əsasında yaşayır. Ona görə beynəxalq təşkilatların qərarları, qətnamələri, 

mövqeyimizi gücləndirən bu qərarlar bu gün reallığa çevrilməsə də, öz əhəmiyyətini itirmir. Biz çalışırıq 

ki, Qarabağ məsələsinə beynəlxalq diqqət daha da güclənsin. Yəni, bu məsələ dünya gündəliyindən 

düşməsin, yaddaşdan silinməsin, beynəlxalq təşkilatlar daim bu məsələni öz gündəliyində saxlasınlar. 

Diplomatik və siyasi səylərimiz buna yönəldilib və buna nail ola bilmişik.  

Bu gün dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanın haqq işini öz qərarları, qətnamələri ilə 

təsdiqləyirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, İslam Konfransı Təşkilatı, Avropa Şurası, ATƏT, Avropa 

Parlamenti – yəni bunlar dünyanın aparıcı təşkilatlarıdır və Azərbaycanın mövqeyi bu təşkilatların 

qətnamələrində əks olunur və beynəlxalq hüquqa istinad edilir.  

Biz bu səylərimizi davam etdirəcəyik ki, siyasi-hüquqi və diplomatik əsaslar daha da möhkəm olsun. 

Bununla bərabər, biz Azərbaycanda aparılan uğurlu siyasəti davam etdirəcəyik, iqtisadi gücümüzü 

artıracağıq. İqtisadi güc olmasa, bu qəsəbələrin tikilməsi mümkün olmazdı. Biz müharibədən sonra ilkin 

mərhələdə bəzi işləri xarici yardımın hesabına görə bilmişik. Ancaq sonra o yardım dayandı. Beynəlxalq 

təşkilatların, donor təşkilatlarının da fəaliyyətində müəyyən çərçivələr vardır. Onlar tərəfindən 

uzunmüddətli yardım göstərmək mümkün deyildir. Əgər bizdə güclü iqtisadi potensial yaradılmasaydı, qısa 

müddət ərzində bu işləri görə bilməzdik. Nəinki bu işləri görməklə, həm də Azərbaycanı gücləndirməklə 

artıq həm danışıqlar prosesində, həm bölgədə gedən proseslərdə vəziyyəti köklü şəkildə öz xeyrimizə 

dəyişdirə bilmişik.  

Bu gün Azərbaycan böyük hörmətə malik olan, öz siyasətini özü müəyyən edən, iqtisadi, siyasi 

cəhətdən tam müstəqil ölkədir. Heç kimdən asılı deyildir. Belə olan halda biz daha da çevik və sərbəst 

siyasət aparmağa qadirik. Bu reallıqları biz yaratmışıq. Bu gün özünü guya qalib kimi təqdim etməyə 

çalışan Ermənistan Azərbaycandan bütün parametrlər üzrə 5-10 dəfə geridə qalıbdır. Nədir bu dırnaqarası 

qələbənin mənası?! Əgər erməni xalqı səfalət içində yaşayır, orada heç bir iqtisadi perspektivlər yoxdur. 

Xarici ianələr, xarici dəstək, kreditlər,- onlar yalvara-yalvara gətirirlər ölkələrinə, - olmasaydı, bu gün 

ümumiyyətlə Ermənistan çox acınacaqlı vəziyyətə düşə bilərdi. Ancaq Azərbaycan öz hesabına yaşayır. 

Ermənistandan fərqli olaraq, bizdə əhali, iqtisadiyyat, hərbi güc artır. Bu gün Azərbaycan Ordusu 

Ermənistan ordusundan qat-qat üstündür. Bunu biz bilirik. Ermənilər nə qədər deyirlər desinlər, onun 

mənası yoxdur. Əgər 1992-1993-cü illərdə xarici dəstək olmasaydı, onlar torpaqlarımızı işğal edə 

bilərdimi? Əlbəttə ki, yox. Biz bu tarixi yaxşı bilirik. Siz – işğaldan əziyyət çəkən insanlar yaxşı bilirsiniz 

ki, torpaqlarımız necə işğal olunubdur. Bir tərəfdən Azərbaycanın yarıtmaz rəhbərliyi, hakimiyyət uğrunda 

gedən mübarizə, daxili çəkişmələr, digər tərəfdən ermənilərə xaricdən verilən maddi və hərbi dəstək 

nəticəsində torpaqlarımız işğal altına düşübdür. Bugünkü Azərbaycanın torpağını kimsə işğal edə bilərmi? 

Heç vaxt! Əgər o vaxt Azərbaycanın başında ulu öndər Heydər Əliyev olsaydı, Azərbaycan torpaqları heç 

vaxt işğal altına düşə bilməzdi. O tarixi vaxt itirilmişdir. Azərbaycanda hərc-mərclik, xaos, anarxiya, 

böhran, xaricdən olan müdaxilələr, yerli icra orqanlarının iflic vəziyyətə düşməsi, siyasi hakimiyyətin 

xəyanəti, qorxaqlığı – yəni, bütün bunlar bu vəziyyətə gətirib çıxarmışdır.  

Ancaq bu gün vəziyyət tam başqadır. Bu gün Azərbaycan bölgədə istənilən məsələni həll edə bilər. 

Bizim razılığımız olmadan bölgədə heç bir ciddi məsələ öz həllini tapa bilməz.  
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O ki qaldı hərbi potensiala, mən bunu heç vaxt danmamışam. Bu gün də açıq demək istəyirəm ki, biz 

ordu quruculuğu işlərimizi davam etdirəcəyik. Biz artıq peşəkar, mübariz ordu yaratmışıq, böyük sayda 

silah-sursat almışıq. İstənilən anda ordumuz öz sözünü deyəcəkdir. Biz istəmirik ki, müharibə olsun. Heç 

kim istəmir ki, müharibə olsun. Ancaq biz bu vəziyyətlə də heç vaxt barışmayacağıq. Ermənistan bilir və 

bilməlidir ki, səbrimizin də hüdudları vardır. Səbrimiz tükənməz deyildir.  

Ancaq Ermənistanın hərəkətləri onu göstərir ki, bu ölkə sülh istəmir. Sülh istəyən ölkə bəyan etməz 

ki, onlar Ağdamın adını dəyişdirirlər. Birincisi, bu, tamamilə mənasızdır. Ağdamın adını heç kim dəyişdirə 

bilməz. Bugünkü Ermənistan şəhərlərinin hamısı vaxtilə Azərbaycan adlarını daşıyıblar. Sonra onların 

adları dəyişdirildi, erməniləşdirildi. İrəvandan tutmuş Göyçə gölünə qədər, Zəngəzur, Cəlaloğlu - bütün bu 

şəhərlərin adları Azərbaycan xalqı ilə bağlıdır. Ermənilər bizim ərazimizə köçürülmüşlər, bunu biz yaxşı 

bilirik. Ondan sonra o bölgələr erməniləşdirildi və bu gün Ağdamın adını dəyişdirmək istəyirlər. Bir daha 

demək istəyirəm ki, sülh istəyən tərəf belə çirkin işlərlə heç vaxt məşğul olmaz. Bir də ki, bu, tamamilə 

mənasız işlərdir. Vaxtilə onlar Laçın, Kəlbəcər rayonlarının adlarını dəyişdirməyə cəhd etmişdilər. Kim 

onu qəbul etdi? Özlərindən başqa heç kim. Özləri də heç vaxt nə Laçını, nə Kəlbəcəri o qondarma adlarla 

çağırmırlar. Bizim danışıqlar prosesində o qondarma adlar yoxdur. Müzakirə olunan sənədlərdə, 

ermənilərin müzakirə etdiyi sənədlərdə Kəlbəcər, Laçın rayonları öz adları ilə göstərilir. Sadəcə olaraq bu 

çirkin əməllər ermənilərin xislətini bir daha göstərir. Onu göstərir ki, onlar burada, Cənubi Qafqazda öz 

qonşuları ilə normal münasibətlərdə yaşamaq istəmirlər. Onlar işğalçı siyasətini davam etdirmək, indiki 

vəziyyəti saxlamaq istəyirlər. Ancaq onlar özlərinə sual verməlidirlər ki, buna onların gücü çatacaqmı? 

Çatmayacaq! Azərbaycan artıq 1990-cı illərin əvvəlindəki Azərbaycan deyildir, nə əhali, nə güc və nə də 

iradə baxımından.  

Mən heç şübhə etmirəm ki, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik, vətəndaşlarımızı doğma dədə-

baba torpaqlarına qaytaracağıq. O torpaqlarda yeni həyat başlanacaq, şəhərlər bərpa olunacaqdır. O 

bölgələr, bu gün işğal altında qalan torpaqlar, bax, ölkəmizin başqa bölgələri kimi çiçəklənəcəkdir. Mən 

buna əminəm, buna şübhə etmirəm və hamımız işimizlə o günü yaxınlaşdırmalıyıq. Ancaq biz hələ ki, 

köçkün həyatını yaşayan insanların vəziyyətini yaxşılaşdırırıq, yaxşılaşdıracağıq. Bu qəsəbə bu siyasətin 

nəticəsidir, onun əlamətidir. Bir daha sizi ürəkdən salamlayıram. Doğma Qarabağ torpağında olmağımdan 

çox məmnunam, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.  

 

X X X  

 

Ağdam sakini Qədulla SƏFƏROV məcburi köçkünlərə göstərilən diqqət və qayğıya görə 

dövlətimizin başçısına minnətdarlıq edərək dedi:  

-Möhtərəm cənab Prezident, Qarabağın ən gözəl guşələrindən biri olan Ağdam rayonuna xoş 

gəlmisiniz. Siz həmişəki kimi, yenə də öz gözəl ənənənizi davam etdirirsiniz. Müqəddəs Qurban bayramı 

ərəfəsində Siz dünən Yevlaxda, bu gün isə Ağdamda köçkün qəsəbələrinin açılışında iştirak edirsiniz. Bu 

qəsəbə Ağdam rayonu ərazisində 17-ci qəsəbədir.  

Bildiyiniz kimi, Ağdam ərazisinin 77,4 faizi işğal altındadır. Əlimizdə olan ərazidə 90 mindən çox 

əhali yaşayır. Bu 90 mindən çox əhalinin 25 minə yaxını elə son ilyarım ərzində rayon ərazisinə qayıdıb. 

Cənab Prezident, Sizin tapşırığınızla, göstərişinizlə rayonumuzun ərazisində də geniş işlər aparılır. Təhsil, 

səhiyyə, mədəniyyət, rabitə, nəqliyyat və digər sahələrdə böyük quruculuq işləri görülür. Rayon 

qazlaşdırılır. Hazırda lap təmas xəttində - düşmənlə üzbəüz yerdəki evlərə, kəndlərə qaz çəkilib.  

Mən müəlliməm. Öz həyatımı gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə həsr etmişəm. Azərbaycanda təhsilin 

uğurları, nailiyyətləri göz qabağındadır. Bunu bütün xalqımız bilir. Bunu xüsusi qeyd edirəm ki, 

Azərbaycan təhsilinin bu səviyyəyə gəlib çatmasında hamımızın sevimlisi, həmişə sizinlə çiyin-çiyinə 

addımlayan Mehriban xanımın çox böyük xidmətləri vardır. Buna görə biz ona dərin minnətdarlığımızı 

bildiririk.  

Mən ürəyimdə olan bir fikri bu gün ifadə etməyə bilmərəm. Bu gün Sizin gəlişinizi də gördüm, bizim 

Qarabağın istedadlarını, o uşaqları, “Qarabağ şikəstəsi”ni, bizim o Şərq üçlüyünü, Azərbaycan üçlüyünü, 

Qarabağ üçlüyünü dinlədiyinizi də. Mehriban xanım Qarabağın muğamını Qarabağa qaytardı, Azərbaycana 

qaytardı.  

Cənab Prezident, Sizin bu gün buradakı çıxışınız bizə həddən artıq böyük ürək-dirək verdi. Sizin 

düşmənə bir qarış da olsun Azərbaycan torpağını güzəştə getməmək barədə qətiyyətli mövqeyinizi təqdir 

edirik, bu, ürəyimizdəndir. Cənab Prezident, Siz necə deyərlər, çox böyük zəhmət, gərgin işləmək hesabına 
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Azərbaycanın Mübariz və Fərid kimi iki qəhrəman övladını bu günlərdə torpağımıza, Vətənimizə 

qaytardınız. Bu, dəmir iradə, böyük siyasi iradə tələb edirdi. Bu, qeyrət tələb edirdi. Siz Azərbaycan 

xalqının qeyrətli övladısınız. Azərbaycanın qeyrətli Prezidentisiniz.  

Cənab Prezident, bu gün bu qəsəbə istifadəyə verilir, insanlar buraya yığışırlar, köçürlər. Bu, böyük 

qayıdışın ilk addımlarıdır. Amma bu, hələ Ağdam deyildir. Biz Sizə inanırıq. Biz Sizə o çıxan Günəşə, 

doğan Günəşə inandığımız kimi inanırıq. Biz inanırıq ki, Siz bizi qələbədən qələbəyə, zəfərdən zəfərə 

aparacaqsınız. 

Siz bizi Ağdama, Şuşaya, Laçına aparacaqsınız.  

Cənab Prezident, bu gün buraya bu qədər insan yığışıb və bu gün mavi ekranda, efirdə də bu tədbirə 

xalqımız, camaatımız baxacaqdır. Nə qədər insan sevinəcəkdir. Siz nə qədər insanı sevindirdiniz bu gün. 

Tanrı həmişə Sizi sevindirsin. Cənab Prezident, Mehriban xanım, sizə, övladlarınızla, nəvələrinizlə birgə 

uzun ömür, cansağlığı, xoşbəxtlik, uğurlar arzulayıram.  

 

X X X  

 

Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 440 şagird yeri olan 18 nömrəli Ağdam 

rayon orta məktəbinin açılışında iştirak etmişlər.  

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi, burada yaradılmış şəraitlə tanış oldu.  

Prezident İlham Əliyevə qəsəbənin baş planı nümayiş etdirildi.  

Məlumat verildi ki, ikimərtəbəli məktəb binası müasir üslubda inşa olunmuşdur. Birinci mərtəbədə 

Ağdam rayonu ərazisində tapılmış tarixi arxeoloji eksponatlardan ibarət sərgi vardır. Məktəbin birinci 

mərtəbəsində sinif otaqları ilə yanaşı, yeməkxana, fizika və riyaziyyat kabinetləri yerləşir. Kitabxanada isə 

klassik və müasir Azərbaycan, habelə dünya ədəbiyyatı nümunələri toplanmışdır.  

Məktəbin ikinci mərtəbəsində ulu öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin təhsilə diqqət 

və qayğısını əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır. Burada akt zalı, fizika və biologiya kabinetləri təşkil 

olunmuşdur. Məktəbdə Heydər Əliyev Fondunun təhsillə bağlı həyata keçirdiyi irimiqyaslı layihələrdən 

bəhs edən guşə də vardır. Tarix, Azərbaycan dili və gənclərin çağırışqabağı hazırlığı, kompyuter otaqları, 

fənn kabinələri və laboratoriya ən müasir tədris avadanlığı ilə təchiz edilmişdir.  

İdman zalında isə basketbol, güləş və voleybol məşğələləri keçiriləcəkdir. Prezident İlham Əliyev 

burada gənc idmançıların nümunəvi çıxışlarını izlədi.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, qəsəbənin ərazisində inşa olunmuş 50 yerlik uşaq 

bağçasında geniş və işıqlı otaqlar, müxtəlif oyun zalları, məktəbəqədər hazırlıq şöbəsi vardır.  

Qəsəbənin mərkəzində ayrıca inzibati bina da vardır və müxtəlif yığıncaqların keçirilməsi üçün 152 

yerlik iclas zalı olan klub-icma mərkəzi inşa edilmişdir.  

Məktəblə tanışlıqdan sonra xatirə şəkilləri çəkdirildi.  

Bununla da, Prezident İlham Əliyevin Ağdam rayonuna səfəri başa çatdı.  

 

Xalq qəzeti.-2010.- 13 noyabr.-№ 251.-S. 3-4. 
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Füzuli 

 
2010, 11 noyabr 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Füzuli və Ağdam rayonlarına səfəri: Horadizdə ümummilli 

lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

➢ Horadiz şəhərində Muğam Mərkəzi açılmışdır 

➢ Prezident İlham Əliyev Horadiz Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir 

➢ Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndində Tibb Mərkəzi açılmışdır 

➢ Füzuli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş: Prezident İlham Əliyevin çıxışı 

 

2012, 15 dekabr 

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

abidəsini ziyarət 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Horadizdə Heydər Parkının açılışında iştirak etmişdir 

➢ Horadiz şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır 

➢ Yeni Azərbaycan Partiyasının Füzuli rayon təşkilatı müasir inzibati binada fəaliyyət göstərəcəkdir 

➢ Horadizdəki 3 nömrəli şəhər tam orta məktəbinin açılış mərasimi olmuşdur 

➢ Prezident İlham Əliyev Horadiz Şəhər Mədəniyyət Sarayının yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak 

etmişdir 

➢ Yeni mərkəz Füzuli rayon gənclərinin intellektual inkişafında mühüm rol oynayacaqdır 

➢ Yenidənqurmadan sonra açılan Horadiz Şahmat Məktəbində uşaqlar idmanın bu qədim növünün 

sirlərinə dərindən yiyələnəcəklər 

➢ Dəmir yolunun Horadiz stansiyasında sərnişin vağzalı binasının əsaslı təmirdən sonrakı vəziyyəti ilə 

tanışlıq 

➢ Prezident İlham Əliyev Füzuli soyuducu anbar kompleksinin açılışında iştirak etmişdir 

➢ Füzuli Su Elektrik Stansiyası istismara verilmişdir 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Füzuli və Ağdam rayonlarına səfəri 

Horadizdə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(11 noyabr 2010-cu il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 11-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Füzuli rayonuna 

gəlmişdir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının uğurlu icrası cəbhə bölgəsi olan Füzuli 

rayonunda da əsaslı inkişafa təkan vermişdir və bu inzibati ərazidəki yaşayış məntəqələrinin siması sürətlə 

müasirləşməkdədir. Əsasən kənd təsərrüfatı rayonu olan Füzulidə heyvandarlıq və quşçuluq geniş inkişaf 

etmişdir. 2004-cü ildən bu günədək 1372 daimi, 6 minə yaxın mövsümi iş yeri açılmışdır. Rayonda təhsil, 

səhiyyə və mədəniyyət müəssisələrinin inkişafına xüsusi diqqət göstərilir, onların maddi–texniki bazası 

ilbəil möhkəmləndirilir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Horadiz şəhərinin mərkəzində Heydər Əliyev parkında ümummilli 

liderin abidəsini ziyarət etdi. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva abidənin önünə gül dəstələri qoydular. 

Dövlətimizin başçısına parkda aparılmış abadlıq işləri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, son 

aylarda parkda yenidənqurma işləri aparılmış, təzə yaşıllıq zolaqları salınmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2010, 12 noyabr 

  

https://azertag.az/
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Horadiz şəhərində Muğam Mərkəzi açılmışdır 

(11 noyabr 2010-cu il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev noyabrın 11-də Füzuli rayonuna səfəri çərçivəsində 

Horadiz şəhərində Muğam Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi və mərkəzdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu. 

Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin milli musiqimizə qayğı və diqqətini 

əks etdirən fotostend vardır. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, mərkəzin tikintisinə ARNDŞ-in Sosial İnkişaf İdarəsi 

tərəfindən 2010-cu ilin mayında başlanılmışdır. Üç hektar ərazisi olan mədəniyyət ocağı Prezident İlham 

Əliyevin göstərişi ilə inşa olunmuşdur. Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən olan tar formasında 

tikilmiş mərkəz üçmərtəbəlidir və bir-birinə bitişik üç korpusdan ibarətdir. Mərkəzə aid olan muğam 

məktəbində müxtəlif təyinatlı 31 sinif otağı yerləşir. Binanın divarlarında Azərbaycanın muğam 

ustadlarının, habelə milli musiqi alətlərimizin şəkilləri asılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərkəzin eskiz layihəsinə baxdılar. 

İkinci və üçüncü mərtəbələrdə mühazirə və məşğələ otaqları vardır. Dövlətimizin başçısı məşğələnin 

gedişini izlədi. 

Mərkəzdəki 320 yerlik örtülü konsert zalı ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki, zal müasir akustika sistemi 

və işıq effektləri ilə təchiz edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı zalda Füzuli rayonunun “Qarabağ” instrumental ansamblının və 

gənclərin ifasında “Qarabağ şikəstəsi”ni dinlədilər. 

Mərkəzin 520 yerlik açıq yay zalı da vardır. Bina havalandırma, daimi su təchizatı, müasir 

işıqlandırma sistemləri və yüksək gərginlikli elektrik generatoru ilə təchiz olunmuşdur. Ətrafda geniş 

abadlıq işləri görülmüş, gecə saatlarında müxtəlif rəng çalarlarına malik işıq lampaları ilə təchiz edilmiş 

fəvvarə quraşdırılmış, yaşıllıq zolaqları salınmışdır. Mərkəzin həyətyanı sahəsi həm də əhalinin istirahəti 

üçün park kimi nəzərdə tutulmuşdur. 

 

AZƏRTAC 

2010, 12 noyabr 

 

  

https://azertag.az/
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Prezident İlham Əliyev Horadiz Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir 

(11 noyabr 2010-cu il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva noyabrın 11-də Horadiz 

Olimpiya İdman Kompleksinin açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi, kompleksdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu. 

Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin idmanın inkişafına və idmançılara 

diqqət və qayğısını əks etdirən fotostend yaradılmışdır. 

Məlumat verildi ki, tikintisinə 2009-cu ilin fevralında başlanmış kompleks 5 hektar sahəni əhatə edir. 

Burada 30 yerlik mehmanxana, basketbol və voleybol meydançası, 500 yerlik zal, tennis kortu, 1860 

tamaşaçı yeri olan futbol meydançası, avtomobil dayanacağı vardır. Olimpiya-İdman Kompleksinə, 

həmçinin soyunub-geyinmə otaqları, duşxana, sauna və masaj otaqları, tibb məntəqəsi, bufet, inzibati 

otaqlar və yataq otaqları daxildir. Kompleksin ərazisində su anbarı, su çəni qülləsi, elektrik yarımstansiyası 

da inşa olunmuşdur. Ərazidə abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıq zolağı salınmışdır. 

Prezident İlham Əliyev yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2010, 12 noyabr 

 

  

https://azertag.az/
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Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndində Tibb Mərkəzi açılmışdır 

(11 noyabr 2010-cu il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva noyabrın 11-də Füzuli 

rayonunun Böyük Bəhmənli kəndində tibb mərkəzinin açılışında iştirak etmişlər. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə tibb işçiləri ilə görüşdü. 

Prezident İlham Əliyev mərkəzin kollektivinə müraciətlə dedi: 

-Sizi təbrik edirəm. Gözəl tibb mərkəzi yaradılıb. İki il bundan əvvəl burada tikinti ilə tanış 

olmuşdum. Bu gün artıq hazırdır. Bu gözəl, yaraşıqlı, geniş tibb mərkəzinin çox böyük əhəmiyyəti vardır. 

Siz tibb işçiləri bunu yaxşı bilirsiniz. İnsanlara yüksək səviyyədə tibbi xidmətin göstərilməsi üçün belə 

mərkəzlər mütləq lazımdır. Bilirsiniz ki, indi müxtəlif bölgələrdə diaqnostika, müalicə mərkəzləri tikilir. 

Mən çox istəyirdim ki, Füzulidə də belə gözəl, müasir mərkəz tikilsin. Bu, çox vacibdir. Burada yaşayanlar 

üçün vacibdir. Bütün Azərbaycanımız üçün lazımdır. 

Mən qeyd etmişdim ki, buralar hamısı işğal altında idi. Ermənilər bu bölgələri zəbt etmişdilər. Sonra 

Azərbaycan Ordusu bu torpaqları azad etdi, yenidənqurma-bərpa işləri başlandı. Birinci mərhələdə əlbəttə 

ki, maliyyə çətinliklərimiz var idi, imkanlarımız o qədər də geniş deyildi. Amma nəyimiz var idi 

Azərbaycan dövləti sərf edirdi ki, burada bərpa işləri getsin. Ancaq indiki şəraitdə ki, maliyyə imkanlarımız 

vardır, biz bu işləri mütləq görməliyik və gördük. 

İşğaldan əvvəl Füzulidə belə gözəl xəstəxana olmamışdır, belə gözəl idman kompleksi, yaxud da ki 

bu gün açdığım muğam evi ümumiyyətlə yox idi. Bütün bunlar memarlıq əsərləridir. Mən bilirəm, keçən 

dəfə də burada tikinti ilə tanış olarkən də, bu gün də məlumat verildi, indi baxacağam, burada ən qabaqcıl 

avadanlıq quraşdırılıb. İnkişaf etmiş ölkələrin əsas şəhərlərində hansı avadanlıq varsa, burada da vardır. 

Burada doğum şöbəsi də, dializ də vardır. Böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkənlər hara getməli idilər? 

Ya başqa şəhərlərə, ya da ki, ümumiyyətlə müalicəsiz qalırdılar. İndi burada müalicə olunacaqlar. Lap bir 

nəfər olsa belə, onun üçün biz burada şərait yaratmalıyıq. Çünki bu, indi elə xəstəlikdir ki, bunun müalicəsi 

vardır. Elə xəstəliklər var ki, həkimlər əlacsız qalırlar, amma elə xəstəliklər də var ki, müalicə oluna bilər. 

Sadəcə olaraq ya dərman yox idi, ya da avadanlıq. İndi hər şey vardır. 

Burada doğum şöbəsinin yaradılması da çox vacibdir. Azərbaycanda ümumiyyətlə uşaq ölümünün 

səviyyəsi aşağı düşür. Bu, həmişə bizim üçün böyük problem idi. Veteran həkimlər bilirlər, sovet ittifaqı 

zamanında həmişə bu göstərici əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda yüksək idi. Amma indi şərait yaradılır, həm 

maarifləndirmə işləri aparılır, doğum şöbələri, müasir avadanlıq, həkimlərin təcrübəsi. Bizim üçün böyük 

dərəcədə çox ağır olan bu problem indi öz həllini tapıbdır. Yəni, burada bütün şərait vardır. O ki qaldı 

həkimlərə, tibb işçilərinə gərək xəstələrə yaxşı baxsınlar. Əminəm ki, belə də olacaqdır. Belə gözəl şəraitdə 

işləmək xoşdur. Mərkəzin xarici görünüşü də çox gözəldir. 

SAKİN: Sizin rayonumuza hər bir gəlişiniz bizim üçün bayram olur, yenilik olur. 

Prezident İlham ƏLİYEV: 

-Misal üçün, bu gün mən üç gözəl açılışda iştirak edirəm - bu gözəl xəstəxana, muğam evi, idman 

kompleksi. Bu obyektlər ictimai, sosial, mədəni xarakter daşıyır. Bu obyektlərin tikilməsinə qoyulan 

sərmayə iqtisadiyyata qoyulan sərmayə deyil ki, sabah biz buradan gəlir gözləyək. Yox, qoyulan bu 

sərmayə əslində gələcəkdə əlavə vəsait tələb edəcəkdir. Çünki burada müalicə pulsuz olacaq və Füzuli 

rayon sakinləri bunu bilməlidirlər, gəlməlidirlər, diaqnostikadan keçməlidirlər. Hər bir vətəndaş, mən bir 

də deyirəm,- mən bunu demək olar ki, hər dəfə xəstəxanaların açılışlarında qeyd edirəm, amma bu, elə 

məsələdir ki, bunu nə qədər çox təkrarlasan, bir o qədər də yaxşıdır, - hər bir vətəndaş ildə bir dəfə 

gəlməlidir bu müalicə mərkəzlərinə, pulsuz müayinədən keçməlidir və bilməlidir onun sağlıq vəziyyəti 

necədir, harada nə etmək lazımdır, hansı müalicə almalıdır? Bax, bura əlbəttə ki, pulsuz olacaq, ona görə, 

əlavə vəsait tələb edir. İdman kompleksi də, Muğam Mərkəzi də gəlirlə işləməyəcək, orada nə gəlir ola 

bilər?! Sadəcə olaraq, yerli uşaqlar, gənclər üçün şərait yaratmışıq. Yəni, bu investisiyalar insan kapitalına 

qoyulan investisiyalardır və Azərbaycan dövləti burada heç bir iqtisadi maraq güdmür. Misal üçün, 

yollardır, fabriklər, zavodlardır, əlbəttə, onlar qoyulan investisiyaları nə vaxtsa qaytaracaqdır. Bunlar isə 

yox, bu, sırf sosial xarakter daşıyan işlərdir. Bu işləri ona görə görürük ki, Azərbaycan vətəndaşları hər 

yerdə, hər bir bölgədə bax belə gözəl imkanlardan istifadə etsinlər. Azərbaycan vətəndaşları buna 

layiqdirlər. Dünyanın ən yaxşı təcrübəsi burada olmalıdır, buraya gətirilməlidir. İndi biz buna nail oluruq. 

Sizi bir daha təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. 

SAKİN: Gün o gün olsun Sizi Mehriban xanımla birlikdə Füzuli şəhərində qarşılayaq. 
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Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, o gün də gələcəkdir. Füzuli şəhərində bundan da gözəl 

xəstəxanalar, binalar tikiləcəkdir. Artıq Horadiz şəhərinin abadlaşması hamımız üçün bir nümunədir. Çünki 

bu onu göstərir ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə belə gözəl şərait yaratmaq mümkündür. Bunu biz 

etmişik, Azərbaycan xalqı Azərbaycan dövlətinin imkanları hesabına edib. Bu, onu göstərir ki, bu gün işğal 

altında qalan torpaqlarımız azad olunandan sonra orada da belə, daha da gözəl şərait yaradılacaqdır. Biz 

Füzuli şəhərini də mütləq bərpa edəcəyik,. 

SAKİN: İnşaallah, Sizin rəhbərliyiniz altında. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Sizi bir də təbrik edirəm. 

 

X X X 

 

Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi, mərkəzdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu. 

Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin səhiyyənin inkişafına diqqəti və 

qayğısını əks etdirən fotostend vardır. 

ARDNŞ-in prezidenti Rövnəq Abdullayev məlumat verdi ki, tibb mərkəzinin inşasına 2008-ci ilin 

fevralında başlanmışdır. Mərkəz 1,5 hektar ərazidə yerləşir. Birinci mərtəbədə doğum, qəbul, hemodializ 

və şüa-diaqnostika şöbələri yerləşir. İkinci mərtəbədə konsultativ diaqnostik poliklinika şöbəsi, inzibati və 

stasionar cərrahi şöbələr, əməliyyatların gedişini canlı izləmək üçün lazımi avadanlıqla təchiz edilmiş akt 

zalı, laboratoriya, üçüncü mərtəbədə üç əməliyyat bloku, anesteziologiya və reanimasiya şöbəsi, intensiv 

terapiya palataları və reanimasiya zalı vardır. Tibb mərkəzində kompyuter tomoqrafiyası, rentgen, USM, 

oftalmologiya və stomatologiya otaqları fəaliyyət göstərir. Tibb ocağı cəbhə bölgəsində yerləşdiyindən ağır 

xəstələrin vaxtında buraya çatdırılması üçün 2 vertolyot meydançası, habelə yeməkxana, qazanxana, 

camaşırxana, elektrik yarımstansiyası, mərkəzə ezam olunan həkimlər üçün iki yaşayış binası da inşa 

olunmuşdur. 

Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndinin yaxınlığında, magistral yolun kənarında inşa olunmuş 

mərkəzin xidmətlərindən ətraf kəndlərin sakinləri də istifadə edəcəklər. 

 

X X X 

 

Bununla da Prezident İlham Əliyevin Füzuli rayonuna səfəri başa çatmışdır. 

 

AZƏRTAC 

2010, 12 noyabr 

 

 

  

https://azertag.az/
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Füzuli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş  

(11 noyabr 2010-cu il) 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 11-də Horadiz Olimpiya İdman Kompleksinin açılışından sonra 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Füzuli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.  

Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi. 

 

Prezident İlham Əliyevin  

çıxışı  

 

-Əziz dostlar!  

Əziz füzulililər, əziz bacılar və qardaşlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox gözəl, əlamətdar bir gündür. Füzuli 

rayonunda gözəl Olimpiya İdman Kompleksi açılır. Bu münasibətlə mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik 

edirəm.  

Bilirsiniz ki, Azərbaycanda idmanın inkişafına çox böyük diqqət göstərilir. İdman Azərbaycanda artıq çox 

sürətlə inkişaf edibdir. Bizim idmançılar Azərbaycanın üçrəngli bayrağını beynəlxalq arenalarda 

yüksəklərə qaldırırlar. Dünya, Olimpiya çempionatlarında idmançılarımız Vətənimizi ləyaqətlə təmsil 

edirlər. Son illər ərzində idman sahəsində görülən işlər bizi çox sevindirir. Beynəlxalq idman ictimaiyyəti 

də uğurlarımızı qiymətləndirir. Azərbaycan artıq idman dövləti kimi özünü tanıtdıra bilmişdir. Həm 

idmançılarımızın uğurlu çıxışları, eyni zamanda, gənc nəslin yetişdirilməsi işləri Azərbaycanda çox sürətlə 

gedir. Təsadüfi deyil ki, gənclərimiz, yeniyetmələrimiz bu yaxınlarda keçirilmiş gənclər arasındakı birinci 

Olimpiya Oyunlarında ölkəmizi ləyaqətlə təmsil etmişlər və dünya miqyasında 10-cu yeri tuta bilmişlər. 

Bu onu göstərir ki, bizdə idmanda ardıcıllıq var, gənc nəsil yetişir. Bunu etmək, əlbəttə ki, idmanla məşğul 

olmaq üçün şərait lazımdır. Bax belə gözəl olimpiya komplekslərinin tikintisi Azərbaycanda çox geniş 

vüsət almışdır. Mən çox şadam ki, bu gözəl, möhtəşəm olimpiya kompleksi Füzulidə tikilmişdir və bütün 

standartlara cavab verir. İdmanla məşğul olmaq üçün bütün şərait vardır. Əminəm ki, bu imkanlardan təkcə 

idmançılar deyil, eyni zamanda, rayon sakinləri də istifadə edəcəklər. Burada hər cür şərait yaradılıb. 

Əminəm ki, Azərbaycan gələcəkdə də idman sahəsində beynəlxalq Olimpiya hərəkatında öz sözünü 

deyəcək və idmançılarımız ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edəcəklər.  

İdman sağlamlıq, sağlam həyat tərzi deməkdir. İdmanda qazanılan qələbələr insanların 

vətənpərvərlik hisslərini daha da gücləndirir. Biz gənclərimizi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etməliyik, 

onlar Vətən üçün işləməlidirlər, çalışmalıdırlar, Vətəni müdafiə etməlidirlər. Bugünkü gənclər bir neçə 

ildən sonra Azərbaycanın inkişafında fəal rol oynayacaqlar. Biz elə etməliyik ki, ölkəmizin inkişafı 

dayanıqlı, uzunmüddətli olsun, biz müstəqil dövlət kimi bundan sonrakı bütün dövrlərdə də həmişə yüksək 

səviyyədə olaq.  

Bu gün Azərbaycan hərtərəfli inkişaf edir. Ölkəmizdə iqtisadi potensialın gücləndirilməsi, sosial 

məsələlərin həlli, infrastruktur layihələrinin uğurla icrası artıq reallıqdır. Biz buna daxili imkanlarımız 

hesabına nail ola bilmişik. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu artır, bölgədəki rolumuz möhkəmlənir. 

Azərbaycan bu bölgədə bir neçə önəmli təşəbbüslərin müəllifidir və təşəbbüslərimiz reallaşır. Bu, ölkəmizi 

daha da gücləndirir. Azərbaycanda vətəndaş həmrəyliyi tam bərqərar olunubdur. Xalqla iqtidar arasında 

birlik mövcuddur. Bu amillər hər bir ölkənin inkişafı üçün əsas şərtlərdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda 

siyasi sabitliklə bərabər dünya miqyasında ən sürətli iqtisadi inkişaf da müşahidə olunur, onda biz görərik 

ki, ölkəmizin inkişafı həqiqətən çoxşaxəlidir.  

Bölgələrdə gedən işlər məni çox sevindirir. Bilirsiniz ki, bölgələrin inkişafına çox böyük diqqət 

göstərilir. Azərbaycan bölgələrin inkişafı ilə zənginləşəcəkdir. Biz çalışmalıyıq ki, bütün rayonlarda, 

qəsəbələrdə, kəndlərdə normal yaşayış üçün yaxşı şərait olsun, sosial məsələlər həllini tapsın, bütün 

infrastruktur layihələri icra edilsin. Son illər bölgələrdə aparılan işlər bizə bugünkü reallığı bəxş edir. 

Şəhərlərimiz gözəlləşir, abadlaşır, yollar, elektrik, qaz xətləri çəkilir, bütün infrastruktur yeniləşir. Bu, 

böyük vəsait tələb edən məsələlərdir. Ancaq biz bunu edirik və etməliyik ki, ölkəmizi hərtərəfli inkişaf 

etdirək.  

Bu ilin yekunları, - baxmayaraq ki, il hələ başa çatmayıbdır, artıq yekunlardan söhbət etmək 

mümkündür, - göstərir ki, 2010-cu il də Azərbaycan üçün uğurlu olmuşdur, qarşıda duran bütün vəzifələr 

icra edilmişdir və biz gələcəyə də çox böyük nikbinliklə baxırıq. Bizim artıq güclü sənaye potensialımız, 
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böyük maliyyə imkanlarımız vardır, iqtisadi inkişaf təmin edilibdir və ən önəmlisi, Azərbaycan xalqı öz 

taleyinin sahibidir. Siyasətimizi özümüz müəyyən edir, formalaşdırır və aparırıq. Azərbaycan bölgədə 

müstəqil siyasət aparan ölkələrdəndir. Bu siyasətin əsas mahiyyəti Azərbaycan xalqının milli maraqlarını 

təmin etməkdir. Biz bunu edirik və bundan sonra da edəcəyik.  

Mən çox şadam ki, bu gün Füzuli rayonunda bir neçə gözəl tədbirdə iştirak edirəm. Buraya 

gəlməzdən əvvəl yeni, gözəl Muğam Mərkəzinin - muğam evinin açılışında iştirak etmişəm. Çox gözəl, 

möhtəşəm Muğam Mərkəzidir. Həm orada sinif otaqları, həm də gözəl konsert zalı, yay konsert zalı 

yaradılıbdır. Mən çox şadam ki, memarlığı ilə seçilən belə möhtəşəm və gözəl muğam evi məhz Füzulidə 

- Qarabağ torpağında fəaliyyətə başlayır.  

Bu gün, eyni zamanda, Füzulidə tibb mərkəzinin açılışı gözlənilir. Bu da çox vacib obyektdir. Mənim 

təşəbbüsümlə tikilmişdir və istifadəyə veriləcəkdir. Yəni burada tibb məsələlərinin ən yüksək səviyyədə 

həll olunması üçün bütün şərait vardır. Artıq tibbi xidmət almaq üçün başqa yerə getməyə ehtiyac qalmır. 

Burada artıq ən müasir avadanlıq quraşdırılıb. Ümid edirəm ki, tibb mərkəzində çalışan həkimlər 

vətəndaşlara yaxşı xidmət göstərəcəklər.  

Bu sahə də bizim üçün prioritet sahədir. Yəni, hər bölgədə idman kompleksləri, gözəl xəstəxanalar, 

diaqnostika mərkəzləri tikilir. Bu, insanların normal yaşaması üçün lazımdır. Məhz bu təqdirdə ölkə 

hərtərəfli inkişaf edə bilər. Əgər ölkənin təkcə bir şəhəri, paytaxtı inkişaf edirsə, bölgələr geridə qalırsa, o 

ölkənin böyük gələcəyi ola bilməz. Bizim siyasətimiz ondan ibarətdir ki, ilk növbədə, bölgələr qalxsın, 

canlansın, inkişaf etsin. 2004-cü ildə regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının qəbul edilməsi 

məhz o məqsədi güdürdü. Biz qarşıya qoyduğumuz məsələlərə nail olduq - Azərbaycanda 900 min yeni iş 

yerləri açılmışdır. Minlərlə yeni müəssisələr, fabriklər, zavodlar, sosial obyektlər, iki mindən artıq məktəb, 

yüzlərlə xəstəxana - bunlar bizim gördüyümüz işlərdir.  

Müharibədən əziyyət çəkmiş bölgələrdə belə gözəl binaların, müəssisələrin yaradılması, əlbəttə ki, 

xüsusi məna daşıyır. Siz, burada yaşayan insanlar yaxşı bilirsiniz ki, buralar erməni işğalı altında idi. Füzuli 

rayonunun demək olar ki, hamısı işğal altına düşmüşdü. Amma Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 

Ordusunun qəhrəmanlığı nəticəsində Füzuli rayonunun müəyyən hissəsi işğalçılardan azad edilibdir. 

Burada bütün binalar dağıdılmışdı, yandırılmışdı. Bu binalar bərpa olundu. Minlərlə bina, sosial 

infrastruktur bərpa olundu, Horadiz qəsəbəsinə şəhər statusu verildi. Bu gün abadlıq işləri aparılır, gözəl 

müəssisələr, obyektlər açılır. Burada qazlaşdırma aparılır və mən göstəriş vermişəm ki, bu iş daha da sürətlə 

görülsün. Füzuli rayonunun qaz problemi maksimum dərəcədə öz həllini tapmalıdır.  

Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan istənilən məsələnin həlli üçün böyük imkanlara malikdir. Buralar 

hamısı dağıdılmışdı. Bu gün Horadiz gözəlləşir, abadlaşır, müasirləşir. Ermənistan şəhərləri ilə müqayisə 

aparsaq, şəhərlər arasında yerlə göy qədər fərq vardır. Yəni, bu, Azərbaycan xalqının gücünü göstərir. Bu, 

onu göstərir ki, biz bu gün hələ də işğal altında qalan torpaqlara qayıdandan sonra orada da mütləq belə 

gözəl şərait yaradacağıq. Orada da binalar, evlər tikiləcək, gözəl parklar salınacaqdır. O gün gələcək, biz 

öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik!  

Azərbaycan son illər ərzində çox güclənibdir. Bunu həm düşmən, həm də dünya bilir. Onu da bilirik 

ki, bundan sonrakı illərdə biz daha da güclü dövlət quracağıq, daha da qüdrətli Azərbaycan quracağıq! 

Bizim iradəmiz, siyasətimiz, imkanlarımız və maliyyə mənbələrimiz vardır.  

Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanda milli vətəndaş həmrəyliyi vardır. Hamımız bir nöqtəyə 

vurmalıyıq və vururuq. Bizim üçün işğal edilmiş torpaqların azad olunmasından vacib məsələ yoxdur. 

Demək olar ki, ciddi məsələlərin arasında buna bənzər və ikinci belə məsələ yoxdur. Çünki biz bütün başqa 

sahələrdə istədiyimizə nail oluruq. İnsanların yaşayış səviyyəsi yüksəlir, sosial müdafiə güclənir, 

iqtisadiyyat artır.  

Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli bizim üçün ən birinci, ən ümdə vəzifədir. Bütün gücümüzü səfərbər 

etmişik ki, bu məsələni həll edək, istənilən yolla həll edək. Əlbəttə, çox yaxşı olar ki, bunu sülh yolu ilə, 

müharibəsiz, dinc yolla həll edək. Ancaq əfsuslar olsun ki, hələ bu, mümkün deyildir. Çünki Ermənistanın 

qeyri-konstruktiv mövqeyi və danışıqların süni şəkildə uzadılması siyasəti, bax, bugünkü vəziyyətin 

dondurulmasına xidmət göstərir. Ancaq buna baxmayaraq, biz səylərimizi qoyacağıq, siyasətimizi 

gücləndirəcəyik. Onsuz da biz bu gün Ermənistanı bütün regional işlərdən təcrid etmişik. Bu siyasət davam 

etdiriləcəkdir. Ermənistan daha da ağır iqtisadi və sosial vəziyyətə düşəcəkdir. Mənim buna şübhəm 

yoxdur. Əgər Ermənistana xaricdən maddi yardımlar göstərilməsəydi, artıq çoxdan o ölkədə iqtisadi və 

sosial şərait dözülməz vəziyyətə düşərdi.  
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Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycanın imkanları ilə Ermənistanın imkanlarını müqayisə etmək 

mümkün deyildir. Əgər müharibə dövründə, xüsusilə Ermənistana o vaxt göstərilmiş xarici dəstək 

nəticəsində demək olar ki, qüvvələr nisbəti bərabər idisə, artıq biz çoxdan bu qüvvələr nisbətini öz 

xeyrimizə dəyişdirə bilmişik. Getdikcə Azərbaycan həm iqtisadi, həm siyasi cəhətdən, ordu quruculuğu 

baxımından daha da güclənəcək və biz istədiyimizə nail olacağıq. Biz heç vaxt indiki vəziyyətlə 

barışmayacağıq, ərazi bütövlüyümüzü istənilən yolla bərpa edəcəyik, öz şəhərlərimizi işğalçılardan 

təmizləyəcəyik və orada yeni həyat yaradacağıq. O gün gələcək və biz hamımız - bütün Azərbaycan xalqı, 

hər bir vətəndaş öz zəhməti ilə o günü yaxınlaşdırır və yaxınlaşdırmalıdır.  

Əziz füzulililər, mən bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Mən 

birinci dəfə deyil ki, Füzulidə oluram. Hər dəfə burada olanda, yenilikləri görəndə çox sevinirəm. Əminəm 

ki, siz də bu fikirlərə şəriksiniz. Bir daha sizi təbrik edirəm, sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  

 

X X X  

 

Sonra karate üzrə dünya və Avropa çempionu Vüsal ƏLƏSGƏROV Füzuli rayonunun sakinləri 

adından dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirərək dedi:  

-Möhtərəm cənab Prezident!  

İcazə verin, düşmənlə üzbəüz dayanmış mərd və cəsur füzulililər adından Sizi salamlayım və Sizə 

“Xoş gəlmisiniz!” deyim.  

Rayonumuzun sakinləri, o cümlədən ölkəmizin 60-dan çox şəhər və rayonunda məskunlaşmış 

füzulililər sevinc içindədirlər. Bu gün biz ulu öndərin siyasi xəttinin layiqli davamçısı, xalqımızın qürur və 

şərəfi olan əziz Prezidentimizi qarşılayırıq. Sizin hər bir gəlişiniz sınağa çəkilmiş, var-dövləti talan edilmiş, 

əzizlərini itirmiş sakinlərimizə mənəvi dayaq və təsəllidir.  

Cənab Prezident, ərazisinin 60 faizi düşmən tapdağı altında olan Füzuli rayonu düşmənlə üzbəüz 

durmasına baxmayaraq, Sizin diqqət və qayğınız nəticəsində tanınmaz dərəcədə dəyişmişdir. Qısa müddət 

ərzində rayonumuzda müasir tələblərə cavab verən yeni qəsəbələr salınmış, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət 

obyektləri, inzibati binalar inşa edilmiş, yollar çəkilmişdir. Döyüş bölgəsində yerləşən Füzuli rayonu üçün 

bu qədər diqqət və qayğı onun tarixində görünməmiş bir hadisə olmaqla yanaşı, Sizin sabaha yönəlmiş 

siyasətinizin tərkib hissəsidir. Mənfur qonşumuzun hətta paytaxtında olmayan bu tikililər, yeni inşa edilən 

su elektrik stansiyası, Heydər Əliyev parkı və Mərkəzi, qoşunların təmas xəttindən belə görünən ulu öndərin 

möhtəşəm abidəsi bir ox olaraq onların ürəyinə batır, sakinlərimizi mərd, cəsur, qorxmaz olmağa 

ruhlandırır.  

Biz çox yaxşı bilirik ki, Siz hər şeyi insanların, nəsillərin sağlam və mənəviyyatca zəngin böyüməsi 

naminə edirsiniz. Müqəddəs Qurban bayramı ərəfəsində doğma Füzulimizin bir parçasında ən müasir 

tələblərə cavab verən, möhtəşəmliyinə görə bir-birindən geri qalmayan Tibb Mərkəzinin, Muğam Evinin 

və Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı bunun bariz nümunəsidir və bizim üçün böyük hədiyyədir. Bütün 

bunlar musiqimizin inkişafına, onun qorunub saxlanılmasına və gənc istedadların üzə çıxarılmasına, 

sakinlərimizin sağlam böyüməsinə xidmət edəcəkdir. Bu qayğınıza görə Sizə və hamımızın çox sevimlisi 

Mehriban xanıma bütün füzulililərin təşəkkürünü və ehtiramını çatdırıram.  

Bir idmançı kimi onu da deməyi özümə borc bilirəm ki, idman ölkəsi kimi tanınan Azərbaycanımızın 

uğurlarında Füzuli idmançılarının da payı vardır. Onlar müxtəlif beynəlxalq turnirlərdə uğurla çıxış etmiş, 

Azərbaycanın bayrağını yüksəklərə qaldırmışlar. Əminəm ki, bu kompleks güclü idmançılarla yanaşı, 

mərd, cəsur, qorxmaz, fiziki cəhətdən sağlam gənclərimizin yetişməsində əvəzsiz rol oynayacaqdır. 

Ərazisinin bir hissəsi düşmən tapdağı altında olan ölkəmizin buna ehtiyacı vardır. Bu yolda Avropa və 

dünya çempionu kimi əlimdən gələni əsirgəməyəcəyimə söz verirəm.  

Cənab Prezident, Sizin gecəli-gündüzlü fəaliyyətiniz ona yönəlib ki, qan tökülmədən, ana-

bacılarımızın gözü yaşlı qalmadan torpaqlarımızı danışıqlar yolu ilə geri qaytarasınız. Əgər düşmən bunu 

başa düşmürsə, biz nə etməliyik?!  

Şəhidlərimizin nəşinin geri alınmasında və vida mərasimindəki çıxışınızda Vətən övladının Sizin 

üçün nə qədər əziz olduğunun bir daha şahidi olduq. Bu günlərdə Azərbaycan Respublikasının Milli 

Qəhrəmanı Mübariz İbrahimov və “İgidliyə görə” medalı ilə təltif etdiyiniz şəhid, baş leytenant Fərid 

Əhmədovla vida mərasimində çıxışınız zamanı, cənab Prezident, kövrəldiniz. Bununla da bizim hamımızı, 

bütün Azərbaycan gəncliyini lərzəyə gətirdiniz. Hamımızı bir daha ayağa qaldırdınız. Mən güman etmirəm 
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ki, elə bir azərbaycanlı tapılsın ki, o çıxışı sakit qarşılaya bilsin. Oğullar öz Vətənini, xalqını qorumaq 

üçündür. Bu yolda şəhidlik zirvəsi kimi bir əbədiyyət də vardır. Təki Vətən sağ olsun!  

Ən böyük azərbaycanlı kimi Azərbaycanı sevmək nümunəsisiniz. Odur ki, biz Sizi və ölkəmizi çox 

sevirik, cənab Prezident. Düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımız bizi gözləyir. Biz də Sizi, Sizin bir 

çağırışınızı gözləyirik. Təki Siz çağırış edin, cənab Prezident. Onda ətrafınızda yüz minlərlə Mübariz 

İbrahimovlar, Fərid Əhmədovlar görəcəksiniz. Siz və vətən uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimiz bizə 

özümüzə inam hissini qaytardınız. Bizi mərd, qorxmaz, cəsur olmağa ruhlandırdınız. Onların dəfni zamanı 

çağırışınıza hazır olan, qisas almaq eşqi ilə alışıb-yanan neçə-neçə gənclərimizi gördünüz. Bəli, cənab Ali 

Baş Komandan, bu, Sizə olan sevginin, inamın nəticəsidir. Biz inanırıq ki, Sizin rəhbərliyiniz altında 

torpaqlarımızın işğaldan azad olunacağı, sakinlərimizin ata-baba yurduna qayıdacağı gün uzaqda deyildir. 

Bunu bizdən qəbri işğal altında qalan babalarımızın ruhu tələb edir. Biz Sizin çağırışınızı gözləyirik.  

Qurban bayramınız mübarək olsun, cənab Prezident. Ulu Tanrı Sizi qorusun! Çox sağ olun!  

 

X X X  

 

Daha sonra idmançıların nümunəvi çıxışları və incəsənət ustalarının konsert proqramı oldu.  

  

Xalq qəzeti.-2010.- 13 noyabr.-№ 251.-S. 1-2. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Füzuli rayonuna səfəri 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(15 dekabr 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 15-də Füzuli rayonuna səfərə 

gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Füzuli rayonunun Horadiz şəhərindəki Heydər Əliyev parkında xalqımızın 

ümummilli liderinin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu. 

 

AZƏRTAC 

2012, 15 dekabr 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Horadizdə Heydər Parkının açılışında iştirak etmişdir 

(15 dekabr 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 15-də Horadizdə Heydər Parkının 

açılışında iştirak etmişdir. 

Füzuli Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Alı Alıyev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Heydər 

Parkında görülmüş tikinti işləri barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, park Heydər Əliyev prospektində 

yerləşir. Əbədiyaşar liderin adını daşıyan bu parkın tikintisinə 2011-ci ilin iyununda başlanılmışdır. İnşaat 

işləri cari ilin sentyabrında başa çatdırılan parkın ərazisi 3,5 hektardır. Parkda ulu öndər Heydər Əliyevin 

möhtəşəm abidəsi ucaldılmışdır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, burada yaşıllıqlar salınmış, xarici ölkələrdən gətirilən müxtəlif dekorativ ağac 

və gül kolları əkilmiş, suvarma sistemi yaradılmışdır. Parkda dirəyinin hündürlüyü 33 metr olan dövlət 

bayrağı ucaldılmışdır. İstirahət mərkəzində 8 guşəli fəvvarə tikilmişdir. Şəhərə xüsusi gözəllik verən parkda 

müasir dizaynda inşa olunmuş internet-kafe də fəaliyyət göstərəcəkdir. Kompyuterlərlə təchiz edilmiş 

internet-kafedə gənclərin istirahəti üçün hər cür şərait vardır. Parkda çoxsaylı oturacaqlar qoyulmuş, müasir 

işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, ətrafdakı evlərin fasadları və damları əsaslı təmir edilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 15 dekabr 
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Horadiz şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır 

(15 dekabr 2012-ci il) 

 

Dekabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Horadizdə Heydər Əliyev 

Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, mərkəzin 1600 kvadratmetr sahəsi olan binasının inşasında milli memarlıq 

elementlərindən geniş istifadə edilmişdir. Binanın təməli 2011-ci ilin iyununda qoyulmuş, inşaat işləri cari 

ilin oktyabrında başa çatdırılmışdır. 

Mərkəzdə ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuş, ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin 

bütün dövrlərini, o cümlədən müxtəlif illərdə Füzuli rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoguşələr 

yaradılmışdır. Burada ulu öndərin zəngin dövlətçilik irsinin gələcək nəsillərə çatdırılması üçün elektron 

kitabxana, ümummilli liderə aid sənədlərin saxlandığı xüsusi guşə də vardır. 

Prezident İlham Əliyev mərkəzin konfrans zallarına baxdı. 

Bildirildi ki, xüsusi dizaynla yaradılan 80 və 300 nəfərlik konfrans zalları rayon və respublika 

səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Mərkəzdəki xidməti otaqlar kompyuterlər və digər 

ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Mərkəzdə məktəblilərin Azərbaycanın zəngin tarixini dərindən 

öyrənmələri üçün xüsusi dərnəklər də fəaliyyət göstərəcəkdir. Qədim Azərbaycan dövlətləri haqqında 

məlumatlar və onların rəmzlərinin lazer görüntülərinin nümayiş olunduğu mərkəzdə müasir formatlı 

kinozal, sərgi salonu, foto, dizayn və səs studiyaları da vardır. Buradakı kurslarda gənclər müasir texnoloji 

yeniliklərlə yaxından tanış olacaq, bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirəcəklər. Bunun üçün internet sinfi və 

kompyuter mərkəzi qurulmuşdur. Mərkəzdəki monitor zallarında ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi irsindən 

və Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətindən bəhs edən məşğələlər təşkil ediləcəkdir. Binada müasir 

havalandırma sistemi quraşdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev mərkəzdə görülən işləri yüksək qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 15 dekabr 
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Yeni Azərbaycan Partiyasının Füzuli rayon təşkilatı müasir inzibati binada fəaliyyət göstərəcəkdir 

(15 dekabr 2012-ci il) 

 

Dekabrın 15-də Prezident İlham Əliyev Horadiz şəhərində Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Füzuli 

rayon təşkilatının inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, YAP rayon təşkilatının yeni inzibati binasının inşasına 2011-ci ilin martında 

başlanılmış və 2012-ci ilin avqustunda başa çatdırılmışdır. Ümumi sahəsi 1200 kvadratmetr olan 

ikimərtəbəli binada tikinti işləri yüksək səviyyədə aparılmışdır. Binanın foyesində partiyanın yaradıcısı ulu 

öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham 

Əliyevin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasının respublikamızın siyasi 

həyatında rolunun artırılması ilə bağlı gördükləri işləri əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır. 

Qeyd olundu ki, binanın ikinci mərtəbəsində də ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham 

Əliyevin müxtəlif illərdə Füzuli rayonuna səfərlərini əks etdirən fotostendlər qurulmuşdur. 

Bildirilmişdir ki, təşkilatın daha səmərəli fəaliyyəti üçün binada hər cür şərait yaradılmışdır. Burada 

müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 60 nəfərlik müasir iclas zalı vardır. Bütün iş otaqlarında zəruri 

avadanlıq və kompyuterlər quraşdırılmış, binanın ətrafında yaşıllıqlar salınmışdır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, YAP Füzuli rayon təşkilatının 5 min 500-dən çox üzvü vardır. Onların 2 min 

300-ü qadınlar, 1500-ü isə gənclərdir. 

Prezident İlham Əliyev YAP Füzuli rayon təşkilatının yeni inzibati binasında yaradılan şəraiti yüksək 

qiymətləndirdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 15 dekabr 
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Horadizdəki 3 nömrəli şəhər tam orta məktəbinin açılış mərasimi olmuşdur 

(15 dekabr 2012-ci il) 

 

Dekabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 240 şagird yerlik 3 nömrəli 

Horadiz şəhər tam orta məktəbinin açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti məktəbin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Yeni təhsil ocağı ilə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Heydər Əliyev 

Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunmuş məktəb binasının tikintisinə 2011-ci ilin sentyabrında başlanılmışdır. 

İkimərtəbəli binanın ümumi sahəsi 3 min 170 kvadratmetrdir. Məktəbin 1,5 hektar həyətyanı sahəsi vardır. 

Burada 2 min 600 kvadratmetr sahəyə tamet plitə döşənmiş, yaşıllıq zolağı salınmış, 150 dekorativ ağac 

əkilmiş, müasir işıqlandırma və suvarma sistemləri quraşdırılmışdır. 

Yaraşıqlı məktəb binasının foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin təhsilin 

inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğısını əks etdirən fotostendlər quraşdırılmışdır. Bina müasir 

havalandırma sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Birinci mərtəbədə lazımi tədris vasitələri və ləvazimatlarla 

təmin olunmuş 10 sinif otağı, bufet, kitabxana, sürətli internetlə təchiz edilmiş kompyuter otağı və idman 

zalı yerləşir. İdman zalında voleybol, basketbol, mini futbol, güləş və idmanın digər növləri ilə məşğul 

olmaq üçün lazımi şərait yaradılmışdır. 

Binanın ikinci mərtəbəsinin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Burada 

ulu öndər Heydər Əliyevin və akademik Zərifə xanım Əliyevanın həyat və fəaliyyətlərini əks etdirən 

fotoguşələr yaradılmışdır. Həmçinin bu mərtəbədə 130 yerlik akt zalı, tədris laboratoriyaları və 12 sinif 

otağı da vardır. Yeni məktəb müəllimlərə elmlərin sirlərini şagirdlərə daha yüksək səviyyədə öyrətmək 

imkanı verəcəkdir. 

 

AZƏRTAC 

2012, 15 dekabr 
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Prezident İlham Əliyev Horadiz Şəhər Mədəniyyət Sarayının yenidənqurmadan sonra açılışında 

iştirak etmişdir 

(15 dekabr 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 15-də Horadiz Şəhər Mədəniyyət 

Sarayının yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Mədəniyyət Sarayının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, sarayın yenidən qurulmasına 2011-ci ilin iyununda başlanılmış, cari ilin 

avqustunda başa çatdırılmışdır. Mədəniyyət Sarayının ümumi sahəsi 1472 kvadratmetr olan ikimərtəbəli 

binası yeni görkəmdə şəhərin gözəlliyinə xüsusi çalar qatır. Binada yenidənqurma işlərinin yüksək 

səviyyədə görülməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Foyedə ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü 

qoyulmuş, ulu öndərin və Prezident İlham Əliyevin mədəniyyət və incəsənət sahəsinin inkişafına 

göstərdikləri qayğını əks etdirən fotolardan ibarət guşə yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev Mədəniyyət Sarayının tamaşa zalı ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, zalda 135 tamaşaçı yeri vardır. Sarayın ikinci mərtəbəsində inzibati otaqlar və məşq 

zalları yaradılmış, rejissor pultu quraşdırılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı sarayın ikinci mərtəbəsindəki rəsm qalereyası ilə də tanış oldu. 

Qeyd edildi ki, burada Füzuli rayonunda arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış eksponatlar və 2 

nömrəli uşaq incəsənət məktəbi şagirdlərinin əl işlərindən ibarət sərgi nümayiş olunur. Mədəniyyət 

Sarayında yaradılan yüksək şərait burada çalışan kollektivlərə daha yaxşı işləmək imkanı verəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev Horadiz Şəhər Mədəniyyət Sarayında yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 15 dekabr 
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Yeni mərkəz Füzuli rayon gənclərinin intellektual inkişafında mühüm rol oynayacaqdır 

(15 dekabr 2012-ci il) 

 

Dekabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Füzuli rayonuna səfəri 

çərçivəsində Horadiz şəhərində Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Mərkəzlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, ikimərtəbəli bina il yarıma 

tikilmişdir. Mərkəzin ümumi sahəsi 980 kvadratmetrdir. Foyedə ümummilli lider Heydər Əliyevin və 

Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini, Füzuli rayonuna səfərlərini, həmçinin gənclərlə görüşlərini əks 

etdirən fotolardan ibarət guşələr yaradılmışdır. Mərkəzdəki mini-kafedə gənclərin istirahəti üçün hər cür 

şərait vardır. Birinci mərtəbədə bilyard otağı, tikiş dərnəyi və inzibati otaqlar fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Mərkəzdəki rəsm dərnəyində gənclər rəssamlığın sirlərini öyrənəcəklər. İnternet otağındakı bütün 

kompyuterlər sürətli internetə qoşulmuşdur. Kompyuter bilikləri öyrədən kursların təşkili planlaşdırılır. 

Linqafon otağında təşkil ediləcək kurslarda isə gənclər xarici dilləri öyrənəcəklər. 

Bildirildi ki, mərkəzdəki pnevmatik və interaktiv tirlərdə gənclər atıcılığın sirlərinə yiyələnəcəklər. 

Hər iki tir xaricdən gətirilmiş avadanlıqla təchiz olunmuşdur. İnteraktiv tirin avadanlığı atıcılıq üzrə 30 

müxtəlif proqramla təmin edilmişdir. Bu proqramlardan ikisi Olimpiya idman növlərinə daxildir. Mərkəzdə 

rayon gəncləri arasında intellektual oyunların keçirilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. Beləliklə, bu mərkəz 

gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində mühüm rol oynayacaqdır. Mərkəzin ərazisində müasir 

işıqlandırma və suvarma sistemləri qurulmuş, yaşıllaşdırma işləri görülmüşdür. 

Mərkəzlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 15 dekabr 
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Yenidənqurmadan sonra açılan Horadiz Şahmat Məktəbində uşaqlar idmanın bu qədim növünün 

sirlərinə dərindən yiyələnəcəklər 

(15 dekabr 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 15-də Horadiz Şahmat Məktəbinin 

yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 500 kvadratmetr olan şahmat məktəbinin 

həyətində müasir işıqlandırma sistemi qurulmuş, yaşıllıq zolağı salınmışdır. Lazımi avadanlıq və 

havalandırma sistemi ilə təchiz olunmuş məktəb binasının foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin 

büstü ucaldılmışdır. Burada ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə idmanın 

inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. 

Bildirildi ki, məktəbdə uşaqların və yeniyetmələrin idmanın bu qədim növünün sirlərinə dərindən 

yiyələnmələri üçün hər cür şərait vardır. Burada iki sinif və müəllimlər otaqları, bir elektron sinif və xidməti 

otaqlar fəaliyyət göstərir. Məktəbdə şahmatla bağlı biliklərin əldə olunması və müasir yeniliklərin 

qavranılması üçün ayrıca kompyuter guşəsi də yaradılmışdır. Bu da dərslərin kompyuter vasitəsilə 

keçirilməsinə, ən son yeniliklərin qısa müddətdə öyrənilməsinə şərait yaradır. 

 

AZƏRTAC 

2012, 15 dekabr 
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Dəmir yolunun Horadiz stansiyasında sərnişin vağzalı binasının əsaslı təmirdən sonrakı vəziyyəti 

ilə tanışlıq 

(15 dekabr 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 15-də Füzuli rayonuna səfəri 

çərçivəsində dəmir yolunun Horadiz stansiyasında sərnişin vağzalı binasının əsaslı təmirdən sonrakı 

vəziyyəti ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı dəmir yolunun Horadiz stansiyasında sərnişin vağzalı binasının əvvəlki 

görüntülərini əks etdirən fotostendə baxdı. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov məlumat verdi ki, bina müasir memarlıq üslubunda tamamilə 

yenidən qurulmuşdur. Vağzalın ətrafında yaşıllıq zolağı salınmış, dekorativ ağaclar əkilmişdir. Binada 

sərnişinlərin istirahəti üçün də lazımi şərait yaradılmışdır. 

Bildirilmişdir ki, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin balansında olan Horadiz stansiyasının 

sərnişin vağzalı 1958-ci ildə inşa olunmuşdur. Vağzal binasında uzun müddət əsaslı təmir işləri 

aparılmamışdır. Sahəsi min kvadratmetr olan ikimərtəbəli binada ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident 

İlham Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır. Əsaslı təmir və yenidənqurma işləri QSC-

nin dəmir yollarının və texniki qurğuların təmir-tikinti departamenti tərəfindən üç ay ərzində yerinə 

yetirilmişdir. Vağzal binasının elektrik sistemi yenilənmiş, gözləmə salonunda sərnişinlərin rahatlığı təmin 

edilmişdir. Burada yeni yaradılmış ana və uşaq otağı, akt zalı və yeməkxana fəaliyyət göstərir. Bina yeni 

avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Vağzal binasında sərnişinlərin əşyalarının saxlanması üçün kameralar 

quraşdırılmış, dispetçer otağında yüksək xidmət şəraiti yaradılmışdır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, tibbi xidmətə ehtiyacı olanlar həkim otağına müraciət edə biləcəklər. Hər cür 

şəraiti olan inzibati otaqlar binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir. Buradakı iclas salonu da müasirliyi ilə 

diqqəti cəlb edir. Horadiz dəmir yolu vağzalı sərnişinlərə xidmətin səviyyəsinin ən müasir standartlara 

uyğun həyata keçirilməsinin daha bir konkret nümunəsidir. Burada mühəndis-kommunikasiya sistemləri 

də ən qabaqcıl standartlara cavab verir. Binanın birinci mərtəbəsində kassalar, tibb otağı və digər bölmələr 

vardır. 

Bildirildi ki, Horadiz stansiyasının yenidən qurulan sərnişin vağzalının binası dəmir yolu nəqliyyatı 

infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı görülən işlərin tərkib hissəsidir. Burada bilet satışı texnologiyası da 

təkmilləşdirilmişdir. Qatarlarda boş olan yerlər barədə sərnişinlərə mütəmadi məlumat verilməsi üçün 

müasir monitor quraşdırılmışdır. Monobloklu, sensorlu monitor vasitəsilə sərnişinlər günün istənilən 

vaxtında veb serverdəki onlayn bilet satışı bölməsinə daxil olaraq, qatarların hərəkət cədvəli və digər zəruri 

məlumatları əldə edə bilərlər. Horadiz sərnişin stansiyasında bilet satışı noyabrın 1-dən etibarən 

avtomatlaşdırılaraq beynəlxalq internet şəbəkəsinə qoşulmuşdur. Artıq Azərbaycan dəmir yolunun 48 

sərnişin stansiyası da bu sistem üzrə fəaliyyət göstərir. Sərnişinlər istənilən istiqamət üzrə biletlərini onlayn 

rejimdə sifariş verə və ala bilərlər. 

Prezident İlham Əliyev Horadiz dəmir yolu stansiyasının sərnişin vağzalının binasında yaradılmış 

şəraitdən razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 15 dekabr 
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Prezident İlham Əliyev Füzuli soyuducu anbar kompleksinin açılışında iştirak etmişdir 

(15 dekabr 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 15-də Füzuli soyuducu anbar 

kompleksinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, kompleks Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndində ən 

müasir standartlara cavab verən səviyyədə qurulmuşdur. Ümumi dəyəri 4,5 milyon manat olan kompleksin 

yaradılması məqsədilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 3,2 milyon 

manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. İki hektar ərazidə inşa olunmuş anbar kompleksinin ümumi 

tutumu 5 min tondur. Kompleksdə Almaniya, İtaliya və Finlandiyadan alınan, havalandırma, nəmləndirmə 

sistemləri və kompressorlar qurulmuş, çeşidləmə-qablaşdırma sexi yaradılmış və müasir avadanlıqla təchiz 

edilmişdir. Soyuducu anbar kompleksində əsasən Füzuli və ətraf rayonlarda məskunlaşmış məcburi 

köçkünlər tərəfindən istehsal edilən tərəvəz məhsullarının - kartof və soğanın saxlanılması nəzərdə tutulur. 

Diqqətə çatdırıldı ki, hazırda soyuducu anbara iki min tondan artıq soğan və kartof vurulmuşdur, 

daha üç min ton məhsul tədarük olunacaqdır. Burada məhsullar müxtəlif çəkilərdə qablaşdırılır və birbaşa 

satış mərkəzlərinə göndərilir. 

Bildirildi ki, kompleksin istifadəyə verilməsi bölgədə yaşayan əhalinin, o cümlədən məcburi 

köçkünlərin maddi rifahının daha da yaxşılaşmasına və regionda tərəvəz məhsullarının istehsalının 

artırılmasına şərait yaradacaqdır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən Yuxarı Qarabağ 

iqtisadi rayonu üzrə sahibkarlara ödənilən güzəştli kreditlər barədə də məlumat verildi. Fondun icraçı 

direktoru Şirzad Abdullayev bildirdi ki, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 627 sahibkarlıq subyektinə 

16,2 milyon manat, o cümlədən yeni texnologiyalara əsaslanan 5 investisiya layihəsinin 

maliyyələşdirilməsinə 10,8 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu layihələrin reallaşdırılması 1600-

dək yeni iş yerinin açılmasına imkan yaradacaqdır. Bundan başqa, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 

Füzulidə Fondun vəsaitləri hesabına yeni texnologiyalara əsaslanan, illik istehsal gücü 2,1 min ton quş əti 

olan fabrikə 5 milyon manat, Ağdam rayonunda illik istehsal gücü 3,4 min ton süd və 115 ton ət olan müasir 

heyvandarlıq kompleksinə 1,1 milyon manat, Tərtər rayonunda soyuducu anbar kompleksinə 1,4 milyon 

manat, həmçinin ildə 320 ton üzüm istehsal etmək gücünə malik üzümçülük təsərrüfatına 113 min manat 

güzəştli kreditlər verilmişdir. 

Prezident İlham Əliyevə yeni işə salınan “Qarabağ Broyler” fabriki barədə də məlumat verildi. 

Bildirildi ki, fabrik 1994-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun 

düşmən işğalından azad etdiyi ərazidə - Füzuli rayonunun Qarabağ kəndində yerləşən və yararsız 

vəziyyətdə olan heyvandarlıq kompleksinin bazasında yaradılmışdır. Bu layihənin də həyata keçirilməsində 

dövlətin güzəştli kreditlərindən istifadə olunmuşdur. Fabrikin ümumi dəyəri 7,2 milyon manatdır. 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən isə 5 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Ümumi ərazisi 

25 hektar olan fabrikdə 14 quş fermasında yenidənqurma işləri aparılmış, kəsim sexi, tutumu 150 ton olan 

soyuducu və şoklama kameraları inşa edilmişdir. Quşçuluq fabriki Türkiyədən gətirilən müasir yemləmə, 

havalandırma, kəsim, soyutma və şoklama avadanlığı ilə təchiz edilmişdir. Fabrikdə ildə 2,1 min ton 

müxtəlif çeşiddə quş əti məhsulları istehsalı nəzərdə tutulur. İstehsal olunan məhsullar bazara “Qarabağ 

Broyler” brendi ilə çıxarılacaqdır. Fabrikdə Füzuli və ətraf rayonlardan 120 nəfər məcburi köçkün yeni iş 

yeri ilə təmin olunmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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2012, 15 dekabr 
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Füzuli Su Elektrik Stansiyası istismara verilmişdir 

(15 dekabr 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 15-də Füzuli Su Elektrik 

Stansiyasının açılışında iştirak etmişdir.  

“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyev dövlətimizin başçısına 

məlumat verdi ki, Füzuli Su Elektrik Stansiyası Baş Mil kanalı üzərində 14 hektar ərazidə inşa olunmuşdur. 

Stansiyanın ümumi gücü 25,2 meqavatdır. Su elektrik stansiyası Füzuli rayonundakı 110 kilovoltluq 

“Haramı” yarımstansiyası vasitəsilə respublikanın enerji sisteminə birləşdiriləcək və sistemlə paralel 

rejimdə işləyəcəkdir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Füzuli Su Elektrik Stansiyasının tikintisi Azərbaycan Prezidentinin 2004-cü 

il 1 iyul tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin 

yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na 2007-ci il 31 oktyabr tarixli 

Əlavəyə əsasən həyata keçirilmişdir. Stansiyanın təməlini 2008-ci ildə Füzuliyə səfəri çərçivəsində 

Prezident İlham Əliyev qoymuşdur. Tikinti işləri yerli “Azenco” şirkəti tərəfindən həyata keçirilmişdir.  

Elektrik stansiyasının suqəbuledici qurğusuna baxan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 

qurğu üçün Baş Mil kanalı üzərində 40 min ton tutumu olan su anbarı yaradılmışdır. Anbara toplanan su 

dörd hidroturbin vasitəsilə generatora ötürülür. Hər bir hidroturbin avtomatlaşdırılmış qapılarla açılıb-

bağlanır. Stansiyanın işləməsi üçün nəzərdə tutulan su müəyyən həcmdən artıq olduqda digər xətt vasitəsilə 

Baş Mil kanalına ötürülür. Lazım olan su isə hər birinin uzunluğu 250 metr, diametri isə 3 metr olan 4 boru 

vasitəsilə generator və digər mexaniki avadanlığın yerləşdiyi SES binasına ötürülür. Stansiyada texnoloji 

avadanlıq kompyuterlərlə idarə olunur. Bütün emal prosesi avtomatlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir. Bu 

məqsədlə binada ayrıca idarəetmə mərkəzi yaradılmışdır. Mərkəz həm elektrik enerjisinin istehsalı 

prosesini idarə edir, həm də baş verə biləcək nasazlıqları əvvəlcədən qeydə alaraq müvafiq tədbirlərin 

görülməsi üçün xəbərdarlıq edir.  

İdarəetmə mərkəzinə gələn Prezident İlham Əliyev Füzuli Su Elektrik Stansiyasını işə saldı.  

Bildirildi ki, ərazidə iki körpü və kabel estakadası qurulmuşdur. Stansiyanın ərazisində 110 kilovoltluq yeni 

yarımstansiya tikilmiş və onunla əlaqəli digər yarımstansiyalar yenidən qurulmuşdur. Ərazidə geniş 

abadlıq-quruculuq və yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır. Stansiyanın ərazisində bütün lazımi avadanlıqla 

təchiz olunmuş ikimərtəbəli inzibati bina inşa edilmişdir. Su Elektrik Stansiyasının inşasında 400 nəfər işçi 

çalışmışdır. İlkin mərhələdə 35 nəfərin işləyəcəyi stansiya Aran bölgəsinin enerji təhlükəsizliyinin və 

dayanıqlılığının təmin olunmasında mühüm rol oynayacaqdır. Stansiyada ildə 100 milyon kilovat/saata 

yaxın elektrik enerjisi istehsal olunacaqdır. 

Stansiyada görülən işlərdən razılığını bildirən Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin 

nümayəndələri və energetiklərlə görüşdü. 

 

Prezident İlham ƏLİYEV rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini və energetikləri 

salamlayaraq dedi:  

- Əziz dostlar, əziz füzulililər! 

Bu gün sizinlə bərabər olmaq mənim üçün çox xoşdur. Dördüncü dəfədir ki, Prezident kimi Füzuli 

rayonuna səfər edirəm. Bu dəfə gözəl obyektlərin açılışında iştirak etmişəm. Onların içində əlbəttə ki, ən 

böyük obyekt Füzuli Su Elektrik Stansiyasıdır.  

Dörd il bundan əvvəl sizinlə bərabər bu stansiyanın təməl daşını qoyduq. Çox şadam ki, artıq 

stansiya istifadəyə verilmişdir. Son illər ərzində Azərbaycanda tikilən ən böyük su elektrik stansiyasıdır. 

Gücü 25 meqavatdır və Füzuli rayonunun enerjiyə olan tələbatının bir hissəsini ödəyəcəkdir. Stansiyanın 

əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu, su elektrik stansiyasıdır. Burada istehsal olunan enerjinin qiyməti də 

aşağıdır. Eyni zamanda, bu stansiya vaxtilə işğal edilmiş ərazidə yaradılmışdır. Bu da stansiyanın 

əhəmiyyətini böyük dərəcədə artırır. Erməni işğalçı qüvvələri Füzuli rayonunu işğal etmişlər. Ancaq ulu 

öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu rayonun bir hissəsini işğalçılardan azad etmişdir. 

Artıq bu ərazilərdə böyük quruculuq-abadlıq işləri aparılır, evlər tikilir, binalar bərpa edilir, sənaye 

müəssisələri yaradılır.  

Bu gün mən Füzulidə bir neçə obyektin açılışında iştirak etmişəm. Gənclər Mərkəzinin, Heydər Əliyev 

Mərkəzinin, Heydər Parkının, məktəbin və digər obyektlərin açılışlarında iştirak etmişəm. Əvvəlki dövrdə 

Muğam Mərkəzi, Olimpiya İdman Kompleksi, Diaqnostika Mərkəzi tikilmişdir. Yəni, Füzuli rayonunun 
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inkişafı üçün bütün lazımi tədbirlər görülür. Beş il bundan əvvəl Horadiz qəsəbəsinə şəhər statusu 

verilmişdir və bu gün Horadiz uğurla inkişaf edir.  

Növbəti illərdə Füzuli rayonunun inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Erməni vəhşiləri 

tərəfindən dağılmış evlərin bərpası məsələsi də vardır. Bu gün bu barədə məsələ qaldırıldı. Bu məsələ də 

öz həllini tapacaqdır. Rayonun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi üçün əlavə tədbirlər 

görüləcəkdir.  

Yeni stansiyanın işə salınması əslində Azərbaycanda bu sahədə görülən işlərin təzahürüdür. Çünki son illər 

ərzində ölkəmizdə elektrik enerjisi ilə bağlı bütün məsələlər yüksək səviyyədə öz həllini tapmışdır. 1500 

meqavat yeni güclər yaradılmış və beləliklə, Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyi məsələlərini tam şəkildə 

həll etmişdir.  

Əvvəllər biz elektrik enerjisini idxal edirdik. İndi isə biz qonşu ölkələrə - Türkiyəyə, Gürcüstana, 

İrana, Rusiyaya elektrik enerjisini ixrac edirik. Yəni, biz bu sahədə ciddi dönüş yarada bilmişik. Bu gün 

bütün bölgələrdə elektrik enerjisi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Yeni tikilən və tikilməkdə olan 

stansiyalar bizə imkan verəcək ki, bu sahədə əldə edilmiş uğurları artıraq.  

Hazırda ölkəmizin cənubunda “Cənub” elektrik stansiyasının tikintisi davam edir. Bakıda “Şimal-

2” elektrik stansiyasının tikintisi davam edir. Bu iki stansiyanın toplam gücü 1200 meqavatdan artıqdır. 

Yəni, biz bütün bu planları elə qururuq ki, gələcəkdə də Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi məsələlərində 

daim öz sözünü dünyada deyə bilsin. Bu gün Azərbaycanda bu sahədəki icra edilən layihələr nəinki 

ölkəmiz, regionumuz üçün, eyni zamanda, Avropa üçün də çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bütün sahələrdə 

olduğu kimi, iqtisadiyyat və sosial məsələlərin həlli üçün vacib olan enerji təhlükəsizliyi məsələləri də 

yüksək səviyyədə həll edilir. Bu stansiya bunun gözəl nümunəsidir.  

Bu stansiya ekoloji cəhətdən də çox sərfəlidir. Bildiyiniz kimi, son illər ərzində Azərbaycanda 

bütün stansiyalar ya qaz ilə, ya da su mənbəyi hesabına fəaliyyət göstərir. Biz artıq mazutdan istifadə 

etmirik və beləliklə, ölkəmizin ekoloji vəziyyətini də yaxşılaşdırırıq. Ancaq iqtisadiyyat artır, tələbat artır, 

əhalinin sayı artır. Beləliklə, elektrik enerjisinə olan tələbat artacaq və yenə qeyd etmək istəyirəm ki, biz 

yeni stansiyaların tikintisi ilə məşğuluq. Hazırda bərpa olunan elektrik enerjisinin yaradılması ön plandadır 

və bu sahədə su, külək, günəş stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur.  

İqtisadi artım, əlbəttə, tələb edir ki, biz iqtisadiyyatı sürətləndirmək üçün əlavə tədbirlər görək. 

Çünki Azərbaycanda son illər ərzində əldə edilmiş iqtisadi uğurlar, yeni yaranmış müəssisələr, infrastruktur 

layihələrinin həyata keçirilməsi, əlbəttə ki, ölkəmizi böyük dərəcədə qabağa aparmışdır. İqtisadi sahədə 

əldə edilmiş uğurlar bizə imkan verir ki, sosial məsələləri də uğurla həll edək. Çünki bu iki məsələ bir-biri 

ilə sıx bağlıdır.  

Bütün beynəlxalq kredit reytinqləri böhranlı illərdə Azərbaycanın iqtisadi göstəricilərini yüksək 

qiymətləndirirlər, iqtisadiyyatımız rəqabət qabiliyyətli, dayanıqlı iqtisadiyyatdır. Biz iqtisadi siyasətdə 

ancaq daxili imkanlara arxalanırıq. Bizi bəzi başqa ölkələrdən fərqləndirən cəhət məhz ondan ibarətdir ki, 

xarici dövlət borcumuz çox aşağı səviyyədədir. Biz yalnız Azərbaycanın daxili imkanlarını səfərbər edərək 

öz iqtisadi gələcəyimizi qururuq. Bu sahədə, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində atılmış addımlar 

bizə imkan verir ki, bu gün iqtisadiyyat enerji sektorundan daha az asılı olsun. Artıq 2012-ci il başa çatır. 

Bu ilin yekunları da bunu göstərir ki, qeyri-neft iqtisadiyyatımız təxminən 10 faizə yaxın artıb. Bu da dünya 

miqyasında, xüsusilə, böhranlı illərdə çox yüksək göstəricidir. 

Növbəti illərdə bu gün icra edilən layihələrin başa çatması və yeni layihələrin icra edilməsi 

nəticəsində Azərbaycan inkişaf etmiş ölkələrin sırasına daxil ediləcəkdir. Mən bu məsələ ilə bağlı artıq 

əvvəlki dövrlərdə fikirlərimi kifayət qədər geniş şəkildə bildirmişəm. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkəyə 

çevrilmək üçün, əlbəttə ki, bölgələrin inkişafı lazımdır. Biz son illər ərzində regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramının icrası nəticəsində bu istiqamətdə də böyük nailiyyətlərə çata bilmişik. İşsizlik 

azalıb. Yoxsulluq böyük dərəcədə - beş dəfə azalmışdır. Bu gün Azərbaycana xaricdən işləmək üçün 

gələnlərin sayı artır və bu məqsədlə vaxtilə Miqrasiya Xidmətini yaratdıq ki, əmək resurslarının səmərəli 

şəkildə tənzimlənməsi üçün bizdə işlək mexanizm olsun.  

Növbəti illərdə Azərbaycanın uğurlu inkişafı heç kimdə şübhə doğurmur - nə ölkə əhalisində, nə 

beynəlxalq maliyyə qurumlarında. Bizim bütün iqtisadi proqnozlarımız çox müsbət və çox təsirlidir. 

Əlbəttə, hər birimiz çalışmalıyıq ki, ölkəmizi daha da inkişaf etdirək, gözəlləşdirək. Xüsusilə, bölgələrdə 

abadlıq-quruculuq işləri daha da sürətlə getməlidir. Biz bu inkişafı Füzuli rayonunun timsalında görürük. 

Mən çox şadam ki, son iki il ərzində rayonda böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Mən yenə qeyd etmək 

istəyirəm ki, Prezident kimi dördüncü dəfədir Füzuliyə səfər edirəm. Son səfərimdən sonra keçən dövr, 
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doğrudan da Füzuli rayonu üçün çox böyük uğurlarla zəngin olan bir dövr olmuşdur. Qısa müddət ərzində 

böyük işlər görülmüş, parklar salınmış, yeni sənaye müəssisələri yaradılmışdır. Abadlıq işləri görülür və 

bu, məni çox sevindirir. Çünki Füzuli rayonu ölkəmiz üçün çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir diyardır. 

Füzulililər bütün dövrlərdə Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsində öz rolunu oynamışlar. 

Müharibə dövründə böyük qəhrəmanlıq göstərmişlər.  

Ulu öndər Heydər Əliyev Füzuliyə daim böyük diqqət göstərmişdir - həm 1970-ci illərdə 

Azərbaycanda rəhbərlik edəndə, eyni zamanda, müstəqillik dövründə. Məhz onun rəhbərliyi ilə Füzulinin 

22 kəndi işğalçılardan azad edilmişdir. Bu gün bu ərazilərdə həyat qaynayır, inkişaf edir. Füzulinin bərpası, 

işğaldan azad edilmiş torpaqların inkişafı, burada görülən işlər Azərbaycan dövlətinin gücünü göstərir. Onu 

göstərir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən sonra hazırda işğal altında olan bütün ərazilər 

də belə gözəl, abad yerlərə çevriləcəkdir. Bütün yaşayış məntəqələri, bütün kəndlər, o cümlədən Şuşa və 

Xankəndi şəhərləri Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra qurulacaq, yenidən tikiləcək və 

Azərbaycan vətəndaşları orada yaşayacaqlar. Hər birimiz öz işimizlə o tarixi günü yaxınlaşdırırıq. Çünki 

ölkəmizin artan qüdrəti, beynəlxalq nüfuzu, ölkədə gedən müsbət proseslər bizim gücümüzü artırır.  

Bu gün Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə söz sahibidir, böyük hörmətə malik olan ölkədir. 

Təsadüfi deyil ki, 155 ölkə Azərbaycanın namizədliyini dəstəkləmişdir və bu gün biz dünyanın ən mötəbər 

qurumunun - BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvüyük, bu təşkilatda çox fəal və uğurla fəaliyyət göstəririk.  

Bu yaxınlarda biz Qoşulmama Hərəkatına üzv olduq və dərhal bu təşkilatın birinci zirvə görüşündə 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı çox dəyərli qətnamə qəbul edildi. 

Orada göstərilir ki, bu məsələ yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Yəni, 

bizim beynəlxalq nüfuzumuz, iqtisadi gücümüz artır, hərbi potensialımız da artır. 

Ermənistana gəldikdə isə, onların işğalçı siyasəti özlərini ağır vəziyyətə salmışdır. Onların rəsmi 

statistik məlumatlarına görə, hər il yüz mindən artıq vətəndaş bu ölkəni tərk edir. Ümidsizlik, özbaşınalıq, 

səfalət və iqtisadi tənəzzül - bunlardır Ermənistanı başqa ölkələrdən fərqləndirən əlamətlər. Azərbaycan isə 

inkişaf edir və bizdə olan inkişaf uzunmüddətlidir, dayanıqlıdır. Bir daha demək istəyirəm ki, görülən 

tədbirlər nəticəsində bu gün Azərbaycan bölgənin aparıcı ölkəsinə çevrilibdir. İllər keçdikcə Ermənistan ilə 

Azərbaycan arasındakı fərq dərinləşəcək - həm iqtisadi, həm hərbi və həm də demoqrafik sahədə. Bizim 

əhalinin sayı artır, Ermənistanda isə əhali azalır.  

Mən heç şübhə etmirəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Bunu deməyə bir 

neçə əsas amil var - iqtisadi imkanlar, beynəlxalq mövqeyimiz, beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycan 

Ordusunun qüdrəti. Mən əminəm və bir daha demək istəyirəm ki, işğala son qoyulandan sonra hazırda işğal 

altında olan bütün torpaqlar gözəlləşəcək, orada abadlıq işləri aparılacaq, yeni müəssisələr yaradılacaqdır. 

Biz öz tarixi və dini abidələrimizi bərpa edəcəyik. Erməni faşizminin, erməni vəhşiliyinin törətdiyi 

cinayətlərin fəsadlarını aradan qaldıracağıq. Ölkəmiz uğurla inkişaf edəcək və Azərbaycan ərazi 

bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Bunu etmək üçün biz bütün sahələrdə daha da fəal olmalıyıq. İlk növbədə 

ölkə daxilində proseslər müsbət istiqamətdə gedir və getməlidir. 

Mən bir daha bu gözəl hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Füzulidə son illər 

ərzində görülən işlərlə bağlı sizi təbrik etmək istəyirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, mən Prezident kimi 

bundan sonra da Füzuli rayonunun inkişafı ilə bağlı səylərimi göstərəcəyəm. Daim bu məsələ diqqət 

mərkəzində olacaqdır. Biz hələ çox-çox görüşəcəyik, çünki Füzulidə gələcəkdə böyük işlər görüləcək, 

böyük açılışlar olacaqdır. Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. 

 

X X X 

 

Füzuli rayon ictimaiyyəti adından çıxış edən Tural NƏBİYEV rayonun inkişafına göstərdiyi diqqət 

və qayğıya görə dövlətimizin başçısına təşəkkür edərək dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident!  

İcazə verin Sizi bütün füzulililər adından salamlayım və “Xoş gəlmisiniz!” deyim.  

Hazırda məskunlaşdığımız bu ərazilər 1994-cü ildə ulu öndərimizin qətiyyətli addımları 

nəticəsində düşmən tapdağından azad edilmişdir. Biz çox sevinirik ki, Sizin rəhbərliyiniz və qayğınız 

sayəsində bu ərazilər indi abadlaşır, inkişaf edir, gülüstana çevrilir. Qısa müddət ərzində burada yeni 

qəsəbələr salındı. Minlərlə ailə, on minlərlə insan öz yurd-yuvalarına qayıtdı, yeni salınmış qəsəbələrdə 

məskunlaşdı. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyat qaynadı. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət obyektləri 

tikildi. Yeni yollar inşa edildi. Qaz, elektrik xətləri çəkildi. Biz başa düşürük ki, düşmənlə təmas xəttinə 
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yaxın ərazidə istifadəyə verilən hər bir obyektin ayrıca siyasi və mənəvi dəyəri vardır. Bu işlər bizim hər 

birimizdə qələbəyə, xoşbəxt gələcəyimizə inamı daha da artırır.  

Möhtərəm cənab Prezident, qürur hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Sizin qətiyyətinizdən ruhlanan 

füzulililər atəşkəsin tez-tez pozulduğu bir şəraitdə düşmənlə üzbəüz dayanaraq bu gün heç bir qorxu hiss 

etmədən yaşayıb yaradırlar. İşğal dövründə dağıdılmış Horadiz Sizin qayğınızla bütün əhalimizin gözü 

qarşısında öz görkəmini tamamilə dəyişərək müasir bir şəhərə çevrilmişdir. Burada Muğam Mərkəzi, İdman 

Kompleksi, Diaqnostika Mərkəzi inşa edilmiş, yeni park və xiyabanlar salınmış, küçələrimiz müasir 

üslubda yenidən qurulmuşdur.  

Bu gün isə bizim üçün bu nəhəng su elektrik stansiyasını istifadəyə verirsiniz. Bununla da Siz 

füzulililərə böyük həyat, gözlərinə işıq bəxş edirsiniz. Hər evə, hər bir sakinimizə nur verirsiniz. Biz 

bununla fəxr edir, göstərdiyiniz qayğıya görə Sizə və cəmiyyətimizin həyatının çox mühüm sahələrinin 

inkişafına öz töhfələrini verən, xalqımızın sevimli qızı Mehriban xanım Əliyevaya bütün füzulililərin 

minnətdarlığını çatdırıram.  

Bütün bunlar onu göstərir ki, Füzuli torpaqlarının 55 faizi işğal altında olsa da, rayonumuz bu gün 

yaşayır və inkişaf edir. Artıq əhalimizin 60 faizi, yəni 70 min nəfər öz torpaqlarına qayıtmışdır. Bunu 

düşmənlərimiz də görür. Sizin son müşavirələrin birində dediyiniz sözlər bizim yaddaşımıza həkk olunub: 

“Bizim hər bir qələbəmiz Ermənistanın faciəsidir. Hər bir uğurumuz onların məyusluğudur. Bizim 

uğurlarımız hələ qabaqdadır. Ən böyük uğur o vaxt olacaqdır ki, Azərbaycan bayrağı Şuşada və 

Xankəndidə dalğalanacaqdır. Mən buna əminəm və buna şübhə etmirəm”. Bəli, cənab Prezident, o gün 

uzaqda deyildir. Biz hamımız əminik ki, gün gələcək torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olunacaqdır. 

Mən bütün Füzuli gəncləri adından deyirəm, cənab Prezident, biz Sizin əmrinizi gözləyirik. Əgər 

torpaqlarımız sülh yolu ilə azad olunmasa Sizin bir çağırışınız və rəhbərliyinizlə biz gənclər müsəlləh 

əsgərə çevrilib Qarabağımızı yağı düşməndən azad etməyə qadirik. Siz buna əmin ola bilərsiniz.  

Siz biz gənclər üçün bir nümunəsiniz, cənab Prezident. Ən böyük azərbaycanlı kimi Vətənini, 

xalqını sevmək nümunəsi. Siz öz fəaliyyətinizlə bizə Vətənə sədaqətli olmağı, onun yolunda qəhrəmanlığa 

və fədakarlığa hər an hazır olmağı öyrədirsiniz. Biz gənclər Sizinlə fəxr edir, daim Sizə arxalanırıq. Bu gün 

Siz Azərbaycanda gördüyünüz işlərlə dövlətimizi dünya müstəvisində yüksəklərə qaldırmısınız. Sizin 

əzmkarlığınızın, Azərbaycan reallıqlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində apardığınız 

siyasətin nəticəsidir ki, bu gün ölkəmiz bütün dünyanı heyran qoyan mötəbər beynəlxalq siyasi, mədəni 

tədbirlərin keçirildiyi bir məkana çevrilmişdir. Bu, dünya birliyi tərəfindən ölkəmizə, Sizin şəxsinizdə 

bütün xalqımızın uğuruna verilən yüksək qiymətdir. 2015-ci ildə birinci Avropa Olimpiya Oyunlarının 

Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar da bunun yeni bariz nümunəsidir. Biz yaxşı başa düşürük ki, 

ölkəmizə gələn hər bir qonaq burada haqq sözünü eşidir, əsl həqiqəti görür və özü ilə aparıb bütün dünyaya 

yayır. Bu, Sizin Qarabağımızın azad olunması istiqamətində apardığınız titanik işlərin yalnız bir hissəsidir.  

Möhtərəm cənab Prezident, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, dövlətimizin daha 

da qüdrətlənməsi, torpaqlarımızın azad olunması istiqamətində apardığınız işlərdə biz füzulililər hər zaman 

Sizinləyik və xoşbəxt gələcəyimizi yalnız və yalnız Sizinlə bağlayırıq. Siz bizim əbədi, daimi 

Prezidentimizsiniz.  

Çox sağ olun! 

X X X 

 

Bununla da Prezident İlham Əliyevin Füzuli rayonuna səfəri başa çatdı. 

 

AzərTAc 

15 dekabr 2012-ci il 
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Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin Tərtər, Bərdə, Yevlax və Zərdab rayonlarına səfəri 

Prezident İlham Əliyev Yevlax-Xocalı-Laçın avtomobil yolunun Yevlax-Bərdə sahəsinin tikintisi 

başa çatmış 29 kilometrlik hissəsinin açılışında iştirak etmişdir 

(7 oktyabr 2012-ci il) 

 

Oktyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Tərtər rayonuna səfəri 

çərçivəsində Yevlax-Xocalı-Laçın avtomobil yolunun Yevlax-Bərdə sahəsinin tikintisi başa çatmış 29 

kilometrlik hissəsinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı yolun texniki göstəricilərini, əvvəlki və sonrakı vəziyyətini, eləcə də 2013-cü 

ildə yenidən qurulması nəzərdə tutulan yollarla bağlı məlumatları əks etdirən stendlərə baxdı. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov məlumat verdi ki, Yevlax-Xocalı-Laçın yolunun Yevlax-Bərdə 

mənzilinin tikintisi başa çatmış 29 kilometrlik hissəsinin əhəmiyyəti bu yolun regional mahiyyət kəsb 

etməsindədir. Tərtər, Ağcabədi, Bərdə, Ağdam istiqamətində avtomobillərin rahat hərəkətinə imkan verən 

bu yol həmin bölgələrdə yaşayan insanların mənzil başına vaxtında və təhlükəsiz çatmalarına da imkan 

yaradır. 

Bildirildi ki, yolun birinci texniki dərəcəli hissəsinin uzunluğu 6,4 kilometr, eni 15-20 metrdir. 

Yolun ikinci texniki dərəcəli hissəsinin uzunluğu 22,6 kilometr, eni 9 metrdir. Yolda texniki dərəcələrə 

müvafiq olaraq hərəkət zolaqlarının sayı 4-2 nisbətində dəyişir. Asfalt-beton örtüklü yol üzərində iki körpü 

yenidən qurulmuşdur. Ümumilikdə yolda 160 min ton asfalt-beton örtüyündən istifadə edilmişdir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, hazırda Bərdə-İstisu avtomobil yolunun Bərdə-Tərtər hissəsinin tikintisi 

davam etdirilir. İnşasında 80 min ton asfalt-beton örtüyündən istifadə olunacaq yolun uzunluğu 18 

kilometrdir. İkinci texniki dərəcəli yolda tikinti işlərinin bu ilin noyabrında başa çatdırılması nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 

Prezident İlham Əliyev yeni yolun yüksək səviyyədə inşasından razılığını bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 7 oktyabr 

 

  

https://azertag.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

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

Dövlət Proqramı 

2009-2013 

 

37 
 

Tərtərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət 

(7 oktyabr 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Tərtər rayonuna səfərə 

gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Tərtər şəhərinin mərkəzində 

ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu. 

Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ceyhun Cəfərov Prezident İlham Əliyevə abidənin 

ətrafında, həmçinin rayonda aparılan abadlıq işləri, eləcə də inşa olunmuş obyektlər barədə məlumat verdi. 

Bildirildi ki, bu obyektlərdən biri də yeni yaradılmış üç min tonluq soyuducu anbar kompleksidir. 

Kompleksin əsas maliyyə vəsaiti Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun payına düşür. Kompleksin ümumi 

dəyəri 2 milyon manatdır ki, bunun da 1,4 milyon manatı Fond tərəfindən güzəştli kredit kimi verilmişdir. 

Regionlarda sahibkarlığın inkişafı, xüsusən də cəbhəyanı bölgələrdə yeni istehsal müəssisələrinin 

yaradılması iqtisadi siyasətin prioritetlərindəndir. Bu amil nəzərə alınaraq kompleks məhz cəbhəyanı 

rayonda inşa olunmuşdur. Beş soyuducu kameradan ibarət olan kompleksdə yaradılan şərait ətraf rayonların 

fermerlərinə də yüksək səviyyədə xidmət etməyə imkan verir. Bu kompleksin yaradılması ilə fermerlərin 

məhsullarını keyfiyyətini itirmədən saxlaması problemi tam həllini tapır. Kompleksin inşası kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılmasına təkan verməklə, bölgədə yaşayan insanların maddi 

rifahının daha da yaxşılaşdırılmasına və məşğulluğunun artırılmasına imkan verəcəkdir. Layihənin icrası 

nəticəsində burada 26 nəfər işlə təmin olunmuşdur. 

 

AZƏRTAC 

2012, 7 oktyabr 
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Tərtərdə Heydər Parkı və Heydər Əliyev Mərkəzi yenidənqurmadan sonra açılmışdır 

(7 oktyabr 2012-ci il) 

 

Oktyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Tərtərdə yenidənqurmadan 

sonra istifadəyə verilən Heydər Parkının və buradakı Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. 

Parkın ərazisini gəzən dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, ölkəmizin hər yerində olduğu 

kimi, ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsi tərtərlilər tərəfindən də əziz tutulur. Rayon sakinlərinin və 

qonaqların sevimli istirahət guşəsi olan Heydər Parkı müasir üslubda, gözoxşayan memarlıq ənənələrinə 

uyğun şəkildə yenidən qurulmuşdur. Aparılan yenidənqurma işləri nəticəsində 2 hektar ərazidə dekorativ 

gül və ağac kolları əkilmişdir. Burada yeni oturacaqlar quraşdırılmış, müasir işıqlandırma sistemi 

yaradılmışdır. Əhalinin səmərəli istirahəti üçün hərtərəfli şəraitin mövcud olduğu parkda yaşıllıq zolağı 

daha da genişləndirilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev parkın əvvəlki və sonrakı görüntülərini, eləcə də Tərtər rayonunda görülən 

abadlıq-quruculuq işlərini əks etdirən fotostendlərə baxdı. 

Bildirildi ki, parkın giriş qapısı tağbənd üslubunda işlənilmiş, iki fəvvarə, iki su kanalı, müasir tipli 

iki çay evi, yeddi körpü yaradılmışdır. Parkda dekorativ ağaclar və gül kolları əkilmişdir. Yay aylarında 

sakinlərin mənalı istirahəti və əylənmələri üçün parkın ərazisində açıq havada 450 yerlik xüsusi salon 

yaradılmışdır. Parkda müasir memarlıq üslubunda Heydər Əliyev Mərkəzi inşa olunmuşdur. 

Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olan dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, milli memarlıq 

elementlərindən istifadə olunmaqla müasir texnologiyalara uyğun inşa edilən mərkəzin ikimərtəbəli 

binasının tikinti sahəsi 432 kvadratmetrdir. Birinci mərtəbədə ulu öndər Heydər Əliyevin irsinin gənc 

nəsillərə ötürülməsi üçün konfrans zalı, kompyuter mərkəzi, elektron kitabxana yaradılmışdır. Tədris 

siniflərində ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin öyrənilməsi ilə yanaşı, ulu öndərin 

mədəniyyətə, incəsənətə, idmana və digər sahələrə diqqət və qayğısını əks etdirən məlumatlar veriləcəkdir. 

Bundan əlavə, mərkəzdə xarici dillər otağı və rəsm studiyası da yaradılmışdır. Burada gənc nəslin müasir 

texnoloji yeniliklərlə yaxından tanış olmalarına, onların bilik və bacarıqlarının daha yaxşı inkişaf 

etdirilməsinə yönələn kurslar təşkil olunacaqdır. 

Ulu öndərin büstünün qoyulduğu mərkəzin ikinci mərtəbəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin 

həyat və fəaliyyətini əks etdirən muzey də yaradılmışdır. Burada ulu öndərin müxtəlif illərdə ölkəmizin 

ayrı-ayrı bölgələrinə səfərləri, keçirdiyi görüşləri əks etdirən fotoguşələr də yaradılmışdır. Tərtərlilər 

ümummilli liderin xilaskarlıq missiyasını heç zaman unutmur və onun xatirəsini əziz tuturlar. Ümumilikdə 

mərkəz ulu öndər Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsində mühüm rola malikdir. Rayon əhalisinin mərkəzin 

imkanlarından yararlanması üçün bütün lazımi şərait yaradılmışdır. 

Görülmüş işlərdən razılığını bildirən Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 7 oktyabr 
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Tərtərdə Dövlət Bayrağı meydanı ilə tanışlıq 

(7 oktyabr 2012-ci il) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Tərtərdə Dövlət Bayrağı 

meydanında yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, şəhərin Bərdə istiqamətindəki girişində bir hektara 

yaxın ərazidə yaradılan Dövlət Bayrağı meydanı yüksək səviyyədə inşa edilmişdir. Burada quraşdırılan 

bayraq dirəyinin hündürlüyü 65 metr, bayrağın uzunluğu 14, eni isə 7 metrdir. Dövlət bayrağı Tərtərin bir 

çox yerindən aydın görünür. Düşmən tapdağında olan torpaqlarımızla az bir məsafədə yerləşən möhtəşəm 

meydanda Azərbaycanın Dövlət Bayrağının dalğalanması qürurverici haldır. 

Meydanda geniş abadlıq-quruculuq işləri həyata keçirilmiş, yaşıllıq zolaqları salınmış, müxtəlif 

dekorativ ağaclar və gül kolları əkilmişdir. Burada, həmçinin istirahət guşələri yaradılmış, iki fəvvarə 

quraşdırılmış, oturacaqlar qoyulmuşdur. “Ana və uşaq” istirahət mərkəzinin inşa edildiyi meydanın istinad 

divarları mərmər və digər bəzək daşları ilə üzlənmişdir ki, bu da əraziyə xüsusi gözəllik verir. Müasir 

işıqlandırma sistemi axşam saatlarında bu ərazini daha da cəlbedici edir. 

Azərbaycan Prezidenti Dövlət Bayrağı meydanında yaradılmış şəraitdən məmnunluğunu bildirdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 7 oktyabr 
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Tərtərdə süd emalı zavodu istifadəyə verilmişdir 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin açılışında iştirak etmişdir 

(7 oktyabr 2012-ci il) 

 

Oktyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Tərtərdə süd emalı 

zavodunun açılışında iştirak etmişdir. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, “Gilan” MMC tərəfindən Tərtər rayonunun Buruc 

kəndində inşa edilən süd emalı zavodunun tikintisi rayonda sahibkarlığın inkişafına dəstək olmaqla yanaşı, 

süd məhsullarının müasir tələblərə uyğun keyfiyyətdə istehsalı sahəsində növbəti addım olacaqdır. Ümumi 

ərazisi 1,5 hektar olan zavodun qapalı sahəsi 4,4 min kvadratmetrdir. Beynəlxalq standartlara cavab verən 

avadanlıqla təchiz olunmuş müəssisənin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün ərazidə 

transformator quraşdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev zavodu işə saldı. 

Müəssisənin fəaliyyəti ilə tanış olan dövlətimizin başçısına “Gilan” holdinqin idarə heyətinin sədri 

Cəmil Muradov məlumat verdi ki, sutkalıq emal gücü 20 ton olan zavoda süd Tərtərin müxtəlif 

kəndlərindən gətirilir. Ətraf kəndlərdə beş südtoplama məntəqəsi təşkil edilmişdir. Məntəqələr soyuducu 

və mobil generatorlarla təchiz edilmişdir. Satış şəbəkəsi, müasir tələblərə cavab verən laboratoriyası və 

digər xidməti bölmələri olan zavodun istehsal sahəsində 50, südtoplama məntəqələrində 20, satış 

şəbəkəsində isə 30 nəfər işləyir. Zavodun istehsal bölməsində müxtəlif çeşiddə inək və qoyun pendirləri, 

qatıq, dovğa, ayran, kəsmik və digər ağartı məhsulları istehsal edilir. Müəssisədə pendir istehsalı 

avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilir. Bu məhsulların hər biri burada yaradılan ayrı-ayrı sexlərdə, 

gigiyenik qaydalara uyğun olaraq hazırlanır. Hər bir məhsul laboratoriyalarda müvafiq yoxlamalardan 

keçir. 

Dövlətimizin başçısı burada nümayiş etdirilən hazır məhsulların nümunələrinə baxdı. 

Qeyd edildi ki, müasir havalandırma sistemi sexlərdə normal şəraitin təmin edilməsinə imkan 

yaradır. Zavodda ağartı məhsullarının tərkibinin müəyyənləşdirilməsi və keyfiyyətinin ölçülməsi məqsədilə 

müasir standartlara cavab verən laboratoriya fəaliyyət göstərir. Hazır məhsullar laborator müayinədən 

keçdikdən sonra xüsusi anbarlara və soyuducu depoya yığılır. Yaxın gələcəkdə zavodda istehsal edilən 

məhsulların çeşidinin daha da artırılması nəzərdə tutulur. 

Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

AZƏRTAC 

2012, 7 oktyabr 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Tərtərdə Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir 

(7 oktyabr 2012-ci il) 

 

Oktyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Tərtərdə yeni inşa edilən 

Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, burada yaradılan şəraitlə tanış oldu. 

Bildirildi ki, bu gün ölkəmizdə savadlı, bilikli, intellektual, vətənpərvər ruhlu gənclərin yetişməsi 

məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir. Məhz bundan ruhlanan gənclərimiz siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət, 

incəsənət, idman və digər sahələrdə Azərbaycanı dünyada layiqincə təmsil edirlər.  

Diqqətə çatdırıldı ki, ümumi sahəsi bir hektar olan mərkəzin tikintisinə bu ilin mayında 

başlanılmışdır. Mərkəzin ikimərtəbəli binasının inşası maksimum keyfiyyətlə və sürətlə həyata 

keçirilmişdir. Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuş, ulu öndərin və 

Prezident İlham Əliyevin Tərtərə səfərlərini, rayon zəhmətkeşləri ilə görüşlərini, həmçinin gənclərə 

göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən fotostendlər qurulmuşdur.  

Qeyd edildi ki, mərkəzdə hər cür şəraitin olduğu gənclər kafesi yaradılmışdır. Mərkəzin 112 yerlik 

iclas zalı da müasir standartlara cavab verir. Zalda rayon miqyaslı müxtəlif tədbirlər keçirmək də 

mümkündür. Bundan başqa, mərkəzin birinci mərtəbəsində müasir avadanlıqla təchiz edilmiş karaoke-

diskoteka və virtual-rinq otaqları da yaradılmışdır. Virtual-rinq otağında gənclərin müxtəlif intellektual 

oyunlar keçirmələri üçün zəruri sistem qurulmuşdur. Mərkəzdəki tir otağı da müasir standartlar 

səviyyəsindədir. Beşzolaqlı tirdə gənclər idmanın atıcılıq növünə daha yaxşı yiyələnmək üçün imkan əldə 

edirlər. Otaqdakı virtual tir böyük maraq doğurur. Gənclər dünyanın aparıcı şirkətlərinin istehsalı olan 

xüsusi lazer effektli tirdən də istifadə edə biləcəklər. Mərkəzdə ən son texnoloji avadanlıqla təchiz edilən 

30 nəfərlik 3D kino zalı, xarici dillər və linqafon otağı, həmçinin fotostudiya da vardır. Bundan başqa, 

burada gənclərin müxtəlif tədbirlər keçirmələri üçün konfrans zalı da yaradılmışdır.  

Gənclər Mərkəzinin həyətində mini stadion inşa edilmiş, ətraf abadlaşdırılmış, fəvvarə quraşdırılmış, 

müasir işıqlandırma sistemi yaradılmış, geniş yaşıllıq işləri görülmüşdür. 

Mərkəzlə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı burada bölgə gənclərinin nümayəndələri ilə görüşdü. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə çıxış etdi. 

 

Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı 

 

- Mən sizi ürəkdən salamlayıram, ilk növbədə, Tərtərdə yeni tikilmiş Gənclər Mərkəzinin açılışı 

münasibətilə təbrik edirəm. Tərtərli gənclər gərək bu mərkəzdən səmərəli istifadə etsinlər.  

Bildiyiniz kimi, indi Azərbaycanda gənclər mərkəzlərinin tikintisi geniş vüsət almışdır. Hər bir 

rayonda müasir standartlara cavab verən Gənclər Evi, Gənclər Mərkəzi yaradılmalıdır. Artıq bu proses 

başlamışdır, uğurla gedir. Əminəm ki, yaxın illərdə hər bir rayonda belə gözəl mərkəzlər olacaqdır. Bu 

binalar həm rayonlara əlavə gözəllik verir, çox yaraşıqlı binalardır, müasir memarlıq üslubunda tikilir, eyni 

zamanda, burada gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün bütün imkanlar vardır.  

Bütövlükdə, Azərbaycanda gənclər siyasəti çox uğurlu aparılır. Bu siyasətin təməlini ulu öndər 

qoymuşdur. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə gənclər siyasətinin əsas konturları müəyyən edilmişdir. Son 20 

il ərzində Azərbaycanda bu siyasət çox uğurla aparılmışdır. Artıq bu illər ərzində, müstəqillik dövründə 

gənclər yetişiblər və ölkəmizin həyatında mühüm rol oynayırlar.  

Dövlətin siyasəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan gəncləri bilikli, savadlı, Vətənə bağlı olsunlar və 

ölkəmizin gələcək inkişafına töhfələrini versinlər. Gənclərin vətənpərvərlik ruhunda böyümələri də çox 

mühüm əhəmiyyət daşıyır.  

Azərbaycan 21 ildir ki, müstəqil dövlətdir. Müstəqilliyimizin əsasları artıq çox möhkəmdir. Gənclər 

də bu ruhda, milli ruhda böyüməlidirlər. Xüsusilə, qloballaşan dünyada buna böyük ehtiyac vardır. Bizim 

üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız, xalqımız öz milli mənəvi dəyərlərinə çox bağlıdır. Uzun 

illər, əsrlər boyu başqa imperiyaların, ölkələrin tərkibində yaşamağımıza baxmayaraq, biz milli mənliyimizi 

qoruya bilmişik, ilk növbədə, milli dəyərlər hesabına. Ona görə, indiki zəmanədə biz artıq müstəqil dövlətik 

və Azərbaycanın gələcəyi, taleyi xalqımızın əlindədir. Dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, bəzi 

hallarda qloballaşma adı altında xoşagəlməz meyillər də üzə çıxır. Buna davam gətirmək, bu xoşagəlməz 

meyillərin qarşısını almaq üçün, ilk növbədə, milli mənəvi dəyərlər ön plana çıxmalıdır. Mən şadam ki, 
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bütövlükdə Azərbaycan gəncləri öz Vətənlərinə bağlıdırlar, Vətən eşqi ilə yaşayırlar və bu meyillər 

nəsildən-nəslə keçməlidir.  

Mən bu yaxınlarda Bakıda yaradılan yeni ali məktəblərin açılışlarında həm təhsil, həm ümumiyyətlə, 

humanitar məsələlərlə bağlı fikirlərimi kifayət qədər geniş bildirmişəm, təkrar etmək istəmirəm. Ancaq onu 

bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, gənclərin hərtərəfli hazırlığı üçün, ilk növbədə, bilik öz rolunu 

oynamalıdır. Hər bir gənc bilməlidir ki, onun taleyi öz əlindədir, bilik səviyyəsindən asılıdır.  

Azərbaycan azad ölkədir, azad cəmiyyətdir. İqtisadiyyatımız bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında 

qurulubdur. Hər bir vətəndaş üçün bütün imkanlar vardır. Bilik olmadan indi həyatda layiqli yer tutmaq 

çətin olar. Buna görə mən həmişə gənclərlə görüşlərimdə bu məsələyə diqqət yetirirəm. Sadəcə olaraq, bu, 

bir şüar deyildir, doğrudan da hər bir gəncin fəaliyyəti, gələcəyi üçün ilk növbədə bilik çox vacibdir.  

Nəzərə alsaq ki, indi Azərbaycanda bu sahədə islahatlar aparılır, yeni texnologiyalar tətbiq edilir, 

gənclərimiz də bütün müasir texnologiyalara hazırlıqlı olmalıdırlar. Yəni, dünya bu istiqamətdə inkişaf edir. 

Dünyanın gələcəyi ancaq biliyin səviyyəsi ilə bağlıdır. Bu gün bu, özünü büruzə verir. Əminəm ki, 10, 20 

ildən sonra bilik və texnoloji tərəqqinin səviyyəsi hər bir ölkənin inkişafını müəyyən edəcəkdir.  

Dünyada rəqabət gedir və ölkələr bir-biri ilə rəqabət aparır. Bəzi hallarda bu rəqabət sivil yollarla 

aparılır, bəzi hallarda bu, toqquşmalara, müharibələrə gətirib çıxarır. Ona görə, hər bir cəmiyyətin inkişafı, 

ilk növbədə, bilavasitə intellektual səviyyə ilə bağlıdır.  

Mən qeyd etmişəm, bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanda bütövlükdə intellektual səviyyə 

lazımi yerdədir. Ancaq bu, daimi prosesdir. Biz əldə edilmiş uğurlarla kifayətlənməməliyik.  

Elmin inkişafı da çox vacibdir. Əlbəttə, Azərbaycan hələ ki, elmi-texniki tərəqqi istiqamətində 

təşəbbüskar rolunu oynaya bilməz. Ancaq Azərbaycanda dünyada mövcud olan ən müasir texnologiyalar, 

ən gözəl yeniliklər tətbiq edilməlidir. Bu yenilikləri tətbiq edə biləcək şəxslər, insanlar olmalıdır. Əgər 

cəmiyyətin ümumi intellektual potensialı aşağıdırsa, onda bizim heç bir təşəbbüsümüz uğur gətirə bilməz. 

Cəmiyyətin ümumi intellektual potensialı yüksək olmalıdır. Yeni texnologiyalar gətirilməlidir. Gənclər 

peşəkar olmalıdırlar. Əvvəlki dövrdə - sovet dövründə ixtisaslaşma özünü çox qabarıq şəkildə büruzə 

verirdi. Bu gün müasir menecerlərin hazırlanması çox vacibdir və bu istiqamətdə ölkəmizdə işlər gedir.  

Mən gənclərin ictimai həyatda fəaliyyətinə də böyük ümidlərlə baxıram. Gənclər daim cəmiyyətin 

ən fəal üzvləridirlər. Bu fəallıq davam etdirilməlidir. Ölkəmizdə ictimai proseslər çox müsbət istiqamətdə 

gedir. Gənclər də bu proseslərin gücləndirilməsində öz rolunu oynayırlar və ölkəmizin dünyada tanıdılması 

işində ön plana çıxırlar. Bizim üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin dünya birliyinə çatdırılması üçün gənclər də öz rolunu oynayırlar. Xocalı soyqırımını 

tanıtdırmaq prosesi artıq başlamışdır. Üç ölkə Xocalı soyqırımını tanıyıb və gənclərin bu işlərdə rolu çox 

müsbətdir. 

Xaricdə yaşayan və oxuyan gənclərimiz müxtəlif aksiyalarda, müxtəlif tədbirlərdə fəal iştirak edirlər. 

İndi bizim diaspor təşkilatlarımız güclənib, formalaşıb və dünyanın istənilən nöqtəsində aksiya keçirməyə 

qadirdirlər. Bu aksiyalara televiziya vasitəsilə tamaşa edərkən görürük ki, orada da ön planda 

gənclərimizdir. Yəni, gənclər həmişə fəal olurlar və bu fəallıq müsbət istiqamətə yönəldilməlidir.  

Mən çox şadam ki, gənclərimiz ölkəmizin hərtərəfli inkişafında öz rolunu oynayırlar. Gənclər 

vətənpərvərdirlər, vətənə bağlıdırlar, milli ruhda tərbiyə alırlar, gələcəkdə ölkəmizi uğurla idarə etmək üçün 

indidən hazırlaşmalıdırlar. Hərə öz yerində, çünki bu, daimi prosesdir.  

Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında layiqli yer tuta bilibdir. Bizimlə hesablaşırlar. Bizim 

təşəbbüslərimiz bölgədə həlledici rol oynayır. Nəsillər dəyişir, hər yeni nəsil əvvəlki nəsildən daha da 

hazırlıqlı, daha da peşəkar olmalıdır. Belə olarsa, onda ölkəmizin uzunmüddətli inkişafı çox uğurlu ola 

bilər. Hər bir ölkənin gücünü heç də onun təbii resursları müəyyən etmir. Baxmayaraq ki, müəyyən 

mərhələdə bu da vacibdir. İnsanların peşəkarlığı, ilk növbədə intellektual potensial və vətənpərvərlik əsas 

anlayışlardır ki, bunlar hər bir ölkənin uğurunu şərtləndirir. Ona görə peşəkarlıqla yanaşı, əlbəttə, 

dövlətimizin ideoloji əsaslarının möhkəmləndirilməsi üçün gənclər də öz töhfəsini verməlidirlər. Mən bunu 

görürəm, bunu alqışlayıram və çalışıram ki, gəncləri qabağa çəkək. Bu proses artıq sürətlə gedir.  

Gənclər biznes sahəsində çox fəaldırlar. Çünki Azərbaycanda iqtisadi sahədə çox güclü və təsirli 

inkişaf gedir. Əlbəttə, biznes imkanlarımız da genişlənəcəkdir.  

Hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya miqyasında aparıcı iqtisadiyyatlar sırasındadır. Rəqabət 

qabiliyyətliliyə görə biz dünya miqyasında 46-cı yerdəyik. MDB məkanında birinci yerdəyik. Rəqabət 

qabiliyyətlilik heç də neft-qaz hasilatı ilə ölçülmür. Bu, aparılan islahatların mahiyyətini göstərir. Yəni, 

iqtisadiyyatımız indi geniş biznes fəaliyyətinin aparılması üçün bütün imkanları ortaya qoyur. Mən görürəm 
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ki, biznes strukturlarının əksəriyyətinin rəhbərliyində gənclərdir. Mən bunu çox bəyənirəm, alqışlayıram. 

Hesab edirəm ki, gələcəkdə bu proses daha da sürətlə getməlidir.  

Eyni zamanda, milli ənənələrimizi, mədəniyyətimizi yaşatmaq üçün də gənclər öz rolunu oynayırlar. 

Milli musiqimizin təbliği ilə, digər tədbirlərlə bağlı gənclərin fəallığını görəndə mən çox sevinirəm. 

Məsələn, muğam müsabiqələrinin keçirilməsi çox gözəl bir təşəbbüsdür, gözəl tədbirdir. Nəinki gənclərin, 

balaca uşaqların gözəl ifaçılıq qabiliyyətini görəndə adam sevinir, görür ki, doğrudan da Azərbaycan xalqı 

öz istedadını bütün dünyaya təqdim edir. Öz mədəniyyətinə, musiqisinə, ədəbiyyatına bağlı olan insan 

şübhəsiz ki, vətənpərvər insan olacaqdır. 

Mənim gənclərlə görüşlərim mütəmadi xarakter daşıyır - həm Bakıda, həm bölgələrdə. Bu gün biz 

bu gözəl mərkəzdə bölgə gənclərinin toplantısını keçiririk. Mən əminəm ki, siz hərəniz yaşadığınız yerlərdə 

ölkəmizin ümumi inkişafına öz töhfənizi verəcəksiniz.  

Mən rayonlarda tez-tez oluram. Bizim regional inkişaf proqramımız bu rayonlarda uğurla icra edilir. 

Görürsünüz şəhərlər necə gözəlləşir, abadlaşır, yollar çəkilir, sosial infrastruktur yaradılır. Bu, ölkəmizin 

ümumi inkişafıdır. Ümumi inkişafımız bundan sonrakı illərdə də çox sürətli olacaqdır və ölkəmiz dünya 

miqyasında öz mövqeyini daha da möhkəmləndirəcəkdir. 

Bir daha sizi ürəkdən salamlayıram, gözəl binanın açılışı münasibətilə sizi təbrik edirəm. 

 

X X X 

 

Yeni Azərbaycan Partiyası Ağdam rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Amil CAVADOV çıxış 

edərək dedi: 

- Cənab Prezident, mən Sizi Ağdam gəncləri adından salamlayıram. Mütəmadi olaraq gənclərlə bu 

cür görüşlər keçirdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.  

Cənab Prezident, mən bir Azərbaycan gənci, həmçinin də torpağı işğal altında olan qarabağlı gənc 

kimi Sizə bildirmək istəyirəm ki, biz gənclər Sizin Qarabağımızın azad olunması yolunda atdığınız 

addımları daim dəstəkləyirik və Ali Baş Komandanımızın hər an “İrəli” əmrini gözləyirik.  

Cənab Prezident, artıq iyirmi ilə yaxın bir zamanda torpaqlarımızın geri qaytarılması ilə bağlı 

aparılan danışıqlarda işğalçı Ermənistan dövləti müxtəlif bəhanələr gətirməklə sülh prosesinə mane olmağa, 

eyni zamanda, mövcud vəziyyətin uzadılmasına çalışır. Hətta son olaraq Azərbaycan Ordusunun zabiti 

Ramil Səfərovun ölkəmizə verilməsi və Sizin tərəfinizdən əfv olunmasını aparılan sülh danışıqlarına mənfi 

təsir kimi təbliğ edirlər. Xahiş edirik, buna münasibətinizi bildirəsiniz.  

Prezident İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun, əyləşin. Mən dəfələrə bu barədə öz fikrimi bildirmişəm və 

bir daha demək istəyirəm, Ermənistanın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bu münaqişə öz həllini tapmasın. 

Hələ bir neçə il əvvəl Minsk qrupunun həmsədrlərinə öz fikrimi bildirmişdim və demişdim ki, məndə 

yaranan təəssürat bundan ibarətdir. Çünki əgər Ermənistan rəhbərliyi münaqişənin həllini istəsəydi, buna 

nail olmaq çox asandır. Müxtəlif variantlar təklif edilmişdi və 2009-cu ilin sonunda ATƏT-in xarici işlər 

nazirlərinin toplantısında yeni təqdim edilmiş variant Azərbaycan tərəfindən prinsip etibarilə qəbul 

edilmişdi və bu barədə Azərbaycan rəsmi qaydada öz mövqeyini bildirmişdi.  

Bu variant nədən ibarət idi, bu barədə artıq mən dəfələrlə öz fikirlərimi bildirmişəm. Bütün işğal 

edilmiş rayonlardan erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması, Azərbaycan köçkünlərinin o torpaqlara 

qayıdışı, Ermənistan ilə Dağlıq Qarabağ arasında dəhlizin fəaliyyəti, sülhməramlı qüvvələrinin bölgəyə 

gətirilməsi nəzərdə tutulurdu və Dağlıq Qarabağın gələcək statusu qeyri-müəyyən bir vaxtda müəyyən 

olunacaqdı. Status nədən ibarət olacaqdı? Verilən təklifdə bu, göstərilmirdi. Hesab edirəm ki, bu, düzgün 

yanaşma idi. Çünki bu, gələcəyin işidir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz torpağıdır, tarixi 

torpağımızdır, əzəli torpağımızdır və bu gün Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər gələcəkdə vahid 

Azərbaycan dövləti çərçivəsində yaşayacaqlar. Mən buna şübhə etmirəm.  

Ermənistan tərəfi hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ nə vaxtsa müstəqil dövlət olacaqdır. Bu, xülyadır, 

bu, fantaziyadır, bu, heç vaxt mümkün olmayacaqdır. Dünya birliyi Dağlıq Qarabağı Azərbaycan torpağı 

kimi tanıyır və bütün vacib beynəlxalq təşkilatların sənədlərində bu, öz əksini tapıb. Bu yaxınlarda 

Qoşulmama Hərəkatının qətnaməsində də - o Hərəkatda 120 ölkə cəmləşir, yəni, dünya birliyinin 

əksəriyyətidir, - məsələnin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması nəzərdə tutulur. Bu ilin mayında 

Çikaqoda keçirilən NATO zirvə görüşündə son bəyanatda yenə də münaqişənin Azərbaycanın ərazi və 

ancaq ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli nəzərdə tutulur. Əlbəttə, bilirsiniz ki, BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələri və s. vardır.  
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Yəni, bu, birmənalı yanaşmadır və mən şübhə etmirəm ki, vaxt gələcək və Azərbaycan öz ərazi 

bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Yəni, o təklifə biz prinsip etibarilə müsbət baxmışdıq. Çünki hesab edirdik 

ki, bu, ədalətli təklifdir. Ermənistan isə buna etiraz etmiş, bu təklifi qəbul etməmiş və ondan sonra müxtəlif 

yollarla verilən təklifə dəyişikliklər etmə cəhdləri göstərmişdir.  

Münaqişənin həllinə gəldikdə biz bir neçə ay bundan əvvəl həmsədr ölkələrin dövlət başçılarının 

bəyanatını eşitdik ki, status-kvo qəbuledilməzdir və dəyişdirilməlidir. Çox müsbət bəyanatdır. Münaqişənin 

ilkin mərhələlərində belə bəyanatlar əfsuslar olsun ki, verilməmişdir. Ancaq bu bəyanatdan sonra real 

addımlar olmalıdır. Yoxsa, bu bəyanat havada qalacaqdır. Status-kvonun dəyişdirilməsi erməni 

qoşunlarının işğal olunmuş torpaqlardan çıxarılması deməkdir. Status-kvo başqa necə dəyişə bilər? Biz 

Ermənistan torpağını zəbt etməmişik ki, nəyisə dəyişək, hansısa güzəştə gedək. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu 

bəyanatdan sonra hələ ki, konkret addımlar atılmır. 

Qeyd etdiyiniz kimi, Ramil Səfərov məsələsi də həm ermənilər tərəfindən, həm də əfsuslar olsun ki, 

bəzi xarici dairələr tərəfindən bir bəhanə kimi ortaya qoyuldu və bu məsələyə görə danışıqlar indi dalana 

dirənib. Danışıqlar dalana dirənib ona görə ki, Ermənistan status-kvonu dəyişdirmək istəmir. Ermənistan 

öz diasporunun gücünə arxayındır və hesab edir ki, bu status-kvonu əbədi saxlaya bilər. Ramil Səfərovun 

məsələsi elə bil ki, həm onlara, həm bu məsələ ilə məşğul olan bəzi xarici ölkələrə imkan verdi ki, artıq 

Azərbaycanı qınasınlar, sanki Azərbaycan danışıqlar prosesinə zərbə vurur. Biz 2009-cu ilin sonunda 

ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən verilmiş yeniləşmiş Madrid prinsiplərinin əsas parametrlərini qəbul etdik, 

Ermənistan etiraz etdi. Bu, ədalətsizlikdir və biz bu vəziyyətlə barışa bilmərik. Heç vaxt imkan verə 

bilmərik, belə rəy formalaşsın ki, guya Azərbaycanın addımları danışıqların uğursuzluğuna gətirib çıxarır. 

Bu, belə deyil və bu ədalətsiz mövqe üstünlük qazana bilməz. 

Ramil Səfərov məsələsinə gəldikdə, bir daha demək istəyirəm ki, hər şey qanun çərçivəsində həll 

edilibdir. Avropanın qəbul etdiyi konvensiyalar əsasında ekstradisiya məsələsi həll olundu və Azərbaycan 

Konstitusiyası əsasında Ramil Səfərov mənim tərəfimdən əfv edildi. Bu çox düzgün qərar idi və mən bir 

daha demək istəyirəm ki, əgər lap o vaxt bilsəydim ki, ermənilər və onların havadarları belə hay-küy 

qaldıracaqlar, yenə də mən Ramil Səfərovu Azərbaycana gələn kimi əfv edəcəkdim.  

Azərbaycan öz zabitini Vətənə qaytardı. Ən vacib məsələ bundan ibarətdir. Ermənilər nə deyir 

desinlər, bu, məni qətiyyən maraqlandırmır. Onların havadarları nə deyir desinlər, bu, məni maraqlandırmır, 

mən bu bəyanatlara əhəmiyyət vermirəm və Azərbaycana edilən əsassız hücumların heç biri cavabsız 

qalmamışdır.  

Avropa Parlamenti əfsuslar olsun ki, ikinci dəfə antiazərbaycan qətnamə qəbul edir. Azərbaycanın Milli 

Məclisi onlara layiqli cavab verdi, Prezident Administrasiyası da layiqli cavab verdi. Digər beynəlxalq 

təşkilatlar, Avropa Şurasının baş katibi, - o adam ki, ümumiyyətlə humanizmin keşiyində durmalıdır, insan 

haqlarının qorunmasının keşiyində durmalıdır, - Avropa Şurası əvvəlki illərdə bəzi hallarda humanitar 

əsaslar bəhanə gətirərək Azərbaycan dövlətini məcbur edirdi ki, cinayət törətmiş insanları əfv etsin, yəni 

cinayətkarları əfv etsin. Yaxşı, Ramil Səfərov doqquz ilə yaxın həbsdə yatdı, yəni artıq onun əfvi bütün 

mənəvi, siyasi, hüquqi cəhətdən tamamilə əsaslıdır. Ancaq biz nəyi görürük? Yenə ikili standartlar 

siyasətini görürük. Əgər, mən tam əminliklə deyirəm, erməni zabiti Azərbaycan zabitini öldürsəydi, bax 

əgər tamamilə əks vəziyyət olsaydı, heç vaxt bu qədər hay-küy qalxmazdı. Bizə qarşı ikili standartlar 

siyasəti aparılır, bu, reallıqdır, bu siyasətin səbəbləri var, hamımız bu səbəbləri bilirik.  

Ancaq yenə də deyirəm, bizi tutduğumuz yoldan heç kim döndərə bilməz. Azərbaycan müstəqil 

dövlətdir, beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərir və aparıcı beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın 

mövqeyini müdafiə edir. BMT, onun Baş Məclisi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bizim maraqlarımıza 

uyğun olan qətnamə qəbul etmişdir. BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul etmişdir. Qoşulmama 

Hərəkatı, hansı ki, 120 ölkəni birləşdirir, bizim mövqeyimizi dəstəkləmişdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 

bizim mövqeyimizi dəstəkləmişdir. Ona görə biz, yenə də deyirəm, tutduğumuz yoldan dönməyəcəyik, 

ermənilərin qaldırdığı hay-küy heç bir əhəmiyyətə malik deyildir. Biz onu, ümumiyyətlə, heç nəzərə 

almırıq. Bəzi Avropa siyasətçilərinin əsassız hücumları da cavabsız qalmayacaq və qalmır.  

Goranboy şəhər 2 nömrəli orta məktəbin XI sinif şagirdi Xədicə MƏMMƏDLİ dedi:  

- Hörmətli cənab Prezident! Mən ilk növbədə Sizi Goranboy gəncləri adından salamlayıram! Sizə 

gənclərə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə təşəkkürümü bildirirəm. Cənab Prezident, son dövrdə Sizin 

tapşırıqlarınıza əsasən Azərbaycanda təhsil sahəsində yüksək səviyyəli və ən müasir maddi-texniki bazanın 

yaradılmasının şahidiyik. Xüsusilə bölgələrdə inşa edilən təhsil müəssisələrinin artması dövlətimizin təhsilə 

göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsidir. Bu isə bizim daha böyük biliklər almaq imkanımızı artırır. Lakin 
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buna baxmayaraq, təhsil sahəsində bir sıra problemlər yaşanmaqdadır. Biz buna bölgə məktəblərində 

elektron kitabxanaların sayının az olmasını və internetə çıxış sürətinin aşağı olması kimi səbəbləri misal 

göstərə bilərik. Cənab Prezident, bizim üçün maraqlıdır, təhsil sahəsində islahatlar davam etdiriləcəkmi? 

Prezident İlham ƏLİYEV: Şübhəsiz, davam etdiriləcəkdir. Bütövlükdə bütün sahələrdə islahatlar 

davam etdirilməlidir. Yəni, islahatlar elə bir anlayışdır ki, onların sonu yoxdur. Siyasi islahatlar, iqtisadi 

islahatlar, əlbəttə ki, təhsil sahəsində islahatlar aparılmalıdır. İslahat yenilik deməkdir. Həyat yerində 

durmur, həyat davam edir, dünya inkişaf edir. İslahat, sadəcə olaraq, düzgün addımın düzgün vaxtda 

atılması deməkdir. Təhsil sahəsində son illərdə islahatlar aparılmışdır.  

Qeyd etdiyiniz kimi, təhsilin maddi-texniki bazası böyük dərəcədə möhkəmləndirilmişdir. 

Bölgələrdə 2200-dən çox məktəb tikilmişdir. Bakı şəhərində gələn ilin sonunda bir dənə də olsun qəzalı 

vəziyyətdə, təmirsiz məktəb qalmayacaqdır. Bölgələrə gəldikdə, əfsuslar olsun ki, hələ bölgələrdə qəzalı 

vəziyyətdə məktəblər vardır. Hər bir rayona getməzdən əvvəl mənə verilən arayışda, xüsusilə mən deyirəm 

göstərilsin ki, neçə məktəb qəzalı vəziyyətdədir?! Biz bunu bilirik. Bu problem var. Problem bu gün 

yaranmayıb və demək istəyirəm ki, son 8-9 ildə 2200-dən çox məktəbin tikintisi bu problemin tədricən 

aradan qaldırılmasına kömək göstərmişdir.  

Məktəblərin müasir avadanlıqlarla təchiz edilməsi əlbəttə ki, çox vacib məsələdir. İndi 

kompyuterləşmə prosesi gedir. Əgər 10 il bundan əvvəl 1000 şagirdə bir kompyuter düşürdüsə, indi 

təqribən 30, bəlkə ondan da az şagirdə bir kompyuter düşür. Yəni ki, kompyuterləşmə gedir, kəndlərə qədər 

internet çəkilir. Genişzolaqlı internet çəkilir. Azərbaycan internetin genişlənməsi istiqamətində bölgədə ən 

sürətlə inkişaf edən ölkədir. Statistikaya görə əhalimizin 65 faizi internet istifadəçisidir. Əlbəttə, bu işlər 

davam etdiriləcəkdir. Amma bu, məsələnin texniki və maddi tərəfidir.  

Biz təhsilə böyük investisiyalar qoyuruq. Bundan sonra da qoyacağıq, informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının inkişafına investisiya qoyuruq. Dövlət öz tərəfindən maddi-texniki bazanı gücləndirir. 

Təhsilin keyfiyyətinə gəldikdə, əlbəttə, burada islahatlar daha da əsaslı olmalıdır. Bütövlükdə 

cəmiyyətimizin intellektual səviyyəsi yüksəkdir, ancaq bu sahədə də hər hansı uğurla kifayətlənmək olmaz. 

Tədris prosesinə, təhsilin səviyyəsinə əlbəttə ki, yenidən baxılmalıdır. Elə etməliyik ki, orta məktəbi bitirən 

insan doğrudan da hazırlıqlı, bilikli olsun.  

İlkin bilik bazası orta məktəbdə formalaşır. Kompleks tədbirlər əlbəttə ki, burada öz rolunu oynayır. 

Ali məktəblərdə müəllimlərin hazırlanması, onların məsuliyyəti, ailələrdə bu məsələyə verilən diqqət və 

dövlət tərəfindən ayrılan investisiyalar, məqsədyönlü şəkildə aparılan islahatlar əminəm ki, yaxın illərdə 

təhsildə daha da ciddi irəliləyişə gətirib çıxara bilər.  

Bakı Dövlət Universiteti hüquq fakültəsinin IV kurs tələbəsi Kamal MƏMMƏDZADƏ dedi:  

- Möhtərəm Prezident! Tərtər gəncləri adından Sizi salamlayır və rayonumuza “Xoş gəlmisiniz!” 

deyirik. Cənab Prezident! Biz bilirik ki, Siz hər zaman gənclərimizə xüsusi diqqət və qayğı göstərirsiniz. 

Müasir Gənclər Mərkəzinin rayonumuzda tikilməsi bunun bariz nümunəsidir. Möhtərəm Prezident, sıx iş 

qrafikinizin olmasına baxmayaraq, biz gənclərlə görüşə vaxt ayırdığınız üçün Sizə təşəkkürümüzü və 

minnətdarlığımızı bildiririk. 

Bildiyimiz kimi, ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə gedir. Ölkəmizdə aparılan quruculuq 

işlərinə, sosial-iqtisadi sahədə aparılan islahatlara, eləcə də Azərbaycanın işgüzar nüfuzuna xələl gətirən 

korrupsiya faktlarının aradan qaldırılmasında ciddi tədbirlər görülür. Lakin məlum son hadisələr 

korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsi zərurətini yaradır. Bu haqda Sizin fikrinizi bilmək 

istərdik. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Korrupsiyanı şərtləndirən amillər vardır. Təkcə inzibati addımlarla bu 

bəla ilə mübarizə aparmaq çox çətindir. Çünki inzibati addımlar atılır, cəza tədbirləri görülür, insanlar 

cəzalandırılır, həbs edilir. Ancaq ondan sonra o yerlərə gələn yeni təyin edilmiş insanlar da bəzi hallarda 

müəyyən müddətdən sonra eyni yolla gedirlər. Ona görə inzibati tədbirlər əlbəttə ki, davam etdiriləcəkdir. 

Cəza tədbirləri daha da sərt olacaqdır. Ancaq bununla bərabər, korrupsiyanı mümkünsüz etmək üçün yeni 

üsullar da artıq işə salınır. Elektron hökumət, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin xətti ilə 

tətbiq edilən yeni sistemlər, qeydiyyat məsələsi, indi yeni yaradılmış “Asan” xidməti böyük dərəcədə bu 

korrupsiyanın qarşısını alacaqdır. Biz çalışırıq ki, Azərbaycanda şəffaflığı maksimum dərəcədə tətbiq edək. 

Bu sahədə də uğurlara nail olmuşuq. Bizim Dövlət Neft Fondu bu gün dünya miqyasında ən şəffaf neft 

fondudur. 

Dünyada bu istiqamətdə gedən islahatlarda biz birinciyik və Hasilat Sənayelərində Şəffaflıq 

Təşəbbüsünün birinci tamhüquqlu üzvü məhz Azərbaycandır. Yəni, bu, mümkündür, biz bunu etmişik. 
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Dövlət qurumlarının şəffaflığı məsələləri əhəmiyyət daşıyır, yəni, şəffaflıq olan yerdə korrupsiya üçün 

meydan daralır. Ona görə, cəza tədbirləri, inzibati tədbirlər mütləq davam etdirilməlidir, bu, reallıqdır, 

bunsuz mümkün deyildir.  

Dövlət siyasəti var, bütün lazımi tədbirlər görülübdür, bütün göstərişlər verilibdir və hesab edirəm 

ki, biz artıq tədricən bu mübarizədə qalib gəlməyə başlamışıq. Azərbaycanda olan inkişaf dünya 

miqyasında bəlkə də heç bir yerdə yoxdur. İlk dəfə Azərbaycana - istər bölgələrə, istər Bakıya gələn hər bir 

qonaq öz təəccübünü gizlədə bilmir, deyir ki, təsəvvür etmirdik ki, bu dərəcədə inkişaf etmiş ölkəniz var, 

bu dərəcədə yenilik, quruculuq, abadlıq, infrastruktur işləri aparılır. Eyni zamanda, demək olar ki, ilk dəfə 

gələn hər bir xarici qonaq bir şeyi vurğulayır ki, gözəl insanlarınız var, əhval-ruhiyyə çox gözəldir. Yəni, 

bunlar hamısı bizim üstünlüyümüzdür və bunun fonunda korrupsiyaya dözümlülük qətiyyən mümkün 

deyildir. Mən əminəm ki, bütün başqa sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə də biz istədiyimizə nail olacağıq.  

Tərtər rayonundan 646 balla Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olan Aygün Məmmədli dedi:  

- Cənab Prezident, əvvəlcə sizi Tərtər gəncləri adından salamlayıram və göstərdiyiniz diqqətə görə 

təşəkkürümü bildirirəm. Biz Azərbaycan gənclərinin arzusu hər zaman yüksək təhsil almaq, təhsilimizi 

bitirdikdən sonra isə savadlı kadr kimi dövlətimizə və xalqımıza xidmət göstərməkdir. Son dövrlərdə dövlət 

qurumlarında gəncləşmə prosesi müşahidə olunur. Bu isə Sizin uğurlu siyasətinizin məntiqi nəticəsidir. 

Bununla yanaşı, sizin Sərəncamınız ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan gəncliyi” Dövlət Proqramında da gənc 

kadrlar barəsində müddəalar vardır. Son dövrlərdə regionlarımızda sosial-iqtisadi inkişaf sürətlə gedir. 

Sürətlə gedən inkişaf isə, biz bilirik ki, kadrlarla birbaşa bağlıdır. Biz istərdik ki, bu sürətli inkişaf 

prosesində gənc kadrların potensialından da səmərəli şəkildə istifadə olunsun. İstərdik ki, bunlar barəsində 

öz fikrinizi bildirəsiniz.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Burada bizim mövqeyimiz tamamilə aydındır. Mən bu barədə dəfələrlə 

öz fikrimi bildirmişəm. Gəncləşmə prosesi getməlidir və gedir. Hər bir cəmiyyətdə bu, olmalıdır. Əgər bu 

olmasa, nə olacaq? Durğunluq olacaq. Biz buna imkan verə bilmərik. Ona görə 2011-2015-ci illəri əhatə 

edən Azərbaycan gəncliyi Dövlət Proqramının icrası məhz bu zərurətdən əmələ gəlibdir. Proqram çox 

genişdir və proqramın tərtibatında gənclər fəal iştirak etmişlər. Çünki Proqram qəbul edilməzdən əvvəl 

geniş müzakirələr aparılmışdı, təkliflər gəlmişdi. Ondan sonra mənə yenidən məruzə edildi, dedim ki, 

yerlərdən gələn təkliflər daha da çox nəzərə alınsın. Beləliklə, Proqram artıq formalaşıb, icra edilir. Gənclər 

Fondu yaradılmışdır. Bu da çox vacibdir və Prezidentin ehtiyat fondundan Gənclər Fonduna ilkin olaraq, 

beş milyon manat vəsait köçürülmüşdür. Yəqin ki, gələn il əlavə vəsait köçürüləcəkdir. Bu Fond vasitəsilə 

də müxtəlif layihələr icra edilə bilər.  

Peşəkar, bilikli, savadlı, Vətənə bağlı olan müasir gənclərimizi biz qabağa çəkməliyik. Amma yenə 

də burada ən vacib rolu gənclərin hazırlığı oynamalıdır. Eyni zamanda, yəqin bilirsiniz ki, bir neçə müddət 

bundan əvvəl pensiyaya gedəcək şəxslərin də yaş həddi müəyyən edildi. Bu da çox vacibdir. Müəyyən yaş 

həddindən sonra dövlət qurumlarında işləyən insanlar pensiyaya getməlidirlər. İstisna hal kimi, onların 

fəaliyyəti bir neçə il uzadıla bilər.  

Mən yeni müəssisələrin açılışlarında tez-tez oluram. Yeni biznes sahələrinin yaradılması ilə bağlı 

konkret tapşırıqlar verilir və çox şadam ki, bu sahədə əsas fəaliyyət göstərən gənclərdir. Həm bilikli, 

savadlı, əlbəttə ki, xarici dil bilmək də çox vacibdir, xüsusilə, internet dövründə bunsuz mümkün deyildir. 

Bizim gənclərimiz həm ingilis dili, həm rus dili, azı iki dil bilməlidirlər və onların hazırlıq səviyyəsi, 

peşəkarlığı elə olmalıdır ki, onlar bütün vacib vəzifələrdə öz məharətlərini inamla göstərə bilsinlər.  

Bərdə şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəlliməsi Gülşən ORUCOVA dedi: 

- Cənab Prezident, ilk növbədə, Sizi öz adımdan, Bərdə gəncləri adından salamlayır və gənclərə 

göstərdiyiniz yüksək qayğıya görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. 

Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, bu gün Azərbaycanda sosial şəbəkələrdən istifadə daha geniş 

yayılmışdır. İnternetin daha çox yayıldığı bir dövrdə sosial şəbəkə artıq yeni bir media növünə çevrilmişdir. 

İnsanlar sosial şəbəkədən əsasən informasiya əldə etmək, həmçinin informasiyanın paylanması üçün 

istifadə edirlər. Bu isə Azərbaycanın hər bir sahədə olduğu kimi, həmçinin sosial şəbəkə sistemində olan 

fikir azadlığının ən gözəl, ən bariz nümunəsidir. Bugünkü gəncliyimizə nəzər salsaq, gənclərin bir qismi 

sosial şəbəkədən əsasən əyləncə vasitəsi kimi istifadə edir. Amma sosial şəbəkədən əsasən informasiya əldə 

etmək, həmçinin Azərbaycanda və dünyada gedən prosesləri izləmək, paylaşmaq daha əhəmiyyətli və daha 

vacibdir.  

Cənab Prezident, bu barədə Sizin fikirlərinizi dinləmək, tövsiyələrinizi eşitmək bizlər üçün maraqlı 

olardı.  
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Prezident İlham ƏLİYEV: Sosial şəbəkələr nisbətən yeni bir anlayışdır, dünyada geniş şəkildə 

yayılır. Azərbaycan açıq dövlətdir, cəmiyyətimiz açıq cəmiyyətdir, bütün azadlıqlar var, heç bir 

məhdudiyyət yoxdur. Hər şey ancaq qanun çərçivəsində olmalıdır. Əgər hər şey qanun çərçivəsindədirsə, 

heç bir məhdudiyyət ola bilməz. Bizdə mətbuat azadlığı, vicdan azadlığı, bütün siyasi azadlıqlar vardır. 

Azərbaycanda İnternet azaddır. Əgər ölkələrin statistikasına baxsaq, - yəni harada internet azaddır, harada 

yox, - görərik ki, heç də hər bir dövlətdə azad internet yoxdur. Məhdudiyyətlər, qadağalar vardır. Bizim 

dövlətimizin, dövlət siyasətimizin bu istiqamətdə fəaliyyəti tamamilə şəffaf və açıqdır. 

Mən çox istərdim ki, ilk növbədə, bu şəbəkələrdən informasiya, bilik əldə edilməsi üçün istifadə 

olunsun. 

Eyni zamanda, çox istərdim və xüsusilə mənim gənclərə müraciətim ondan ibarətdir ki, ölkəmiz 

haqqında dolğun məlumatı bax, bu sosial şəbəkələr vasitəsilə dünyaya çatdırsınlar. Çünki bəzi hallarda 

Azərbaycan haqqında qəsdən formalaşdırılan rəy reallıqla tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Nə üçün bu rəy 

formalaşdırılır, biz bunu da bilirik, bunu kim formalaşdırır, biz onu da bilirik. Bir tərəfdən dünya erməniliyi, 

erməni lobbisi Azərbaycanı ləkələmək üçün, digər tərəfdən Azərbaycan reallıqlarını həzm edə bilməyən 

bəzi siyasi və ictimai qurumlar. Üçüncü təbəqə, onu da biz açıq deməliyik, islamofobiya xəstəliyinə düçar 

olmuş bəzi dairələr, qeyri-hökumət təşkilatlarıdır ki, onların gündəlik fəaliyyəti Azərbaycanı qaralamaqdan 

ibarətdir. Mən onların adlarını heç çəkmək də istəmirəm. Ancaq deyə bilərəm ki, onların heç bir şantaj 

cəhdləri uğur gətirməyəcək, bütün səylər əbəsdir. Ancaq bu, var və biz öz ölkəmizi, öz mədəniyyətimizi 

təbliğ etmək üçün sosial şəbəkələrdən geniş şəkildə istifadə etməliyik. Dövlət bu istiqamətdə öz fəaliyyətini 

aparır – xaricdə müxtəlif tədbirlər keçirilir, diaspor təşkilatları güclənir, səfirliklər öz fəaliyyətlərini 

göstərirlər. Mən bilirəm, xaricdə oxuyan gənclərimiz də çox fəaldırlar, sərgilər, tədbirlər, konsertlər 

keçirirlər. Xarici qonaqları dəvət edirik. Bu günlərdə İkinci Beynəlxalq Humanitar Forum keçirilmişdir. 

Cəmi iki il ərzində biz öz təşəbbüsümüzü artıq real, konkret formata çevirdik. Forumda 10 keçmiş 

prezident, 11 Nobel mükafatı laureatı, yüzlərlə siyasətçi, ictimai xadim iştirak etmişlər. Bu gün və dünən 

onlar bölgələrə səfərlər ediblər, bölgələrlə tanış olublar. Yəni, bu, bizim əlimizdə olan çox güclü bir tanıtma 

imkanımızdır. Ancaq buraya, misal üçün, bu Foruma 600 nəfər gəlib, hansısa başqa tədbirə ola bilər 200 

nəfər gəlir. Sosial şəbəkələr vasitəsilə minlərlə, milyonlarla insan Azərbaycanla tanış ola bilər. Ona görə 

gənclərdən xahişim ondan ibarətdir ki, sosial şəbəkələrdən bu məqsədlə istifadə etsinlər, öz ölkəsi ilə fəxr 

etsinlər, öz ölkəsi haqqında dolğun, dəqiq, qərəzsiz məlumat ötürsünlər. Bütün dünya da bilsin ki, insanların 

sərbəst, bütün xalqların nümayəndələrinin bir ailə kimi yaşadığı belə bir ölkə var – Azərbaycan. Bu da 

əfsuslar olsun ki, heç də hər bir ölkəyə xas olan məsələ deyildir. Azərbaycanda inkişaf, tərəqqi var və 

gələcəyə baxışlar da çox nikbindir. 

Mən sizi bir daha ürəkdən salamlayır, sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 
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