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Dəvəçi
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➢ Dəvəçi rayonunun sakinləri ölkə Prezidentinin siyasətini dəstəkləyir: Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin çıxışı
2007, 8 noyabr
➢ Dəvəçi rayonunda Taxtakörpü su anbarının və su elektrik stansiyasının təməli qoyulmuşdur:
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir
2007, 24 avqust
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Baki-Rusiya Federasiyasi ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun
yenidən qurulmasi” layihəsi çərçivəsində aparılan tikinti işləri ilə tanış olmuşdur
➢ Azərbaycan Prezidenti Dəvəçi rayonunun turizm imkanlari ilə maraqlanmışdır
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Dəvəçi rayonunun sakinləri ölkə Prezidentinin siyasətini dəstəkləyir
(20 iyul 2004-cü il)
AzərTAc xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 20-də Siyəzəndən Dəvəçi
rayonuna gəlmişdir.
Rayon sakinləri dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi və onun xanımı Mehriban Əliyevanı Heydər
bağında böyük səmimiyyətlə, gül-çiçəklə qarşıladılar.
Rayon ağsaqqalı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı QƏRİB ORUCOV dövlətimizin başçısına müraciətlə
dedi: Cənab Prezident, Sizin Dəvəçi torpağına gəlməyinizi sevinc hissi ilə qarşılayır və yüksək
qiymətləndiririk. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bizim fəxrimiz idi. Biz onun ideyalarına həmişə
sadiq olmuşuq. Dəvəçililər həmişə Heydər Əliyev siyasətini dəstəkləmişlər. Bu gün bir daha əmin ola
bilərsiniz ki, biz Heydər Əliyevin çörəyinə sadiq qalaraq, onun layiqli davamçısı olan İlham Əliyevin
siyasətini dəstəkləyəcəyik. Biz Sizinlə fəxr edirik. Sizin həyata keçirdiyiniz tədbirlər nəticəsində Dəvəçi
rayonunda da xeyli iş görülmüşdür. Qəbul etdiyiniz iqtisadi inkişaf proqramlarını ürəkdən bəyənirik.
Bunların çərçivəsində burada artıq broyler, xalça fabrikləri işə salınmış, bu müəssisələrdə onlarca dəvəçili
işlə təmin olunmuşdur. Biz dəvəçililər Azərbaycan Prezidentinin bütün siyasətini bəyənir və xalqımızın
rifahı, ölkəmizin tərəqqisi naminə Sizə uğurlar arzulayırıq. Sizi bir daha salamlayır, Sizə cansağlığı, uzun
ömür diləyir, bütün bəlalardan uzaq olasınız deyirik.
***
Dövlətimizin başçısı sakinlər qarşısında çıxış etdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
çıxışı
-Əziz dəvəçililər!
Əziz dostlar, bacılar və qardaşlar!
Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram.
Buraya sizinlə görüşə gəlmişəm. Biz sizinlə seçkilərdən əvvəl görüşmüşdük. O günü çox yaxşı
xatırlayıram. Seçkilərdən ötən dövrdə Azərbaycan inkişaf edir, iqtisadi potensialını gücləndirir. Sosial
problemlərin həlli istiqamətində böyük addımlar atılıbdır. Amma yenə də problemlər çoxdur və bu gün
mənə verilən bu məktublara baxacağam. Sizə deyə bilərəm ki, mənə verilən bütün məktublara baxılır və
tədbirlər görülür. Siz buna əmin ola bilərsiniz.
Bölgələrdə yeni iş yerlərinin açılması əsas prioritet məsələdir. Mən bu məqsədlə seçkilərdən sonra
müvafiq fərmanlar, göstərişlər vermişəm və indi də bu fərmanların, qərarların icrası ilə maraqlanaraq,
bölgələrə səfər edirəm. Artıq bir neçə rayonda olmuşam və bu səfərlər davam edəcəkdir. Mən özüm mövcud
vəziyyətlə tanış ol-malıyam, özüm görməliyəm ki, bu proqramlar Öz həllini necə tapır. Qərarlar verilib,
bütün müvafiq göstərişlər verilibdir. Büdcədə kredit üçün nəzərdə tutulmuş vəsait artırılır. Gələn ilin
büdcəsində bu məbləğlər artıracaqdır. Yerlərdə sahibkarlığın inkişafı üçün şərait yaradılmalıdır. Bunu yerli
icra orqanları etməlidir. Əlbəttə, sahib-karlar da çalışmalıdırlar ki, Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə yeni
istehsal, yeni iş yerləri açılsın. Biz bu istiqamətdə bundan sonra da addımlar atacağıq.
Azərbaycan Heydər Əliyevin yolu ilə gedir və inkişaf edir. Mən seçkilərdən əvvəl sizinlə burada
görüşümdə bəyan etdim ki, mən bu yola, siyasətə sadiqəm və bu siyasət Azərbaycanda bundan sonra da
aparıla-caq və bu işlərə heç kəs mane ola bilməz. Azərbaycan xalqı öz seçimini edibdir. Heydər Əliyev
siyasətini dəstəkləyir. Biz hamımız bu siyasəti davam etdirməliyik və edəcəyik.
Mən sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, sizin həyatınız bundan da yaxşı olsun.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mən əlimdən gəlini edəcəyəm ki, biz buna nail olaq. Sağ olun.
Kimin nə sözü, nə dərdi var, desin.
YERDƏN SƏSLƏR: Cənab Prezident, çox sağ olun. Sizə uğurlar arzulayırıq. Prezident İlham
Əliyevə eşq olsun!
AZƏRTAC
2004, 20 iyul
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Dəvəçi rayonunda Taxtakörpü su anbarının və su elektrik stansiyasının təməli qoyulmuşdur
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir
(8 noyabr 2007-ci il)
Noyabrın 8-də Dəvəçi rayonu ərazisində Taxtakörpü su anbarının və su elektrik stansiyasının
təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir.
Buraya toplaşan inşaatçılar dövlətimizin başçısını hörmətlə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev Samur-Abşeron kanalı sistemi üzrə uzunmüddətli strategiya və texnikiiqtisadi əsaslandırmada təklif olunan sxemə əsasən, Taxtakörpü su anbarının su elektrik stansiyası ilə birgə
tikintisi və Taxtakörpü-Ceyranbatan, Vəlvələçay-Taxtakörpü kanallarının tikintisi layihələrinin texnikiiqtisadi göstəriciləri ilə tanış oldu.
“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd
Əhmədzadə dövlətimizin başçısına məlumat verərək bildirdi ki, Taxtakörpü su anbarının inşası SamurAbşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması kompleksinə daxil olan obyektdir. Samur-Abşeron
kanalının uzunluğu 180 kilometrdir. Yenidənqurma işlərinə kanalın baş qurğusunun yeniləşdirilməsi, 50
kilometrlik hissəsinin təmir olunması, Taxtakörpü su anbarının, Taxtakörpü-Ceyranbatan və Vəlvələçay–
Taxtakörpü kanalının tikintisi daxildir. Taxtakörpü anbarı Samur-Abşeron kanalının suyu ilə
doldurulacaqdır. Həcmi 268 milyon kubmetr olacaq ki, bu da Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin, ümumən
Abşeron yarımadasının içməli su, suvarma suyu və texniki su təminatını 2 dəfə yaxşılaşdıracaqdır.
Bildirildi ki, ümumilikdə, layihələrə 392 milyon manat vəsait xərclənəcəkdir. Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Fondundan ayrılmış həmin vəsait hesabına bu ərazidən keçən şimal qaz
xəttinin 10 kilometrlik, Bakı-Novorossiysk neft kəmərinin 10 kilometrlik hissələri, avtomobil yolları da
köçürülmüşdür. Su anbarı su elektrik stansiyası ilə eyni vaxtda tikiləcəkdir. Türkiyənin “Təməlsu”
şirkətinin
məsləhətçi
olduğu
konsorsiuma
daxil
olan
“Azərsu”,
“Azərkörpü”
və
“Azərenerjitikintiquraşdırma” təşkilatlarının yerinə yetirəcəkləri tikinti işləri 2010-cu ildə başa
çatdırılacaqdır. Burada 26 milyon kubmetr torpaq, 60 min kubmetrdən çox beton işləri görüləcəkdir. Bəndin
hündürlüyü 142,5 metr, eni 10-15 metr olan su anbarında 8,5 milyon kubmetr qazma işləri yerinə
yetiriləcəkdir.
Ə.Əhmədzadə daha sonra bildirdi ki, Taxtakörpü və Ceyranbatan su anbarları arasında uzunluğu
110,33 kilometr, dərinliyi 3,8 metr, suburaxma qabiliyyəti saniyədə 40 kubmetr, Vəlvələçay ilə Taxtakörpü
su anbarı arasında uzunluğu 31,45 kilometr, dərinliyi 3,8 metr, suburaxma qabiliyyəti saniyədə 75 kubmetr
olan kanallar çəkiləcəkdir. Bu kanallar üzərində 512 qurğu, o cümlədən 13 akveduk, 35 düker, 1 tunel, 99
avtomobil və piyada körpüsü, 255 selötürücü və 129 leysan keçidləri tikiləcəkdir. Bu kanallar vasitəsilə
əlavə 49,174 hektar əkin sahəsi suvarılacaqdır.
Prezident İlham Əliyev su anbarının və torpaq bəndin baş planına baxdı, içərisində yazı olan gilizi
təmələ qoydu və düyməni basaraq betontökən maşını işə saldı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev su anbarının yuxarı hissəsində inşa olunacaq 24-27 meqavat
gücündə su elektrik stansiyasının layihəsi ilə də tanış oldu. Bildirildi ki, su anbarı ilə birlikdə bu enerji
obyektinin istifadəyə verilməsi nəticəsində ildə 15 milyon manatlıq elektrik enerjisinə qənaət olunacaqdır.
Çünki Sitalçay və Ceyranbatan nasos stansiyaları ləğv ediləcəkdir. Ümumilikdə isə, su elektrik
stansiyasının istismarından hər il 40-50 milyon manat gəlir əldə olunacaq ki, bu da su anbarının və SES-in
tikintisinə çəkilən xərcin 7 ilə ödənilməsi deməkdir. Aparılacaq tikinti işlərində əksəriyyəti Dəvəçi
rayonundan və qonşu rayonlardan olan 450 nəfər çalışacaqdır. Əmək haqqı iş həcmindən asılı olaraq 300
manatdan 1000 manatadəkdir.
Dövlətimizin başçısı su elektrik stansiyasının təməlinə də giliz ataraq, tikintiyə start verdi.
Prezident İLHAM ƏLİYEV inşaatçıları təbrik edərək dedi:
-Artıq təcrübəniz var, burada da yaxşı işləyəcəksiniz. Azərbaycan üçün çox lazım olan həm su
anbarını, həm də elektrik stansiyasını tikəcəksiniz. İndi Azərbaycanda o qədər işlər görülür ki, sizin üçün
hələ uzun illər iş olacaqdır. Özü də sevindirici haldır ki, bu işləri yerli şirkətlər görürlər. Bu, həm iş yeridir,
həm də əmək haqqı yaxşıdır. Dörd ildən sonra da işlər çox olacaqdır. Əvvəlki illərdə belə böyük layihələri,
adətən, xarici şirkətlər icra edirdilər. Bizim şirkətlərin təcrübəsi o qədər də yox idi. Amma indi bizim xarici
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şirkətə ehtiyacımız yoxdur, ancaq Azərbaycan şirkətləri işləyir, özü də keyfiyyətlə. Gələcəkdə həm
Azərbaycanda, həm də başqa ölkələrdə işləyəcəksiniz. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
Sonra Prezident İlham Əliyev yüksəkliyə qalxaraq, ətraf mənzərəni və tikintinin aparıldığı sahəni
seyr etdi.
Dövlətimizin başçısı daha sonra Azərbaycanda meliorasiya və su təsərrüfatının inkişafına dair
sənədli filmə baxdı, ölkəmiz üçün əhəmiyyətli olan su anbarının və elektrik stansiyasının vaxtında,
keyfiyyətlə başa çatdırılması barədə müvafiq tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2007, 8 noyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Baki-Rusiya Federasiyasi ilə dövlət sərhədi avtomobil
yolunun yenidən qurulmasi” layihəsi çərçivəsində aparılan tikinti işləri ilə tanış olmuşdur
(24 avqust 2007-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 24-də “BakıRusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun yenidən qurulması” layihəsi çərçivəsində Dəvəçi
rayonu ərazisində çəkilən əsas yolun 111-ci – 134-cü kilometrləri arasında aparılan tikinti işləri ilə tanış
olmuşdur.
Əraziyə gələn dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi inşaatçılar böyük hörmət və ehtiramla, alqışlarla
qarşıladılar.
Azərbaycanın şimalında yerləşən, ümumi uzunluğu 208 kilometr olan Bakı-Rusiya Federasiyası ilə
dövlət sərhədi avtomobil yolunun (layihələndirilən hissənin uzunluğu 198 kilometrdir) əsası 2000-ci ildə
qoyulmuş Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsini təşkil edir. Bu yol Cənubi Asiya ölkələri, İran,
Rusiya və Qərbi Avropa dövlətləri arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi baxımından
strateji əhəmiyyətə malikdir.
Dövlətimizin başçısına yolun əsas texniki göstəriciləri barədə məlumat verildi.
Bildirildi ki, bu layihənin təsir dairəsinə Abşeron iqtisadi rayonunun bir hissəsi olan Xızı rayonunun
ərazisi və beş rayonu özündə birləşdirən Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu daxildir. Ümumilikdə layihənin təsir
dairəsi Azərbaycan ərazisinin 10 faizini əhatə edir. Magistral yolun işçi layihəsi Belçikanın EKO məsləhətçi
şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır. Yolun 28-89 kilometrlik hissəsində yenidənqurma işlərinin
maliyyələşdirilməsi üçün Azərbaycan Hökuməti ilə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı arasında 2005ci ilin sentyabrında 100 milyon ABŞ dolları məbləğində kreditin ayrılmasını nəzərdə tutan saziş
imzalanmışdır. Magistralın 6-45 kilometrlik (Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən keçməklə) və 89198 kilometrlik hissəsinin maliyyələşdirilməsi üçün isə Azərbaycan Hökuməti ilə Çex İxrac Bankı arasında
2005-ci ilin iyununda 180 milyon ABŞ dolları məbləğində kreditin ayrılmasını nəzərdə tutan saziş
bağlanmışdır.
Layihə üzrə texniki nəzarət işlərini İsveçrənin SGS məsləhətçi şirkəti, yolun bu hissəsində texniki
nəzarət işlərini “Təməlsu-EKO-AY Consufing” konsorsiumu həyata keçirəcəkdir. Podrat müqaviləsinin
yaxın zamanlarda imzalanacağı gözlənilir.
Məlumat verildi ki, indi tikinti işləri yolun 89-111-ci və 111-134-cü kilometrliyində aparılır. Hər
iki sahə üzrə yolun ümumi uzunluğu 46,2 kilometrdir. Burada 8 hərəkət zolağı, 5 yol qovşağı
yaradılacaqdır. Layihənin 89-111-ci kilometrləri üzrə dəyəri 58,27 milyon dollar, 111-134-cü kilometrləri
üzrə isə 65,53 milyon dollardır. Hər iki hissə üzrə bir kilometr yol 4,8 milyon dollara başa gələcəkdir.
Qeyd olundu ki, 1B texniki dərəcəli yolun bu hissəsində 2 qovşaqda 2 yolötürücü, 3 körpü, 5
yükqəbuledici qurğu olacaqdır. Bundan əlavə, 4 yeraltı piyada və nəqliyyat keçidi də nəzərdə tutulmuşdur.
Dörd hərəkət zolağı olacaqdır ki, onun da hər birinin eni 3,75 metr təşkil edəcəkdir. Magistralın əsas
xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, burada avtomobillərin hərəkətini çoxsaylı yol qovşaqları
tənzimləyəcəkdir. Rusiya sərhədinə qədər uzanacaq yol boyu ötürücülər də tikiləcəkdir. Bunlar su və digər
kommunikasiya xətləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tikinti işlərinin 2008-ci ilin sonunadək başa çatdırılması
planlaşdırılır.
İLHAM ƏLİYEV: Mən gəlmişəm ki, özüm görüm, işlər necə gedir. Görürəm ki, yaxşı gedir. Artıq
işə başlanılıb və ümid edirəm ki, yol müəyyən olunmuş vaxtda istismara veriləcəkdir. Beləliklə, bizi Rusiya
sərhədi ilə birləşdirən yol tam yüksək standartlara cavab verəcəkdir.
Eyni zamanda, Bakı-Gürcüstan sərhədi yolunda işlər gedir, Bakı-Astara yolunda, yəni bizi üç ölkə
ilə birləşdirən yolların tikintisi ümid edirəm ki, vaxtında başa çatacaqdır.
ZİYA MƏMMƏDOV (nəqliyyat naziri): Cənab Prezident, Sizin tapşırığınızla Şamaxı
istiqamətində də işlərə başlanılıbdır.
İLHAM ƏLİYEV: Bəli, o artıq daxili yollardır. O da lazımdır.
ZİYA MƏMMƏDOV: Cənab Prezident, orada magistral yolun tikintisinə də başlanıbdır və
intensiv iş gedir.
İLHAM ƏLİYEV: Bakıdan Şamaxıya, ondan sonra Qəbələ, İsmayıllı və axıra qədər.
Bildirildi ki, Bakı-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi avtomobil yolu boyunca ən çox qovşaq və
ötürücülər magistralın 111-134-cü kilometrliyində inşa olunacaqdır.
Dövlətimizin başçısı yol boyu mövcud olan körpülərin də təmirinin vacibliyini vurğuladı.
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İLHAM ƏLİYEV: Bu yolun tikintisi zamanı, gərək köhnə körpüləri də bərpa edək.
ZİYA MƏMMƏDOV: Bəli nəzərdə tutulubdur.
İLHAM ƏLİYEV: Sumqayıt ərazisində, Sumqayıtın çıxışında bir neçə körpü var. Həm də onların
xarici görünüşü çox bərbaddır.
CAVİD QURBANOV (“Azəryolservis” ASC-nin sədri): Cənab Prezident, Sumqayıt ərazisindəki
dairədə 7 körpü olacaqdır.
ZİYA MƏMMƏDOV: Cənab Prezident, Xırdalan dairəsi, respublika post-patrul xidməti yerləşən
ərazidə də qovşaq vardır.
İLHAM ƏLİYEV: Bəli, yəni gərək bütün körpülər təmir olunsun.
XXX
Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, Bakı-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi avtomobil
yoluna alternativ olaraq dəniz sahili boyunca sərhədə qədər yeni avtomobil yolunun çəkilməsi üçün texniki
imkanlar vardır. Abşeron rayonu ərazisindən başlayacaq alternativ yol magistral boyunca nəqliyyat
vasitələrinin hərəkətini tənzimləyəcək, bölgədə turizmin inkişafı üçün əlavə imkanlar yaradacaqdır.
Prezident İlham Əliyev paytaxt daxilində də alternativ yolların çəkilməsinin zəruriliyini diqqətə
çatdırdı. Qeyd olundu ki, Heydər Əliyev prospektində bərpa işləri aparmaq üçün alternativ yol hazır
olmalıdır. Yeni yolun layihəsi demək olar ki, artıq hazırdır və son tamamlama işləri gedir.
ZİYA MƏMMƏDOV: Cənab Prezident, Sizin tapşırığınızla Mehdiabad qəsəbəsindən Pirşağı
istiqamətinə gedən ikixətli yol hazırdır.
İLHAM ƏLİYEV: Bəli, onu etmisiniz. Onu o vaxt məndən xahiş etmişdilər ki, o yolu axıradək
davam etdirək.
ZİYA MƏMMƏDOV: Cənab Prezident, məruzə edirik ki, o yolun çəkilişi tamamilə başa
çatdırıldı.
XXX
Prezident İlham Əliyev strateji əhəmiyyətə malik bu yolun dünya standartlarına uyğun tikilməsinin
zəruriliyini vurğuladı, işlərin vaxtında və keyfiyyətlə başa çatdırılması üçün müvafiq tövsiyə və
tapşırıqlarını verdi.
Sonra Prezident İlham Əliyev Dəvəçidə aparılan abadlıq-quruculuq işləri ilə maraqlandı.
Dəvəçi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov Taxtakörpü su anbarının tikintisində
yerli işçi qüvvəsindən istifadə olunduğunu, rayonda yeni iş yerlərinin açıldığını bildirdi. Qeyd etdi ki,
Pirəbədil kəndində 12 hektar ərazidə yeni şəhərciyin salınması planlaşdırılmışdır. Bu şəhərcik Yazıçılar
Birliyi, Bəstəkarlar və Rəssamlar ittifaqları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yeni şəhərciyin salınması rayonda
18 kilometr uzunluğunda yeni yolun çəkilməsi deməkdir. Bununla da 10 kəndin yol problemi həll
olunacaqdır.
Dövlətimizin başçısı rayonun turizm potensialını nəzərə alaraq, burada genişmiqyaslı tədbirlərin
həyata keçirilməsinin vacibliyini bildirdi.
İLHAM ƏLİYEV: Bu rayonun turizm potensialı çox güclüdür. Firmaları bu işə cəlb edin, amma
baxın ki, keyfiyyətli tiksinlər. Bəzən turizm obyektləri bir az keyfiyyətsiz tikilir. Amma gərək bu
obyektlərin həm xarici görünüşü, həm rəngləri, həm də oradakı şərait müasir səviyyədə olsun.
NOVRUZ NOVRUZOV: Cənab Prezident, burada Çıraqqala var.
İLHAM ƏLİYEV: Bilirəm, mən orada dəfələrlə olmuşam.
NOVRUZ NOVRUZOV: Çox gözəl yerdir. Amma primitiv formada tikiblər.
İLHAM ƏLİYEV: Bəli, primitivdir.
NOVRUZ NOVRUZOV: Ancaq məsələ qaldırmışıq ki, ora tamamilə böyüməli,
yeniləşdirilməlidir.
İLHAM ƏLİYEV: Mən bilirəm, o layihə var. Mənə məruzə olunubdur. Orada dünya səviyyəli bir
kurort yaratmaq lazımdır. Çünki o suyun keyfiyyəti çox yüksəkdir. O, müalicəvi sudur.
Sağ olun.
AZƏRTAC
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Azərbaycan Prezidenti Dəvəçi rayonunun turizm imkanlari ilə maraqlanmışdır
(24 avqust 2007-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 24-də
respublikamızın şimal bölgəsinə səfəri çərçivəsində Dəvəçi rayonu ərazisində turizmin inkişafı ilə əlaqədar
bir sıra ərazilərə baxmışdır.
Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Hüseynqulu Bağırov dövlətimizin başçısına dəniz sahilində,
Dəvəçi limanında yerləşən ərazinin göstəriciləri barədə məruzə etdi.
Prezident İlham Əliyev burada turizmin inkişafı barədə tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva dəniz sahilində kvadrosiklla gəzintiyə
çıxdılar.
Daha sonra dövlətimizin başçısı və xanımı çay süfrəsinə qonaq oldular.
AZƏRTAC
2007, 25 avqust
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Xaçmaz
➢
➢
➢
➢
➢

2004, 21 iyul
Xaçmaz inkişaf yolundadır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
“Qafqaz” konserv zavodu ilə tanışlıq
Prezident İlham Əliyevin jurnalistlərə müsahibəsi
“Xan arx” kanalı Xaçmazda suvarma problemini həll edəcəkdir
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xudat sərhəd dəstəsinin şəxsi heyəti ilə görüşmüşdür:
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin nitqi

2005, 26 iyul
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xaçmaza səfəri: Xaçmaz uşaq-gənclər idman məktəbi ilə
tanışlıq
➢ Heydər Əliyev parkı ilə tanışlıq
➢ Heydər Əliyev muzeyi ilə tanışlıq
➢ Heydər Əliyev parkında Xaçmaz rayonunun sakinləri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
➢ Xaçmazda biznes forum və kredit yarmarkası keçirilmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
➢ Xaçmaz regional turizm informasiya mərkəzinin açılışı
➢ Xaçmazda özəl klinika istifadəyə verilmişdir
➢ “Qafqaz” konserv zavodu ilə tanışlıq
2006, 7 dekabr
Xaçmaz modul tipli elektrik stansiyasının açılış mərasimi: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
“Qoşa Qapı” Xaçmaz şəhərinin rəmzidir
Tarix-diyarşünaslıq muzeyi ilə tanışlıq
Şəxsiyyətlər muzeyi Xaçmaza yaraşıq verir
Mədəniyyət və istirahət parkı ilə tanışlıq
Xalça muzeyinin açılışı
YAP Xaçmaz rayon təşkilatının yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin YAP Xaçmaz rayon təşkilatının fəalları ilə görüşü: Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
➢ Dövlətimizin başçısı Xudat şəhərində olmuşdur
➢ “Malibu”, “Palma” Və “Atlant” istirahət mərkəzləri ölkəmizdə turizmin inkişafının göstəricisidir
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

2008, 27 sentyabr
Xaçmaz rayonu: Rəsm qalereyası ilə tanışlıq
Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Evi yeni görkəm almışdır
Xaçmaz ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
Akademik Zərifə xanım Əliyeva adına 8 nömrəli məktəb-lisey ilə tanışlıq
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Xaçmaz inkişaf yolundadır
(21 iyul 2004-cü il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin gün, Xudat sərhəd dəstəsində keçirdiyi görüşdən sonra
Xaçmaz şəhərinə gəldi.
Şəhərin mərkəzinə toplaşmış on minlərlə insan Prezident İlham Əliyevi və onun xanımı Mehriban
Əliyevanı hərarətli alqışlarla və səmimiyyətlə qarşıladılar.
Xaçmazın mədəniyyət və istirahət parkında Prezident İlham Əliyevin sakinlərlə görüşü oldu.
Görüşü giriş sözü ilə açan rayon ağsaqqalı, Yalama bələdiyyəsinin sədri Vaqif Sərdarov
xaçmazlılar adından Prezident İlham Əliyevi salamladı. O bildirdi ki, Azərbaycanın bütün yerlərində
olduğu kimi, Xaçmazda da geniş quruculuq və abadlıq işləri aparılır. Yeni iş yerləri açılır, sahibkarlığa
böyük diqqət və qayğı göstərilir. Bütün bunlar ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasətinin layiqli
davamçısı Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi ardıcıl tədbirlər nəticəsində mümkün olmuşdur.
Xaçmazlılar Azərbaycan Prezidentinin uğurlu xarici siyasətini də dəstəkləyir, onun rəhbərliyi altında
beynəlxalq aləmdə ölkəmizin mövqeyinin gündən-günə güclənməsini böyük sevinc hissi ilə qarşılayırlar.
Yalama bələdiyyəsinin sədri Prezident İlham Əliyevə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adını
daşıyan fonda hədiyyə etmək üçün xaçmazlılar adından gözəl xalça təqdim etdi.
***
Dövlətimizin başçısı görüş iştirakçıları qarşısında nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
Əziz xaçmazlılar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Sizə öz dərin hörmət və məhəbbətimi bildirirəm.
Bu, mənim Xaçmaza ilk gəlişim deyildir.. Mən Xaçmazda dəfələrlə olmuşam və hər dəfə çox böyük
təəssüratla Bakıya dönmüşəm. Xalqı-mızın ümummilli lideri Heydər Əliyev demişkən, Xaçmaz
Azərbaycanın ən gözəl guşələrindən biridir. Bu, həqiqətən belədir. Buranın çox gözəl təbiəti, iqlimi var.
Amma hesab edirəm ki, Xaçmazın ən böyük sərvəti sizlərsiniz, qəhrəman, vətənpərvər insanlar, zəhmətkeş
xaçmazlılardır.
Mən son dəfə Xaçmazda keçən, ilin sentyabrında olmuşdum. Burada yeni böyük emal müəssisəsi
açılırdı, mən də açılışda iştirak edirdim. O zaman mən bildirdim ki, vaxtilə belə bir müəssisənin yaradılması
ilə əlaqədar xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevə müraciət olunmuşdu. Onun məsləhətinə ehtiyac
var idi ki, bu zavod hansı rayonda tikilsin. Xatırlayıram, Heydər Əliyev demişdi ki, bunu Xaçmazda tikin.
Bu zavod Xaçmazda tikildi və bu gün "Qafqaz" konserv zavodu çox gözəl fəaliyyət göstərir. Orada insanlar
çalışır, kəndlilər öz məhsulunu zavoda təhvil verirlər. Beləliklə, Azərbaycanda ən yüksək standartlara cavab
verən yeni müəssisə yaranmışdır. Mən bu gün oraya gedəcək, zavodun fəaliyyəti ilə tanış olacağam.
Bilirsiniz ki, seçkilərdən sonra Azərbaycanda qəbul edilmiş proqramlar çərçivəsində böyük işlər
görülür. Bu işlərin təməli 1993-cü ildə qoyulmuşdur. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyə
gəlişindən sonra ölkə iqtisadiyyatına böyük həcmdə xarici sərmayə qoyuldu. Ölkə iqtisadiyyatı inkişaf
etməyə başladı. Xüsusilə kənd təsərrüfatı inkişaf etməyə başladı. Torpaq islahatı aparıldı. Bu gün bu siyasət
davam etdirilir, o cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində bu yaxınlarda çox ciddi addımlar
atılacaqdır.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarnının həcmi ildən-ilə artır. Hamımız onu da bilirik ki,
texnika-mız kifayət qədər yoxdur, bu texnikanın alınması üçün müəyyən tədbirlər görüləcəkdir. Əminəm
ki, bu addımlar atılandan sonra bu istiqamətdə daha da böyük işlər görüləcəkdir.
Azərbaycanın hər bir bölgəsi inkişaf edir. Minlərlə, on minlərlə yeni iş yerləri açılır. Seçkilərdən
keçən dövr ərzində Xaçmaz rayonunda da iş yerlərinin açılması üçün böyük səylər göstərilmiş, böyük
uğurlar əldə edilmişdir.
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Dünən Qubada böyük bir tədbir keçirildi. Orada Xaçmazdan olan sahibkarlar da iştirak edirdilər.
Mən onlarla da görüşdüm, məhsulları ilə tanış oldum. Görürəm ki, bu meyllər güclənir. Azərbaycanda
sahibkarlar sinfi yaranır, güclənir. Bu bizim gələcək inkişafımızın ən başlıca amilidir.
Azərbaycanın neft strategiyası uğurla inkişaf edir və bu istiqamətdə görülmüş işlər göz
qabağındadır. Heydər Əliyev tərəfındən həyata keçirilən neft strategiyası uğurla davam edir. Qeyri-neft
sektorunun inkişafı, bölgələrin, rayonların inkişafı, abadlaşması indi bizim prioritet məsələ-mizdir. Bu
məqsədlə seçkilərdən sonrakı real vəziyyətlə, problemlərlə tanış olmaq üçün, insanların həyatı ilə yaxından
tanış olmaq, problemləri dinləmək üçün bölgələrə səfərlər edirəm. Artıq müxtəlif rayonlarda olmuşam, bu
gün də Xaçmazdayam. Dünən Qubadaydım, bu gün səhər Qusarda olmuşam. Dünən səhər gələrkən
Siyəzəndə, Dəvəçidə də əhali ilə görüşmüşəm. Hər şeyi öz gözlərimlə görməliyəm. Harada problem varsa,
aradan qaldırılmalıdır. Harada uğur varsa, gərək o, təqdirlə qarşılansın.
Mən seçkilərdən əvvəl söz vermişdim ki, Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı üçün əlimdən gələni
əsirgəməyəcəyəm. Seçkilərdən sonra qəbul olunmuş proqramlar, xüsusilə regional inkişaf proqramı bu gün
uğurla həyata keçirilir. Qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr öz həllini tapır. O cümlədən sosial məsələlər
həllini tapır, əmək haqları qaldırılır, minimum əmək haqqı artırılıbdır. Gələn il yenə do qaldırılacaq və
ildən-ilə Azərbaycan vətəndaşları daha yaxşı yaşayacaqlar. Beşillik proqram həyata keçiriləndən sonra
Azərbaycan iqtisadi cəhətdən daha da güclənəcək, inkişaf edəcəkdir. Bizim məqsədimiz Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini daha da möhkəmləndirmək, ölkənin milli maraqlarını daha da yüksək səviyyədə
qorumaq, ordumuzu gücləndirməkdir.
Bu gün sərhəd dəstəsində idim. Orada böyük işlər görülübdür. Bizim Sərhəd Qoşunlarımızın da
fəaliyyəti çox yüksək səviyyədədir. Bu, məni çox sevindirir. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanın bütün
vətəndaşları - kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar, müəllimlər, həkimlər, hərbçilər, - bir sözlə, hamı ildənilə daha da yaxşı yaşasın.
Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda işləyən insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün
onların əmək haqları qaldırılacaqdır. Qeyri-dövlət neft sektorunda çalı-şanlara, sahibkarlıqla məşğul
olanlara da dövlət tərəfindən qayğı göstərilir. Bu il 100 milyard manat kredit nəzərdə tutulmuşdur. Bu
kreditdən istifadə nəticəsində minlərlə yeni iş yerləri açılacaqdır.
Azərbaycanın iqtisadi potensialı ildən-ilə güclənir. Büdcəmiz artır. Gələn ilin büdcəsi də artacaqdır.
Bu da, öz növbəsində, kreditlərin daha böyük həcmdə verilməsinə imkanlar yaradacaqdır. Mən verdiyim
bütün vədlərə sadiqəm. Seçkilərdən əvvəl verdiyim hər bir sözümün üstündə dururam və bunların hamısını
da sizlərin dəstəyi ilə yerinə yetirəcəyəm.
Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasəti davam etdirilir. Bu siyasət xalqı-mız tərəfindən dəstəklənir.
Prezident seçkilərində mən bu dəstəyi bir daha hiss etdim. Mən bu böyük etimadı doğruldacağam.
Əziz dostlar!
Mən çox şadam ki, bu gün sizinlə birlikdəyəm, Xaçmazdayam, sizinlə görüşürəm. Mən bundan
sonra da Xaçmaza gələcəyəm, bütün bölgələrə gedəcəyəm. Mənim səfərlərim hansısa təbliğat, yaxud da
seçkiqabağı kampaniya xarakteri daşımır. Azərbaycanın Prezidenti kimi Azərbaycan xalqı ilə birlikdə
olmalıyam və birlikdəyəm. Azərbaycanın hər bir rayonu, hər bir kəndi mənim üçün doğmadır, əzizdir. Ona
görə bundan sonra biz sizinlə tez-tez görüşəcəyik, birlikdə doğma Vətənimizi, müstəqil Azərbaycanımızı
daha da gücləndirəcəyik.
Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.
AZƏRTAC
2004, 21 iyul
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“Qafqaz” konserv zavodu ilə tanışlıq
(21 iyul 2004-cü il)
Prezident İlham Əliyev Xaçmaz sakinləri ilə görüşdən sonra Azərsun Holdinq şirkətinin “Qafqaz”
konserv zavoduna gəldi. Dövlətimizin başçısı ilk olaraq zavodun yaxınlığındakı nümunəvi tarlaya baş çəkdi
və burada yetişdirilən yüksək keyfiyyətli tərəvəz məhsulları ilə tanış oldu.
Sonra Prezident İlham Əliyev konserv zavodunun sexlərinə gəldi. Burada quraşdırılmış müasir
avadanlıqlarla tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, indi zavodda istehsal olunan şirələr, ət
konservləri, müxtəlif tərəvəz və meyvələrdən hazırlanmış yüksək keyfiyyətli konserv məhsulları nəinki
ölkəmizdə, habelə onun hüdudlarından kənarda da yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan Prezidenti sexləri
gəzərək, burada çalışan işçilərlə görüşüb səmimi söhbət etdi.
AZƏRTAC
2004, 21 iyul
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Prezident İlham Əliyevin jurnalistlərə müsahibəsi
(21 iyul 2004-cü il)
Konserv zavodu ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev səfərdə onu müşayiət edən
jurnalistlərin suallarına cavab verdi.
SUAL: Cənab Prezident, Siz regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramının
icrasından razısınızmı?
CAVAB: Bəli razıyam. Bu proqram icra edilir. Yəni bunun müəyyən göstəriciləri vardır – nə qədər
yeni iş yerləri açılmalı, müəssisələr yaradılmalıdır. Demək istəyirəm ki, başlanğıc çox yaxşıdır və gərək biz
bu templə gedək.
SUAL: Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı Sizin bir neçə bəyanatlarınız olubdur...
CAVAB: Burada elə bir yenilik yoxdur. Problemin sülh yolu ilə həlli üçün hələ də imkanlar vardır.
Mənim Minsk qrupunun həmsədrləri ilə də görüşüm oldu və xarici işlər nazirləri də görüşürlər. Lakin
müəyyən məsələlər var və mən dəfələrlə bəyan etmişəm ki, bu məsələlərdə Azərbaycan heç vaxt güzəştə
getməyəcəkdir. Bunlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyidir. Bu məsələlər, ümumiyyətlə,
müzakirə olunmur. Bunu mən həmsədrlərə də bəyan etmişəm və Ermənistan tərəfi də bu mövqeyi bilir.
Bunun xaricində, əlbəttə ki, danışıqlar aparıla bilər.
SUAL: Siz Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri Merzlyakovun bəyanatlarına necə münasibət
bəsləyirsiniz?
CAVAB: Mənimlə görüşdə Merzlyakov heç bir bəyanat səsləndirməmişdir. Minsk qrupuna
gəldikdə isə, biz bu qrupun yalnız müşahidəçi rolu oynamasına və bəyanatlar verməsinə razı ola bilmərik.
Əgər onlar vasitəçidirsə, gərək öz mandatları çərçivəsində vasitəçiliklərini etsinlər. Bu baxımdan mən
onların fəaliyyətinin davam etməsini istəyirəm. Hələlik Minsk qrupundan başqa mexanizm yoxdur. Əgər
biz bu qrupdan imtina ediriksə, onda, ümumiyyətlə, danışıqları dayandırmalıyıq. Hələlik mən buna ehtiyac
duymuram. Qeyd etdiyim kimi, imkanlar hələ tükənməyibdir. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanın
öz tələbləri və şərtləri vardır və bu tələblərdən geri çəkilməyəcəkdir.
AZƏRTAC
2004, 21 iyul
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“Xan arx” kanalı Xaçmazda suvarma problemini həll edəcəkdir
(21 iyul 2004-cü il)
İyulun 21-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xaçmazda “Xan arx” kanalının çəkilməsi ilə
bağlı görülən işlərlə tanış olmuşdur.
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin sədri Əhməd Əhmədzadə dövlətimizin başçısına
məlumat verdi ki, Qusar, Xaçmaz və Dəvəçi rayonlarının suvarma şəbəkələrini özündə birləşdirəcək bu
kanalın 32 kilometri Xaçmaz rayonu ərazisindən keçir. Kanal istifadəyə verildikdən sonra rayonun 40700
hektar əkin sahəsinin suvarılmasına imkan yaradacaqdır. Bu, o deməkdir ki, Xaçmaz ərazisindəki
torpaqların 90 faizinin suvarılma problemi həll olunacaqdır. Kanalın çəkilişinin birinci mərhələsi artıq başa
çatmışdır. Bu işlərə 9,3 milyon ABŞ dolları həcmində vəsait xərclənmişdir. İndi kanalın ikinci mərhələsində
işlər gedir və buna 9,6 milyon ABŞ dolları vəsait sərf olunacaqdır. Burada tikinti işləri yanvar ayından
aparılır və tezliklə başa çatdırılacaqdır.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkənin şimal bölgəsinə səfərini başa çatdıraraq, iyulun 21-də
axşamüstü Bakıya qayıtdı.
AZƏRTAC
2004, 21 iyul
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xudat sərhəd dəstəsinin şəxsi heyəti ilə görüşmüşdür
(21 iyul 2004-cü il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 21-də Xudat sərhəd dəstəsinin şəxsi heyəti ilə
görüşmüşdür.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, Sərhəd Qoşunlarının komandanı general-leytenant Elçin Quliyev
Azərbaycan Prezidentini, Ali baş komandanı qarşıladı və ona raport verdi.
Ali baş komandan İlham Əliyev əsgərləri salamladı.
Əsgərlərin ifasında Azərbaycanın dövlət himni səsləndi.
Görüşü Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-leytenant Elçin Quliyev açdı.
DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİNİN RƏİSİ, SƏRHƏD
QOŞUNLARININ KOMANDANI
GENERAL-LEYTENANT ELÇİN QULİYEVİN
ÇIXIŞI
- Cənab Ali baş komandan!
Dövlətimizin gələcəyi, xalqımızın rifahı naminə gərgin iş rejiminə baxmayaraq, şəxsi heyətimizi
Ali baş komandanla görüşmək şərəfinə layiq bilərək, bu günü Dövlət Sərhəd Xidmətinin həyatında
əlamətdar etdiniz. İcazə verin, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin bütün şəxsi heyəti
adından Sizi salamlayaraq, bu tarixi hadisə ilə əlaqədar keçirdiyimiz iftixar hissi ilə yanaşı, dərin
minnətdarlığımızı və ehtiramımızı çatdırım.
Cənab Ali baş komandan!
Cənab çavuşlar, gizirlər və əsgərlər!
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəxsi heyəti tərəfindən dövlət sərhədlərinin
mühafizə altına götürülməsi, Sərhəd Qoşunlarının formalaşması və təşəkkül tapması, əldə edilmiş uğur və
nailiyyətlərimiz böyük öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq,
Azərbaycan gənclərinin ali hərbi təhsil müəssisələrinə cəlb edilməsi, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi
məktəbin yaradılması, azərbaycanlı sərhədçi-zabit kadrlarının yetişdirilməsi, respublika ərazisində yerləşən
sərhəd dəstələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində dahi öndərimizin gördüyü işlərin
nəticəsidir ki, Azərbaycan Respublikası keçmiş sovet respublikaları arasında öz sərhədlərini müstəqil
qoruyan ilk dövlət olmuşdur. Qürur hissi ilə qeyd edirəm ki, üçrəngli bayrağımızın Azərbaycanın Silahlı
Qüvvələrində ilk dəfə olaraq, 1992-ci il sentyabrın 29-da ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin göstərişi
və bilavasitə iştirakı ilə Naxçıvan sərhəd dəstəsində qaldırılması Azərbaycanın sərhəd mühafizəsi tarixində
ən şanlı səhifələrdəndir.
Müstəqillik əldə etdikdən sonra qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri də şimal və şimal-qərb
sərhədlərinin mühafizə altına götürülməsi idi. Həmin dövrdə ölkədəki xaos və hərc-mərclik dövlət
sərhədlərinin mühafizə altına götürülməsinə ciddi maneələr yaratmışdı. 1993-cü ildə ümummilli liderimizin
hakimiyyətə qayıdışı ordu quruculuğunun bütün sahələrində olduğu kimi, Sərhəd Qoşunlarının da
inkişafında, o cümlədən sərhədlərin mühafizə altına götürülməsi işində mühüm rol oynadı. Yarandığı
müddətdə zəruri sərhəd infrastrukturu olmayan Xudat sərhəd dəstəsi qısa müddət ərzində müasir sərhəd
xidməti tələblərinə cavab verən mobil sərhəd dəstəsi səviyyəsinə yüksəlmişdir. Xidmət müddəti ərzində
sərhəd dəstəsinin əldə etdiyi nailiyyətlər sırasında dövlətçiliyimiz əleyhinə fəaliyyət göstərən separatçı və
cinayətkar qrupların, yaraqlı dəstələrin zərərsizləşdirilməsi, dövlət sərhədində 25 sərhəd məntəqəsinin
tikilib istifadəyə verilməsi, beş minə yaxın sərhəd pozucusunun saxlanılmasını, dövlət sərhədində külli
miqdarda qaçaq malın, narkotik maddələrin, silah-sursatın, alışdırıcı və partlayıcı maddələrin
keçirilməsinin qarşısının alınmasını qeyd etmək istərdim.
Önəmlidir ki, bu nailiyyətlərin və aparılmış quruculuq işlərinin arxasında yerli əhalinin sərhədçilərə
dəstəyi, icra hakimiyyəti və hüquq mühafizə orqanlarının yaxın köməyi durmuşdur. Sərhəd rejimi haqqında
təsəvvürə malik olmayan yerli əhali bu gün dövlət sərhədinə müqəddəs məfhum kimi münasibət bəsləyir.
Bununla yanaşı, Rusiya Federasiyası ilə ikitərəfli münasibətlərin dostluq və faydalı əməkdaşlıq
müstəvisində inkişafı, bu istiqamətdə Azərbaycan Prezidenti tərəfindən atılan ciddi addımlar sərhəd
mühafizəsinin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasına, transsərhəd əlaqələrinin genişləndirilməsinə öz
müsbət təsirini göstərir.
Möhtərəm Prezident,

16

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Yaradıcısı dahi Heydər Əliyev olan Dövlət Sərhəd Xidməti gələcəyinə inamla baxır. Bu,
ümummilli liderimizin və Sizin Azərbaycanın sərhəd mühafizəsinə və Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəxsi
heyətinə göstərdiyiniz qayğının nəticəsidir. Bu gün biz qarşımızda duran vəzifələrin müasir tələblər
səviyyəsində yerinə yetirilməsi üçün tədbirlər görürük. Bu məqsədlə perspektiv inkişaf proqramı
hazırlanmışdır və həyata keçirilir. Həmin proqram əsasında dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin
edilməsi, o cümlədən beynəlxalq terrorizmə, qeyri-leqal miqrasiyaya, narkotik vasitələrin qanunsuz
dövriyyəsinə, qaçaqmalçılığa qarşı mübarizədə imkanlarımızın genişləndirilməsi, yeni sərhəd
məntəqələrinin əsaslı tikintisi, dövlət sərhədində mühəndis-texniki qurğuların bərpa edilməsi, qoşunların
döyüş və səfərbərlik hazırlığının artırılması, müasir idarəetmə infrastrukturunun yaradılması, kadrların
təkmilləşdirilməsi, buraxılış məntəqələrində sərhəd nəzarətinin müasir tələblər səviyyəsində təşkil
edilməsi, beynəlxalq sərhəd əməkdaşlığının inkişafı, şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji durumunun yüksək
səviyyədə saxlanılması, hərbi qulluqçuların maddi, sosial, hüquqi təminatının yaxşılaşdırılması üzrə
mühüm tədbirlər görülür. Xəzər dənizində dövlət sərhəd mühafizəsinin gücləndirilməsi, neft yataqlarının
və ixrac boru kəmərlərinin mühafizəsi qarşımızda duran əsas vəzifələrdəndir. Bu məqsədlə cari ilin may
ayında Lənkəran, Xudat və Şəmkir sərhəd dəstələrinin gözətçi gəmilərinin və aviasiyasının cəlb edilməsi
ilə Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus bölməsində taktiki təlimlər keçirilmişdir.
2003-2004-cü illərdə Dövlət Sərhəd Xidmətinə ayırdığınız vəsaitlə, əsasən, aşağıdakı işlər
görülmüşdür: Zaqatala, Horadiz və Şəki sərhəd dəstələrində, 40-a yaxın sərhəd zastavasının, sərhədçilərin
hazırlanması üçün təlim-tədris mərkəzinin tikintiləri başa çatdırılmışdır. Xudat və Zaqatala sərhəd
dəstələrində hərbi şəhərciklərin, idman komplekslərinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin mərkəzi aparatının və
hərbi hospitalının tikintisi yaxın zamanda yekunlaşacaqdır.
Möhtərəm Prezident, cari ilin yanvar ayından etibarən Dövlət Sərhəd Xidməti ilə əlaqədar 8 fərman
və sərəncam imzalamağınız, o cümlədən normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, şəxsi heyətin say
tərkibinin artırılması, Naxçıvan sərhəd dəstəsinin bazasında sərhəd diviziyasının yaradılması və digər
tədbirlər sərhəd xidmətinə xüsusi diqqətinizin təzahürüdür. Bu, bizim şəxsi heyətimizi xidmətdə daha
yüksək nailiyyətlər əldə etməyə ruhlandırmışdır. Bu münasibət bizim üçün şərəf və böyük etimaddır. Biz
bu məsuliyyəti dərk edir, qarşımızda qoyduğunuz vəzifələri və göstərişlərinizi yüksək səviyyədə icra etmək
üçün daim çalışırıq.
Möhtərəm Prezident, cənab Ali baş komandan! Bütün şəxsi heyətimiz adından Sizi əmin edirəm
ki, Heydər Əliyev ideyalarına sadiq olan Azərbaycan sərhədçiləri Prezidentə, dövlətimizə və xalqımıza
ləyaqətlə xidmət edəcək, dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsini təmin edərək, göstərdiyiniz yüksək
etimadı doğruldacaqdır.
XXX
Prezident İlham Əliyev sərhədçilər qarşısında nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
nitqi
-Əziz sərhədçilər!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, seçdiyiniz şərəfli peşənizdə uğurlar arzulayıram.
Hər bir dövlət üçün sərhəd qoşunları dövlət müstəqilliyinin əsas əlamətlərindən biridir. Azərbaycan
dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ilk vaxtlar Sərhəd Qoşunları yox idi. Sərhədlərimiz, demək olar
ki, qorunmurdu və şəffaf idi. Əfsuslar olsun ki, müstəqilliyimizin ilk illərində bu sahəyə diqqət yetirilmirdi.
Azərbaycan müxtəlif xarici ünsürlər üçün açıq ölkəyə çevrilmişdi. O illərdə ölkəmiz terrora məruz
qalmışdı, erməni terrorist təşkilatları tərəfindən 32 terror aktı törədilmiş, bunların nəticəsində 2 mindən çox
insan həlak olmuşdu. Azərbaycanın sərhədləri qorunmurdu və ölkəmizin müstəqilliyi böyük təhlükə altında
idi.
Ümumiyyətlə, 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan yalnız formal olaraq dövlət kimi fəaliyyət
göstərirdi. Ölkəmiz öz siyasətini azad şəkildə apara bilmirdi və müxtəlif ölkələrin bəzi dairələrinin təsiri
altına düşmüşdü. Yalnız və yalnız xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan
sonra Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini qorumağa, möhkəmləndirməyə başladı. Bu gün Azərbaycan tam
mənada müstəqil dövlət kimi yaşayır və fəaliyyət göstərir, dünyada müstəqil xarici, iqtisadi siyasət aparır.
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Bütün başqa sahələrdə də apardığımız siyasət tam sərbəst və azad şəkildə həyata keçirilir. Biz Azərbaycan
xalqının milli maraqlarını qoruyuruq və bu maraqları hər şeydən üstün tuturuq. Bu gün ölkəmizə təsir edə
bilən heç bir qüvvə yoxdur. Biz bu müstəqilliyimizi heç vaxt əldən verməyəcəyik. Azərbaycanın Prezidenti
kimi mən öz müstəqil siyasətimi aparacağam. Bu siyasət xalqın iradəsi ilə aparılır. Xalqımızın iradəsi və
maraqları mənim üçün hər şeydən üstündür.
1993-cü ilə qədər Azərbaycan bütün sahələrdə ağır böhran keçirirdi. İqtisadiyyatımız dağılmışdı,
ölkəmiz xaricdə öz mövqelərini qoruya bilmirdi, Ermənistan tərəfindən edilmiş təcavüz torpaqlarımızın
itirilməsi ilə nəticələnmişdi, daxildə gedən xoşagəlməz proseslər ölkəmizi içəridən dağıdırdı. Daxili sabitlik
pozulmuş və xalqımız böyük bəlalarla üzləşmişdi. Bütün başqa sahələrdə olduğu kimi, Sərhəd Qoşunlarının
yaradılması istiqamətində də Heydər Əliyevin siyasəti həlledici rol oynadı. Onun siyasəti nəticəsində
Azərbaycan bütün sahələrdə inkişaf etdi – iqtisadiyyat tərəqqi etdi, xarici siyasətdə böyük uğurlar əldə
olundu. Ölkəmizdə mövcud olan sosial problemlər öz həllini tapırdı və gördüyünüz kimi, bu siyasət bu gün
də davam etdirilir.
Sərhəd Qoşunlarının formalaşdırılmasında Heydər Əliyevin rolu müstəsna olmuşdur. Məhz onun
rəhbərliyi altında Azərbaycanda Sərhəd Qoşunları formalaşdı, gücləndi və bu gün ölkəmizin milli
maraqlarını çox ləyaqətlə qoruyurlar. Xalqımızın ümummilli liderinin qərarı ilə Sərhəd Qoşunları müstəqil
qurum kimi fəaliyyətə başladıqdan sonra bu istiqamətdə çox böyük müsbət dəyişikliklər baş vermişdir.
Mən çox şadam ki, bu gün Azərbaycanın Sərhəd Qoşunları bütün yüksək standartlara cavab verir və
ölkəmizin sərhədləri etibarlı şəkildə qorunur.
Mövcud olan zəmanənin öz çətinlikləri vardır. Bilirsiniz ki, dünyada ölkələr beynəlxalq terrorizmlə
mübarizədə birləşir. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan da terrora məruz qalmışdır. Ona görə də
sərhədlərimizin qorunması bu baxımdan da bizim üçün çox önəmlidir.
Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir. Ölkəmiz bu baxımdan bölgədə liderdir və onu
əldən vermir. Aparılmış iqtisadi islahatların, Heydər Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsi
nəticəsində Azərbaycan öz iqtisadi potensialını gücləndiribdir. Ölkəmizin maddi imkanları gündən-günə
yaxşılaşır və bu mövcud olan sosial problemlərin həll olunmasına şərait yaradır. Azərbaycanda əmək
haqları qaldırılır və demək istəyirəm ki, Sərhəd Qoşunlarında xidmət edən şəxsi heyətin əmək haqqı da
artırılacaqdır.
Azərbaycanın iqtisadi maraqları çox yüksək səviyyədə qorunmalıdır. Ölkəmizin iqtisadi
təhlükəsizliyi etibarlı şəkildə təmin olunmalıdır və bu sahədə Sərhəd Qoşunlarının da böyük rolu vardır.
Qaçaqmalçılığın qarşısının alınması, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə imkan verilməməsi bizim
üçün çox önəmlidir. Əlbəttə, problemlər də mövcuddur və onların aradan qaldırılması istiqamətində böyük
addımlar atılır. Əminəm ki, Sərhəd Qoşunları bundan sonra da qarşıda duran bütün vəzifələrin öhdəsindən
layiqincə gələcəkdir.
Azərbaycanın ən ağrılı problemi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
Bilirsiniz ki, ölkəmiz uzun illərdir bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyir. Əfsuslar olsun ki, aparılmış
bütün danışıqlar hələlik nəticə vermir. Vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürmüş tərəflərin fəaliyyəti də
nəticəsizdir. Bəzən səslənən təkliflər və çağırışlar reallığı əks etdirmir. Azərbaycanın işi haqq işidir. Bizim
torpaqlarımız işğal altındadır və beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Haqq-ədalət, iqtisadi imkanlar da
bizim tərəfimizdədir. Ordu quruculuğunda böyük işlər görülübdür. Bilirsiniz ki, bu sahəyə böyük diqqət
göstərilir, lazımi vəsait ayrılıbdır və bundan sonra da ayrılacaqdır. Bir neçə ildən sonra Azərbaycan iqtisadi
cəhətdən çox güclü dövlətə çevriləcəkdir. Əlbəttə ki, ölkəmiz hərbi cəhətdən də üstünlüyü daha da
möhkəmləndirəcəkdir.
Bir sözlə, bütün beynəlxalq normalar, reallıqlar Azərbaycanın tərəfindədir. Belə olan halda, bəzi
çağırışlar, xüsusilə güzəştlə bağlı təkliflər bizim tərəfimizdən müsbət reaksiya ilə qarşılana bilməz. Ərazi
bütövlüyü məsələlərində güzəşt ola bilməz! Mən bunu dəfələrlə bəyan etmişəm. Biz heç vaxt ərazi
bütövlüyü məsələsində güzəştə getməyəcəyik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. Biz
istəyirik ki, bunu sülh yolu ilə edək. Çalışırıq və hələ ki, imkanlarımız, ümidlərimiz tükənməyibdir. Amma
hər an, istənilən vaxt torpaqlarımızı başqa yolla, silahlı yolla azad etməyə hazır olmalıyıq. Bunu etmək
üçün bizim bütün imkanlarımız - Azərbaycan xalqının birliyi, səfərbərliyi, ölkəmizin güclü ordusu,
Azərbaycan rəhbərliyinin və xalqımızın iradəsi vardır.
Azərbaycan dövlətinin və hökumətinin siyasəti xalqımız tərəfindən dəstəklənir və bəyənilir. Bu iki
gün ərzində mən bunun bir daha şahidi oldum. Quba, Qusar rayonlarında keçirdiyim görüşlər məni bir daha
əmin etdi ki, Azərbaycan xalqı ölkədə aparılan siyasəti dəstəkləyir. Mən bu dəstəyi ötən il keçirilmiş
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Prezident seçkilərində də hiss etdim, gördüm və bu dəstəyə arxalanıram. Seçkilərdən ötən dövr ərzində
Azərbaycan bütün istiqamətlərdə çox uğurlu siyasət aparır. Ölkəmizin beynəlxalq əlaqələri inkişaf edir, biz
dünyada mövqeyimizi gücləndiririk, ikitərəfli münasibətlər sahəsində çox uğurlu siyasət aparılır, iqtisadi
baxımdan Azərbaycan inkişaf edir, əmək haqqı qaldırılır, digər sosial məsələlər öz həllini tapır. Heydər
Əliyevin əsəri olan və onun adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri uğurla inşa edilir. Mən şübhə
etmirəm ki, qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr, məqsədlər həyata keçiriləcəkdir.
Mən Sərhəd Qoşunlarının inkişafına böyük önəm verirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, Sərhəd
Qoşunlarının komandanlığı ilə mütəmadi olaraq əlaqə saxlayır, məsələlərlə maraqlanıram, mənə məruzələr
edilir, təkliflər verilir. İstəyirəm biləsiniz ki, verilən bütün təkliflərə müsbət cavab verilir. Sərhəd
Qoşunlarının inkişafına, onun infrastrukturunun yaradılmasına və güclənməsinə vəsait ayrılır. Bu vəsaitdən
səmərəli istifadə olunur və beləliklə, Azərbaycanda yeni sərhəd dəstələri, zastavalar yaradılır. Bu proses
davam etdiriləcəkdir. Mən qeyd etdim ki, Azərbaycanın Sərhəd Qoşunları qarşıda duran vəzifələri ləyaqətlə
yerinə yetirir. Amma biz istəyirik ki, Sərhəd Qoşunları daha da güclənsin. Bunu etmək üçün, əlbəttə ki,
maddi vəsait lazımdır və biz bu vəsaiti ayıracağıq. Azərbaycanın iqtisadi imkanları genişlənir. Ölkəmiz
ildən-ilə zənginləşir, öz mövqelərini daha da möhkəmləndirir. İlk növbədə, ordu quruculuğuna və Sərhəd
Qoşunlarının inkişafına vəsaitlər ayrılacaqdır.
Əziz sərhədçilər, mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Vətənimizin sərhədlərini ləyaqətlə
qoruyun. Əminəm ki, siz bu vəzifənin öhdəsindən bundan sonra da gələcəksiniz. Sizə yeni-yeni uğurlar,
cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.
XXX
Sonra Xudat sərhəd dəstəsinin şəxsi heyəti qaçaqmalçıların və sərhəd pozucularının yaxalanması,
silahla müxtəlif hərəkətlərin yerinə yetirilməsi, maneələri dəf etmək üzrə müxtəlif təlim nümunələri
göstərdilər.
Prezident İlham Əliyev şəxsi heyətin daha çox fərqlənmiş əsgər və zabitlərinə dövlət mükafatları
təqdim etdi.
Xudat sərhəd dəstəsinin şəxsi heyəti hərbi marşın sədaları altında Ali baş komandan İlham Əliyevin
qarşısından keçdi.
Dövlətimizin başçısına sərhəd dəstəsinin hərbi texnikası, rabitə vasitələri haqqında ətraflı məlumat
verildi. Prezident İlham Əliyev əsgər kazarmaları ilə, muzeylə tanış oldu və əsgər yeməkxanasında
sərhədçilərlə birlikdə nahar etdi.
AZƏRTAC
2004, 21 iyul
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xaçmaza səfəri
Xaçmaz uşaq-gənclər idman məktəbi ilə tanışlıq
(26 iyul 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, iyulun 26-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xaçmaz
rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısının pişvazına minlərlə xacmazlı çıxmışdı. Onların əllərində Azərbaycanın
dövlət bayraqları, ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin portretləri,
respublikamızın rəhbərini salamlayan süarlar yazılmış transparantlar var idi.
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Xaçmaz Uşaq-gənclər idman məktəbinin yeni binasına gəldi.
Dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı burada gül-çiçəklə qarşıladılar. Azərbaycan
Prezidenti rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, balaca idmançıların nümunəvi çıxışlarına baxdı, məktəblə tanış
oldu.
Məktəbin direktoru Nəriman Babayev bildirdi ki, Xaçmaz rayonunda idman məktəbi 1960-cı ildə
yaradılmışdır. İndi yaxşı şərait yaradılmış məktəbdə sərbəst güləş, cüdo, futbol və atletika üzrə 635 uşaq
məşğul olacaq, 30 müəllim-məşqçi çalışacaqdır.
Sonra dövlətimizin başçısı məktəbin qarşısına toplaşan insanlarla səmimi görüşüb söhbət etdi,
onların problemləri ilə maraqlandı.
AZƏRTAC
2005, 26 iyul
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Heydər Əliyev parkı ilə tanışlıq
(26 iyul 2005-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Uşaq-gənclər idman məktəbi ilə tanışlıqdan sonra Xaçmaz
şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev parkına gəldi. Dövlətimizin başçısını və onun xanımını böyük
hörmət və ehtiramla qarşılayan sakinlər Prezidentlə görüşüb səmimi söhbət etdilər. Prezident İlham Əliyev
onların problemləri ilə maraqlandı, şikayətlərini dinlədi, ərizə və məkublarına baxılacağını bildirdi.
Sonra dövlətimizin başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin parkda ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstəsi
qoydu, burada yaradılmış səliqə-sahmanı, görülmüş abadlıq və yaşıllaşdırma işlərini yüksək
qiymətləndirdi. İnsanların asudə vaxtının səmərəli keçməsi üçün yaradılmış şəraitdən razı qaldığını
vurğuladı.
AZƏRTAC
2005, 26 iyul
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Heydər Əliyev muzeyi ilə tanışlıq
(26 iyul 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 26-da Xaçmazda
ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə yaradılmış muzeylə tanış olmuşdur.
Heydər Əliyev parkında müasir tələblərə uyğun yaradılmış və bu il mayın 10-da istifadəyə verilmiş
muzey altı guşədən ibarətdir. Burada ulu öndərin ailəvi şəkilləri, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini işləyərkən respublikada kənd təsərrüfatının, sənayenin inkişafı üçün gördüyü işlərə dair
fotoşəkillər, habelə Xaçmaz rayonuna səfərini, Xudat konserv zavodunun əməkçiləri ilə görüşünü, NabranYalama zonasının ümumittifaq kurort zonasını çevirmək məqsədi ilə 1982-ci ildə rayona növbəti səfərini,
müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi 1998-ci ildə Xaçmazda olmasını, dünya aparıcı dövlətlərinin
başçıları ilə görüşlərini əks etdirən fotoşəkillər nümayiş olunur. Ulu öndərimizin həyat və fəaliyyətinə həsr
olunmuş kitablardan, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin 2003-2004-cü illərdə rayona səfərləri zamanı
çəkilmiş fotoşəkillərdən ibarət guşələr də diqqəti cəlb edir.
Dövlətimizin başçısı muzeyin ayrı-ayrı guşələri ilə maraqla tanış oldu, xatirə kitabına öz ürək
sözlərini yazdı:
“Heydər Əliyev muzeyinin ekspozisiyası ilə tanış oldum. Muzeydə Heydər Əliyevin həyat və
fəaliyyəti fotoşəkillərdə və başqa eksponatlarda əks olunur. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
tarixi irsinin öyrənilməsi və tədqiqi gələcək nəsillərin tərbiyə olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Xalqa sədaqətlə xidmət etmək, onun qayğıları ilə yaşamaq, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini
möhkəmləndirmək Heydər Əliyevin fəaliyyətinin əsas prinsipləri idi. Bu gün bu siyasət Azərbaycanda
davam etdirilir və bundan sonra da əbədi yaşayacaqdır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
25 iyul 2005-ci il”.
Muzeydən xatirə olaraq Heydər Əliyev Fonduna muzeyin maketi və rəsm əsəri təqdim edildi.
AZƏRTAC
2005, 26 iyul
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Heydər Əliyev parkında Xaçmaz rayonunun sakinləri ilə görüş
(26 iyul 2005-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 26-da Xaçmaz şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev
parkında rayonun sakinləri ilə görüşmüşdür.
Görüşü Yalama bələdiyyəsinin sədri Vaqif Sərdarov açdı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz dostlar!
Əziz xaçmazlılar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox gözəl bir gündür. Bu gün Heydər Əliyevin
abidəsinin önündə növbəti dəfə görüşürük və bu dəqiqələrdə mənə təqdim olunan Yeni Azərbaycan
Partiyasının üzvü biletinin surəti də çox böyük məna daşıyır. 85 yaşlı bir insan Yeni Azərbaycan Partiyasına
üzv olubdur. Bu, ən böyük göstəricidir. Bizim gördüyümüz işlərin ən gözəl nümunəsidir. Bu o deməkdir
ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının, onun qurucusu Heydər Əliyevin ideyaları yaşayır və əhalinin bütün
təbəqələrinə xidmət edir, bu siyasət Azərbaycan xalqı tərəfindən bəyənilir və dəstəklənir.
Bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Buraya gələrkən mənə məktublar, ərizələr verildi. Mən buraya
gələnə qədər də bilirəm ki, ərizələr verilmişdi, mənim nümayəndələrim bunları yığmışdılar. Bir də demək
istəyirəm ki, bütün ərizələrə baxılacaq və tədbirlər görüləcəkdir. Əgər kimsə bu ərizəni hələ verə
bilməyibsə, mən buradan gedəndən sonra mənim nümayəndələrim burada qalacaq, o ərizə və şikayətləri
qəbul edəcəklər. İnsanlarla təmasda olmaq, onların problemlərini dinləmək, həll etmək mənim
fəaliyyətimdə çox önəmli yer tutur. Çünki istər ölkə Prezidenti olsun, istər icra hakimiyyətinin başçısı
olsun, hansısa başqa sahəyə rəhbərlik etsin, hər bir rəhbərin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, mövcud olan
problemləri aradan qaldırsın və insanları narahat edən məsələləri həll etsin. Heç olmasa, çalışsın ki, buna
kömək etsin. Əgər hərə öz yerimizdə bu prinsiplərlə yaşasaq, Azərbaycanda mövcud olan problemlər çox
tezliklə aradan qaldırılar.
Mən bölgələrə tez-tez gedirəm, vəziyyətlə tanış oluram. Ölkənin nəbzini tuturam. Hiss edirəm ki,
ölkəmiz inkişaf edir və bu, hər bir bölgədə özünü göstərir. O cümlədən Xaçmazda da. Mən Xaçmazda
dəfələrlə olmuşam. Prezident seçkiləri ərəfəsində, bir il bundan əvvəl də olmuşam və bu gün də buradayam.
Burada yeni yaranan obyektlərlə hələ tanış olacağam. Ancaq ilk təəssürat belədir ki, Xaçmaz çox dəyişilib,
abadlaşıbdır. Küçələr salınıb, binalar bərpa olunub, abadlıq, inkişaf hiss olunur. Deməli, bunu etmək
mümkündür. Sadəcə istək olmalı, adamın ürəyi yanmalıdır və görülən işlər proqram üzrə getməlidir. Bu
gün burada gördüyüm mənzərə məni çox sevindirir. Əlbəttə ki, problemlər çoxdur və biz bunları həll
edəcəyik. Mən həmişə deyirəm, əgər insanları heç nə narahat etmirsə, qışda, soyuqda, yaxud da yayda,
günün altında Prezidenti gözləyib öz məktublarını verməzlər.
Yəqin ki, ölkəmizin müxtəlif yerlərindən mən olduğum yerə gələnlər var. Məktublarla saatlarla
gözləyirlər. Deməli, o adamı nə isə narahat edir, onu nəsə incidir. Ya hansısa ədalətsizlik oub, yaxud hansısa
şəxsi problemi var, xəstəsi var, çətin vəziyyətdə yaşayanı var. Biz gərək bunları həll edək. Bu, bizim
ölkəmizdir, bizim doğma Vətənimizdir və ölkənin hər bir vətəndaşı mənim üçün əzizdir və doğmadır. Bu,
mənim həyat prinsipimdir. Seçkilərdən əvvəl dediyim və artıq məşhur olan "mən hər bir Azərbaycan
vətəndaşının Prezidenti olacağam" kəlamı sadəcə şüar, yaxud da ki, təbliğat naminə deyilən söz deyildir.
Bu, mənim əqidəmdir, həyat prinsipimdir və mənim tabeliyimdə işləyənlərdən, yerlərdəki
nümayəndələrimdən də tələbim budur: bu prinsiplərlə yaşamaq, insanların qayğıları ilə yaşamaq. Əgər bu
olmasa, biz ölkəmizi istədiyimiz şəkildə inkişaf etdirə bilmərik. Bu var və olmalıdır.
Ölkəmiz çox sürətlə inkişaf edir. Mən sizi statistik rəqəmlərlə yormaq istəmirəm. Bunların hamısını
biz bilirik. Amma əsas məsələ odur ki, insan öz gündəlik həyatında müsbət dəyişikliyi hiss etsin, onun
maaşı artsın, yaşayış səviyyəsi yüksəlsin. Onu narahat edən problemlər aradan qaldırılsın. Bu istiqamətdə
də işlər görülür. Amma bunu etmək üçün güclü iqtisadiyyat yaranmalıdır. Güclü iqtisadiyyat bizə imkan
verəcək ki, movcud problemlər aradan qaldırılsın.
Gələn il Xaçmazda elektrik stansiyalarının quraşdırılması nəzərdə tutulubdur. Kiçik həcmli
stansiyalar Xaçmazın elektrik enerjisinə olan tələbatını tam ödəməlidir. Təxminən 90 meqavat gücündə
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olan o stansiyalar burada elektrik enerjisi qıtlığının aradan qaldırılmasında çox mühüm rol oynayacaqdır.
Təkcə Xaçmazda deyil, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində - Astarada, Şəkidə, Bakıda, Naxçıvanda belə
stansiyalar quraşdırılacaqdır. Azərbaycanda elektrik enerjisi qıtlığı olmamalıdır. Biz bu istiqamətdə işlər
görürük. Amma bunu etmək üçün gərək vəsait olsun. Pul olmalıdır ki, o stansiyaları alıb quraşdırasan. Ona
görə sahibkarlığın inkişafı, büdcə intizamının gücləndirilməsi, özəl sektorun, dövlət layihələrinin həyata
keçirilməsi iqtisadi potensialın gücləndirilməsinə yönəldilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında çox xidmətləri olubdur. 1970-ci
illərdə Azərbaycanı çox inkişaf etdiribdir. Müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi, onun vaxtında xüsusi
əhəmiyyətə malik olan məsələ Azərbaycanın neft strategiyasını həyata keçirmək idi. Bu strategiya 1994-cü
ildən həyata keçirilməyə başlanmışdır. Əgər o zaman, çox ağır, çətin vəziyyətdə, xaricdən və daxildən olan
bütün təzyiqlərə baxmayaraq, cəsarətli addım atılmasaydı, indi Azərbaycan belə sürətlə inkişaf edə
bilməzdi.
Bəzilərinin gözünün götürmədiyi Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri bu gün artıq reallıqdır,
gerçəklikdir. Gələn ildən başlayaraq kəmərin istifadəsindən Azərbaycanın xəzinəsinə milyardlarla dollar
vəsait gələcəkdir. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, bizim problemlərimiz həll olunacaq, məktəblər,
xəstəxanalar tikiləcək, yollar çəkiləcək, elektrik, qaz təchizatı yaxşılaşacaqdır. İnsanlar daha yaxşı əmək
haqqı alacaqlar. Əmək haqqının qaldırılması istiqamətində indi də işlər görürük. Son ilyarım ərzində
minimum əmək haqqı, demək olar ki, üç dəfə qalxıbdır.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların sayı çoxdur. Bizim əhalimizin, demək olar ki,
yarısı kəndlərdə yaşayır. Onlara kömək etmək üçün addımlar atırıq. "Aqrolizinq" səhmdar cəmiyyətinin
yaradılması da bu məqsədi daşıyır. Bu yaxınlarda xaricdən alınan traktorlar, kombaynlar, başqa texnika
gətiriləcək, Azərbaycanın bütün bölgələrində kəndlilərə veriləcəkdir. Bu məqsədlər üçün ayrılan vəsait
ildən-ilə artacaqdır.
Özəl sektorun inkişafı çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bir il bundan əvəl Quba şəhərində kredit
yarmarkası keçirdik, mən də o yarmarkada iştirak etdim. Onda paylanan kreditlər artıq bu gün öz bəhrəsini
verir. Bu dəfə qərar qəbul etdim ki, kredit yarmarkasını Xaçmazda keçirək. İndi bir azdan sonra oraya
gedəcəyəm, yeni kreditlər veriləcəkdir. Əgər kredit verilməsə, texnika verilməsə kəndli necə işləsin? Gərək
ona kömək edilsin. Kömək etmək üçün də gərək dövlətin, hökumətin imkanı olsun. Biz bu imkanı yaradırıq.
Azərbaycanda bu gün yaşanan gözəl əhval-ruhiyyə, inkişaf meyilləri, daxili sabitlik bizə imkan verir ki,
islahatları daha inamla aparaq.
Parlament seçkiləri çox mühüm hadisədir və biz ona çox ciddi hazırlaşırıq. Elə etməliyik ki, hər bir
yerdə Azərbaycan xalqı tam sərbəst şəkildə öz iradəsini ifadə etsin. Bütün namizədlərə eyni şərait
yaradılmalıdır ki, hərə öz məramını, öz proqramını xalqa çatdıra bilsin. Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır,
özü bilir kimi dəstəkləmək lazımdır, kimi yox.
Mən prezident seçkilərində bu dəstəyi hiss elədim və indi buna arxalanaraq fəaliyyət göstərirəm.
Bu gün də bu dəstəyi hiss edirəm. Şübhə etmirəm ki, biz hamımız birləşərək, doğma ölkəmizi, Azərbaycanı
hərtərəfli inkişaf etdirəcək, zəngin dövlətə çevirəcəyik. Bu işlərdə sizin hamınıza uğurlar arzulayıram.
Əziz xaçmazlılar, mən bir daha sizi ürəkdən salamlayıram. Sizə cansağlığı, uğurlar, xoşbəxtlik
arzulayıram. Sağ olun!
AZƏRTAC
2005, 26 iyul
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Xaçmazda biznes forum və kredit yarmarkası keçirilmişdir
(26 iyul 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, iyulun 26-da Xaçmaz şəhərindəki mədəniyyət evində QubaXaçmaz iqtisadi rayonu sahibkarlarının iştrakı ilə biznes forum və kredit yarmarkası keçirilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ölkəmizin şimal bölgəsində yerləşən Quba, Qusar, Xaçmaz
rayonlarında fəaliyyət göstərən müəssisələrdə, fermer təsərrüfatlarında istehsal olunan xalçalardan, tikinti
materialları, ərzaq, un məmulatı, arıçılıq, heyvandarlıq, quşçuluq, taxılçılıq, tərəvəzçilik, meyvəçilik
məhsullarından ibarət sərgi ilə tanış oldu.
Sahibkarlar məşğul olduqları sahələr barədə məlumat verdilər. Onlar dövlətimizin başçısına
təşəkkür edərək dedilər ki, cənab Prezident, məhz Sizin diqqət və qayğınız nəticəsində ölkədə özəl
bölmənin inkişafına əlverişli şərait yaradılmışdır. İlyarım bundan əvvəl iş adamlarına, fermerlərə verilmiş
kreditlər hesabına fəaliyyət sahəsi genişlənir, yeni iş yerləri yaradılır, regionların sosial-iqtisadi inkişaf
proqramı uğurla icra edilir.
Prezident İlham Əliyev daxili bazara çıxarılan və ixrac olunan bəzi məhsulların çeşidi, keyfiyyəti,
istehsal həcmi ilə maraqlandı. Dövlətimizin başçısı xüsusi vurğuladı ki, görülən işlər, sahibkarlara verilən
kreditlər nəticəsində indi yeni məhsullar istehsal olunur, bəzi məhsullara bazarda tələbat çoxdur. Alınan
kreditlər öz bəhrəsini verir. Gələcəkdə istehsal sahələrinin genişləndirilməsi, keyfiyyətli məhsul istehsalı
üçün lazım olan hər cür kömək göstəriləcəkdir.
Sonra biznes forum işə başladı. Tədbiri iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyev açdı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz dostlar!
Biz növbəti dəfə görüşürük. Mən çox şadam ki, hər dəfə görüşəndə yeni müəssisələrin açılışı, yeni
infrastrukturun yaranması haqqında məlumatlar səslənir. Bir il bundan əvvəl Quba şəhərində kredit
yarmarkası keçirmişdik, bu dəfə isə qərara aldıq ki, bunu Xaçmazda edək. Dünən Qubada idim, bu gün
buradayam, vəziyyətlə tanış oluram. Çox sevinirəm ki, bir il ərzində həm Qubada, həm də Xaçmazda çox
böyük dəyişikliklər var. Abadlıq, quruculuq işləri gedir, yeni parklar salınır, binalar tikilir. İnkişaf göz
qabağındadır.
Əlbəttə, sahibkarların bu inkişafda rolu ildən-ilə artır. Azərbaycan neçə illərdir ki, öz iqtisadi
siyasətini azad iqtisadiyyat prinsipi üzərində qurubdur. Bu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
çox cəsarətli siyasəti idi və təxminən 10 il bundan əvvəl aparılmağa başlanmışdı. O illərdə ümumiyyətlə
sahibkarlıq haqqında, bazar iqtisadiyyatı haqqında Azərbaycanda o qədər də geniş məlumat yox idi və
cəmiyyətdə özəl fəaliyyətlə məşğul olan insanlara münasibət bir az fərqli idi. Yəqin ki, o illərdə
sahibkarlıqla məşğul olanlar bunu yaxşı bilirlər. Ardıcıl, məqsədyönlü siyasət, bazar iqtisadiyyatının təklif
olunması, Azərbaycanın beynəlxalq aləmə, Avropa strukturlarına inteqrasiya prosesi indi ölkəmizdə güclü
sahibkarlar sinfinin yaranmasına gətirib çıxarıbdır. Bu işdə həm hökumətin fəaliyyəti çox mühüm rol
oynadı, həm də sahibkarların özlərinin fəaliyyəti çox böyükdür.
Son illər ərzində bu sahəyə daha da çox diqqət göstərilir. Biz inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə
nəzər salsaq görərik ki, onlarda iqtisadiyyatın əsas hissəsini kiçik və orta sahibkarlar formalaşdırır.
Azərbaycanda hələ belə deyildir. Bu da təbiidir. Çünki biz hələ ki, keçid dövrünü yaşayırıq. Sosialist
sistemindən bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçid dövrünü yaşayırıq. Ona görə sosialist sisteminin əlamətləri,
iri müəssisələrin mövcudluğu var. Buna da mənfi yanaşmaq lazım deyildir. Bu gün Azərbaycanın
iqtisadiyyatını xeyli dərəcədə müəyyən edən neft sektoru dövlət inhisarındadır. Bizə qonşu olan ölkələrdə
bu, özəl sektordadır. Orada vəziyyət bir az başqadır, Azərbaycanda başqadır. Ancaq özəl sektorun, kiçik,
orta sahibkarlığın inkişafı hər bir ölkənin gələcək inkişafına çox mühüm töhfə verir və verəcəkdir.
Azərbaycanda son illər ərzində bu sahəyə çox böyük diqqət göstərilir. Təkcə sözdə deyil, həm də
əməli işdə. Bu da ondan ibarətdir ki, kreditlərin həcmi ildən-ilə artırılır. Bu il 200 milyard manat kredit
veriləcək, keçən il daha az idi. Gələn il isə özəl sektora 400 milyard manat kredit vermək nəzərdə
tutulubdur. Ölkəmiz inkişaf etdikcə, iqtisadi potensialımız möhkəmləndikcə bu məbləğ artacaqdır. Gələn
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il Azərbaycanın büdcəsi 3 milyard dollar olacaqdır. Ondan sonrakı illərdə bu, daha da artacaqdır. Bizim
iqtisadi potensialımız, gücümüz artır, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf çox yüksək sürətlə gedir. Təxminən
16-18 faiz səviyyəsindədir ki, bu da dünyada ən yüksək göstəricidir. Mən ümid edirəm ki, sahibkarlar
bundan sonra da onlara ayrılan kreditlərdən çox səmərəli istifadə edəcəklər. Eyni zamanda, özləri də şəxsi
vəsaitləri hesabına, artıq fəaliyyətdə olan müəssisələrin gəliri hesabına istehsal sahələrini
genişləndirəcəklər. Beləliklə, Azərbaycanın büdcəsinə əlavə vəsait daxil olacaq, yeni iş yerləri açılacaq və
sahibkarlar daha da zəngin olacaqlar.
Azərbaycanın inkişafının ilk illərində biz əsas diqqəti xarici sərmayələrə yönəltmişdik. Bu da təbii
idi. Çünki ölkədə iqtisadi durum çox acınacaqlı idi, demək olar ki, müəssisələrin böyük əksəriyyəti fəaliyyət
göstərmirdi, sahibkarlıq sıfır səviyyəsində idi. Olan sahibkarlığa da sahibkarlıq deyə bilməzdik. Çünki o,
daha çox kölgə iqtisadiyyatının təzahürü idi. Ona görə 1994-1997-ci illərdə biz daha çox xarici sərmayəyə
ümid edirdik. Bu, təbii proses idi.
Xarici sərmayə Azərbaycana imkan verdi ki, neft sektoru inkişaf etsin. Çünki xarici sərmayənin
əsas ünvanı neft sektoru idi. Ancaq neft sektoruna qoyulan hər bir dollar qeyri-neft sektoruna da minumum
bir dollar gətirir. İndi isə Azərbaycanda formalaşan sahibkarlıq sinfi özü sərmayə qoyur və bu məni çox
sevindirir. Çünki xarici investisiyalar hər bir ölkə üçün çox önəmlidir. Amma bizim daxildə də
imkanlarımız var. Ona görə gərək sahibkarlar bu gözəl işgüzar mühitdən səmərəli istifadə etsinlər. İndi
Azərbaycanda sahibkarların fəaliyyətinə heç kim müdaxilə etmir. Mən bütün aidiyyəti orqanlara ciddi
göstəriş vermişəm ki, sahibkarlara maksimum dərəcədə şərait yaradılsın, heç kim onlara maneçilik
törətməsin. Əksinə, vəzifəli şəxslər, dövlət məmurları sahibkarlığın inkişafına kömək göstərməlidirlər. Bu,
mənim prinsipial mövqeyimdir və ümid edirəm ki, gələn illərdə sahibkarlıq daha da sürətlə inkişaf
edəcəkdir.
Bir il bundan əvvəl ayrılmış kreditlər artıq bu gün öz bəhrəsini verir. Onların hesabına təzə
müəssisələr yaranır, yeni iş yerləri açılır və beləliklə, ölkə inkişaf edir. Mən əminəm ki, bu gün bu binada
alınan kreditlər də bir ildən sonra öz bəhrəsini verəcəkdir. Sahibkarlığın inkişafı, özəl sektorun güclənməsi,
qeyri-neft sektorunun güclənməsi bizim fəaliyyətimizin əsas istiqamətləridir.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir, neft strategiyası uğurla həyata keçirilir. Artıq Bakı-TbilisiCeyhan neft kəməri istismara verilir. Digər nəhəng, dünya miqyaslı layihələr gerçəkləşir.
Azərbaycanda çox gözəl ictimai-siyasi durum mövcuddur. Sabitlik hər bir sahibkar üçün, özəl
sektorda fəaliyyət göstərən iş adamı üçün ən önəmli məsələdir. Sabitlik olmayan ölkələrdə adətən heç kim
vəsait, sərmayə qoymur və nəticədə inkişaf çox ləng gedir. Sabitlik olan yerlərdə isə inkişaf özünü çox
qabarıq şəkildə göstərir.
Bu ilin ilk altı ayında Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun həcmi 16,5 faiz, sənaye istehsalı 20
faiz artıbdır. Son ilyarım ərzində minimum əmək haqqı 3 dəfə artıbdır, digər məsələlər öz həllini tapıbdır.
Əlbəttə, problem də çoxdur. Onu heç kim inkar etmir. İşsizlik, yoxsulluq - bunlara qarşı necə mübarizə
etməliyik? İşsizliyi aradan qaldırmaq üçün yeni iş yerləri açılmalıdır. Biz bunu sahibkarlara kreditlər
verilməsi vasitəsilə həll edirik. Yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün minimum əmək haqqının
qaldırılması, digər sosial ödənişlərin, təqaüdlərin qaldırılması və infrastruktur layihələrinin həyata
keçirilməsi lazımdır.
Gələn il Xaçmazda yeni elektrik stansiyaları qurulacaqdır. Ümid edirəm ki, elektrik enerjisi qıtlığı
aradan qaldırılacaqdır. Elektrik enerjisi istehsal deməkdir, müəssisənin fəaliyyəti, iş yerinin yaranması
deməkdir. Bütün bunlar bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir. Əlbəttə, bütün məsələlərə vahid kontektsdə
baxılır. Çünki təkcə sahibkarlıq sektorunu ayırıb ona fərdi yanaşmanı tətbiq etmək olmaz. Bu məsələlərə
ölkənin ümumi inkişafı çərçivəsində baxılır. İnfrastruktur yaranmalıdır, yollar salınmalıdır.
Bizim 10-15 dəqiqə bundan əvvəl tanış olduğumuz sərgidə nümayiş etdirilən yeni istirahət
zonasının şəkilləri mənə təqdim olundu. Deyirlər ki, istəyirik, bunu yeni salınmış yolun kənarında tikək.
Təzə salınan o yol olmasaydı, heç kim orada heç nə tikməzdi. Lap orada imarət tik, yaxud beşulduzlu hotel
tik, əgər yol yoxdursa, heç kim oraya getməyəcəkdir. Ona görə sahibkarlıq ümumi kontekst çərçivəsində
inkişaf etməlidir. Dövlət öz tərəfindən üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməlidir: infrastrukturun
yaranması, yolların salınması, elektrik stansiyasının tikintisi, qaz xətlərinin çəkilməsi, su, istilik təchizatı.
Ondan əlavə, sahibkarlara nağd şəkildə uzunmüddətli kreditlərin verilməsi, özü də bu, az miqdarda deyildir,
gələn il 400 milyard manat olacaqdır. Sahibkarın da üzərinə vəzifələr düşür. Bunlar yeni iş yerlərinin
açılması, vergilərin vaxtlı-vaxtında ödənilməsi, alınan kreditin vaxtında qaytarılması və bu gözəl mühitdən
istifadə edərək yaşadığı rayonu, bölgəni, kəndi, qəsəbəni abadlaşdırmaqdır. Qarşılıqlı əlaqələr bax, budur.
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Mən əminəm ki, əgər iqtisadiyyatımızın bütün seqmentləri çox əlaqəli şəkildə inkişaf edərsə, biz qısa
müddət ərzində istədiyimizə nail olacağıq.
Mən sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bu gün hava da çox isti keçir. Salonda da hava bir az
çatmır. Amma buna baxmayaraq, mən demək istəyirəm ki, sizi görməyimə çox şadam. Çox şadam ki,
Azərbaycanda gözəl sahibkarlar sinfi yaranıbdır. Artıq bu, reallıqdır və daha da inkişaf etməlidir. İndi
iqtisadiyyatımızın təxminən 75 faizi özəl sektor hesabına formalaşır və bu gələcəkdə daha da artacaqdır.
Nəhayət, bir daha demək istəyirəm ki, mən sahibkarlara həmişə kömək göstərəcək, onları
dəstəkləyəcəyəm. Bu, bir tərəfdən dövlət siyasətidir, digər tərəfdən də, mənim şəxsi təcrübəmdən gəlir.
Mən bilirəm ki, sahibkarlıq inkişaf etmədən sənin nə qədər istəsən neftin, qazın, kəmərin olsun, - faydası
olmayacaqdır. Çünki sahibkarlıq, bir tərəfdən, inkişaf deməkdir, digər tərəfdən, insanların azadlığı
deməkdir. İnsanlar azad olmalıdır, heç kimdən, o cümlədən dövlət məmurlarından asılı olmamalıdırlar.
Özəlləşdirmənin, sahibkarlığın iqtisadiyyatımıza təsiri böyükdür desək, səhv etmərik. Amma təkcə ondan
ibarət deyildir. Bunun cəmiyyətimizin inkişafına, Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olunmasına çox
böyük töhfəsi olacaqdır.
Sizi çox yormaq istəmirəm, işləriniz çoxdur. Gedin, işlərinizlə məşğul olun, möhkəm iqtisadiyyatı
qurun, yeni müəssisələri yaradın, iş yerləri açın, insanlara yaxşı iş şəraiti yaradın, yaxşı maaşlar verin ki,
biz ölkəmizi daha da inkişaf etdirək, gücləndirək. Bu işdə sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
XXX
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə kredit müqavilələrinin imzalanması
mərasimi oldu.
“İş Bankası Azərbaycan” ASC ilə Xaçmaz rayonunda fəaliyyət göstərən “Nahid” MMC-nin rəhbəri
Nahid Balaqadaşov arasında turizm infrastrukturunun inkişafı yönümlü sərmayə layihəsinin
maliyyələşdirilməsinə 450 milyon manat, “Bərgüşad” MMC-nin rəhbəri Oqtay Şirinov arasında süd
məhsullarının emalı yönümlü sərmayə layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 400 milyon manat,
“Texnikabank” ASC ilə “MRB fermer təsərrüfatı” MMC-nin rəhbəri Ələsgər Paşayev arasında ət və süd
istehsalı yönümlü sərmayə layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 470 milyon manat, “Azərdəmiryolbank”
səhmdar bankı ilə Qusar rayonundakı “Safari” firmasının rəhbəri Bəxtiyar Mirzəyev arasında kənd
təsərrüfatı məhsullarının qablaşdırılması üçün tara istehsalı yönümlü sərmayə layihəsinin
maliyyələşdirilməsinə 480 milyon manat, “Oki” özəl tibb müəssisəsinin rəhbəri Malik Kərimov arasında
əhaliyə yüksək tibbi xidmət göstərilməsi məqsədi ilə müasir tibb avadanlığı alınması yönümlü sərmayə
layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 460 milyon manat, “Mars” MMC-nin rəhbəri Telman Mehrəliyev
arasında meyvə şirələri istehsalı yönümlü sərmayə layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 250 milyon manat
kredit verilməsi barədə müqavilələr imzalandı.
“Əmrahbank” ilə Quba rayonundakı “Səməd” MMC-nin rəhbəri Elman Ağayev arasında turizm
infrastrukturunun inkişafı yönümlü sərmayə layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 480 milyon manat,
“Birlikbank” ilə Qusar rayonundakı “Pioner” şirkətinin rəhbəri Natiq Əliyev arasında çörək və un
məmulatları istehsalı yönümlü sərmayə layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 400 milyon manat, “Nikoyl”
bankı ilə Siyəzən rayonundakı “Arbanda” kiçik müəssisəsinin rəhbəri Ədalət Sadıqov arasında ət və süd
məhsullarının istehsalı yönümlü sərmayə layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 400 milyon manat, “Atrabank”
ilə Xaçmaz rayonundakı “Ə.R.A” MMC-nin rəhbəri Yəhya Mustafayev arasında tikinti materiallarının
(çınqıl) istehsalı yönümlü sərmayə layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 480 milyon manat, “Dərviş” MMCnin rəhbəri Rəşid Hüseynov arasında tikinti materiallarının (qum-çınqıl) istehsalı yönümlü sərmayə
layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 470 milyon manat, “Respublika” bankı ilə Dəvəçi rayonunda fəaliyyət
göstərən fiziki şəxs Əhməd Səmədov arasında heyvandarlığın inkişafı yönümlü sərmayə layihəsinin
maliyyələşdirilməsinə 70 milyon manat kredit verilməsi ilə bağlı müqavilələr imzalandı.
Ümumiyyətlə, 12 sahibkarlıq subyekti ilə 4810 milyon manat həcmində kredit müqavilələri
bağlandı ki, gələcəkdə bunun hesabına 224 nəfər işlə təmin olunacaqdır.
AZƏRTAC
2005, 26 iyul
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Xaçmaz regional turizm informasiya mərkəzinin açılışı
(26 iyul 2005-ci il)
İyulun 26-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xaçmaz Regional turizm informasiya
mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Gənclər, idman və turizm naziri Əbülfəz Qarayev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki,
Mərkəzin əsas məqsədi regionda daxili turizmin inkişaf etdirilməsi, yerli və xarici turistlərin bölgəyə cəlb
olunmasıdır. Onun fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizin bu regionunun turizm potensialı haqqında bütün
məlumatları dünyanın hər bir nöqtəsinə çatdırmaq mümkün olacaqdır. Son dörd ildə 30-a qədər belə mərkəz
yaradılmışdır. İndi Xaçmaz rayonunda yataq yerləri ilə təmin olunmaqla eyni vaxtda 5 mindən artıq turisti
qəbul etmək imkanı vardır.
Bildirildi ki, burada treninq kursları, seminarlar keçirilməsi nəzərdə tutulur. Xüsusi sayt vasitəsilə
dünyanın hər bir yerindən insanlar Xaçmazın istənilən yerində özlərinə əvvəlcədən yer sifariş verə və kirayə
edə bilərlər.
Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə turizmin inkişafı üçün mühüm layihələrin həyata keçirilməsinin,
infrastruktur yaradılmasının vacibliyini diqqətə çatdırdı və dedi ki, bizim gözəl təbiətimiz, səfalı yerlərimiz
var və bundan səmərəli istifadə olunmalıdır.
Dövlətimizin başçısı Mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, məlumat, təlim, kompüter
otaqlarına, konfrans salonuna baxdı, yaradılmış iş şəraiti, habelə ölkəmizdə turizmə dair çap olunmuş
broşürlərlə tanış oldu.
Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edən BMT-nin rezident-əlaqələndiricisi Marko Borsotti
ilə görüşdü, Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması istiqamətində görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər
barədə söhbət etdi.
AZƏRTAC
2005, 26 iyul
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Xaçmazda özəl klinika istifadəyə verilmişdir
(26 iyul 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, iyulun 26-da Xaçmazda “N-KAY M Klinik” özəl klinikası
istifadəyə verilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı bu özəl tibb müəssisəsinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Klinikanın direktoru Natiq Mütəllimov məlumat verdi ki, tikintisinə 7 il əvvəl başlanmış
ikimərtəbəli bina ən müasir tələblərə cavab verən səviyyədə inşa olunmuş, Avropa ölkələrindən gətirilmiş
avadanlıq və ləvazimatla təchiz edilmişdir. Burada quraşdırılmış aparatlar vasitəsilə bir çox xəstəlikləri
müalicə və müayinə etmək mümkündür. Klinikada onlarca yeni iş yeri yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev klinikanın rentgen, stomatoloji, kardioloji, cərrahiyyə, ginekologiya, sarğı,
intensiv terapiya otaqları, qan laboratoriyası, palataları və apteki ilə yaxından tanış oldu. Dövlətimizin
başçısı bu cür özəl səhiyyə müəssisələrinin yaradılmasının əhalinin sağlamlığının qorunması və yüksək
tibbi xidmət göstərilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğuladı, yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi və
kollektivə uğurlar arzuladı.
Prezident İlham Əliyev klinika ilə tanışlıqdan sonra binanın qarşısına toplaşan sakinlərlə səmimi
söhbət etdi, onların problemləri ilə maraqlandı, şikayətlərini dinlədi.
Xaçmazlılar respublikamızın rəhbərinin fəaliyyətini yüksək dəyərləndirərək, xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasi xəttini uğurla davam etdirdiyinə və regionların sosial-iqtisadi
inkişafına, əhalinin güzəranının yaxşılaşmasına diqqət yetirdiyi üçün minnətdarlıqlarını bildirdilər.
AZƏRTAC
2005, 27 iyul
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“Qafqaz” konserv zavodu ilə tanışlıq
(26 iyul 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Xaçmaza səfərinin sonunda Azərsun
Holdinq şirkətinin “Qafqaz” konserv zavoduna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə zavodun yaxınlığındakı nümunəvi tarlaya baş çəkdi və burada
yetişdirilən yüksək keyfiyyətli tərəvəz məhsullarına baxdı.
Sonra Prezident İlham Əliyev konserv zavodunun sexlərini gəzdi. Burada quraşdırılmış müasir
avadanlıqla tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, zavodda istehsal sahələri genişləndirilmiş,
məhsulların çeşidi və işçilərin sayı xeyli artmışdır. Emal olunan şirələr, ət konservləri, müxtəlif tərəvəz və
meyvələrdən hazırlanmış yüksək keyfiyyətli konserv məhsulları ölkəmizdən kənarda da yüksək
qiymətləndirilir. Rəqabətə davamlı bu məhsullara böyük tələbat vardır.
Azərbaycan Prezidenti müəssisədə çalışan işçilərlə görüşüb səmimi söhbət etdi. Dövlətimizin
başçısı ilə görüşdən məmnun olduqlarını bildirən işçilər dedilər ki, mərhum ümummilli liderimizin və Sizin
qayğınız sayəsində fəaliyyət göstərən bu zavod işini daha da genişləndirəcək, iş yerlərinin sayı artacaqdır.
Ailənizə və Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq, Sizin uğurlu daxili və xarici siyasətinizi dəstəkləyirik.
Prezident İLHAM ƏLİYEV dedi ki, bu zavoda artıq üçüncü dəfədir ki, gəlirəm. İlk dəfə 2003-cü
ilin sentyabrında açılışda iştirak etdim. Keçən il də gəlmişdim. Hər dəfə gələndə görürəm ki, yeni avadanlıq
quraşdırılır, yeni sahələr açılır, istehsal olunan malların keyfiyyəti artır, çeşidləri çoxalır. Məhsul həm ölkə
daxilində, həm də xarici bazarda satılır. Burada iş şəraiti yaxşıdır, mənə deyirlər ki, əmək haqqı yüksəkdir.
Bu, məni çox sevindirir. Yeni iş yerinin, istehsalın yaranması büdcəyə ödənilən vergi deməkdir. Yəni nəticə
etibarilə ölkəmiz daha da inkişaf edir, insanlar daha da yaxşı yaşayırlar. Hələlik bizdə işsizlik çoxdur, amma
onun səviyyəsi ildən-ilə aşağı salınır. Əgər belə zavodların sayı çox olsa, onda Azərbaycanda işsizlik
olmayacaqdır.
Siz də yaxşı işlə təmin olunmusunuz, maaş alırsınız. Bunlar müsbət haldır və Azərbaycanda gedən
ümumi inkişafın dinamikasını əks etdirir. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində müasir müəssisələr inşa edilir.
İndi mənə dedilər ki, böyük şəkər zavodu tikilir. Bəlkə də orada minlərlə insan işlə təmin olunacaqdır. Ona
görə mən hər dəfə belə gözəl müəssisələri, yüksək texnologiyaları görəndə çox sevinirəm. Sizə də arzu
edirəm ki, yaxşı işləyəsiniz, uğurlar diləyirəm.
Dövlətimizin başçısı zavodun rəhbərlərinə də bəzi tövsiyələrini verərək dedi ki, fəaliyyəti
genişləndirin. Azərbaycanın iqtisadiyyatını gücləndirmək lazımdır. Bunu hamı – dövlət, hökumət və özəl
sektor etməlidir. Mən bu gün özəl sektorun nümayəndələri ilə görüşdüm. Çox sevinirəm ki, yeni
müəssisələr, fabriklər, zavodlar sürətlə inkişaf edir, iş yerləri açılır, insanlar yüksək maaş alırlar.
Azərbaycanda belə müəssisələrin sayı gərək çox olsun. Ona görə siz bundan sonra da fəal işləyin. Bu ilin
6 ayında iqtisadiyyatımızda artım 16,5 faiz olmuşdur. Bəlkə də adi vətəndaş başa düşmür ki, bu nə
deməkdir. Amma reallıq odur ki, 16,5 faiz artım, sənaye istehsalının, əmək haqqının artımı - bunlar hamısı
zəncirvari şəkildə inkişafı təmin edir. Ona görə siz bunu genişləndirin, tələbat daha da çox olacaqdır.
XXX
Bununla da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xaçmaz rayonuna səfəri başa çatdı.
AZƏRTAC
2005, 27 iyul
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Xaçmaz modul tipli elektrik stansiyasının açılış mərasimi
(7 dekbar 2006-cı il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 7-də Xaçmaz rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin Xaçmaz şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu.
Sonra Xaçmaz şəhərində modul tipli elektrik stansiyasının açılışı münasibətilə təntənəli mərasim
keçirildi.
87 meqavat gücündə olan Xaçmaz elektrik stansiyasının təməli bu ilin martında qoyulmuşdur.
Stansiya Quba, Qusar, Xaçmaz və Dəvəçi rayonlarının elektrik enerjisinə olan ehtiyacını təmin edəcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əvvəlcə elektrik stansiyasının inzibati binası ilə tanış oldu,
buradakı fotoguşəyə baxdı. Guşədə ulu öndər Heydər Əliyevin 1981-ci, 1983-cü və 1998-ci illərdə
Xaçmaza səfərlərini, Prezident İlham Əliyevin Xaçmaza üç səfərini, stansiyanın təməlqoyma mərasimini,
ulu öndər Heydər Əliyevin, eləcə də dövlətimizin başçısının fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillər
toplanmışdır.
Prezident İlham Əliyev stansiyanın xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
Sonra dövlətimizin başçısı açılış mərasiminə gəldi və düyməni basaraq elektrik stansiyasını işə
saldı.
Mərasimə toplaşan minlərlə rayon sakini, inşaatçılar dövlətimizin başçısını böyük hörmət və
ehtiramla qarşıladılar. Onların əllərində ulu öndər Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin portretləri,
Azərbaycanın dövlət bayraqları, ümummilli liderin müdrik kəlamları yazılmış şüarlar var idi.
Mərasimi Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev açdı.
Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayevin çıxışı
-Zati-aliləri əziz və möhtərəm Prezidentimiz,
İcazə verin, hər bir xaçmazlının hədsiz məhəbbətini, dərin hörmət və ehtiramını ifadə edərək, Sizi,
hər bir azərbaycanlının sevimli Prezidentini Xaçmaz torpağında ən səmimi duyğularla salamlayım, bu
bərəkətli və xoşbəxt diyara “Xoş gəlmisiniz”! deyim.
Möhtərəm cənab Prezident,
Sizin Xaçmaza hər bir gəlişiniz bizim üçün səmimi görüşlər, xoş xatirələrlə yanaşı, həm də böyük
miqyaslı tikinti-quruculuq işləri, həyati əhəmiyyətli obyektlərin açılışı ilə yadda qalır. Respublikamıza
böyük uğurla rəhbərlik etdiyiniz üç il müddətində rayonumuza sayca üçüncü gəlişinizlə Siz daha böyük bir
missiyanı həyata keçirirsiniz. Respublikamızın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Xaçmazda elektrik
stansiyasını istifadəyə verməklə Azərbaycanı nura qərq edirsiniz.
Qısa bir müddətdə və yüksək keyfiyyətlə tikilib bölgə əhalisinin istifadəsinə verilən və bu gün
açılışına toplaşdığımız elektrik stansiyası şimal bölgəsi rayonlarının enerjiyə olan tələbatını tam ödəməklə
yanaşı, iqtisadiyyatımızın daha sürətli inkişafına təminat yaradacaqdır. Bu xeyirxah işə görə əhalimiz Sizə
hədsiz minnətdarlığını bildirir, Azərbaycanın inkişafı naminə fədakar əməyinizdə daha böyük uğurlar
diləyir.
Möhtərəm cənab Prezident,
Xalqımızın ümummilli lideri, ulu öndərimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyev daim bu bölgəyə, o
cümlədən Xaçmaz rayonuna xüsusi diqqət və qayğı göstərmiş, üç dəfə - 1981, 1983 və 1998-ci illərdə
Xaçmazda olmuş, rayonun iqtisadiyyatının inkişafı üçün öz tövsiyələrini vermiş, xaçmazlılar haqqında çox
dəyərli sözlər demişdir. Bu gün məharətlə həyata keçirdiyiniz idarəçilik bacarığını, qətiyyəti, əzmkarlığı,
səmimiyyəti və ən ümdəsi, Vətən sevgisini, xalqımıza məhəbbəti Siz o dahi şəxsiyyətdən əxz etmisiniz.
Ulu öndərimizin işıqlı ideyalarını uğurla həyata keçirməklə Siz Azərbaycanı gözəl bir diyara, inkişaf etmiş
məmləkətə çevirirsiniz. Bu gün doğma Azərbaycanımızın hər bir guşəsində, hər bir eldə, obada ümummilli
liderimizin arzuları Sizin sayənizdə reallığa çevrilir. Azərbaycanın dünənədək ucqar, əlçatmaz hesab
olunan bölgələrinə yollar, içməli su və təbii qaz, rabitə xətləri çəkilir. Müasir məktəblər, xəstəxanalar,
idman kompleksləri inşa edilir. Yeni iş yerləri açılır, insanların həyat səviyyəsi, maddi rifahı günbəgün
yaxşılaşır. Bütün bunlar Sizin böyük uzaqgörənliklə təsdiqlədiyiniz regionların sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət proqramının həyata keçirilməsinin real nəticələridir.
Möhtərəm Prezidentimiz,
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2005-ci il iyulun 26-da bölgəmizə səfərinizin yekunu olaraq imzaladığınız Sərəncam Sizin
rəhbərliyinizlə həyata keçirilən işlərin daha geniş miqyas almasına şərait yaratmışdır. Rayonumuza son
səfərinizdən ötən bir ildən bir qədər artıq müddət ərzində 14 il təbii qaz ala bilməyən Xaçmaz şəhərinin
böyük bir yaşayış massivinə Sizin xüsusi göstərişinizlə qazın verilişi bərpa edilmişdir. Rayonumuzun
kəndlərinə müntəzəm olaraq təbii qaz verilməsinin bərpası işləri davam etdirilir. Sizin ayırdığınız vəsait
hesabına 2 kilometr uzunluğunda yeni, abad, müasir qaydada işıqlandırılmış küçə salınmışdır ki, bu da
Xaçmaz şəhərində günbəgün artan nəqliyyat vasitələrinin daha rahat hərəkətinə şərait yaratmışdır. Son iki
ildə rayonda 11 məktəb binası tikilmişdir. Bunlardan 4-ü “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb”
çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa edilmişdir.
Möhtərəm Prezidentimiz, Sizin göstərişinizlə Xaçmazda 6 min nömrəlik yeni elektron tipli ATS
quraşdırılmışdır. Xaçmaz və Xudat şəhərlərində 3 yeni orta məktəb binalarının, Qarabağ əlilləri və şəhid
ailələri üçün 24 mənzilli yaşayış evinin tikintisi, içməli su və kanalizasiya xətlərinin çəkilişi və əsaslı təmiri
davam etdirilir. Təkcə son bir il ərzində rayonda küçə və yollara 110 min kvadratmetr asfalt döşənmişdir.
Aqroservis və təchizat bazası yaradılmışdır. 15 adda 35 ədəd kənd təsərrüfatı texnikası, 1536 ton mineral
gübrə gətirilmişdir və bunlardan kənd təsərrüfatında səmərəli istifadə olunur.
Möhtərəm cənab Prezident, Sizin rəhbərliyinizlə respublikamızda hökm sürən sağlam və işgüzar
mühit insanları qurub-yaratmağa ruhlandırır. Son bir ildə rayonda mədəniyyət və istirahət parkı yaradılmış,
200-dən artıq şəhidin xatirəsini əbədiləşdirən Şəhidlər xiyabanı tikilmiş, Xaçmaz şəhərinin qədimliyinin
simvoluna çevrilmiş əzəmətli Qoşa qapı, Yeni Azərbaycan Partiyası Xaçmaz rayon təşkilatı üçün
ikimərtəbəli yeni inzibati bina inşa edilmiş, sərkərdə və şair Şah İsmayıl Xətainin abidəsi ucaldılmışdır.
Rayon tarix-diyarşünaslıq muzeyi tam yenidən qurulmuş, ulu öndərimizin adını daşıyan küçədə
Şəxsiyyətlər muzeyi yaradılmışdır. Bölgəmizin qədim el sənəti olan xalçaçılığın zəngin ənənələrini yaşadan
xalça muzeyi təşkil edilmişdir. Bu işlər indi də gedir və gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir.
Əhalimizin maddi rifahının günbəgün artmasının nəticəsidir ki, quruculuq işləri təkcə mərkəzdə
deyil, rayonun bütün ərazilərində gedir. Köhnə, çiy kərpicdən tikilmiş evləri mişar daşından inşa edilən
yaraşıqlı binalar əvəz edir. Möhtərəm cənab Prezident, deyilənlərə sübut olaraq bir faktı qeyd etmək
istəyirəm ki, təkcə bu ilin on ayı ərzində əhali tərəfindən rayona 1050 ədəd şəxsi minik və yük avtomobili
gətirilmişdir. Ümumiyyətlə, rayonda hər 22 nəfərə bir şəxsi minik maşını düşür. Son bir ildə sahibkarlar
tərəfindən onlarca müasir tipli ticarət, iaşə və xidmət obyektləri, 50 yerlik müasir mehmanxana, asfalt
zavodu, 8 fındıq emalı sexi tikilib istifadəyə verilmişdir. Hələ ümummilli liderimizin arzusu olan turizm
sektorunun inkişafı istiqamətində də çox əhəmiyyətli işlər görülür və Sizin rəhbərliyinizlə miqyası
günbəgün artır. Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsində rayonda 2003-cü ilin oktyabrından indiyədək 8530
iş yeri açılmışdır ki, bunların da 4000-dən çoxu daimi iş yeridir.
Möhtərəm cənab Prezident, Siz regionlarda olarkən qazanılan hər bir uğuru, inşa edilən hər bir yeni
obyekti, açılan hər bir yeni iş yerini görəndə necə sevindiyinizin şahidiyik. Ötən ilin iyul ayında
rayonumuzda olarkən açılışını etdiyiniz yeni tikililər bu gün rayonumuzun və bölgənin əhalisinə keyfiyyətlə
xidmət edir. İcazənizlə, hər bir xaçmazlının arzusunu ifadə edərək, rayonda tikilmiş bir neçə yeni obyekti
ziyarət etməyinizi, onların fəaliyyətinə rəhbər xeyir-duası verməyinizi Sizdən xahiş edirəm. Bu obyektlərin
hər birinin ərsəyə gəlməsində Sizin böyük əməyiniz və hədsiz xidmətiniz vardır.
Zati-aliləri, əziz və möhtərəm Prezidentimiz, Vətənimiz Azərbaycan naminə gördüyünüz misilsiz
işlərə görə Sizi sevən, Sizə inanan və güvənən xaçmazlılar adından bir daha dərin minnətdarlığımı
bildirirəm. Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı, səadət arzulayır, ölçüyəgəlməz işlərinizdə ən böyük
uğurlar və qələbələr diləyirik. Sağ olun.
“Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyevin çıxışı
- Möhtərəm cənab Prezident,
Hörmətli mərasim iştirakçıları,
Xanımlar və cənablar!
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əsəri olan müstəqil dövlətimizin sosial-iqtisadi inkişafında
keyfiyyətcə yeni bir dövr başlanmışdır. Ulu öndərimizin yaratdığı möhkəm bünövrə üzərində aparılan
genişmiqyaslı, möhtəşəm quruculuq işləri sayəsində Azərbaycan zəngin və çiçəklənən bir ölkəyə
çevrilməkdədir. Möhtərəm cənab Prezident, iqtisadi artım sürətinə görə ölkəmizin dünyada lider olması,
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verməsi Sizin qətiyyət və ardıcıllıqla davam etdirdiyiniz
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Heydər Əliyev siyasi xəttinin təntənəsidir. Bu nailiyyətlər dövlətimizin və xalqımızın gələcəyinə möhkəm
təminat olmaqla, milli iqtisadiyyatımızın bütün sahələri, o cümlədən elektrik energetikası qarşısında yeni
perspektivlər açır.
Möhtərəm Prezident, Sizin layihələşdirdiyiniz bu strategiya icra edilir və bəhrəsini verir.
Respublikamızın şimal bölgəsinin enerji təchizatını əsaslı surətdə yaxşılaşdıracaq Xaçmaz elektrik
stansiyasının nəzərdə tutulan müddətdə tikilib işə salınması bunun bariz təzahürüdür. Əhalinin və
iqtisadiyyatın elektrik enerjisi ilə təminatını yaxşılaşdırmaq, xüsusən payız-qış mövsümündə müşahidə
olunan enerji qıtlığını aradan qaldırmaq məqsədi ilə respublikanın beş bölgəsində inşasına qərar verdiyiniz
elektrik stansiyalarından üçüncüsü də Sizin tərəfinizdən bu gün milli energetika sisteminə qoşulmuşdur.
Həmin stansiyalardan birincisi bu ilin fevral ayında Astarada, ikincisi oktyabr ayında Şəkidə Sizin
tərəfinizdən enerji sisteminə qoşulmuşdur. Belə xoş hadisəni yaxın günlərdə Naxçıvanda da qeyd edəcəyik.
Orada gücü 87 meqavat olan stansiyanın tikintisi başa çatmaqdadır. 104 meqavatlıq beşinci stansiya isə
Bakıda inşa edilir, ilin sonuna qədər tikinti-quraşdırma işləri başa çatdırılacaqdır. Beləliklə, 16 ay ərzində
5 stansiya tikilib istifadəyə veriləcəkdir ki, bunların da ümumi gücü 450 meqavatdan artıq olacaqdır.
40 hektar sahəni əhatə edən Xaçmaz stansiyasının ərazisində 2007-ci ilin əvvəlində 330 kilovoltluq
yardımçı stansiyanın da inşasına başlanacaqdır. Xaçmaz elektrik stansiyasında ən müasir texnologiyalar
əsasında istehsal olunmuş avadanlıq quraşdırılmışdır. Elektron idarəetmə sistemi aqreqatların istismarını
sadə və asan edir. Bu aqreqatlar qısa müddətdə işə qoşula və dayandırıla bilər. İstehsal zamanı atmosferə
buraxılacaq tullantıların həcmi minimumdur. Bir kilovat-saat elektrik enerjisi istehsalına 0,23 kubmetr qaz
və yaxud 267 qram şərti yanacaq sərf olunur. Müqayisə üçün demək istərdim ki, bizdə energetika sistemi
üzrə orta sərfiyyat 370 qram, yəni bu stansiyadakından 100 qram çoxdur. Stansiyanın işləməsi üçün təbii
qazın 6 atmosfer təzyiqində verilməsi kifayətdir. Müqayisə üçün bildirim ki, bu, buxar-qaz qurğularına
verilən qazın təzyiqindən 4 dəfə aşağıdır. Yardımçı stansiyada ümumi gücü 125 meqavolt-amper olan 5
ədəd transformator quraşdırılmışdır. Ümumi sahəsi 2700 kvadratmetr olan inzibati binada rahat və əlverişli
iş şəraiti yaradılmışdır. Qovşağın ərazisində müasir tələblərə cavab verən vertolyot meydançası inşa
edilmiş, ümumi uzunluğu 1 kilometrdən çox olan drenaj kanalları çəkilmişdir.
1 kilometr asfalt yollar və ağır yüklərin gətirilməsi üçün köməkçi yollar çəkilmişdir. Stansiyanın
texniki və içməli su ilə təminatı üçün artezian quyuları qazılmışdır. 30 min kvadratmetr sahəyə asfalt
döşənmiş, ərazini yaşıllaşdırmaq üçün 12 min ağac əkilmişdir. Stansiyanı ölkənin energetika sistemi ilə
birləşdirmək üçün 15 kilometr uzunluğunda 110 kilovoltluq yeni elektrikötürücü xətlər, qaz təchizatı üçün
5 kilometr qaz xətti çəkilmiş, yeni qazpaylayıcı stansiya istifadəyə verilmişdir.
Tikintidə 500-ə qədər işçi çalışmışdır. Fəaliyyətə başladıqdan sonra isə daimi işçi heyətinin ümumi
sayı 200 nəfərdən çox olacaqdır. Stansiyanın faydalı iş əmsalı 46 faizdir. Burada il ərzində 600 milyon
kilovatdan çox elektrik enerjisi istehsal etmək mümkün olacaqdır. Müqayisə üçün demək istərdim ki, 2005ci ildə Quba-Qusar-Xaçmaz rayonlarının ümumi tələbatı 580 milyon kilovat-saat olmuşdur. Bu rayonların
qış aylarında maksimum tələbatı 100-105 meqavat, yay aylarında isə 75 meqavata yaxın olmuşdur.
Stansiyanın istismara verilməsi ilə bu rayonları qidalandıran xətlərdəki itkilərin həcmi əhəmiyyətli
dərəcədə azalacaq, elektrik enerjisinin keyfiyyət göstəriciləri xeyli yaxşılaşacaqdır.
Möhtərəm cənab Prezident, Sizin təşəbbüsünüz və bilavasitə rəhbərliyinizlə işlənib hazırlanmış
digər enerji layihələrinin icrası üzrə işlər uğurla davam etdirilir. 2005-ci ilin avqust ayında icrasına start
verdiyiniz 517 meqavatlıq Sumqayıt istilik elektrik stansiyasının tikintisi müəyyən edilmiş cədvəl üzrə
aparılır. 2007-ci ilin sonu - 2008-ci ilin əvvəllərində istismara verilməsi nəzərdə tutulan bu stansiya
Sumqayıt şəhərinin və ümumiyyətlə, Abşeron yarımadasının enerji təchizatının dayanıqlığını xeyli
artıracaqdır. Səngəçal elektrik stansiyasının inşası üçün optimal texnologiyaların seçilməsindən ötrü 20052006-cı illər ərzində mütəxəssislər tərəfindən tədqiqatlar aparılmışdır. Bu tədqiqatlar nəticəsində
Səngəçalda Finlandiyanın “Vartsila” şirkətinin istehsal etdiyi 300 meqavat gücündə yeni stansiyanın inşası
məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Digər stansiyalardan bunun fərqi ondadır ki, burada həm qaz, həm də
mazut yanacağından istifadə olunacaqdır. Bu stansiya Bakı şəhərinin və Abşeron yarımadasının enerji
təhlükəsizliyini tam şəkildə təmin edəcəkdir.
Alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilməsi sahəsində də müəyyən işlər görülür. Abşeronda
külək enerjisi qurğuları və respublikanın bir sıra çayları üzərində su elektrik stansiyaları inşa etmək
imkanları araşdırılır.
Möhtərəm cənab Prezident, energetiklərimiz onların fəaliyyətinə göstərdiyiniz diqqət və qayğıdan
ruhlanaraq ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına daha böyük töhfələr vermək əzmindədirlər. Əmin ola
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bilərsiniz ki, Sizin bütün tapşırıqlarınızı və tövsiyələrinizi layiqincə yerinə yetirəcəyik. İcazə verin,
fürsətdən istfadə edərək, çıxışımın sonunda stansiyanın tikintisində əməyi olan hər kəsə öz minnətdarlığımı
bildirim və stansiyanın işə salınması münasibətilə hamınızı təbrik edim. Diqqətinizə görə minnətdaram.
Sağ olun.
Rayon sakini Yaqut Nəsibovanın çıxışı
-Möhtərəm cənab Prezidentimiz,
Bizi möhtəşəm və daha işıqlı gələcəyə aparan rəhbərimiz!
Bu gün biz xaçmazlılar üçün sevindirici və tarixi bir gündür. Qonaqpərvər Xaçmaz torpağı öz
sevimli Prezidentini qarşılayır. Sizi qədirbilən xaçmazlılar adından ürəkdən salamlayır, hədsiz
minnətdarlığımı bildirir və bir daha rayonumuza “Xoş gəlmisiniz!” deyirik.
Möhtərəm cənab Prezident,
Sizin regionlara səfərləriniz həmişə xeyirxah və xoşniyyətli olur. Hər dəfə Sizin bölgələrə
səfərlərinizi izlədikcə, səmimi söhbətlərinizin, qayğıkeşliyinizin şahidi olduqca qəlbimiz sevinc və fərəh
hissi ilə döyünür. Bu gün də belədir. Çünki Sizin nəcib və xeyirxah bir işdə, bölgəmizi nura qərq edəcək
elektrik stansiyasının açılışında şəxsən iştirak etməyiniz, sevincimizə şərik olmağınız bizə qürur gətirir. Siz
öz xeyirxah əməllərinizlə bütün Azərbaycan vətəndaşlarının həyatını işıqlandırırsınız. Ulu öndərimiz,
xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin qürurla dediyi sözləri xatırlayıram: “Azərbaycan dünyaya bir
Günəş kimi doğacaq”. Möhtərəm Prezidentimiz, Günəş yer üzünü öz şəfəqləri ilə nura qərq etdiyi kimi, Siz
də xalqımızın rifahı naminə fədakar əməyinizlə elimizi, obamızı, doğma Azərbaycanımızı nurlandırırsınız.
Biz Sizin televiziya vasitəsilə çıxışlarınızın hamısını çox maraqla izləyirik. Bu yaxınlarda qış
mövsümünə hazırlıqla əlaqədar keçirdiyiniz müşavirədə aidiyyəti nazirliklərə verdiyiniz ciddi tapşırıqlar
xalqımız tərəfindən əhalimzə göstərilən qayğı kimi qiymətləndirilir. Bizə bəxş etdiyiniz bu nur bütün
mənalı ömrünü öz xalqının xoşbəxtliyi üçün yaşamış ümummilli liderimizin işıqlı ideyalarına sədaqətinizin
nümunəsidir. O dahi insan məhz bu günü görərək, qəti əmin idi ki, qurduğu dövlət, əsasını qoyduğu siyasət
etibarlı əllərdə Azərbaycanı daha işıqlı gələcəyə aparacaqdır.
Bu gün Xaçmaz rayonu da Sizin diqqət və qayğınız sayəsində sürətli inkişaf dövrünü yaşayır.
Rayonumuza ötən səfərinizdən keçən dövr ərzində şəhərlərimiz, qəsəbə və kəndlərimiz böyüyüb
gözəlləşmiş, yeni iş yerləri açılmış, istirahət parkları, muzeylər yaradılmış, abidələr ucaldılmış, küçələr
işıqlandırılmış, yollar və binalar müasir tələblərə uyğun təmir olunmuşdur. Xaçmazlılar bütün bunlara görə
Sizə öz dərin minnətdarlıqlarını bildirirlər.
Əziz Prezidentimiz,
Açılışına toplaşdığımız bu nəhəng elektrik stansiyasını bölgəmizə bəxş etdiyinizə görə çox sağ
olun. Bizə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə çox sağ olun. Bugünkü sevincimizə şərik olduğunuza görə
çox sağ olun.
Möhtərəm cənab Prezident,
Qədim və zəngin tarixə malik Azərbaycan xalqı Sizin kimi parlaq düha, dövlət xadimi ilə fəxr edir.
Çünki Siz xalqımızın milli qüruru, müasir dövlətçiliyimizin banisi, dünyanın ən qüdrətli liderlərindən olan
ulu öndərimiz Heydər Əliyev ocağının layiqli varisi, onun xeyirxah ideyalarının davamçısısınız. Biz
xaçmazlılar xoşbəxtik ki, xalqımızın əzəli və əbədi lideri Xaçmazı və xaçmazlıların əməyini daim yüksək
qiymətləndirmiş və hələ 1981-ci ildə rayonumuzda olarkən “Xaçmaz Azərbaycanın ən gözəl guşələrindən
biridir. Buranın təbiəti də gözəldir, insanları da qəhrəmandır, fədakardırlar”, - demişdir. Biz xaçmazlılar bu
qiyməti heç vaxt unutmayacağıq.
Möhtərəm cənab Prezident,
Vətənimiz kənd-kənd, oba-oba dəyişir və abadlaşır. Bu, bölgələrin, ucqar dağ kəndlərinin
yeniləşən, abadlaşan mənzərəsində daha aydın görünür. Biz qadınları isə Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı hörmətli Mehriban xanımın gördüyü
işlər çox sevindirir. Milli-mədəni irsimizin qorunması, muğamlarımızın təbliği, xüsusilə də təhsilimizin
inkişafına göstərdiyi diqqətə görə analarımız adından ona çox sağ olun deyir, cansağlığı, bu nəcib və
xeyirxah işlərində yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Möhtərəm cənab Prezidentimiz,
Biz xoşbəxtik, ona görə ki, Heydər Əliyevin qurduğu müstəqil Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşıyıq. Biz xoşbəxtik, ona görə ki, işıqlı və xoş gələcəyimizin açarı, Azərbaycan dövlətinin sükanı
Sizin güclü əllərinizdədir. Bütün dünya azərbaycanlıları haqlı olaraq Sizinlə fəxr edirlər. Bu əlamətdar günü
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bizə bəxş etdiyinizə görə hədsiz minnətdarlığımızı bildirir, Sizə cansağlığı, respublikamızın tərəqqisi, daha
da zəngin bir ölkəyə çevrilməsi naminə fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.
Ulu Tanrı Sizi qorusun, əziz Prezidentimiz!
XXX
Prezident İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz xaçmazlılar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və Xaçmaz elektrik stansiyasının açılışı münasibətilə
təbrik edirəm.
Bu stansiyanın açılışı çox böyük hadisədir. Son illər ərzində Azərbaycanda energetika sektoruna
göstərilən diqqətin əlamətidir, onun əyani sübutudur. 2006-cı ildə artıq üçüncü stansiya istismara verilir.
Bu stansiyaların işə düşməsi həm Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük dəstək və köməkdir, eyni zamanda,
insanların sosial problemlərinin həlli üçün də çox önəmlidir. Çünki ölkəmiz yeniləşir, müasirləşir, abadlaşır
və biz çox istəyirik ki, həm iqtisadi potensial inkişaf etsin, həm də insanların sosial problemləri həll olunsun.
Buna nail olmaq üçün biz, əlbəttə ki, elektrik enerjisi hasilatını artırmalıyıq.
Azərbaycanda çox böyük potensial var, təbii sərvətlər var. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü
ilə 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi"nin bağlanması ilə Azərbaycan öz enerji potensialını işə salıbdır.
Azərbaycanda yeni neft yataqları istismara verilib, neft kəmərləri tikilib və bu gün Azərbaycan böyük neft
hasil və ixrac edən ölkəyə çevrilibdir. Əlbəttə ki, bizim iqtisadi vəziyyətimiz də yaxşılaşır. Bununla bərabər,
biz özümüz enerji təhlükəsizliyimizi də təmin edirik. Ona görə zəngin təbii sərvətlərə malik olan
Azərbaycanda mütləq və mütləq bütün energetika sistemi yeniləşməlidir. Biz əlavə enerji güclərinin işə
salınması ilə iqtisadiyyatımızın gələcək istiqamətlərini müəyyən edirik.
Azərbaycanda çox güclü sənayeləşmə prosesi getməlidir, yeni müəssisələr - zavodlar, fabriklər,
güclü iqtisadi potensial yaradılmalıdır ki, ölkəmiz hərtərəfli inkişaf etsin. Bunu etmək üçün mütləq və
mütləq kifayət qədər elektrik enerjisi olmalıdır. Ona görə, ilk növbədə, elektrik stansiyalarının tikintisi
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Burada qeyd olundu, Azərbaycanda geniş energetika proqramı icra edilir. Modul tipli stansiyaların
üstünlüyü ondadır ki, çox qısa müddət ərzində tikilib istismara verilir. Xaçmaz elektrik stansiyasının
təməlqoyma mərasimi mart ayında keçirilmişdir. Yəni bir ildən az bir müddətdə stansiya işə düşüb və 87
meqavat elektrik enerjisi istehsal edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, bu bölgənin bütün qış aylarında enerji tələbatı
130 meqavat, yaz aylarında isə 90 meqavatdır, onda görərik ki, bir stansiyanın işə düşməsi ilə bütün
bölgənin enerji problemi həll edilə bilər və məqsəd də məhz bundan ibarətdir. Azərbaycanda bütün
bölgələrdə elektrik enerjisi olmalıdır, istənilən vaxtda evlərdə işıq yanmalıdır, müəssisələrin fəaliyyəti üçün
enerji olmalıdır və biz bunu yaradırıq. Naxçıvanda və Bakıda növbəti stansiyalar da açılışa hazırlanır.
Beləliklə, bir il ərzində Azərbaycanda əlavə 450 meqavat elektrik enerjisi hasilatı təmin
olunacaqdır. Bizim iqtisadiyyatımız inkişaf edir, enerjiyə olan tələbat artır. Biz gələcəyə baxmalıyıq. Bilirik
ki, Azərbaycanı nələr gözləyir. Azərbaycan çox zəngin ölkəyə çevriləcək, çox güclü sənaye potensialı
yaranacaqdır və bu məqsədlə işlər görülür. Dövlət İnvestisiya Şirkətinin yaradılması, sahibkarlığın inkişafı
- bütün bunlar Azərbaycanda, ilk növbədə, sənaye potensialının möhkəmlənməsinə gətirib çıxaracaqdır.
Bunu təmin etmək üçün mütləq və mütləq elektrik enerjisi lazımdır. Azərbaycanda görülən işlər artıq öz
nəticələrini verməkdədir və bir neçə ildən sonra biz əyani şəkildə bunu görəcəyik. Bütün istiqamətlərdə
proqramlar var və onlar icra olunur. Elektrik stansiyaları tikilir, şəhərlərimiz abadlaşır, məktəblər, tibb
ocaqları tikilir, yollar salınır, qaz xətləri çəkilir. Bütün bunlar həm ölkənin uğurlu inkişafı üçün, həm də
insanların normal, rahat yaşaması üçün lazımdır. Azərbaycanın bu sahədə siyasəti birmənalıdır: iqtisadi
inkişafa nail olmaq, eyni zamanda, sosial məsələləri də həll etmək.
Bizim büdcə gəlirlərimiz ildən-ilə artır. Son üç-dörd il ərzində büdcə gəlirlərimiz 3-4 dəfə artmışdır
və bu bizə imkan verir ki, həm maaşlar, pensiyalar artırılsın, insanları narahat edən problemlər aradan
qaldırılsın, eyni zamanda, investisiyalar qoyaq. Bu stansiya Azərbaycanın öz vəsaiti hesabına tikilmişdir.
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Bilirsiniz ki, əvvəllər hansısa böyük sənaye obyektini tikməkdən ötrü biz kreditlər üçün beynəlxalq maliyyə
qurumlarına müraciət edirdik və o da çox vaxt aparırdı. Bəzi hallarda illərlə danışıqlar aparılırdı. Bəzi
hallarda Azərbaycanın qarşısında çox çətin şərtlər qoyulurdu. Ancaq indi biz buna o qədər də böyük ehtiyac
görmürük.
Çünki Azərbaycanın öz daxili imkanları artır, bizim vəsaitimiz var və bunu Azərbaycanın hərtərəfli
inkişafına yönəltməliyik.
Hər bir ölkənin iqtisadiyyatı üçün elektrik enerjisinin istehsalı və onunla təminat başlıca şərtdir.
Bunsuz heç bir ölkə inkişaf edə bilməz. Yəqin ki, dünyada gedən prosesləri də siz izləyirsiniz. Bu gün enerji
təhlükəsizliyi dünya siyasətinin öncül məsələsinə, birinci məsələsinə çevrilibdir. Bundan əvvəl tarixdə heç
vaxt belə hallar olmamışdır ki, məhz enerji məsələləri dünyada gedən proseslərə təsir etsin və ölkələrin
enerji təhlükəsizliyini və bununla bərabər, bütövlükdə təhlükəsizliyini, siyasətini müəyyən etsin.
Azərbaycan bu baxımdan əlverişli vəziyyətdədir. Çünki təbii sərvətlərimiz var və ən önəmlisi ona görə ki,
1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi"nin bağlanması ilə biz artıq bu təbii sərvətlərin işlənilməsi, dünya
bazarlarına çıxarılması, Azərbaycanın təmin olunması və önəmli enerji neft, qaz ixrac edən ölkəyə
çevrilməsi məsələlərinin həllinə nail ola bilmişik.
Enerji təhlükəsizliyi məsələləri, əlbəttə ki, Azərbaycanın rolunu artırır. Çünki bizdə artıq güclü
enerji potensialı var, neft, qaz kəmərləri var. Avropa İttifaqı ilə bir ay bundan əvvəl enerji sahəsində strateji
əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır. Beləliklə, Azərbaycanın həm iqtisadi, həm də siyasi
çəkisi artır. Bu da bizi, əlbəttə ki, çox sevindirir. Çünki ölkəmizin potensialı artdıqca bizim qarşımızda
duran məsələlərin həlli üçün də yeni imkanlar yaranır.
İqtisadi inkişaf, iqtisadi potensial əsas məsələdir. Biz 15 ildir ki, müstəqil dövlətik və müstəqillik
ən böyük dəyərdir, ən böyük nemətdir. Bu müstəqilliyi əbədi, dönməz etmək və möhkəmləndirmək üçün
mütləq və mütləq iqtisadi imkanlar olmalıdır. Biz öz daxili imkanlarımıza arxalanırıq, güvənirik. İqtisadi
cəhətdən azad, müstəqil olmaqla biz siyasi cəhətdən də azad və müstəqilik. Azərbaycanın müstəqil siyasət
aparmaq imkanları ilk növbədə iqtisadi imkanlardan qaynaqlanır. Bütün bu məsələlər bir-biri ilə sıx
bağlıdır. Azərbaycanda həm iqtisadi, həm siyasi, həm də sosial məsələlərin həlli çox uğurla icra edilir.
Müxtəlif proqramlar var, onlar da uğurla icra edilir.
Neft strategiyamız artıq sübut edib ki, Azərbaycanın imkanları nə dərəcədədir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft kəmərinin bu il işə düşməsi tarixi hadisədir. Azərbaycanın tarixində bu vaxta qədər belə bir hadisə
olmamışdır. Bu, həm bizim üçün, həm də bölgə və dünya üçün çox önəmli və əvəzsiz hadisədir. Qaz
yataqlarının işə düşməsi, neft kəmərlərinin tikintisi, nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması - bütün bunlar
ölkəmizin siyasi və iqtisadi önəmini artırır.
Bununla bərabər, gündəlik məsələlər də öz həllini tapmalıdır. Bu stansiyanın timsalında biz bütün
bu məsələləri görürük. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı artıq 3 ilə yaxındır ki, icra
olunur. Bu müddət ərzində ölkəmizdə 500 min yeni iş yeri açılmışdır. İş yerlərinin açılması, yeni
müəssisələrin işə düşməsi ilk növbədə iqtisadi potensialı gücləndirir, digər tərəfdən, işsizlik probleminin
həlli üçün də kömək göstərir.
Azərbaycanda işsizlik, yoxsulluq kəskin şəkildə aşağı düşübdür. İndi bizim məqsədimiz ondan
ibarətdir ki, Azərbaycanda tamamilə işsizlik olmasın və yoxsulluq aradan qaldırılsın. Bu sahədə biz
beynəlxalq maliyyə qurumları ilə işləyirik, amma bunu, ilk növbədə, öz daxili imkanlarımız hesabına
edirik. Büdcənin, maaşların ildən-ilə artması, minimum əməkhaqqının, pensiyaların artması Azərbaycanda
yoxsulluğa son qoyulmasına gətirib çıxaracaqdır. Gələn ilin əvvəlindən minimum əməkhaqqının yenə
artırılması nəzərdə tutulur. Bildiyiniz kimi, ildə iki dəfə biz bu məsələyə baxırıq və ildə iki dəfə minimum
əməkhaqqı artırılır. Çünki insanlar daha da yaxşı yaşamalıdırlar.
Bizdə uğurlarla bərabər, problemlər də kifayət qədərdir. Biz bunu bilirik və həll etməyə çalışırıq.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının uğurla icrası məhz bu problemlərin aradan
qaldırılmasına gətirib çıxaracaqdır. Çünki əsas problemlər bölgələrdədir və bölgələrin inkişafı
Azərbaycanın inkişafı deməkdir. Bölgələrdə iş yerlərinin yaradılması Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı
deməkdir. Əlbəttə ki, biz öz iqtisadi potensialımızı energetika amilinə bağlayırıq. Bu da təbiidir. Hər bir
ölkənin aparıcı sənaye istiqaməti var. Hər bir ölkə, xüsusilə keçid dövrünü yaşayan, inkişaf etməmiş ölkə
hansısa təbii resurslara söykənir. O cümlədən Azərbaycan. Ona görə indi və bundan sonra da uzun illər
ərzində neft-qaz amili Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün aparıcı rol oynayacaqdır və bunda heç bir qəbahət
yoxdur. Başqa ölkələr də buna oxşar vəziyyətdədir.
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Ancaq bununla yanaşı, ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirmək üçün mütləq qeyri-neft sektoru inkişaf
etməlidir. Çünki neft sektorunda, - başqa ölkələrin təcrübəsi bunu göstərir, - iş yerlərinin açılması o qədər
də sürətlə getmir. Ona görə qeyri-neft sektoru, kənd təsərrüfatı, güclü sənaye potensialının yaradılması bütün bunlar indi bizi düşündürən əsas məsələlərdir. Bu istiqamətdə işlər görülür.
Bilirsiniz ki, sahibkarlığın inkişafı üçün böyük işlər görülür, dövlət büdcəsindən təxminən 100
milyon dollar həcmində kreditlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Bu il artıq həll olunub, gələn il üçün də
nəzərdə tutulur və minlərlə sahibkar kreditlərin hesabına yeni müəssisələr yaradır, öz həyat səviyyələrini
yaxşılaşdırırlar, iş yerləri açılır. Əminəm ki, Dövlət İnvestisiya Şirkətinin yaradılması ilə Azərbaycanda
sənayenin inkişafı çox sürətlə gedəcəkdir. Bu, indi bizim qarşımızda duran əsas məsələdir. Azərbaycanda
yeni, müasir dünya standartlarına cavab verən sənaye müəssisələri yaradılmalıdır. Əlbəttə ki, onları dövlət
yarada bilməz. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı bazar prinsipləri ilə idarə olunur. Amma dövlət buna dəstək
verə bilər və İnvestisiya Şirkətinin yaradılması məhz bu məqsədi daşıyır. Orada 100 milyon dollar
dəyərində vəsait var və o vəsaitlə sahibkarlarla birlikdə Azərbaycanda yeni, müasir müəssisələrin tikintisi
nəzərdə tutulmalıdır.
Bir sözlə, ölkəmizin gələcək inkişafı qarşıda duran bütün problemlərin həlli üçün imkan
yaradacaqdır.
Bizim iqtisadiyyatımız bazar iqtisadiyyatıdır, daxili resurslara əsaslanır, heç bir yerdən bizə heç bir
yardım, kömək gəlmir. Buna ehtiyac da yoxdur. Biz güclü olmalıyıq, özümüz öz siyasətimizi aparmalıyıq
və ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirməliyik. Elə etməliyik ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialı daha da
möhkəmlənsin, bizim siyasi çəkimiz daha da artsın və ən önəmlisi isə, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar.
Prezident kimi mənim qarşıma qoyduğum əsas məqsədlər, məsələlər bunlardır - güclü iqtisadiyyat,
Azərbaycanın dünyadakı mövqelərinin möhkəmləndirilməsi və yüksək həyat səviyyəsinin təmin edilməsi.
Buna da biz nail olmalıyıq.
Mən məqsəd qoymuşam ki, Azərbaycan inkişaf etmiş ölkəyə çevrilsin. Buna nail olmaq üçün bizdə
bütün imkanlar var. Təbii sərvətlər var, bu sərvətləri dünya bazarlarına çıxarmaq üçün infrastruktur var,
düşünülmüş proqramlar, konsepsiya var və bunlar da uğurla icra edilir. İnsanlar da çox istedadlı, bilikli,
savadlıdır. Məhz buna görə biz bütün iqtisadi amillərlə yanaşı, humanitar məsələlərə də böyük diqqət
göstəririk. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda məktəb tikintisi geniş vüsət alıbdır. Yeni tikilən bütün məktəblərdə
kompyuter quraşdırılır, internetə qoşulur. Gərək uşaqlar kiçik yaşlarından dünyada gedən prosesləri
izləsinlər, ən qabaqcıl texnologiyalara bələd olsunlar, bilikli olsunlar. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə
nəzər salsaq görərik ki, onlarda uğurun əsas səbəbi neft-qaz deyil, bilikdir, savaddır, müasirlikdir. Bizdə
isə həm bu, olmalıdır, həm də, əlbəttə ki, təbii ehtiyatlar da var. Bu amillərin sintezi Azərbaycanı çox
qabaqcıl, müasir ölkəyə çevirəcəkdir. Şübhə etmirəm ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan çiçəklənən dövlətə
çevriləcəkdir. İnsanlar daha da yaxşı yaşayacaqlar, Azərbaycanın hər bir bölgəsi abadlaşacaq,
gözəlləşəcəkdir. Bu, indi də var. Siz də yaxşı görürsünüz ki, Xaçmaz şəhəri də gözəlləşir, abadlaşır. Mən
bir neçə dəfə Xaçmazda olmuşam, prezidentlik dövründə də bir neçə dəfə gəlmişəm. Bu, mənim üçüncü
səfərimdir və hər dəfə gələndə burada yenilikləri görürəm. Hələ bu gün səhər buraya gələrkən də gördüm.
Sonra yeni yaradılmış müəssisələrə, başqa yerlərə də baş çəkəcəyəm. Xaçmaz şəhəri gözəlləşir, abadlaşır,
başqa şəhərlər də. Bu, bizi çox sevindirir. Azərbaycanın gücü bölgələrin gücündədir. Buna nail olmaq üçün
bütün aidiyyəti qurumlar səmərəli işləməlidirlər. Yerli icra orqanları, mərkəzi icra orqanları, nazirliklər,
bütün qurumlar, hər bir məmur vicdanla işləməlidir və öz vəzifə borcunu yerinə yetirməlidir. Mənim
tələbim budur, mənim siyasətim budur. Mən çox şadam ki, son illər ərzində Xaçmaz şəhərində çox böyük
quruculuq işləri aparılır. Bu, məni çox sevindirir. Bu, onu göstərir ki, əgər xoş niyyət, arzu varsa və doğma
xalqına sevgi, məhəbbət varsa, istənilən məsələ öz həllini tapa bilər. Bütün bunlar da var və Azərbaycanın
uğurlu, hərtərəfli inkişafı artıq gerçəklik, reallıqdır. Əsas vəzifə odur ki, biz bu yüksək templəri saxlayaq,
davam etdirək. Qısa müddət ərzində Azərbaycanda bütün infrastrukturu yeniləşdirək, bizi narahat edən,
insanları incidən bütün problemləri aradan qaldıraq, ədaləti tam bərqərar edək və ölkəmiz inkişaf etsin,
Azərbaycan xalqı xoşbəxt yaşasın.
Mən buna əminəm, buna nail olmaq üçün əlimdən gələni edirəm və bundan sonra da edəcəyəm.
Mən öz fəaliyyətimdə xalqa güvənirəm, xalqdan güc alıram və sizin dəstəyiniz məni daha da əzmkar edir,
məni daha da güclü edir. Mən bunu hiss edirəm və ona görə bütün islahatları, siyasəti çox cəsarətlə
aparıram. Mənim üçün ən başlıcası Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyidir, Azərbaycan dövlətinin
maraqlarıdır. Bütün siyasətim buna yönəldilib və əminəm ki, biz birlikdə, xalqın dəstəyi ilə Azərbaycanı
hərtərəfli inkişaf etdirəcəyik, güclü, zəngin dövlət yaradacağıq.
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Əziz dostlar, bu stansiyanın işə düşməsi ilə əlaqədar sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə
cansağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, bu stansiya Xaçmaza yeni dinamizm gətirsin, yeni təkan versin və
Xaçmaz şəhəri, rayonu, xaçmazlılar, həmişə olduğu kimi, Azərbaycanın müstəqilliyinin
möhkəmlənməsində fəal rol oynasınlar.
Sağ olun.
XXX
Sonra Azərbaycan Prezidenti elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsindən xatirə olaraq
qoyulmuş daş lövhəyə baxdı. Daşın üzərində “Xaçmaz elektrik stansiyası Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən işə qoşulmuşdur7 dekabr 2006-cı il.”
sözləri yazılmışdır.
Dövlətimizin başçısı daşın önündə xatirə şəkli çəkdirdi.
AZƏRTAC
2006, 7 dekabr
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“Qoşa Qapı” Xaçmaz şəhərinin rəmzidir
(7 dekabr 2006-cı il)
Stansiyanın açılış mərasimindən sonra Prezident İlham Əliyev Xaçmaz şəhərinin mərkəzində,
Heydər Əliyev prospektində ucaldılmış “Qoşa qapı” ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, “Qoşa qapı” bu il, milli, Şərq memarlığı üslubunda inşa
edilmişdir. Rayonun daxili imkanları hesabına görülən bu işdə, əsasən yerli tikinti materiallarından istifadə
edilmiş, qapının üzərində böyük saat da quraşdırılmışdır. Bu, şəhərə gələn qonaqlarda da xoş təəssürat
yaradır və bir növ Xaçmazın rəmzinə çevrilmişdir.
Dövlətimizin başçısı “Qoşa qapı”nın milli üslubda tikilməsindən razılığını bildirdi və şəhərə xüsusi
yaraşıq verdiyini söylədi.
AZƏRTAC
2006, 7 dekabr
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Tarix-diyarşünaslıq muzeyi ilə tanışlıq
(7 dekabr 2006-cı il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 7-də Xaçmaz tarix-diyarşünaslıq muzeyinə gəldi.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə muzeyin ilk guşəsinə - ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və
fəaliyyətini, onun xalqımızın tarixinə, mədəniyyətinə, incəsənətinə göstərdiyi diqqət və qayğını əks etdirən
fotoşəkillərə baxdı.
Muzeydə qədim tayfaların istifadə etdiyi məişət, kənd təsərrüfatı əşyaları, ayrı-ayrı yaşayış
məskənlərinin şəkilləri, bəzək əşyaları və s. toplanmışdır. Prezident İlham Əliyev Xaçmazın təbiətinin
zənginliyini və qədim tarixini əks etdirən eksponatlara maraqla baxdı.
Mədəniyyət və etnoqrafiya guşəsində bəy evinin interyeri, gümüş qablar, müxtəlif əşyalar, qədim
silahlar diqqəti cəlb edir.
Bildirildi ki, Xaçmaz şəhəri 1898-ci ildə, Bakı-Dərbənd dəmir yolu xəttinin çəkilişi zamanı
salınmışdır. Dövlətimizin başçısı bununla bağlı maraqlı materiallara, habelə, milyonçu-xeyriyyəçi hacı
Zeynalabdin Tağıyevin vəsaiti ilə Bakı şəhərinə çəkilmiş Şollar su kəmərinin layihəsinə də baxdı.
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövrünə həsr edilmiş ayrıca guşədə də maraqlı materiallar
və fotoşəkillər nümayiş etdirilir.
Xaçmaz rayonu yaradıldıqdan sonra onun həyatında baş verən hadisələrlə bağlı sənədlər, repressiya
dövrünü əks etdirən materiallar, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarının (rayondan 8749 nəfər bu
müharibədə iştirak etmişdir) orden və medalları, əsgər məktubları araşdırıcılar üçün də əhəmiyyətlidir.
Muzeyin sonuncu guşəsi Xaçmaz rayonunun müasir dövrü ilə bağlıdır. Burada 20 Yanvar faciəsi
zamanı və Qarabağ müharibəsində həlak olmuş xaçmazlılar haqqında materiallar, Prezident İlham Əliyevin
Xaçmaza səfərlərini əks etdirən fotoşəkillər, Heydər Əliyev Fondunun “Yeniləşən Azərbaycana yeni
məktəb” layihəsi çərçivəsində rayonda tikilən 40-a yaxın məktəbin fotoşəkilləri, rayon rəssamlarının əl
işləri, yerli idmançıların müxtəlif yarışlarda qazandıqları medallar, diplomlar və digər materiallar
toplanmışdır.
Dövlətimizin başçısı muzeyin ətrafında XIV əsrə aid qəbir daşlarına da baxdı.
Prezident İlham Əliyev son vaxtlar Xaçmaz rayonunda aparılan abadlıq-quruculuq işlərini yüksək
qiymətləndirdi və dedi ki, abadlıq işləri üçün lazımi vəsait ayrılacaqdır. Binalar, muzeylər çox gözəl
olmalıdır. Xaçmazda çox böyük işlər görülmüşdür. Bütün yaxşı işlər məni sevindirir. Əminəm ki, bu proses
bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.
AZƏRTAC
2006, 7 dekabr
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Şəxsiyyətlər muzeyi Xaçmaza yaraşıq verir
(7 dekabr 2006-cı il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 7-də Xaçmaz şəhərində açıq səma altında yaradılmış
Şəxsiyyətlər muzeyi ilə də tanış oldu.
Muzeyin girəcəyini xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin
böyük portretləri bəzəyir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu, Azərbaycanda ilk belə muzeydir. Burada salınmış
parkda Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş 14 görkəmli
şəxsiyyətin - Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Xurşidbanu Natəvan, Mirzə Ələkbər Sabir, Cəlil
Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Cəfər Cabbarlı, Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev, Qara
Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Rəşid Behbudov və Şövkət Ələkbərovanın büstləri, dahi Nizami
Gəncəvinin heykəli ucaldılmışdır.
Parkda müasir fəvvarələr quraşdırılmış, oturacaqlar qoyulmuşdur. Yaxınlıqda mərkəzi kitabxana
yerləşir.
Prezident İlham Əliyev yeni tipli muzeyin xüsusi zövqlə layihələndirildiyini söylədi, digər şəhər
və qəsəbələrdə də açıq tipli muzeylərin yaradılmasının zəruriliyini bildirdi.
AZƏRTAC
2006, 7 dekabr
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Mədəniyyət və istirahət parkı ilə tanışlıq
(7 dekabr 2006-cı il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 7-də Xaçmaz mədəniyyət və istirahət parkında da
olmuşdur.
Şəhər sakinlərinin istirahətindən ötrü gözəl şəraiti olan parkda uşaqlar üçün xüsusi guşələr
yaradılmış, müxtəlif yelləncəklər, oyuncaqlar quraşdırılmışdır. Süni çaylar, şəlalə və fəvvarələr istirahət
guşəsinə xüsusi yaraşıq verir. Parkda 50 növ agac əkilmişdir.
Parkı gəzən Prezident İlham Əliyev burada yaradılmış şəraiti, səliqə-sahmanı yüksək
qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2006, 7 dekabr
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Xalça muzeyinin açılışı
(7 dekabr 2006-cı il)
Dekabrın 7-də Xaçmaz şəhərində Xalça muzeyi istifadəyə verilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev muzeyin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
150 kvadratmetr sahəsi olan bu muzeydə, əsasən, müxtəlif çeşnili Quba, Dərbənd, Şirvan xalçaları,
xalq sənəti nümunələri nümayiş etdirilir. Burada yerli sənətkarlar tərəfindən toxunan xalçalar da
toplanmışdır. Ekspozisiyada yüzə yaxın xalça və xalça məmulatı vardır. Yerli sakinlər də bu sənət növü ilə
bağlı əl işlərini muzeyə təqdim edirlər.
Dövlətimizin başçısı muzeyin ekspozisiyası ilə yaxından tanış oldu. Prezident İlham Əliyevə xatirə
olaraq xalça və Xaçmaz rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoalbom hədiyyə edildi.
AZƏRTAC
2006, 7 dekabr
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YAP Xaçmaz rayon təşkilatının yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir
(7 dekabr 2006-cı il)
Dekabrın 7-də Xaçmaz şəhərində Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının yeni inzibati binası
istifadəyə verilmişdir. Hazırda Xaçmaz rayonunda bu partiyanın 5100 nəfər üzvü vardır. Partiyaya əsasən
gənclər meyil göstərirlər.
Prezident İlham Əliyev müasir üslubda tikilən binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
İkimərtəbəli binada ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni, müstəqil Azərbaycan
uğrunda mübarizəyə qoşulan, tez bir zamanda cəmiyyətdə öz dəst-xətti, siyasi fəaliyyəti ilə seçilən və
iqtidar partiyasına çevrilən YAP-ın keçdiyi yolu, ulu öndərin, əbədiyaşar Prezidentin fəaliyyətinin bütün
dövrlərini əks etdirən fotoşəkillər asılmışdır.
Dövlətimizin başçısı fotoşəkillərə maraqla baxdı və ulu öndər Heydər Əliyevin sədrliyi və
rəhbərliyi ilə keçirilən YAP qurultaylarının, iclaslarının materiallarından ibarət xüsusi guşənin
yaradılmasının vacibliyini bildirdi.
Sonra iclas salonunda Azərbaycan Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevin
rayon təşkilatının fəalları ilə görüşü oldu. Dövlətimizin başçısı YAP-ın bugünkü və gələcək fəaliyyəti ilə
bağlı fikirlərini bölüşdü, mülahizələrini bildirdi, qarşıda duran vəzifələr barədə tövsiyə və tapşırıqlarını
verdi.
AZƏRTAC
2006, 7 dekabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin YAP Xaçmaz rayon təşkilatının fəalları ilə görüşü
(7 dekabr 2006-cı il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev
dekabrın 7-də Xaçmaz şəhərində YAP rayon təşkilatının yeni inzibati binasının istifadəyə verilməsi
mərasimində iştirak etmiş, təşkilatın fəalları ilə görüşmüşdür.
Dövlətimizin başçısı görüşdə nitq söyləmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- İlk növbədə, yeni qərargahın açılışı münasibətilə sizi təbrik edirəm. Çox gözəl binadır, müasir
standartlara cavab verir. Xarici görünüşü də gözəldir, səmərəli işləmək üçün bütün şərait var. Özü də bu
bina qısa müddət ərzində tikilib və partiyanın sərəncamına verilibdir. Əminəm ki, Xaçmaz rayonunda
partiyanın işi bundan sonra da səmərəli olacaqdır. Bizim partiyamız Azərbaycanın aparıcı siyasi qüvvəsidir.
Partiyanın çox böyük tarixi var, partiya ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən çox çətin, ağır şəraitdə
yaranmışdır. Ondan sonra partiyanın bütün fəaliyyəti Azərbaycan xalqına xidmət etməkdən ibarət
olmuşdur.
Bizim partiyamız müxalifətdə yaranmışdır. Yəni biz ilk fəaliyyətimizi müxalifət partiyası kimi
başlamışdıq. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycanın qarşısında duran bütün çətin vəzifələrin həlli işində
bizim partiyamız çox fəal iştirak etmişdir. Bu, bir daha onu göstərir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası
Azərbaycan dövlətçiliyini möhkəmləndirən və Azərbaycan dövlətçiliyini ən uca tutan partiyadır.
Ondan sonra, xalqın tələbi ilə Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə qayıtması nəticəsində
ölkəmiz yeni dövrə qədəm qoymuş, quruculuq-abadlıq işləri başlanmışdır. 1990-cı illərin əvvəlində keçmiş
rəhbərlik tərəfindən törədilmiş cinayətlərin aradan qaldırılması üçün böyük işlər görülmüşdür və şübhəsiz
ki, partiyamızın bu işlərdə böyük rolu olmuşdur. Çünki 1993-cü ili biz hamımız yaxşı xatırlayırıq. Xaos,
anarxiya, hərc-mərclik, iqtisadi, siyasi böhran - bütün bunlar Azərbaycanın gələcəyini şübhə altında
qoyurdu, Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi yaşamasını şübhə altında qoyurdu. Heydər Əliyevin qətiyyəti,
Azərbaycan xalqının onun ətrafında birləşməsi və Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyəti ölkəmizi o çətin,
ağır vəziyyətdən çıxartdı.
Bu gün biz inkişaf dövrünü yaşayırıq. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın bütün sahələrində uğurlu
inkişaf gedir. Heydər Əliyev siyasəti yaşayır, davam etdirilir. Ulu öndər tərəfindən qoyulmuş siyasi xətt
dəyişməz olaraq qalır və bu, Azərbaycanı müasir dövlətə çevirir. Müasir, güclü iqtisadiyyata malik olan,
əməkdaşlığa hazır olan, öz mövqelərini möhkəmləndirən ölkəyə çevirir. Bizim işimiz ondan ibarət
olmalıdır ki, hər bir sahədə bu inkişafı daha da gücləndirək, iqtisadi islahatların, siyasi islahatların
aparılmasına daha da yaxından kömək göstərək.
Azərbaycanda siyasi islahatlar da sürətlə gedir. Azərbaycanda demokratikləşmə prosesi çox uğurla
davam edir. Azərbaycan demokratik ölkədir və əlbəttə, siyasi islahatların davam etdirilməsi gələcəkdə
iqtisadi islahatların aparılmasına da kömək göstərəcəkdir. Əslində, bu islahatlar bir-birini tamamlayır və
beləliklə, Azərbaycan artıq çox möhkəm ölkəyə çevrilir.
Ölkəmizdə ictimai-siyasi vəziyyət çox müsbətdir. Xalqla iqtidar arasında birlik var, inam var, bizim
siyasətimiz, partiyanın xətti Azərbaycan xalqı tərəfindən bəyənilir. Son parlament seçkiləri bunu bir daha
əyani şəkildə göstərmişdir. Yeni Azərbaycan Partiyası səslərin çoxunu qazana bilmişdir. Bu onu göstərir
ki, bizim siyasətimiz və ən önəmlisi görülən işlər Azərbaycan xalqı tərəfindən bəyənilir.
Bilirsiniz, müxtəlif siyasi qüvvələr var, müxtəlif baxışlar ola bilər. Bizim partiyamızı fərqləndirən
cəhət odur ki, bizim siyasətimiz konkret işlərdən ibarətdir. Biz heç vaxt populist vədlər vermirik, reallığı
əks etdirməyən şüarlarla çıxış etmirik. Sadəcə olaraq, biz ardıcıl, məqsədyönlü şəkildə öz işimizi görürük.
Azərbaycanın möhkəmlənməsi, iqtisadi potensialının güclənməsi, dünyadakı mövqelərinin
möhkəmlənməsi üçün əlimizdən gələni edirik.
Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyəti bu gün də çox yüksək səviyyədədir. Partiyanın sədri kimi
mən də ona rəhbərlik edirəm. Çox şad oluram ki, partiyamızın imkanları da, təsir dairəsi də artır. Partiyaya
üzv olmaq istəyənlərin də sayı artır. Bu da çox müsbət əlamətdir. Xüsusilə, gənclər tərəfindən partiyaya
maraq və üzv olmaq istəkləri onu göstərir ki, bizim partiyamızın həm çox cəlbedici məramı, proqramı var.
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Eyni zamanda partiyaya daxil olmaq istəyənlərin sayının artması onu göstərir ki, bütövlükdə, partiyanın
fəaliyyəti çox müsbətdir və insanlar tərəfindən dəstəklənir.
Bizə siyasi cəhətdən rəqib olmaq istəyənlər də, ümid edirəm, nəhayət, başa düşəcəklər ki, siyasi
mübarizəni ancaq sivil normalarla, müasir, siyasi üsullarla aparmaq mümkündür. Biz bunun tərəfdarıyıq.
Biz Azərbaycanı dünya birliyinə inteqrasiya edirik, Azərbaycanı müasir dövlətə çeviririk. Əlbəttə, həm
Prezident kimi, həm də partiya sədri kimi mən şəxsən çox istərdim ki, Azərbaycanda siyasi mübarizə sivil
üsullarla aparılsın. Əfsuslar olsun, bizə müxalifətdə olmağa çalışan qüvvələr hələ ki, bunu tam şəkildə dərk
etməyiblər. Hələ ki, onların əsas mübarizə metodları qeyri-qanuni hərəkətlərdir, vəziyyəti qarışdırmaq,
hərc-mərclik yaratmaq cəhdləridir. Bütün bunların da heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onların bütün bu cəhdləri
iflasa uğradı və onları iflasa uğratdıran Azərbaycan xalqı olmuşdur. Azərbaycan xalqının bu siyasətə,
yolverilməz əməllərə münasibəti olmuşdur.
Mən bir daha demək istəyirəm, dəfələrlə bəyan etmişdim və demişdim ki, biz siyasi dialoqun
aparılmasının tərəfdarıyıq. Biz istəyirik ki, bütün siyasi məsələlər normal, mədəni müstəvidə öz həllini
tapsın. Siyasi partiyalar arasında dialoq aparılsın. Ölkəni maraqlandıran, narahat edən əsas taleyüklü
məsələlərdə fikir birliyi olsun. Çünki bu, bizim ölkəmizdir və siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq, bütün
insanlar Azərbaycan xalqının milli maraqlarını müdafiə etməlidirlər. Amma əfsuslar olsun ki, biz bunu
müxalifət tərəfindən görmürük. Əksinə, onların fəaliyyəti məhz Azərbaycanın dövlətçiliyinin zəifləməsinə
yönəldilibdir. Onların məramı və istəyi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan üçün nə qədər pis olsa, onlar üçün
o qədər yaxşı olar. Bu antimilli yanaşma, antimilli siyasət əlbəttə, Azərbaycan xalqında çox böyük etiraz
doğurur. Azərbaycanın dövlətçiliyinin, mövqelərinin möhkəmlənməsi, iqtisadi uğurların davam etdirilməsi
siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşın işi olmalıdır.
Amma mən hesab edirəm ki, bütün bu qüsurlara, müxalifətin qeyri-konstruktiv mövqelərinə
baxmayaraq, bütövlükdə, Azərbaycanda siyasi proseslər müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Əminəm ki, vaxt
keçdikcə müxalifətdə olan insanlarda, onların şüurunda tədricən müsbətə doğru dəyişikliklər baş
verməlidir. Çünki indi, qloballaşan dünyada, müasirləşən ətrafda, əlbəttə, köhnə təfəkkürlə yaşamaq,
hərəkət etmək mümkün deyildir. O, artıq keçmişdə qalıbdır.
Ümid edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü və istəyi ilə Azərbaycanda siyasi
münasibətlərin yeni, normal səviyyəyə çıxması da mümkün olacaqdır. Hər halda, biz bunu arzulayırıq, biz
bunu istəyirik. Əgər bizə müxalif olmaq istəyənlər buna maraq göstərsələr, bu, çox yaxşı olar. Əgər olmasa,
bundan da heç bir faciə düzəltmək lazım deyildir. Biz öz işimizi bilirik. Azərbaycan xalqı bizə öz inamını,
etimadını göstəribdir. Bizim, həm partiya kimi, həm də hökumət olaraq həyata keçirdiyimiz bütün
proqramlar Azərbaycanın güclənməsinə, Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına yönəldilibdir.
Biz fərəh hissi ilə deyə bilərik ki, istənilən sahədə bizim yaxşı nəticələrimiz var.
Bu gün Xaçmazda elektrik stansiyasının açılışı bütün bölgə üçün yenilik gətirəcək, yeni iqtisadi
imkanlar gətirəcəkdir. Yolların salınması, binaların tikilməsi, abadlıq işləri, yeni müəssisələrin, fabriklərin
tikilməsi - bütün bunlar Azərbaycanın siyasətidir, onun təntənəsidir. Bu siyasətin təməlini ulu öndər Heydər
Əliyev qoymuşdur. Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində yaşanan o çətin vəziyyətdən
şərəflə çıxmışdır. Bu siyasət özünü doğrultdu və indi uğurla davam etdirilir. Bizim vəzifəmiz, Yeni
Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin, fəallarının vəzifəsi ondan ibarətdir ki, hərə öz yerində bu məsələlərlə
gündəlik həyatda məşğul olaq. Çünki bizim çox böyük potensialımız var. 400 mindən artıq üzvümüz var
və onlar fəal üzvlərdir, iqtisadiyyatın, həyatımızın bütün sahələrində çalışırlar. Biz elə etməliyik ki,
siyasətimiz daim diqqət mərkəzində olsun və bu siyasət real nəticələrə gətirib çıxarsın. Mən bunu əvvəllər
də demişəm, bir də deyirəm, mən siyasəti belə başa düşürəm: real, konkret iş görmək və ölkəmizi
gücləndirmək, mövcud olan sosial problemlərin həlli üçün çalışmaq.
Eyni zamanda, siyasi fəallıq da mütləq və mütləq yüksək səviyyədə olmalıdır. Bizə müxalifətdə
olmaq istəyən qüvvələrin zəifliyi, acizliyi, faktik olaraq, siyasi səhnədən silinməyi bizi
arxayınlaşdırmamalıdır. Düzdür, bu gün və gələcəkdə bizimlə rəqabət aparmaq iqtidarında olan qüvvə
yoxdur. Amma bu o demək deyil ki, biz arxayınlaşaq və fəaliyyətimizi bir az zəiflədək. Əksinə, bizim
fəaliyyətimiz siyasi mübarizədən daha çox Azərbaycanın inkişafına yönəldilibdir. Biz siyasi mübarizə
məsələlərini çoxdan həll etmişik. Bu baxımdan mən gələcəkdə heç bir problem görmürəm. Bizim
fəaliyyətimiz, fəal olmağımız, bütövlükdə, Azərbaycanın inkişafına yönəldilməlidir. Yeni Azərbaycan
Partiyasının üzvü bütün kollektivlərdə, bütün sahələrdə həmişə qabaqcıl rollarda olmalıdır, nümunə
göstərməlidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmaq böyük məsuliyyətdir. Əlbəttə, insanlar daha da
tələbkar olmalıdır, daha da səmərəli işləməli və bu yüksək adı çox şərəflə daşımalıdırlar.
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Mən əminəm ki, Xaçmaz rayon təşkilatında məhz bu ab-hava, bu ovqat var. Əminəm ki, siz də öz
fəaliyyətinizdə, hərə öz yerində bizim ümumi işimizə həmişə dəstək olacaqsınız, fəal olacaqsınız və
Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün əlinizdən gələni edəcəksiniz.
Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın müasir tarixində böyük bir fenomendir. Bir daha demək
istəyirəm ki, çətin şəraitdə, təzyiqlərlə, hədə-qorxularla üzləşərək, bütün məhrumiyyətlərlə üzləşərək, həm
partiya üçün, həm partiya fəalları, həm də ölkə üçün demək olar, ən ağır dönəmdə yaranan bu partiya
möhkəmləndi, gücləndi və bu gün bölgədə onun analoqu yoxdur. Nəinki Azərbaycanda, qonşu ölkələrdə
dəYeni Azərbaycan Partiyası kimi güclü, mütəşəkkil qüvvə yoxdur.
Mən partiyanın inkişafı üçün, partiya quruculuğu üçün əlimdən gələni edirəm və edəcəyəm.
Partiyanın sədri kimi bu yüksək məsuliyyəti dərk edirəm. Heydər Əliyevdən sonra partiyaya rəhbərlik
etmək böyük şərəfdir. Əlbəttə ki, mən çalışıram həm Prezident kimi öz vəzifə borcumu şərəflə yerinə
yetirim və həm də partiya sədri kimi bütün işlərdə fəal olmağa çalışıram və bunu edirəm. Mən sizə uğurlar
arzulayıram. Arzu edirəm ki, partiya üzvləri bu gözəl binada yaxşı işləsinlər. Burada işləmək üçün bütün
şərait var.
Xaçmaz rayonunda bütövlükdə işlər çox yaxşı gedir. Mənim tərəfimdən təyin olunmuş icra
hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev qısa müddət ərzində rayonda, demək olar ki, dönüş yarada
bilibdir. Böyük işlər görüb, abadlıq-quruculuq işləri məni çox sevindirir. Mən görürəm ki, çox böyük ürəklə
işləyir. Rəhbər ürəklə işləyəndə, təşəbbüs göstərəndə onun ətrafında olanlar da fəallaşırlar. Hər şey
rəhbərdən asılıdır. Əsas istiqamət, əsas siyasət belə aparılır. Eyni zamanda, bütün fəallar da birləşməlidir.
Ona görə biz Xaçmaz rayonunun timsalında bu gün Azərbaycanda apardığımız siyasətin nəticələrini
görürük: həm iqtisadi inkişaf, sosial məsələlərin həlli, həm də abadlıq-quruculuq işləri və cəmiyyətin fəal
olması. Bu da məni çox sevindirir. Bax, bu sözlərimi bu gözəl gündə mən sizinlə bölüşmək istəyirəm.
Əminəm ki, Xaçmaz rayonu bundan sonra da sürətlə inkişaf edəcək, hələ böyük işlər qabaqdadır.
Biz Xaçmaz rayonunun inkişafına əlavə vəsait ayıracağıq. Mən həmişə görəndə ki, harada işlər yaxşı gedir,
öz dəstəyimi daha da artırıram. Harada ki, işlər yaxşı getmir, orada ciddi tədbir görürəm. Xaçmaz
rayonundakı işlər məni qane edir. Yəqin ki, burada yaşayan insanlar da bunu görürlər. Partiya bu işlərdə
fəal iştirak etməlidir. Yerli icra hakimiyyəti, Yeni Azərbaycan Partiyası bütün rayonlarda birgə işləməli,
bir-birinə dəstək olmalı, bütün işləri əlaqələndirməli və böyük bir qüvvə kimi qarşıda duran bütün vəzifələri
həll etməlidirlər. Vəzifələr də çoxdur. Bütün sahələrdə bu vəzifələr artıq müəyyən olunub, siyasət müəyyən
olunubdur. Əsas odur ki, göstərilən xətt uğurla icra edilsin, tapşırıqlar vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilsin və
beləliklə, ölkəmiz daha da möhkəmlənsin. Mən sizə uğurlar, xoşbəxtlik arzulayıram.
Yeni Azərbaycan Partiyasının bayrağını uca tutun!
Sağ olun.
AZƏRTAC
2006, 8 dekabr
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Dövlətimizin başçısı Xudat şəhərində olmuşdur
(7 dekabr 2006-cı il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 7-də Xudat şəhərinə gəlmişdir.
Şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını böyük hörmət və ehtiramla, hərarətlə
qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Heydər Əliyev parkında xalqımızın ümummilli liderinin abidəsini
ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu.
Sonra dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev muzeyi ilə tanış oldu. Muzeyin direktoru Elnarə
İskəndərova məlumat verərək bildirdi ki, 2005-ci ilin mayında, ümummilli liderimizin 82-ci ildönümündə
açılmış muzey iki guşədən ibarətdir. Burada, əsasən, ulu öndərin 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə
qayıdışından sonra keçirdiyi görüşlər, respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrinə, xarici dövlətlərə səfərləri,
apardığı danışıqlar barədə sənədlər, fotoşəkillər nümayiş etdirilir. Muzeydə ulu öndərə həsr olunmuş
kitablar, ümummilli liderin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı fəaliyyətini, mədəniyyətimizə, dilimizə və
digər sahələrə göstərdiyi diqqət və qayğını əks etdirən materiallar da vardır.
Prezident İlham Əliyev ekspozisiyaya baxdı və muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
AZƏRTAC
2006, 7 dekabr

48

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

“Malibu”, “Palma” Və “Atlant” istirahət mərkəzləri ölkəmizdə turizmin inkişafının göstəricisidir
(7 dekabr 2006-cı il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 7-də turizmin inkişafı və istirahət üçün nadir təbiəti
olan Nabran qəsəbəsində tikilmiş “Malibu”, “Palma” və “Atlant” istirahət mərkəzləri ilə yaxından tanış
olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, altı ildir fəaliyyət göstərən bu istirahət mərkəzlərində
dincələnlər üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 4 hektar ərazisi olan “Malibu”da 40-dan çox kottecdə eyni
vaxtda 240 nəfər istirahət edə bilər.
“Palma” istirahət mərkəzi isə Xəzərin mənzərəli sahilində yerləşir. Burada müasir tipli ikimərtəbəli
28 kottec var. Otaqların hər biri televizor, daxili telefon, mebel dəsti, soyuducu və sanitar qovşağı ilə təchiz
edilmişdir. Dincələnlərin Qafqaz dağlarının ecazkar təbiətini seyr etməsi, eləcə də Azərbaycanın bir sıra
tarixi abidələri ilə tanış olması üçün gəzintilər, Quba, Xaçmaz, Qusar və Dərbənd şəhərlərinə ekskursiyalar
təşkil olunur.
Sonra Prezident İlham Əliyev “Atlant” istirahət və əyləncə mərkəzində oldu. Bildirildi ki, burada
eyni vaxtda 600-dən çox insanın dincəlməsi mümkündür, yerli və xarici turistlərin rahatlığı üçün hər cür
şərait var. 8 hektar sahəsi olan bu kompleks ilin müxtəlif fəsillərində, xüsusilə yay aylarında qonaqları öz
gözəlliyi ilə valeh edir. Bütün xidmət növləri beynəlxalq standartlar səviyyəsində təşkil edilmişdir. Burada
176 kottec tipli evlər, idman meydançaları, avtomobil dayanacaqları, bazar xidməti sahəsi, 550 nəfərlik
diskoteka, üç hovuz, dörd akvapark, gəmi-bar, kompyuter salonu, bar və 120 nəfərlik yay kafesi var. Əsasən
günəş və külək enerjisindən istifadə olunur.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən “Atlant” istirahət mərkəzinə dördulduzlu sertifikat
verilmişdir. Ərazini daha 4 hektar genişləndirmək nəzərdə tutulur. Məqsəd yerli turistlərlə yanaşı, xarici
turistlərin respublikamıza axınına da nail olmaqdır. Gələn il mövsümündə Dağıstandan 500-dən çox turistin
gəlməsi gözlənilir.
Dövlətimizin başçısı istirahət mərkəzini gəzdi, “Atlant”da yay istirahəti ilə bağlı filmə baxdı. O,
burada yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi, turizmin inkişafı üçün ölkəmizdə hər cür potensialın
olduğunu, istirahət mərkəzlərinin daha da genişləndirilməsinin zəruriliyini bildirdi, turizmin inkişafı üçün
səylərin daha da artırılmasını tövsiyə etdi.
Bununla da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xaçmaz rayonuna səfəri başa çatdı.
AZƏRTAC
2006, 7 dekabr
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Xaçmaz rayonu
Rəsm qalereyası ilə tanışlıq
(27 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 27-də Xaçmaz rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Xaçmaz şəhərinin mərkəzində Heydər Əliyevin adını daşıyan
parkda ulu öndərin abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu.
Sonra Prezident İlham Əliyev parkdakı Rəsm qalereyası ilə tanış oldu. Qalereya tamamilə yenidən
qurulmuş, burada 150-yə yaxın fotoşəkil və incəsənətin bütün növləri üzrə eksponatlar toplanmışdır. Bu
mədəniyyət obyektində gənclərin asudə vaxtının səmərəli keçirilməsi, eləcə də rəssamlığın sirlərinin
öyrənməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2008, 27 sentyabr
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Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Evi yeni görkəm almışdır
(27 sentyabr 2008-ci il)
Sentyabrın 27-də Prezident İlham Əliyev Xaçmaz şəhərində əsaslı təmirdən sonra istifadəyə
verilmiş Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Evində olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 400 yerlik salonu olan mədəniyyət evi tamamilə yeni
görkəm almışdır. Üçmərtəbəli binanın əsaslı təmirinə 500 min manat xərclənmişdir. Burada ulu öndərin
büstü qoyulmuş, həyat və fəaliyyətinə dair fotoguşə yaradılmışdır. Mədəniyyət evində 16 nəfər çalışır.
Prezident İlham Əliyev mədəniyyət evinin salonuna baxdı, təmir işlərini yüksək qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2008, 27 sentyabr
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Xaçmaz ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(27 sentyabr 2008-ci il)
Sentyabrın 27-də Prezident İlham Əliyev mədəniyyət evi ilə tanışlıqdan sonra burada rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Dövlətimizin başçısı İLHAM ƏLİYEV şəhər sakinlərinə müraciətlə dedi:
- Xaçmaz gözəlləşibdir. Mən hər dəfə buraya gələndə yeniliklər -yeni binalar, gözəl parklar, yeni
gözəl mənzərələr görürəm. Bu gözəl mədəniyyət sarayı da, demək olar ki, yenidən tikilibdir. Həm xarici
görünüşü çox gözəldir, həm də daxildə çox gözəl işlər görülübdür. Demək olar ki, Xaçmaz ən müasir şəhərə
çevrilibdir. Bu, böyük nailiyyətdir. Əlbəttə, burada rayon rəhbərliyinin böyük əməyi var. Şəmsəddin
müəllimin işi çox uğurludur. Mən qeyd etdim ki, çox böyük həvəslə, ürəklə işləyir və bütün fəallar şəhərin
gözəlləşməsinə öz payını verir.
İndi burada həm abadlıq işləri görülür, həm şəhər üçün lazım olan binalar tikilir, həm də köhnə
binalar bərpa edilir. Necə ki, Bakıda köhnə binalar, tarixi binalar bərpa olunur və şəhər gözəlləşir. Mən bu
gözəl nailiyyətlər münasibətilə sizi təbrik edirəm.
HƏQİQƏT MƏMMƏDOVA (Xaçmaz rayon həmkarlar ittifaqının sədri): Hörmətli və əziz
Prezidentimiz, hamımıza əziz olan İlham Əliyev, çox sağ olun. Əvvəla, Sizi ziyalılar, ağbirçəklər adından
Xaçmaz torpağında salamlayıram, xoş gəldiniz deyirəm. Qarşıdan gələn müqəddəs bayram münasibətilə
Sizi təbrik edirəm.
Azərbaycan xalqı elə bir xalq, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, maddi və mənəvi sərvətləri həmişə
bol olubdur. Sizin atanız, ulu öndərimiz Heydər Əliyev bu sərvətlərin ən öndə olanı idi. Siz onun tərbiyəsi
ilə böyümüsünüz, o ailədə tərbiyə almısınız. Bütün ağbirçəklər həmişə Sizə arxadır, dayaqdır və həmişə
Sizdən ümid gözləyir. Bizim Prezidentimiz bizim təminatçımızdır, arxamızda dayanan bir oğlumuzdur.
Hörmətli Prezidentimiz!
Bu gün Xaçmaz camaatının Sizi xoş üzlə, xoş təbbəsümlə qarşılaması elə-belə deyildir. Vaxt var
idi ki, hər bir insanın sifətində kədər ifadə olunurdu. Bu gün hamı gülür, hamı Sizi təbəssümlə qarşılayır.
Ona görə ki, bu gün yaşayış tərzimiz yüksəlmişdir. Yoxsulluq həddi lap minimum səviyyəyə enmək üzrədir.
Bütün regionlarda abadlıq, quruculuq işləri gedir. Dünya standartları səviyyəsində yollar salınır. Bunun
hamısı Sizin sayənizdə olur və fəaliyyətinizin nəticəsidir. Siz bizim Xaçmaz camaatı haqqında,
Xaçmazımız haqqında belə gözəl sözlər dediniz. Ümidvaram ki, inşallah, Allah qoysa, şəhərimiz gələcəkdə
daha da inkişaf edəcəkdir. Allah Sizə yar olsun, həmişə köməyiniz olsun! Xalqımız həmişə “Heydər xalqxalq Heydər” şüarını deyirdi. Bu gün isə deyirik ki, hamımız İlhamla irəli gedirik.
İLHAM ƏLİYEV: Çox sevinirəm ki, Xaçmazda belə gözəl işlər görülübdür. Xaçmaz doğrudan
da ən müasir şəhərə çevrilir və burada yaşamaq da, işləmək də xoşdur. Xaçmazın həm gündüz, həm də gecə
görüntüləri çox gözəldir. Bu, Azərbaycanda gedən inkişafın təzahürüdür.
Deyə bilərəm ki, Xaçmaz Azərbaycanın ən inkişaf etmiş rayonlarından biridir. Burada həm
sənayedə, həm iqtisadi, həm də sosial sahədə böyük işlər görülür. İnsanların rahatlığı üçün böyük işlər
görülür. Çox böyük zövqlə, böyük məhəbbətlə şəhər gözəlləşdirilir. Bu, çox sevindiricidır. Çünki bu onu
göstərir ki, Azərbaycan hərtərəfli inkişaf edir. Aparılan islahatlar, bölgələrimizdə quruculuq, abadlıq işləri,
yeni-yeni müəssisələrin yaradılması, şəhərlərin abadlaşdırılması – bütün bunlar inkişafın əlamətidir. Bu
inkişaf özünü müxtəlif formalarda büruzə verir, müxtəlif formalarda göstərir. Əlbəttə ki, iqtisadi
göstəricilər, bizim statistik rəqəmlərimiz, ümumi daxili məhsulun artımı – bütün bunlar reallıqdır. Ancaq
adi vətəndaş ümumi daxili məhsul nədir, bunu tam təfsilatı ilə o qədər də anlaya bilmir. Ancaq məktəb,
xəstəxana tikintisi, yeni yolların salınması, abadlıq, quruculuq işləri - bunlar insanların gündəlik həyatda
təmasda olduğu məsələlərdir. Bax, bu sahəyə çox böyük diqqət verilir və gələcəkdə də verilməlidir. Sosial
məsələlərin həlli, maaşların, pensiyaların artımı, məktəb tikintisi, səhiyyə işinin təkmilləşməsi, mədəniyyət
ocaqlarının qurulması ilə yeniləşməsi - bütün bunlar Azərbaycanda var. Xaçmazda çox böyük dərəcədə bu
nailiyyətlərə çatırsınız. Bu, çox sevindiricidir.
Əlbəttə ki, sosial məsələlərin həllində, şəhərlərimizin gözəlləşməsində əsas rolu oynayan bizim
iqtisadi gücümüzdür. Son illər ərzində iqtisadi islahatlara çox böyük diqqət yetirilmişdir. Bu diqqətin
nəticəsində və aparılan ciddi islahatlar nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı kəmiyyət, keyfiyyət
baxımından, artım sürətinə görə dünya miqyasında artıq seçilir. İndi biz bunu qürur hissi ilə deyirik və
deməliyik ki, dünya miqyasında bizim iqtisadiyyatımız ən yüksək sürətlə artır. Son dörd il ərzində
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Azərbaycanda olan iqtisadi artım dünya miqyasında hələ olmamışdır və ola bilsin ki, heç olmayacaqdır.
Beş il ərzində iqtisadiyyat təxminən üç dəfə, 2,7 dəfə artmışdır. Özlərini islahatçı hesab edən ölkələrdə beş
il ərzində bu artım, iqtisadiyyat artımı maksimum 60-70 fazidir. Biz də isə bundan çoxdur. Sənaye istehsalı,
sosial məsələlərin həlli, təhsil, səhiyyə sahəsinə ayrılan xərclər - bütün bunlar ölkəmizin gücünü göstərir.
Bizim gücümüz bölgələrin inkişafındadır. Əlbəttə ki, gələcəkdə bizim həm iqtisadi islahatlarımız
gedəcək, həm də enerji siyasətimiz davam etdiriləcəkdir. Əlbəttə, bu da bizə böyük güc verir. Ancaq
bölgələrimizin inkişafı olmasaydı, bizim inkişafımız birtərəfli olardı. Məhz buna görə beş il ərzində
regional inkişaf proqramının qəbul olunması çox vacib idi. Mən o vaxt bunu bilirdim.
Bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, o proqramda nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər öz
həllini tapıbdır. Elə bir məsələ yoxdur ki, o, həll olunmamış qalsın. Üstəlik, əvvəlcədən nəzərdə tutulmamış
məsələlər də həll olunur. Bax, bu mədəniyyət evinin təmiri regional inkişaf proqramında yox idi. Xaçmaz
rayonunda yeni yaradılmış bir sıra obyektlər, binalar, tikintilər yox idi. Yəni biz sonradan əlavə etdik, əlavə
vəsait ayırdıq. Yerlərdə daxili imkanlar hesabına çox böyük işlər görülübdür. Azərbaycan beş ildə bütün
bölgələr üzrə böyük inkişaf yolu keçmişdir.
Növbəti beş ildə, əlbəttə ki, bu müsbət meyillər davam etdiriləcəkdir. Növbəti beşillik üçün
proqram ondan ibarətdir ki, bütün kəndlər, qəsəbələr, şəhərlər abadlaşsın, bütün problemlər aradan
qaldırılsın və ölkə uzunmüddətli, möhkəm inkişaf yoluna qədəm qoysun. Biz buna nail olacağıq. Çünki
bunu etmək üçün hər şey var. Birincisi, iradə var, ikincisi, konkret proqramlar var, üçüncüsü, iqtisadi
imkanlar var və artan dövlət büdcəmiz buna imkan yaradır. Dördüncüsü, xalq tərəfindən bütün proqramlara,
təşəbbüslərə verilən dəstək və xalqın bu işlərdə fəal iştirakı, xalqla iqtidar arasında birlik var. Bax, bu vacib
amillər hamısı birlikdə uğurlu inkişafımızı təmin edəcəkdir.
Ona görə mən heç şübhə etmirəm ki, Azərbaycan növbəti illərdə daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Öz liderlik mövqelərini həm bu bölgədə, həm də geniş mənada bölgədə saxlayacaqdır. İqtisadi inkişaf sürəti
artacaqdır. Sosial məsələlərin həlli üçün əlavə vəsait ayrılacaqdır. Biz yəqin ki, bu yaxınlarda növbəti ilin
dövlət büdcəsini təsdiq edəcəyik. Buna Milli Məclis baxacaqdır. Yenə böyük artım var. Yenə misli
görünməmiş irəliləyiş var. Altı ildə, 2003-2009-cu illər ərzində dövlət xərcləri 15 dəfə artır. Bütün bu
artımlar insanların maaşlarında, pensiyalarında, abadlaşan şəhərlərdə, tikilən yollarda özünü göstərir.
Bax, mən bu gün səhər bu bölgəyə gəlirdim, yeni beton yol tikilir. Beton yollar ancaq inkişaf
etmiş ölkələrdə, ancaq Avropanın böyük ölkələrində tikilir. Başqa yerdə az tikilir. Amma indi biz BakıXaçmaz-Quba-Qusar yolunu betonörtüklü edirik. Bu, rahatlıq verəcəkdir. Yol tikintisi sənaye müəssisəsi
deyil ki, investisiya qoyasan, sonra qayıda. Yox, bu, sadəcə olaraq, insanların rahatlığı üçün və bölgələrin
inkişafı üçündür. Bu bölgənin çox böyük potensialı var. Həm kənd təsərrüfatı, həm turizm, həm də sənaye
və emal müəssisələri baxımından. Xaçmaz rayonunda çox böyük intellektual potensial var, çox gözəl
insanlar var. Burada çox fəal, vətənpərvər insanlar yaşayır.
Mən çox şadam ki, biz yenidən görüşürük. Son beş il ərzində bir neçə dəfə rayona gəlmişəm. Hər
dəfə yenilikləri görəndə çox sevinirəm. Sizin hamınızı böyük nailiyyətlər münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm.
Sizə yeni nailiyyətlər arzulayıram və qarşıdan gələn müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə
təbrik edirəm.
XXX
Sonra Prezident İlham Əliyev mədəniyyət evinin qarşısında rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
ilə xatirə şəkli çəkdirdi.
AZƏRTAC
2008, 27 sentyabr
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Akademik Zərifə xanım Əliyeva adına 8 nömrəli məktəb-lisey ilə tanışlıq
(27 sentyabr 2008-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 27-də Xaçmaz şəhərində görkəmli oftalmoloqalim, akademik Zərifə xanım Əliyeva adına 8 nömrəli təbiət fənləri təmayüllü məktəb-lisey ilə tanış
olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Zərifə xanımın məktəb-liseyin qarşısındakı abidəsi önünə gül
dəstəsi qoydu.
Müasir xarici görünüşü ilə seçilən və 1176 şagird yerlik bu məktəb-lisey Prezidentin Sərəncamı
ilə 2007-ci ildə tikilmişdir. Üçmərtəbəli binada 65 sinif otağı vardır. Şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə 98
pedaqoq məşğul olur. Təhsil ocağında Zərifə Əliyeva muzeyi və guşəsi yaradılmış, burada görkəmli
oftalmoloq-alimin həyat və fəaliyyətinə dair fotoşəkillər, sənədlər, eksponatlar toplanmışdır. Şagirdlərin
təhlükəsiz gediş-gəlişi üçün binanın qarşısında yeraltı keçid tikilmişdir.
Prezident İlham Əliyev sinif otaqlarına, muzeyə, idman salonuna baxdı, bütün ləvazimatlarla
təchiz edilmiş məktəb-liseyin kollektivinə uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2008, 27 sentyabr
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Quba
2004, 20 iyul
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizin şimal bölgəsinə səfəri: Qubalılar Azərbaycan
Prezidentinin səfərini yüksək qiymətləndirmişlər
➢ Quba Olimpiya İdman Kompleksində kredit yarmarkası: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
➢ Qubada “Əli” ticarət mərkəzi ilə tanışlıq
➢ Quba ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
➢ “Qədim Quba” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlə tanışlıq
➢ Qırmızı qəsəbədə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
2005, 25 iyul
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qubaya səfəri
➢ Heydər Əliyev parkında Quba rayonunun sakinləri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
➢ Heydər Əliyev muzeyinin açılışı
➢ Qırmızı qəsəbə sakinləri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
➢ Azərbaycan Vergilər nazirliyinin 3 saylı ərazi vergilər idarəsi binasının açılışı
➢ Quba Olimpiya İdman Kompleksində Beynəlxalq Voleybol Federasiyasinin dünya “Qran-Pri”
turnirinin Avropa təsnifat mərhələsi yarışlarının təntənəli açılışı: Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyev
mərasimdə iştirak etmişdir
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Qədim Quba” özəl xalçaçılıq Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin yeni sexi ilə tanış olmuşdur
2006, 7 oktyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Quba rayonuna səfəri: Quba-İspik-Xınalıq avtomobil yolunun
açılış mərasimi
➢ Qədim Xınalıq kəndinin sakinləri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
➢ Quba sərhəd dəstəsinin Xınalıq sərhəd zastavası istifadəyə verilmişdir
➢ İbrahim Şahmərdanov adına qəçrəş kənd orta məktəbi ilə tanışlıq
2008, 22 avqust
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı-Quba-Rusiya dövlət sərhədi avtomobil yolunun 16-34-cü
kilometrinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir
2008, 27 sentyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin şimal bölgəsinə səfəri: Quba rayonu: Ümummilli Liderin
abidəsini ziyarət
➢ Zərifə Əliyeva adına park Qubanın yeni istirahət guşəsidir
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qırmızı qəsəbədə olmuşdur
➢ Soyqırım” abidə kompleksini ziyarət
➢ Quba Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi gələn il istifadəyə veriləcəkdir
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizin şimal bölgəsinə səfəri
Qubalılar Azərbaycan Prezidentinin səfərini yüksək qiymətləndirmişlər
(20 iyul 2004-cü il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 20-də Quba şəhərinə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı şəhərin girəcəyində yerləşən “Azkon” müəssisəsi ilə tanış oldu. Burada
respublikamızın rəhbərini böyük hörmət və ehtiramla, hərarətli alqışlarla qarşıladılar. Prezidentin xanımı
Mehriban Əliyevaya gül dəstəsi təqdim olundu.
Müəssisənin direktoru Habil Mirzəyev Azərbaycan rəhbərinə məlumat verdi ki, bir həftədir işə
düşən və hələlik bir növbədə işləyən bu obyektdə 35 nəfər çalışır. Gələcəkdə iş yerlərinin sayını və iş
rejimini artırmaq nəzərdə tutulmuşdur. Burada quraşdırılmış müasir avadanlığın köməyi ilə istehsal olunan
qənnadı məhsulları yüksək standartlara cavab verir.
Dövlətimizin başçısı müəssisədə çalışanlarla görüşüb səmimi söhbət etdi, texnoloji avadanlığın,
istehsal olunan məhsulların keyfiyyəti ilə maraqlandı, buraxılan qənnadı məhsullarının dadına baxdı,
istehsalın daha da genişləndirilməsi ilə əlaqədar tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2004, 20 iyul
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Quba Olimpiya İdman Kompleksində kredit yarmarkası
(20 iyul 2004-cü il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin gün Quba Olimpiya İdman
Kompleksində respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin dəstəyi ilə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu və
banklar tərəfindən təşkil olunmuş kredit yarmarkasının açılışında iştirak etmişdir.
Buraya toplaşanlar Azərbaycan rəhbərini səmimiyyətlə qarşıladılar.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Quba, Xaçmaz və Dəvəçi rayonlarının kiçik və orta müəssisələri
tərəfindən istehsal edilmiş məhsullarla tanış oldu.
Sonra mərasimi iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyev açdı.
İqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin çıxışı
- Möhtərəm cənab Prezident!
Sizin bu tədbirdə iştirak etməyinizi biz əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş sahibkarlığa dövlət qayğısı siyasətinin məntiqi davamı kimi başa düşür və sahibkarlığın inkişafı
ilə bağlı verdiyiniz tapşırıqların, qəbul edəcəyiniz qərarların lazımi səviyyədə yerinə yetirilməsi üçün bütün
zəruri tədbirlərin bundan sonra da görüləcəyini bildiririk.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu və banklar tərəfindən təşkil olunan bugünkü tədbir çərçivəsində
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən sahibkarlarla kredit təşkilatları arasında görüşün
keçirilməsi və kredit müqavilələrinin imzalanması nəzərdə tutulmuşdur.
Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli yarmarka iştirakçıları!
2002-ci ilin aprel-may aylarında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin sahibkarlarla keçirdiyi
görüşlərin nəticəsi olaraq, qəbul edilmiş qərarlardan biri də Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
vəsaitlərinin istifadəsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi və dövlət büdcəsindən bu məqsəd üçün ayrılan
vəsaitlərin həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması olmuşdur. 2003-2005-ci illər üçün bu məbləğ 250
milyard manat təşkil edir. Təsdiq edilmiş qaydalara görə, kredit vəsaiti müsabiqə əsasında seçilən müvəkkil
banklar vasitəsilə beş il müddətinə verilir və məqsədyönlü istifadə olunduğu halda, qarşılıqlı razılaşma
əsasında onun ödənilmə müddəti uzadıla bilər. Kreditlərin maksimum məbləği 500 milyon manatdır və illik
dərəcəsi 7 faizdən artıq olmamalıdır. Kreditlərin istifadəsində güzəşt müddəti müəyyən edilir.
Cənab Prezident, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramının icrasını
sürətləndirmək, dövlət büdcəsindən sahibkarlığın inkişafı üçün ayrılan vəsaitlərin xüsusilə regionlarda
yerləşdirilməsini təmin etmək məqsədi ilə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitinin istifadə
qaydalarına Sizin 2004-cü ilin may ayında etdiyiniz düzəlişlərdən sonra kredit almaq bir az da asanlaşmışdır
və qaydalar sadələşdirilmişdir. Yeni qaydalara əsasən, Fondun vəsaitinin istifadəsi üzrə müsabiqə
komissiyasının tərkibinə dövlət qurumları ilə yanaşı, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına maliyyə
dəstəyi göstərən xarici maliyyə-kredit təsisatlarının və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də daxil
edilmişdir. Fondun vəsaitlərinin yerləşdirilməsinə kommersiya bankları ilə yanaşı, bank olmayan kredit
təşkilatları da cəlb olunmuşdur. Mikrokreditlərin verilməsi məqsədi ilə vəsaitlərin müvəkkil kredit
təşkilatların hesabına əvvəlcədən köçürülməsi qərara alınmışdır. Heç bir girov tələb olunmadan hər bir bank
Fonddan 200 milyon manat məbləğində kredit ala bilir. Bu kreditlər haqqında məlumat verildikdən sonra
banklara yeni tranş ayrılır.
Regionlarda həyata keçirilən layihələrin həcmi böyük olduqda, bəzi hallarda komissiyanın qərarı
ilə kreditlərin məbləği 200 min dollara qədər artırıla bilər. Hazırda Fondun vəsaitinin yerləşdirilməsində 17
kommersiya bankı və bir bank olmayan kredit təşkilatı iştirak edir. 2003-cü ildə 310 sahibkarlıq subyektinə
57,3 milyard manat, 2004-cü ilin ötən dövrü ərzində 475 sahibkara 28,3 milyard manat güzəştli kredit
verilmişdir. Bu ilin sonunadək veriləcək kreditlərin ümumi məbləği 100 milyard manata çatacaqdır.
Ümumilikdə, 2003-2004-cü illər ərzində investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 157,3 milyard
manatın verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Maliyyələşdirilmiş layihələrin 75 faizdən çoxu respublikanın regionlarının payına düşür və onların
94 faizi istehsal və emal yönümlüdür. Bu layihələrin həyata keçirilməsi nəticəsində 10 minə qədər yeni iş
yerinin açılması nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda Dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata
keçirilməsi, o cümlədən sahibkarlarla kredit təşkilatları arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, kreditlərin
verilməsində operativliyin artırılması məqsədi ilə bütün iqtisadi rayonlarda görüşlər keçirilir.
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Cənab Prezident, Sizin tapşırığınıza uyğun olaraq, ilk belə görüş iyul ayının 13-də Şəki şəhərində
keçirilmişdir. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun əhatə etdiyi Şəki, Zaqatala, Qax, Qəbələ, Oğuz, Balakən
inzibati rayonları daxil olmaqla, orada 200-dən artıq sahibkara 10 milyard manatdan çox kredit verilmişdir.
Həmin kreditlərin nəticəsində mindən artıq iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur.
Təqdirəlayiq haldır ki, bu təşəbbüsə digər banklar, bank olmayan kredit təşkilatları, habelə lizinq
və sığorta şirkətləri də qoşulmuşlar. Bugünkü yarmarkada Fondla müqavilə bağlamış 16 bank, habelə
müqavilə imzalamayan bank olmayan kredit təşkilatları, dörd sığorta şirkəti və üç lizinq şirkəti iştirak edir.
Yarmarkada 415 hüquqi və fiziki şəxs 9,4 milyard manatdan artıq kredit ala biləcəkdir. Bunun da
nəticəsində bölgədə 1300-dən artıq yeni iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. Cənab Prezident, Sizin
tapşırığınıza uyğun olaraq, ilin sonunadək digər iqtisadi rayonlarda da bu cür tədbirlər keçiriləcəkdir.
Yekunda Sizi əmin etmək istərdim ki, sahibkarlığın inkişafına yönəlmiş Heydər Əliyev siyasətinin
həyata keçirilməsi, regionların iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi, sahibkarların problemlərinin həlli,
onlardan ötrü əlverişli mühitin yaradılması və bunun nəticəsi olaraq yeni iş yerlərinin açılması, əhalinin
güzəranının daha da yaxşılaşdırılması üçün bundan sonra da bütün imkanları səfərbər edəcəyik.
Cənab Prezident, Milli Olimpiya Komitəsinin Quba şəhərində belə bir şəraiti yaratdığı üçün, bu
binanın Sizin dəstəyinizlə tikildiyini nəzərə alaraq, bu gün yarmarkada iştirak edən bütün iştirakçılar
adından Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Biz Quba şəhərində belə bir böyük tədbirin keçirilməsi üçün
alternativ yer tapa bilmədik. Doğrudan da, belə bir möhtəşəm binada, Sizin iştirakınızla təməli qoyulmuş,
inşa olunmuş və istifadəyə verilmiş kompleksdə bu tədbirin keçirilməsi bizi sevindirir. Biz Şəkidə də eyni
tədbiri keçirərkən böyük bina tapa bilmədik və orada da idman kompleksindən istifadə etdik. Sahibkarlara
dəstək verdiyiniz üçün Sizə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk.
Dediyim kimi, bugünkü yarmarkanın əsəs məqsədi sahibkarlarla bankların işbirliyini təşkil
etməkdir. Yəni sahibkarların kredit alması və bankların kredit verməsidir.
Cənab Prezident, icazənizlə, Sizin iştirakınızla bir neçə kredit sazişi imzalanardı.
XXX
Sonra Azərbaycan Prezidentinin iştirakı ilə Rabitəbank ilə Quba rayonu üzrə Qəçrəş müəssisəsi
arasında meyvə-tərəvəzin qablaşdırılması, tara müəssisəsinin yaradılması ilə əlaqədar 490 milyon manatlıq
saziş, ATAbank ilə fərdi sahibkar Vilayət Sərdarov arasında saziş, Texnikabank ilə Xaçmaz rayonunun
Kardinal istirahət mərkəzi arasında 250 milyon manatlıq sazişlər imzalandı.
Banklar Assosiasiyasinin prezidenti Zakir Nuriyevin çıxışı
- Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli görüş iştirakçıları!
Cənab Prezident, əvvəlcə, icazə verin, vaxt tapıb bizimlə bu görüşdə iştirak etdiyiniz üçün bütün
bank ictimaiyyəti adından Sizə təşəkkür edim.
Məlumunuz olduğu kimi, 2004-cü ildə Sizin banklar haqqında imzaladığınız yeni qanun qüvvəyə
minmişdir. O, əvvəlki illərdə qəbul edilmiş qanundan xeyli fərqlənir, respublikamızda bank sisteminin
dünya bank sisteminə uyğunlaşdırılmasına imkanlar yaradır. Hazırda Azərbaycan Respublikasında 106
kredit təşkilatı, o cümlədən 43 bank fəaliyyət göstərir. Respublikamızda bərqərar olmuş makroiqtisadi
sabitliyin qorunması, inflyasiyanın orta səviyyəli Avropa standartlarına uyğun saxlanılması, milli
valyutanın sabitliyinin təmin olunması, valyuta ehtiyatlarının artırılması və zəruri həddə qaldırılması,
habelə bank islahatlarının hərtərəfli dərinləşdirilməsi, nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi son dövrdə
Azərbaycan bank sisteminin qarşısında duran əsas məqsədlər olmuşdur.
Demək olar ki, qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunmuş, pul-kredit siyasətinin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Bununla yanaşı, iqtisadi inkişaf templərinə
uyğun gələn və bank-maliyyə sisteminin mövcud sabitliyinə xələl gətirməyən pul təkliflərinin addımı da
təmin olunmuşdur. Respublikada mərkəzləşdirilmiş kredit üzrə uçot-faiz dərəcəsi 2002-ci ilin sonundan
indiyədək 7 faiz həcmində qalmaqdadır ki, bu da MDB ölkələri içərisində ən aşağı göstəricidir. Bu günə
milli valyutanın sabitliyi şəraitində ölkənin bank sisteminin inkişafında bankların aktivlərinin və
öhdəliklərin həcminin artımı iqtisadiyyata kredit qoyuluşunun artımı, bank sisteminə olan inamın
möhkəmləndirilməsi kimi müsbət meylləri formalaşdırmışdır.
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Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2004-cü ildə də bank sektorunun təkmilləşdirilməsi, bank sistemi
sabitliyinin artırılması bankların maliyyə vasitəçilik funksiyalarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi və bank
fəaliyyətinin beynəlxalq standartlara yaxınlaşması çərçivəsində həyata keçirilir. Bankların aktiv
əməliyyatları sırasında müştərilərə verilən kreditlərin sürəti artmışdır. Kredit portfeli 2004-cü ilin əvvəlinə
nisbətən cari ilin 6 ayı ərzində 400 milyard manat artaraq, 3,7 trilyon manata çatmışdır. Eyni zamanda,
depozitlərin ümumi həcmi 2004-cü ilin əvvəli ilə müqayisədə 17,6 faiz artaraq, 3,7 trilyon manat olmuşdur.
Əhalinin əmanətləri isə cari ilin 6 ayı ərzində ilin əvvəli ilə müqayisədə 25,4 faiz artaraq, 1,7 trilyon manata
çatmışdır.
Hörmətli cənab Prezident, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının təsdiq olunması, onun
konkret maliyyə mənbələri ilə təmin edilməsi bu proqramın həyata keçirilməsinin tam reallığını sübut edir.
Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə yaradılmış Sahibkarlara Kömək
Milli Fondunun fəaliyyət göstərdiyi iki ilə yaxın dövr ərzində bu mexanizm xeyli səmərəli metodlardan biri
olduğunu sübut etdi. Fond vasitəsilə vəsaitlərin həm uzun müddətə, həm də xeyli aşağı faizlə (7 faiz)
verilməsi bu işi xeyli maraqlı etmişdir. Bu, həm sahibkarlığın inkişafına, həm də sahibkarlığın xüsusi bir
sahəsi olan bank sisteminin, onun regional şəbəkəsinin inkişafına təkan vermişdir.
Yaradılmış əlverişli şərait bankların bütövlükdə filiallarının sayının 318-ə çatmasına imkan
vermişdir. Banklar bu filialları vasitəsilə nəinki kreditlərin verilməsini, eyni zamanda, kommunal
ödənişlərin – həm respublikamızın paytaxtı Bakı şəhərində, həm də regionlarda - yığılmasını təmin edən
elektron sistemlər qurmuşlar. Eyni zamanda, kommersiya bankları tərəfindən beynəlxalq maliyyə
təsisatlarından da vəsaitlərin fəal cəlb edilməsi prosesi davam etmişdir. Hazırda kommersiya bankları
Avropa və Yenidənqurma İnkişaf Bankından, İslam İnkişaf Bankından, Beynəlxalq Maliyyə
Korporasiyasından, Almaniya-Azərbaycan Fondundan vəsaitləri cəlb edərək, sahibkarlığın və xüsusən
regionlarda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına yönəltmişdir.
Hörmətli cənab Prezident, bu tədbirdə iştirak etdiyinizə görə bir daha təşəkkür edərək, bankların
təşəbbüsünü dəstəklədiyiniz üçün Sizə bütün bank ictimaiyyəti adından minnətdarlığımızı bildiririk. Sizi
əmin etmək istəyirik ki, kommersiya bankları bundan sonra digər regionlarda da bu cür yarmarkalar
keçirəcək və sahibkarlığın inkişafı üçün zəruri olan maliyyə dəstəyini verəcəklər.
Atabank Holdinqin prezidenti Əhməd Erentokun çıxışı
- Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Təməli ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş siyasi sabitlik və iqtisadi inkişafın bu
gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilməsi, onun ardıcıllıqla imzaladığı dövlət
proqramları və fərmanlar Azərbaycanı böyük dinamizmlə inkişaf etdirməkdədir. Görülən bu işlər
Azərbaycanda, o cümlədən regionlarda qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsi və problemlərin
kompleks həll edilməsi üçün böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycandakı böyük canlanma, eyni zamanda, xarici iş adamları və maliyyə qurumları tərəfindən
yüksək qiymətləndirilərək, ölkəyə daha böyük marağın olmasına imkan yaratmaqdadır.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun təkmilləşdirilməsi sahibkarlığın qeyri-neft sektorunun
inkişafında vacib olan maliyyə problemlərinin həlli üçün çox mühümdür. Məhz bu gün hamımız bu
məqsədlə bir yerə yığışmışıq və cənab Prezidentimizin bu tədbirdə iştirak edib bizim banklara, sahibkarlara
dəstək verməsinə görə ona bir daha minnətdarlığımızı bildiririk.
Bu, iki ay ərzində bölgəyə ikinci səfərimizdir. Ümumiyyətlə, 7 dəfə səfər edərək, minlərlə
sahibkarla görüşmüşük. Görüşlər nəticəsində 1117 layihə və 75 milyard manatlıq sifariş qəbul olunmuşdur.
Bu gün bundan 608 layihəyə və 24 milyard manata yaxın kreditə qəbul rəyi verilmişdir. Həftənin sonunadək
457 layihə üzrə 11 milyard manatlıq kredit paylanacaqdır.
Vacib bir məsələni də demək istəyirəm ki, ATAbank bu gün ən baş sığorta şirkəti ilə imzaladığı
müqavilə əsasında, girov qoya bilmədiyinə görə kredit ala bilməyən qaçqın və məcburi köçkünlər üçün
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun qaydaları ilə mikrokreditləri sığortalayaraq, girovsuz paylamağa
başlayacaqdır. Yaxın vaxtlarda yaranmış Atalizinq firması ATAbankın maliyyə mənbəyinin xaricində
bütün kənd təsərrüfatı və istehsalat sahəsində texnika və avadanlığa ehtiyacı olan sahibkarlara yeni
imkanlar yaradacaqdır.
Azərbaycanın hər yerində böyük canlanma var, dövlət və hökumət qurumları, qeyri-dövlət
təşkilatları və ictimai birliklər, təhsil ocaqları, sahibkarlar və Azərbaycanda çalışan xarici iş adamları birgə
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fəaliyyət göstərərək, ölkənin iqtisadiyyatını daha da möhkəmləndirmək üçün işləyirlər. Fəaliyyətimizlə
əlaqədar ölkədə siyasi sabitliklə yanaşı, digər vacib amillər də mövcuddur. Bunlar Azərbaycanın coğrafisiyasi vəziyyəti, enerji resursları və kənd təsərrüfatının zənginliyi, qədim mədəniyyəti, yüksək elmi və
texniki potensialıdır. Ən əsası da cənab Prezidentimiz tərəfindən yaradılan hüquqi baza ilə sahibkarlara
verilən xüsusi dəstəkdir.
İndi əlimizdə hər cür imkanlar vardır. Bizlərin vəzifəsi bunları birləşdirib gözəl məhsullar istehsal
etmək, dünya bazarlarına çıxarmaq, Azərbaycanı regionda lider, dünyada bir addım öndə aparmaqdır.
Diqqətinizə görə sağ olun.
Qubalı sahibkar Məstan Abdullayevin çıxışı
- Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli tədbir iştirakçıları!
Fürsətdən istifadə edib, bu gözəl Quba torpağına gəldiyiniz üçün Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirik.
Mən bir sahibkar kimi, bu gün çox sevinirəm. Ona görə ki, 7 faizlə heç bir təmənna olmadan,
beşillik kredit almışam. Əlbəttə, bu yarmarka xalqımızın, dövlətimizin inkişafına böyük təkandır. Xahiş
edərdim ki, belə tədbirlər tez-tez keçirilsin.
Möhtərəm cənab Prezident, Sizə, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, Sahibkarlara Kömək Milli Fonduna
və yarmarkada iştirak edən banklara dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun.
XXX
Dövlətimizin başçısı mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
-Əziz dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, mən burada kredit sazişləri imzalayan sahibkarları təbrik etmək, onlara uğurlar
arzulamaq istəyirəm.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf
edir. Bu inkişafın təməlində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında yaradılmış
ictimai-siyasi sabitlik durur. Əgər Azərbaycanda bu sabitlik olmasaydı, əlbəttə, hər hansı iqtisadi inkişafdan
söhbət gedə bilməzdi. Azərbaycanın iqtisadiyyatı son 7 il ərzində çox böyük templərlə inkişaf edir. Bunu
biz də bilirik, bütün beynəlxalq maliyyə qurumları da bilir. Əlbəttə ki, bu, bizi çox sevindirir. Ölkəmiz hər
cəhətdən inkişaf edir. Aparılmış iqtisadi islahatların nəticəsində, Heydər Əliyevin neft strategiyasının
həyata keçirilməsi sayə-sində ölkəmizə böyük həcmdə maliyyə resursu daxil olmuşdur. Bilirsiniz ki,
Azərbaycanda yaradılmış Neft Fondunda böyük həcmdə vəsait toplanmışdır. Ölkəmizin valyuta ehtiyatları
ildənilə artır. Əlbəttə, bü bizə imkan verir ki, öz iqtisadi siyasətimizi sərbəst, müstəqil şəkildə aparaq.
Azərbaycanın milli maraqlarını, iqtisadi təhlükəsizliyini yüksək səviyyədə qoruyaq. Əgər belə bir imkanlar
yaradılmasaydı, əlbəttə, sahibkarlara kreditlərin verilməsi də çətinləşərdi.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın büdcəsi ildən-ilə artır. Bu il də keçən ilə nisbətən xeyli artmışdır. Bu
artım gələn il də gözlənilir. Azərbaycanda iqtisadi sahədə əldə edilmiş bütün uğurlarla yanaşı, sosial
məsələlər də öz həllini tapır. İqtisadi və sosial məsələləri bir-birindən ayırmaq da düzgün olmazdı. Çünki
bunlar daim bir-biri ilə bağlıdır, bir-birindən asılıdır. Ölkədə iqtisadi vəziyyət yaxşı olarsa, əlbəttə, əhalinin
sosial problemləri də yüksək səviyyədə öz həllini tapa bilər.
Biz ölkəmizi bazar iqtisadiyyatı əsasında inkişaf etdiririk və buna baxmayaraq, əgər büdcəyə
nəzər salsanız, görərsiniz ki, büdcənin tam əksəriyyəti sosial məsələlərin həllinə yönəlmişdir. Bu
yaxınlarda minimum əmək haqqının qaldırılması, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan
insanların əmək haqlarının artırılması məhz bu məqsədi daşıyır. Azərbaycan xalqının rifah halının
qaldırılması, insanlar, vətəndaşlar üçün daha da yaxşı şəraitin yaradılması - biz bu siyasətə sadiqik.
Bu siyasət Azərbaycanda 1993-cü ildən aparılır. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə bu siyasət Azərbaycanda aparılmışdır və bundan sonra da aparılacaqdır.
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Özəl sektorun inkişafı bizim üçün prioritet məsələdir. Mən bunu seçkilərdən əvvəl də demişdim.
Seçkilərdən sonra da bəyan etdiyim təkliflər, proqramlar öz həllini tapır. Qəbul edilmiş regional inkişaf
proqramı uğurla icra edilir və mənim də regionlara səfərlərimin məqsədi budur ki, yerlərdəki vəziyyətlə,
mövcud problemlərlə şəxsən özüm tanış olum və lazımi qərarları verim.
Bilirsiniz ki, yeni iş yerlərinin açılması mənim seçkiqabağı proqramımın
əsas
istiqamətlərindən biri idi. Mən bu məsələ ilə əlaqədar öz fikirlərimi açıq şəkildə demişdim və çox
şadam ki, nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər öz həllini tapır. Seçkilərdən sonra keçən dövr ərzində
Azərbaycanda 40 minə qədər yeni iş yerləri yaradılıbdır. Çox sevindirici haldır ki, onların böyük
hissəsi məhz bölgələrdə açılıbdır. Bölgələrin inkişafı, Azərbaycanın bütün regionlarının inkişafı çox
vacib məsələdir.
Burada Fərhad Əliyev qeyd et-di ki, belə bir tədbirin keçirilməsi üçün Quba Olimpiya İdman
Kompleksi seçilmişdir. Yəni Qubada bundan böyük salon yoxdur, bundan gözəl şərait yoxdur.
Bundan əvvəl Şəkidəki yarmarka da yenə Şəki Olimpiya İdman Kompleksində keçirilmişdir. Yəni
mən onu demək istəyirəm ki, bölgələrə olan diqqət, münasibət mənim keçmiş fəaliyyətimdə də
mühüm yeri tuturdu. Bölgələrdə yeni idman komplekslərinin tikilməsi Milli Olimpiya Komitəsinin
prezidenti kimi mənim üçün prioritet məsələ idi. İstəyirdim və bu gün də istəyirəm ki, bölgələrdə,
rayonlarda istedadlı uşaqlarımız, yeniyetmələrimiz, gənclərimiz idmanla məşğul olsunlar, həm
ölkəmizi dünyada təbliğ etsinlər, Azərbaycanın şöhrətini yüksəklərə qaldırsınlar, eyni zamanda,
Azərbaycanda sağlam nəsil yetiş-sin. Mənəvi, fiziki cəhətdən sağlam gənc nəsil yetişsin. Çox
sevinirəm, çox şadam ki, biz buna nail oluruq.
Mən şübhə etmirəm ki, Azərbaycanda özəl sektor bundan sonra daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Bu gün ümumi daxili məhsulumuzda özəl sektorun çəkisi 70 faizdən yuxarıdır. Nəzərə alsaq ki,
Azərbaycanda iqtisadiyyatın ən qabaqcıl sahəsi neft sənayesidir və bilirsiniz ki, neft sənayesi dövlət
inhisarındadır, görərik ki, iqtisadiyyatın qeyri-neft bölməsi, demək olar, tam mənada özəl sektorun əsasında
formalaşır.
Mən seçkilərdən sonra sahib-karlarla görüşəndə də onlara öz dəstəyimi bildirdim. Mən çox
istəyirəm ki, Azərbaycanda tezliklə orta təbəqə yaransın, yerli istehsal güclənsin. İdxalı əvəz edən istehsal
genişlənsin. Əlbəttə, bu, yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxaracaq, eyni zamanda, Azərbaycanda
istehsal edilən malların satışından sonra büdcəyə vergi şəklində vəsait daxil olacaqdır.
Mən çox şadam ki, bu yarmarkalarda sazişlər imzalanır, kreditlər ayrılır. Nəzərdə tutulan kreditlərin
həcmi gələcəkdə qaldırılacaqdır. Bu məsələ ilə əlaqədar artıq biz məsləhətləşmələr aparırıq. Bilirik ki,
böyük istehsalın yaradılması üçün böyük məbləğdə kreditlərin verilməsi lazımdır. Bu sahədə işlər gedir.
Bu il üçün nəzərdə tutulmuş 100 milyard manat, şübhə etmirəm ki, gələn ilin büdcəsində daha böyük
səviyyəyə çatacaqdır.
Bir sözlə, mən Azərbaycanın iqtisadi inkişafı qarşısında heç bir problem görmürəm. Mən
keçmiş-də iqtisadi məsələlərlə şəxsən yaxından məşğul olmuşam və Azərbaycan iqtisadiyyatını çox
yaxşı bilirəm. Görürəm ki, potensial haradadır, nədədir. Biz bu potensialı necə canlandırmalıyıq,
necə daha da inkişaf etdirməliyik. Mən əminəm ki, yaxın illərdə Azərbaycan iqtisadi cəhətdən çox
qüdrətli dövlətə çevriləcəkdir. Özü də təkcə neft amilinə görə deyil, həm də qeyri-neft sektorunun
inkişafı nəticəsində. Qeyri-neft sektorunun inkişafı hamımız üçün ən başlıca məsələ olmalıdır. Neft
sənayesində hər şey yolundadır. Heydər Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində
ölkəmizə milyardlarla dollar sərmayə qoyulubdur, böyük layihələr həyata keçirilir. Təkcə
Azərbaycan üçün deyil, bütün dünya üçün çox önəmli irimiqyaslı layihələr reallaşdırılır, Bakı -Tbilisi
-Ceyhan kimi nəhəng neft kəməri tikilir. Bu yaxınlarda Bakı -Tbilisi -Ərzurum qaz kəməri
tikiləcəkdir. Yəni neft sahəsində qarşımız-da duran bütün məsələləri artıq həll edirik. Əminəm ki,
yaxın illərdə Azərbaycan xalqı onun əyani nəticələrini daha da böyük həcmdə görəcəkdir.
Qeyri-neft sektorunun inkişafı sizdən, bizdən, dövlətdən və sahibkarlardan asılıdır. Dövlətin
borcu sahibkarları müdafiə etmək, onları qorumaq, onları dəstəkləmək, güzəştli kreditlər vermək,
infrastruktur yaratmaqdır. Biz bunların hamısını edirik və bundan sonra da edəcəyik. Sahibkarların
borcu isə yaranmış vəziyyətdən bəhrələnmək, ayrılmış kreditlərdən səmərəli istifadə etmək, yeni iş
yerləri, istehsal sahələri açmaq və əlbəttə, kreditləri vaxtında dövlətə qaytarmaq və vergiləri
ödəməkdir. Yəni bu qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan iqtisadi cəhətdən çox sürətlə inkişaf
edəcəkdir. Mən buna şübhə etmirəm.
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İstəyirəm sizə bir daha bildirəm ki, mən sahibkarları dəstəkləyirəm və bütün vəzifəli şəxslərdən,
yerli icra orqanlarından tələb edirəm ki, sahibkarlara qayğı, diqqət göstərilsin. Çox müsbət haldır ki,
yerlərdə yeni iş yerlərinin açılması haqqında mənə məruzələr gəlir. Mən yerlərdə icra hakimiyyətinin
başçıların-dan soruşanda ki, vəziyyət necədir, ilk növbədə deyirlər ki, filan qədər yeni iş yeri açılıbdır. Yəni
bu, ümummilli bir məsələyə çevrilibdir. Əminəm ki, biz qarşımızda duran bütün böyük məqsədlərə
çatacağıq. Azərbaycan dövlətinin buna imkanı var, siyasi iradəsi var, xalqın dəstəyi var və əlbəttə,
sahibkarların həvəsi, marağı, istəyi var. Mən bu yolda hamınıza uğurlar arzulayıram.
Əminəm ki, siz ayrılmış kreditlərdən səmərəli istifadə edəcək, öz həyat səviyyənizi yaxşılaşdıracaq,
yeni iş yerlərinin açılması üçün çalışacaqsınız ki, biz hamımız birlikdə ölkəmizi daha da gücləndirək, zənginləşdirək, qüdrətli dövlətə çevirək.
Sağ olun.
***
Dövlətimızın başçısı idman kompleksinin qarşısında respublikamızın qadın voleybolçuları ilə
görüşdü.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sonra Qubada yeni istifadəyə verilmiş "Əli" ticarət mərkəzi
ilə tanış oldu, rayon ictimaiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən mitinqdə nitq söylədi. Prezident
İlham Əliyevin məşhur Quba xalçalarının toxunduğu sexlə tanışlığı da yaddaqalan oldu. Dövlətimizin
başçısına nəfis toxunmuş xalça hədiyyə edildi.
Azərbaycan Prezidenti səfərinin ilk gününün sonunda dağ yəhudilərinin yaşadığı Qırmızı qəsəbədə
də oldu, sakinlərlə görüşdü, onların qarşısında çıxış etdi.
(Bunlar barədə geniş hesabat qəzetin növbəti nömrəsində dərc olunacaqdır).
AZƏRTAC
2004, 20 iyul
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Qubada “Əli” ticarət mərkəzi ilə tanışlıq
(20 iyul 2004-cü il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 20-də Qubada
yeni istifadəyə verilmiş “Əli” Ticarət Mərkəzində olmuşdur. Burada dövlətimizin başçısını və onun xanımı
Mehriban Əliyevanı böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar, onlara gül dəstəsi təqdim edildi.
Prezident İlham Əliyev mərkəzlə, onun ayrı-ayrı mağazaları, köşkləri ilə tanış oldu, burada satılan
malların çeşidləri ilə maraqlandı. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, mərkəz fəaliyyətə başladıqdan
sonra burada xeyli adam işlə təmin olunmuşdur və gələcəkdə iş yerlərinin sayının artırılması üçün tədbirlər
görülür.
AZƏRTAC
2004, 20 iyul
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Quba ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(20 iyul 2004-cü il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin gün Quba şəhərinin mərkəzi meydanında rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. Meydana toplaşmış on minlərlə adam respublikamızın
rəhbərini böyük səmimiyyətlə qarşıladı.
Sonra Dədə Qorqud abidəsinin önündə mitinq keçirildi. Mitinqi rayon ağsaqqalı Həsən Günəşli
açdı.
Rayon ağsaqqalı Həsən Günəşlinin çıxışı
-Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli dostlar!
Bu gün hamımız üçün bayramdır. Biz hörmətli Prezidenti Quba torpağında salamlayır və ona “Xoş
gəlmisiniz!” deyirik.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev biz qubalıların xatirəsində daim yaşayacaqdır. Onun xalqa göstərdiyi
xidmətlər heç vaxt unudulmayacaqdır. Biz ümummilli liderimizin siyasi varisi, onun siyasi xəttini ləyaqətlə
davam etdirən İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətini dəstəkləyirik. Məhz onun göstəriş və tapşırıqlarına
əsasən, rayonumuzda son vaxtlarda 1500-ə yaxın yeni iş yerləri açılmışdır. Cənab Prezident, bu, Sizin
yeritdiyiniz siyasətin, xalqımıza göstərdiyiniz qayğının nəticəsidir.
Son vaxtlar verdiyiniz Fərmanlarla xalqımızın rifahının yaxşılaşdırılması üçün böyük işlər həyata
keçirilir. Minimum əmək haqqının artırılması əhalinin sosial rifahını daha da yaxşılaşdırmışdır. Bütün
bunlara görə mən qubalılar adından minnətdarlığımızı bildirir, Sizə uzun ömür, cansağlığı arzu edirik.
Qubada tikilən Olimpiya İdman Kompleksi Heydər Əliyevin əsəridir. Bu, qubalılara böyük
hədiyyədir. Bu, Sizin gərgin əməyinizin nəticəsidir. Buna görə Sizə təşəkkür edirik. Qubada xeyli işlər
görülür və çox işlər hələ qabaqdadır.
Əminik ki, Sizin həyata keçirdiyiniz siyasət nəticəsində torpaqlarımız erməni işğalçılarından azad
olunacaq, qaçqınlarımız, köçkünlərimiz öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar. Biz buna əminik.
Biz həmişə ulu öndərimizin qayğısını hiss etmişik. Bu gün bu qayğı Sizin tərəfinizdən də göstərilir.
Qubalılar həmişə Sizi dəstəkləmişlər və dəstəkləyəcəklər. Sizin daxili xə xarici siyasətinizi ürəkdən bəyənir
və müdafiə edirik. Heydər Əliyevin siyasətini dəstəkləyən qubalılar Sizi daim dəstəkləyəcək və həmişə Sizi
müdafiə edəcəkdir.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasətinin layiqli davamçısı İlham Əliyevə eşq olsun!
Yaşasın Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı İlham Əliyev!
XXX
Prezident İlham Əliyev mitinqdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
— Əziz qubalılar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamımızı ürəkdən salamlayıram, sizə öz dərin hörmət və məhəbbətimi bildirirəm.
Mən bu gün səhər Qubaya gəlmişəm. Səhərdən burada müxtəlif tədbirlər, görüşlər keçirilibdir. Mən
çox şadam ki, Azərbaycanın qədim torpağı olan Quba inkişaf edir. Bilirsiniz ki, mən seçkilərdən əvvəl
Qubaya gəlmişdim. Ondan əvvəlki dövrlərdə də dəfələrlə Qubada olmuşdum. Quba mənim üçün çox əziz
bir şəhərdir, çox doğma bir diyardır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən
ölkə-mizin müxtəlif bölgələrində ,inşa edilmiş olimpiya kompleksləri içəri-sində ən möhtəşəmi məhz
Qubada tikilmişdir. Keçən ilin oktyabr ayında biz birlikdə onun açılışını etdik. Məhz bu gün də o
kompleksdə çox gözəl tədbir keçirilmişdir. Azərbaycanda sahibkarlıqla məşğul olan şəxslərə kreditlər
verilmişdir. Bu, dövlət tərəfındən sahibkarlığın inkişafına yönəlmiş böyük bir addımdır.
Biz çalışırıq ki, sahibkarlıqla məşğul olan insanlar üçün daha gözəl şərait yaradılsın, onlara kreditlər
verilsin və onların fəaliyyətinə dövlət tərəfindən daha yüksək səviyyə-də qayğı göstərilsin. Bilirsiniz ki,
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mənim seçkiqabağı vədlərimin içərisində yeni iş yerlərinin açılması, yerli istehsalın güclənməsi, sahibkarlar sinfinin güclənməsi xüsusi yer tutmuşdur. Mən bu siyasətə sadiqəm və çox şadam ki, seçkilərdən
keçən bu dövr ərzində Azərbaycan-da 40 minə qədər yeni iş yeri açılmışdır. O cümlədən bu bölgədə Qubada və qonşu rayonlarda yeni iş yerləri yaradılmışdır.
Əminəm ki, bu siyasət Azərbaycana böyük xoşbəxtlik gətirəcəkdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı
hərtərəfli inkişaf edəcəkdir. Qeyri-neft sektorıı inkişaf edəcək, Azərbaycanda işsizlik, yoxsulluq aradan
qaldırılacaqdır. Bilirsiniz ki, bu istiqamətdə çox böyük addımlar atılmışdır. Xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1993-cü ildən başlayaraq aparılmış iqtisadi islahatlar Azərbaycana böyük
faydalar gətirdi, böyük xeyirlər verdi, ölkəmiz inkişaf etdi. Xalqımız daha da yaxşı yaşamağa başladı. Mən
də bu siyasətə sadiqəm.
Burada qeyd olundu ki, bu yaxınlarda qəbul edilmiş qərarlar əsasında Azərbaycanda büdcədən
maliy-yələşən təşkilatlarda çalışan insanların əmək haqları artırılır. Minimum əmək haqqı qaldırılıb və
bundan sonra da qaldırılacaqdır. İmkan daxilində çalışacağıq ki, bütün gücümüzü, səylərimizi
insanlarımızın daha da yaxşı yaşamasına yönəldək. Mən əminəm ki, Azərbaycanda aparılan iqtisadi
siyasət nəticəsində, sosial siyasət nəticəsində xalqımız daha da yaxşı yaşayacaqdır.
Qaçqınların, məcburi köçkünlərin problemləri bizim ən ağrılı problemimizdir. Bu istiqamətdə də
addımlar atılır. Mən bilirəm ki, Qubada da erməni təcavüzündən əziyyət çəkmiş insanlar yaşayırlar.
Bilirsiniz ki, böyük proqramlar həyata keçiririk. Qaçqınlar, köçkünlər üçün yeni qəsəbələr, şəhərciklər
salınır. Mən söz vermişdim ki, Azərbaycanda bir dənə də çadır şəhərciyi qalmayacaqdır. Mən bu sözə
sadiqəm və əminəm ki, biz bu proqramı həyata keçirəcəyik. Qaçqınlar, köçkünlər müvəqqəti olaraq daha
müasir və münasib yerlərə köçürüləcəkdir. Amma hamimız bilməliyik ki, bu, müvəqqəti bir addımdır. Mən
şübhə etmirəm ki, Azərbaycanın torpaqları işğaldan azad olunacaqdır.
Biz öz torpaqlarımızı nəyin bahasına olursa-olsun, azad edəcəyik. Azərbaycanın güclü ordusu var.
Bilirsiniz ki, ordu quruculuğuna böyük diqqət göstərilir. Bu yaxınlarda orduya əlavə vəsait ayrılıbdır və
şübhə etmirəm ki, biz torpaqlarımızı istənilən yolla azad edəcəyik.
Azərbaycanda qəbul edilmiş regional inkişaf proqramı həyata keçirilir. Mən seçkilərdən əvvəl
bildirmişdim ki, bu məsələyə xüsusi diqqət göstəriləcəkdir. Çünki Azərbaycanın hər bir guşəsi, hər bir
rayonu, kəndi inkişaf etməlidir. Azərbaycanda gedən uğurlu iqtisadi siyasətin nəticəsini hər bir vətəndaş
hiss etməlidir. Bu məqsədlə, bu proqramın necə həyata keçirilməsinə nəzarət etmək üçün mən bölgələrə
səfər edirəm.
Mən Qubada doqquz ay bundan əvvəl olmuşam. Bu dövr ərzində Qubada böyük dəyişikliklər baş
vermişdir. Bilirsiniz ki, mənim fərmanımla buraya yeni icra hakimiyyəti başçısı təyin olunubdur. Bu gün
insanlarla söhbət əsnasında hiss edirəm ki, yeni icra hakimiyyəti başçısının fəaliyyəti bəyənilir və xalq
tərəfindən dəstəklənir. Mən icra hakimiyyətinin başçısını təyin edəndə, əlbəttə, onunla Quba haqqında,
ümumiyyətlə, bölgə haqqında çox ətraflı söhbət etdik. Mən öz tövsiyələrimi vermiş və demişdim ki, elə
işləməlisən ki, xalq səni dəstəkləsin. Get, yaxşı işlə, insanlara qayğı göstər, insanlara kömək et. Bizim
siyasətimiz bundan ibarətdir. Mən çox şadam ki, o, bütün göstərişləri ləyaqətlə yerinə yetiribdir.
Hər bir rəhbərin əsas vəzifəsi xalqa xidmət etməkdir, xalqa qayğı göstərməkdir. Bu, bizim
vəzifəmizdir və onu şərəflə yerinə yetiririk. Mən əminəm ki, Azərbaycan növbəti illərdə daha da
güclənəcək, öz iqtisadi potensialını gücləndirəcək, ölkəmiz zənginləşəcək, qüdrətli dövlətə çevriləcəkdir.
Qubalıların Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizədə böyük xidmətləri olmuşdur. Qubalılar
müstəqillik uğrunda, torpaqlarımızın qorunması yolunda şəhidlər vermişlər. Qubalılar daim Azərbaycanın
müstəqilliyi işinə böyük töhfələr vermişlər. Bu proses indi də davam edir. Mən buna görə sizə öz
minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Əziz qubalılar, mən bir daha sizi salamlayıram. Bu görüşə
gəldiyinizə görə sizə öz təşəkkürümü bildirırəm. Sizə xoşbəxtlik, cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
AZƏRTAC
2004, 20 iyul
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“Qədim Quba” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlə tanışlıq
(20 iyul 2004-cü il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin özəl xalçaçılıq müəssisəsi olan “Qədim Quba” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətlə tanışlığı da yaddaqalan oldu. Burada dövlətimizin başçısının xanımı Mehriban
Əliyevaya gül dəstəsi təqdim edildi.
Azərbaycan Prezidentinə məlumat verilərək bildirildi ki, burada toxunan məşhur Quba xalçalarına
sifarişlər çox olur və onlar xarici ölkələrə də satılır. Burada çalışan 100-dən çox xalçaçının əmək haqları
getdikcə artırılır.
Prezident İlham Əliyev müəssisənin istehsal gücünün artırılması üçün tədbirlər görülməsi və
kreditlərin ayrılması barədə tapşırıqlar verdi, fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı:
“Qədim Quba” müəssisəsi ilə tanış oldum. Şirkətin böyük potensialı vardır. Azərbaycanda son illər
ərzində aparılan iqtisadi islahatlar yeni iş yerlərinin açılmasına imkan yaradır. Əminəm ki, Qubada yeni iş
yerlərinin açılması istiqamətində bundan sonra da uğurlu addımlar atılacaqdır. Şirkətin kollektivinə yeni
uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev
20 iyul 2004-cü il”.
Dövlətimizin başçısına üzərində onun portreti toxunmuş nəfis xalça hədiyyə edildi.
AZƏRTAC
2004, 20 iyul
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Qırmızı qəsəbədə görüş
(20 iyul 2004-cü il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səfərinin ilk gününün sonunda Qubada dağ yəhudilərinin
yaşadığı Qırmızı qəsəbəyə gəldi. Burada respublikamızın rəhbərini hərarətlə, böyük hörmət və
səmimiyyətlə qarşıladılar.
Burada dövlətimizin başçısının qəsəbə sakinləri ilə görüşü oldu. Görüşü qəsəbə bələdiyyəsinin
sədri Yevda Abramov açdı.
Qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Yevda Abramovun çıxışı
-Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Qubaya, o cümlədən Qubanın sakinləri olan dağ yəhudilərinin yaşayış məskəni Qırmızı qəsəbəyə
xoş gəlmisiniz!
Bu şərəfli anları, bu xoş dəqiqələri bizə bəxş etdiyiniz üçün Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Biz bu meydanda ulu öndərimiz, türk dünyasının böyük oğlu, ümummilli liderimiz, müasir dünyanın ən
güclü dövlət başçısı, siyasət və diplomatiyanın qrossmeysteri cənab Heydər Əliyevi qarşılamışıq. SSRİ
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi, Mərkəzi Komitənin birinci katibi kimi, Prezident kimi bu
yerdə bizimlə görüşmüş, dağ yəhudiləri ilə ünsiyyətdə olmuş, onların qayğıları ilə maraqlanmışdır.
Cənab Prezident!
Dağ yəhudiləri 2500 ildir Azərbaycanda məskunlaşıblar. 700 ildir Quba rayonunda, 271 ildir ki,
bizim olduğumuz bu qəsəbədə məskunlaşıblar. Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, dağ yəhudiləri nə milli, nə
irqi zəmində heç bir təqibə məruz qalmamışlar. Biz bunun üçün bu yeri, məkanı seçmiş ulu babalarımıza
minnətdarlığımızı bildiririk.
Cənab Prezident!
Siz oktyabr ayında Qubada Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak etmisiniz. Xalqımıza
nə vəd etmisinizsə, hamısını yerinə yetirmisiniz. Bu gün də Sizin buraya gəlişiniz həmin platformanızın
həyata keçirilməsinin bariz nümunəsidir. Mən Sizin doqquz aylıq fəaliyyətinizdə gördüyünüz işləri
sadalasam, saatlar bəs etməz. Lakin bir şeyi demək istəyirəm ki, biz Sizin BMT-nin ali kürsüsündən,
NATO-nun yüksək tribunasından, Avropa Şurasında etdiyiniz çıxışlardan fəxr duyuruq və Sizin kimi bir
Prezidentlə fəxr edirik.
Cənab Prezident!
Quba rayonunda məskunlaşmış, o cümlədən dünyanın bütün qitələrində yaşayan dağ yəhudiləri
Sizin fəaliyyətinizi izləyirlər. Onlar Azərbaycana həsrətlə baxırlar, geriyə dönmək istəyirlər. Çünki bu gün
Azərbaycanda ümidli sabaha, böyük gələcəyə inam var. Bu inama görə, bu dincliyə görə biz böyük Heydər
Əliyevə minnətdarıq. Biz hamımız fəxr edirik ki, Heydər Əliyevdən sonra hakimiyyətə onun siyasətini
həyata keçirə bilən, Azərbaycana layiq olan bir Prezident, yüksək səviyyəli ailədən çıxmış, bizim
sevimlimiz əziz İlham Əliyev Azərbaycana başçılıq edir.
Cənab Prezident, biz Sizin gəlişinizə çox sevinirik. Bu gün Qırmızı qəsəbədə və rayonda çox böyük
abadlıq işləri gedir. Birinci növbədə, rayonda etdiyiniz kadr dəyişikliyinə görə Sizə minnətdarıq. Bir neçə
ayda Siz beş ilin işini görmüsünüz. Qırmızı qəsəbə kapital qoyuluşuna görə Azərbaycanın ən kiçik rayonu
səviyyəsindədir. Burada kommunikasiyaya, elektrikləşməyə, abadlaşmaya 300 milyon vəsait
xərcləyəcəyik. Asfalt döşənməsinə başlamışıq. Bu iş 15 günə başa çatdırılacaqdır. 20 gündən sonra
qəsəbənin bütün görünüşü dəyişəcəkdir. Camaatımız dolanışığından razıdır.
Əlbəttə, problemlər hər yerdə var. Burada da vardır. Bir milyon qaçqını olan, 20 faiz ərazisi işğal
altında olan və 14 ilə yaxın müharibə vəziyyətində yaşayan bir respublikadan daha nə istəmək olar? Bizim
hər birimiz qaçqınlardan qat-qat yaxşı yaşayırıq. Siz Qusar rayonuna gedəndə yamacdan qəsəbəmizə
baxarkən əyani görərsiniz ki, camaatımız necə yaşayır. Bu yaşayışa, şəraitə görə Sizə bir daha dərin
minnətdarlığımızı bildiririk.
Yaşasın Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı, qüdrətli Azərbaycanın qurucusu olan
Prezident İlham Əliyev!
Bazar iqtisadiyyatı, demokratiya yolu ilə gedən, suverenliyi uğrunda mübarizə aparan böyük
Azərbaycan xalqına eşq olsun!
XXX
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Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz bacılar və qardaşlar!
Əziz dostlar!
Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizi öpürəm, qucaqlayıram, bağrıma basıram.
Burada qeyd olundu ki, Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasəti yaşayır, davam edir və bundan sonra
da davam edəcəkdir. Bu siyasət bütün sahələrdə öz davamını tapıbdır. Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf
edir. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə öz mövqelərini möhkəmləndirir. Azərbaycanda sosial məsələlərin
həlli istiqa-mətində böyük addımlar atılır. Əmək haqları artırılır. Azərbaycanda böyük abadlıq işləri
aparılır. Yeni iş yerlərinin açılması istiqamətində böyük tədbirlər görülübdür. Yeni müəssisələr açılır. Yeni
istehsal müəssisələri yaradılır, sənaye sahələri yeni-don qurulur, yaxud bərpa olunur.
Seçkilərdən keçən dövr ərzində Azərbaycanda 40 minə qədər yeni iş yeri açılıbdır. Bu da çox böyük
göstəricidir. Mən seçkilərdən əvvəl Qubada olmuşam, insanlarla görüşmüşəm. Qubada Azərbaycanın on
möhtəşəm idman kompleksinin açılışında biz bir yerdə iştirak etmişdik. Sizə öz sözlərimi o vaxt demişdim,
öz proqramımı açıq, aydın şəkildə bəyan etmişdim. Bu gün iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, dediyim bütün
sözlərə, verdiyim vədlərə sadiqəm. Verdiyim bütün vədlər yerinə yetiriləcəkdir.
Mən qeyd etdim ki, Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasəti bütün sahələrdə davam edir. O cümlədən
millətlərarası münasibətlər sahəsində. Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində, əfsuslar olsun ki, bu
sahədə keçmiş rəhbərlik tərəfındən böyük səhvlərə, deyə bilərəm, cinayətlərə yol verilmişdi. Ölkədə
Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmiyyətinə xas olmayan, milli zəmində ayn-seçkilik siyasəti açıq
formada aparılırdı. Bu siyasət Azərbaycanı uçuruma aparırdı.
Təsadüfi deyil ki, 1991 -1992-ci illərdə Azərbaycanda səriştəsiz, bacarıqsız rəhbərliyin yarıtmaz
fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz böhrana düşmüşdü. İqtisadi, siyasi böhran yaşanırdı. Ölkəmiz parçalanma
ərəfəsində idi. O zaman Azərbaycan xalqı bir daha müdriklik göstərərək, öz liderinə üz tutdu, Heydər
Əliyevi Azərbaycana rəhbərliyə dəvət etdi. Xalqımızın ümummilli lideri rəhbərliyə gəldi, bütün
xoşagəlməz meyllərə son qoydu və dedi ki, biz hamımız azərbaycanlıyıq, bizim hamımızın bir vətəni
var. O da Azərbaycandır!
Azərbaycanda yaşayan dağ yəhudiləri bizim qardaşlarımızdır, mənim qardaşlarımdır. Bu
siyasət Azərbaycanda əbədi aparılacaqdır. Bizim hamı-mızın məqsədi, amalı ölkəmizi inkişaf
etdirmək, onun hər bir bölgəsini, rayonunu, qəsəbəsini, kəndini abadlaşdırmaqdır. Mən çox şadam
ki, Qırmızı qəsəbədə də abadlıq, quruculuq işləri gedir, inkişaf göz qabağımdadır.
Mən bu gün Qubanın digər yerlərində də insanlarla görüşlər keçirmişəm. Çox şadam ki, mənim
seçdiyim, təyin etdiyim icra hakimiyyətinin başçısı burada yaxşı işləyir. Ona göstərişlər vermişəm ki, dağ
yəhudilərinin yaşadığı yerlərə xüsusi diqqət göstərsin. Mən özüm də vaxtaşırı gəlib bütün məsələlərə şəxsən
nəzarət edəcəyəm.
Seçkilərdən əvvəl mən təbii ki, Azərbaycanın bir çox bölgəsində, o cümlədən Qubada da
olmuşdum. Amma istəyirəm biləsinizki, bu, sadəcə, seçki kampaniyası naminə atılmış addım deyildi. Mən
mütəmadi qaydada bu məsələlərlə maraqlanıram. Azərbaycanın hər bir bölgəsi, hər bir rayonu mənim üçün
əzizdir, doğmadır. Çox istəyirəm ki, bu beş ili də çox uğurla, şərəflə başa vuraq. Azərbaycanı daha da
gücləndirək, hərtərəfli inkişaf etdirək, ölkəmizi yeni bir pilləyə qaldıraq. Buna nail olmaq üçün xalq gərək
bir olsun. Xalqımızda birlik vardır. Xalqımızın məqsədi birdir. Bu gün Azərbaycan xalqı Heydər Əliyev
siyasətinə başqa alternativ görmür. Çünki bu siyasətə alternativ ola bilməz. Təsadüfi deyil ki, ötən il
keçirilmiş seçkilərdə Azərbaycanda, o cümlədən Qubada seçicilərin tam əksəriyyəti Heydər Əliyev
siyasətinə səs vermişlər. Mən buna görə sizin hamınıza minnətdaram və bu böyük etimadı doğruldacağam.
Azərbaycana vaxtaşırı xaricdən, müxtəlif ölkələrdən yəhudilər gəlirlər. Həmişə onlara deyirəmki, Qubaya
gedin, baxın. Azərbaycanın başqa bölgələrinə gedin. Qırmızı qəsəbəyə gedin, görün, Azərbaycanda
yəhudilər necə yaşayırlar. Biz özümüzü bir-birimizdən heç vaxt ayırmamışıq, heç vaxt da ayırmayacağıq.
Biz hamımız Azərbaycan vətəndaşlarıyıq: Hamımızın bir Vətəni var. Bu Vətən uğrunda hamımız ölümə də
getməyə hazırıq. Dağ yəhudiləri Azərbaycanın müstəqilliyində böyük xidmətlər göstərmiş, şəhidlər
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vermişlər. Görkəmli yəhudi döyüşçülər, əsgərlər Azərbaycan ordusunda müstəqillik, torpaq uğrunda şəhid
olmuşlar. Onların xatirəsi bizim hamımız üçün müqəddəsdir.
Əziz dostlar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən çox şadam ki, bu gün sizinlə birlikdəyəm. Çox şadam ki, biz bu görüşü keçiririk. Mən belə
əyani şəkildə sizə öz dərin minnətdarlığımı, hörmətimi, ehtiramımı, məhəbbətimi bildirirəm. Sizə
cansağlığı arzulayıram. İstəyirəm ki, daha da yaxşı yaşayasınız, daha da yaxşı şərait olsun. Heç bir şübhə
etmirəm ki, biz hamımız buna nail olacağıq. Sizə bir daha cansağlığı, ailə səadəti, xoşbəxtlik, yeni-yeni
uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
***
Qəsəbə sakinləri ilə daha səmimi şəraitdə söhbətini davam etdirən Prezident İlham Əliyev onların
həyat şəraiti, problemləri ilə maraqlandı. Sosial-iqtisadi sahədə qarşıda duran vəzifələrin öhdəsindən
birlikdə gəl-dıklərini vurğulayan sakinlər Azərbaycan vətəndaşları kimi, beynəlxalq yəhudi təşkilatlarının
nümayəndələri ilə görüşlərində
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfındən işğalı problemini daim diqqət mərkəzində
saxladıqlarını söylədilər.
Sakinlər dedilər ki, cənab Prezident, biz lobbiçiliyin yaradılmasında çox mühüm rol oynayırıq.
Buraya senatorlar, Avropa Şurasından nümayəndələr, iş adamları gəlirlər. Birinci növbədə, Qarabağ
məsələsini, ikinci növbədə, 907-ci maddənin tam aradan qaldırılması məsələsini diqqətə çatdırırıq.
İLHAM ƏLİYEV: Bilirəm, mən Amerikada dəfələrlə olmuşam. Hər dəfə orada olarkən yəhudi
lobbisinin nümayəndələri ilə görüşmüşəm. Ümumiyyətlə, təkcə Amerikada deyil, başqa ölkələrdə də,
məsələn, son dəfə Bratislavada da görüşmüşdüm. On-ların Azərbaycana dəstəyi böyükdür, sağ olsunlar.
Bilirəm, bu istiqamətdə sizin də fəaliyyətiniz çox müsbətdir. Bir var ki, biz deyək, bir də var ki, burada
yaşayan yəhudilər desinlər. Gəlib görsünlər ki, hansı ölkədə belə bir şərait var. Gəlirlər, baxırlar, sonra
mənimlə görüşürlər. Hər dəfə böyük ruh yüksəkliyi ilə ayrılırıq. Həqiqətən, Azərbaycanın böyük sərvətidir
ki, burada bütün millətlər bir ailə kimi yaşayırlar.
YEVDA ABRAMOV: Azərbaycan, xüsusilə Quba Qafqazın İsveçrəsidir.
İLHAM ƏLİYEV: Quba İsveçrəni də keçibdir. Mən İsveçrədə olmuşam. İsveçrə-də belə gözəl
mənzərə yoxdur.
YEVDA ABRAMOV: Cənab Prezident, hamımız əlbir olub Qubanı turizm mərkəzinə
çevirməliyik ki, xaricilər gəlsinlər.
İLHAM ƏLİYEV: Bəli. bəli. Biz ən böyük olimpiya kompleksini burada yaratdıq. Adı olimpiya
kompleksi olsa da, əslində, bu, turizm mərkəzidir.
YEVDA ABRAMOV: Tədbirlərdə iştirak etmək üçün oraya gedirik. Xaricilər gəlirlər. Bu
yaxınlarda Ərəb Əmirliklərindən gəlmişdilər.
İLHAM ƏLİYEV: İndi orada boş yer yoxdur. Mən orada idim, boş yer yox idi. Sizə uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
YEVDA ABRAMOV: Cənab Prezident, Siz çox sağ olun ki, bu şərəfi bizə bəxş etdiniz.
AZƏRTAC
2004, 21 iyul
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qubaya səfəri
(25 iyul 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, iyulun 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Quba şəhərinə gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı ilk olaraq şəhərin girəcəyində salınmış Heydər Əliyev parkına gəldi. Burada
Prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya gül-çiçək dəstələri təqdim olundu. Parka toplaşan
minlərlə qubalı ölkəmizin rəhbərini və onun xanımını böyük hörmət və ehtiramla, hərarətli alqışlarla
qarşıladılar. Qubalılar Prezident İlham Əliyevin rayona hər gəlişinin böyük bayram olduğunu vurğuladılar
və ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasətinin layiqli davamçısının ətrafında sıx birləşdiklərini, onun
daxili və xarici siyasətini dəstəklədiklərini bildirdilər.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva parkda açılmış Abbasqulu ağa Bakıxanov
adına Quba Tarix Muzeyinin eksponatlarına baxdılar. Muzeyin direktoru Məryəm Hacıyeva Prezidentə
məlumat verdi ki, muzeydə XII əsrdən müasir dövrədək tariximizə dair eksponatlar nümayiş etdirilir.
Onların arasında Fətəli xanın hakimiyyəti dövrünə aid əşyalar da vardır.
Sonra Prezident İlham Əliyev “Aygün” şirkətinin məhsulları ilə tanış oldu. Şirkətin direktoru
Fatimə Ağamirzəyeva bildirdi ki, qədim el sənətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olan şirkət
“Nağıl”, “Nəbati”, “Yaz çiçəkləri”, “Avanqard” adlı xalçalar, habelə Təbriz, Quba xalçaçılıq məktəblərinə
aid xalçalar toxuyur. O, fərəhlə bildirdi ki, dünyanın 55 ölkəsi arasında ilin ən yaxşı qadın sahibkarı adına
layiq görülmüşdür. Dövlətimizin başçısının köməyi ilə verilən kreditə görə minnətdarlıq edən şirkətin
direktoru dedi ki, bu kreditlər ölkədə sahibkarlığın inkişafına çox böyük köməkdir.
Prezident İlham Əliyev Quba uşaq yaradıcılıq mərkəzində məşğul olan uşaqların əl işlərindən ibarət
sərgiyə də baxdı. Mərkəzin direktoru Elmira Asəfi bildirdi ki, 70 ildir fəaliyyət göstərən mərkəzin binasının
müasir səviyyədə bərpa olunması üçün hazırda rayon rəhbərliyi tərəfindən tədbirlər görülür. Dövlətimizin
başçısı Quba texniki yaradıcılıq mərkəzi yetirmələrinin hazırladıqları müxtəlif maketlərlə də tanış oldu.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, bu yaradıcılıq işləri Azərbaycanın zəngin mədəniyyətə sahib olduğunu,
eyni zamanda, uşaqların, yeniyetmələrin böyük istedadını bir daha göstərir.
Sonra Prezident İlham Əliyev parkda ucalan ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin açılışında
iştirak etdi. Dövlətimizin başçısı ulu öndərin abidəsinin üzərindən ağ örtüyü götürdü. Azərbaycan
Prezidenti və xanımı abidənin önünə gül-çiçək dəstələri qoydular. Prezident İlham Əliyev ulu öndərin adını
daşıyan parkda görülmüş işləri, buradakı səliqə-sahmanı yüksək dəyərləndirdi.
AZƏRTAC
2005, 25 iyul
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Heydər Əliyev parkında Quba rayonunun sakinləri ilə görüş
(25 iyul 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 25-də Qubadakı
Heydər Əliyev parkında rayonun sakinləri ilə görüşmüşdür.
Görüşü Rayon ağsaqqallar şurasının sədri Günəş Həsənli açdı.
Rayon ağsaqqallar şurasının sədri Günəş Həsənlinin çıxışı
- Möhtərəm cənab Prezident,
Sizin hər gəlişiniz Qubada böyük sevincə səbəb olur və tarixi hadisə kimi qeyd edilir.
Hörmətli Prezident, ulu öndərimiz Heydər Əliyevlə bağlı Qubada xatirələr çoxdur. Mənə də qismət
olub ki, möhtərəm Heydər Əliyevlə bir dövrdə yaşayıb işləmişəm. Həmin dövr Qubanın çiçəklənməsi dövrü
idi, yeni bir həyat tərzi yaranmışdı. O vaxt Quba rayonunda 20 min hektara yaxın intensiv bağ salınmış,
insanların həyat səviyyəsi xeyli yüksəlmiş, maddi tələbat demək olar ki, təmin edilmişdi. Yüksək sənaye
bağçılığı inkişaf etdirilmiş, böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdu. 1970-ci illərə kimi Qubada hər hektar
bağdan 19 sentner məhsul alınırdısa, intensiv bağçılığın tətbiqi nəticəsində məhsuldarlıq birdən–birə ən
yüksək səviyyəyə çatmışdı. Hətta elə bağlar var idi ki, məhsuldarlıq 500 sentnerə çatmışdı. Heyvandarlıq
sahəsində də xeyli irəliləyiş əldə edilmişdi. Lakin əldə olunmuş bu müvəffəqiyyətlər məlum hadisələr
nəticəsində bir il ərzində, demək olar, tamamilə itirilmiş, ölkə pis vəziyyətə düşmüşdü. O cümlədən Quba
rayonu da belə vəziyyətdə idi.
Sizin həyata keçirdiyiniz siyasət nəticəsində, demək olar ki, bütün sahələrdə irəliləyiş əldə
edilmişdir. İş adamlarımız yaradılmış şəraitdən düzgün istifadə edərək, bütün sahələrdə müvəffəqiyyətlər
qazanır, insanların maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün hər cür imkanlardan istifadə edirlər. Bu gün
biz iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, ölkədə sosial-iqtisadi problemlərin həll olunması, Heydər Əliyev
siyasətinin düzgün həyata keçirilməsi camaatımızın ürəyindəndir.
Cənab Prezident, qarşıda ölkəmizi mühüm siyasi hadisə gözləyir. Bu da ölkə parlamentinə
seçkilərdir. Quba camaatı Sizi əmin edir ki, bu seçkilərdə layiqli oğul və qızlarımıza səs verəcək və biz
dövlətimizin möhkəmlənməsi üçün bundan sonra da əlimizdən gələni edəcəyik.
Cənab Prezident, fürsətdən istifadə edib, Sizə və Mehriban xanım Əliyevaya müraciət edirəm.
Quba camaatı arzu edir ki, Mehriban xanım Milli Məclisdə bizim nümayəndəmiz olsun. Razılıq versin ki,
seçicilərimiz adından deputatlığa namizədliyini irəli sürək. Bu, bütün bizim camaatın arzusudur və bu
barədə rəsmi surətdə müraciət eləmişik. İndi də şifahi xahiş edirik.
Cənab Prezident, Siz Heydər Əliyev xəttini düzgün həyata keçirərək, xarici və daxili siyasətdə
böyük uğurlar qazanırsınız. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə salınması bu siyasətin tarixi
nümunəsidir. Bu kəmər bəşəriyyətə Süveyş kanalının verdiyi mənfəətdən daha çox mənfəət verəcəkdir. Biz
buna əminik və bu kəmər Azərbaycanı hər cəhətdən daha yüksəklərə qaldıracaqdır.
Cənab Prezident, Sizə uzun ömür, cansağlığı arzu edirik. Qubalılar həmişə Sizin ətrafınızda sıx
birləşirlər.
Yaşasın bizi qələbələrə, firavan həyata aparan Prezidentimiz cənab İlham Əliyev!
Müstəqil Azərbaycan Respublikasına eşq olsun!
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
Əziz qubalılar, əziz dostlar!
Bu gün çox gözəl hadisə baş verir. Qubanın gözəl guşəsində Heydər Əliyev parkı açılır və Heydər
Əliyev muzeyi açılır. Bu, böyük hadisədir, bizim ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə olan böyük
hörmətin, məhəbbətin əlamətidir. Heydər Əliyev bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət
etmişdir. Bütün dövrlərdə - 1970-ci illərdə də, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşamağa başlayandan
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sonra da onun əsas məqsədi, amalı Azərbaycan xalqının həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, ölkədə abadlıq,
quruculuq işləri aparmaq və Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirmək olmuşdur.
Muzeydə nümayiş etdirilən fotoşəkillər 1970-ci illərin xatirələrini əks etdirir. O illərdə Heydər
Əliyev dəfələrlə Qubada olmuşdur, vəziyyətlə maraqlanırdı. Qubada o illərdə gedən çox güclü inkişafın
səbəbkarı da məhz Heydər Əliyev idi. Burada salınan alma bağları, infrastruktur layihələri Qubanın
inkişafına böyük töhfə idi.
1990-cı illərin əvvəllərində ölkəmiz düşdüyü böhrandan çox şərəflə çıxdı. Böhran o qədər güclü
idi, Azərbaycan iqtisadiyyatına o qədər mənfi təsir göstərmişdi ki, uzun illər ərzində ölkəmiz özünə gələ
bilmirdi. Bu günlərdə keçirdiyim Nazirlər Kabinetinin toplantısında bir fakt səsləndirildi: yalnız bu il
Azərbaycan öz iqtisadi potensialına görə 1990-cı ilin səviyyəsinə gəlib çatmışdır. Görün, 1990-cı illərin
əvvəllərində Azərbaycanda rəhbərliyə gəlmiş təsadüfi adamlar, bacarıqsız, səriştəsiz rəhbərlər ölkəmizə nə
qədər ziyan vurmuşdular, onu necə məhvə aparırdılar. İqtisadi böhran, tənəzzül, bütün zavodların,
fabriklərin dayanması Azərbaycanı tamamilə iflic vəziyyətinə salmışdı. 10 ildən çox, hətta 15 il vaxt lazım
oldu ki, biz 1990-cı ilin səviyyəsinə gəlib çataq. İndi həmin səviyyəyə çatmışıq və bundan sonra bizim
inkişafımız çox sürətlə gedəcəkdir. Bu inkişaf artıq özünü büruzə verir. Bu gün həyat göstərir ki, ölkənin
inkişafında böyük uğurlar əldə edilir. Bunu həm rəsmi statistika məlumatları göstərir, həm də bizim
gündəlik həyatımız. Qubada gedən quruculuq, abadlıq işlərinə baxın. Çox qısa müddət ərzində burada
böyük işlər görülübdür. Mən Qubaya mütəmadi qaydada gəlirəm. 2003-cü ilin oktyabr ayında gəlmişdim.
O vaxt biz Qubada böyük - demək olar ki, Azərbaycanda ən böyük Olimpiya İdman Kompleksinin açılışını
qeyd etdik. İndi həmin kompleks çox səmərəli işləyir və bu gün Qubada beynəlxalq turnirin açılışı nəzərdə
tutulubdur.
Qubada səkkiz ölkəni təmsil edən komandalar yarışacaqlar. Bu, bizim xahişimiz idi. Biz
Beynəlxalq Voleybol Federasiyasına müraciət etmişdik ki, istəyirik bu turnir Qubada keçirilsin. İstəyirik
ki, Azərbaycanın regionlarında inkişaf olsun, beynəlxalq tədbirlər, yarışlar keçirilsin. 2003-cü ildə buraya
gələrkən, vəziyyətlə tanış olarkən çoxlu iradlarım olmuşdu. İnsanlara diqqət lazımi səviyyədə deyildi.
Ümumiyyətlə, abadlıq işləri demək olar ki, aparılmırdı. Düz bir il bundan əvvəl, 2004-cü ildə gələndə artıq
inkişafın ilkin əlamətlərini gördüm və insanlarla ünsiyyətdə hiss elədim ki, yeni rəhbərlik, təyin etdiyim
icra hakimiyyəti başçısı işlərə yaxşı başladı. Bu gün isə - bir ildən sonra, görürəm ki, burada inkişaf daha
da sürətlə gedir. Bu gözəl parkın yaranması, yolların salınması, digər məsələlərin həlli, yeni iş yerlərinin
açılması. Quba inkişaf edir və bu inkişaf demək olar ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanın bütün rayonlarında
özünü göstərir. Bizim başladığımız regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı uğurla icra edilir. Ötən il
Qubada kredit yarmarkası keçirilmişdi. Məhz bizim tikdiyimiz Olimpiya kompleksində keçirilmiş
yarmarkada müxtəlif kreditlər verilmişdi və indi bu kreditlərin hesabına yeni iş yerləri açılır. Qubada keçən
il olarkən xalça sexinə baş çəkdim, vəziyyətlə tanış oldum. Müraciət olundu ki, kredit ayrılsın ki, istehsalat
daha da böyüsün. Kredit ayrıldı və bu gün mənə dedilər ki, artıq yeni sex də istismara verilib, indi gedib
tanış olacağam. Kredit yarmarkaları bundan sonra da mütəmadi qaydada keçiriləcəkdir. Ayrılan kreditlərin
hesabına yeni müəssisələr, iş yerləri açılmalı, beləliklə, Azərbaycanın bütün bölgələri sürətlə inkişaf
etməlidir.
Bilirsiniz ki, mənim fəaliyyətimdə regional proqramlar çox önəmli yer tutur. Bizim Bakımız çox
gözəl şəhərdir, daha da gözəlləşir və əsas iqtisadi və sənaye potensialımız paytaxtdadır. Hesab edirəm ki,
bu, o qədər də təqdirəlayiq hal deyildir. Məhz buna görə regionların inkişafı, regional proqramlar bizim
siyasətimizin əsas prioritet məsələləridir. Son ilyarım ərzində Azərbaycanda apardığımız siyasət
nəticəsində 250 min yeni iş yeri açılıbdır. Onların təxminən 95 faizi bölgələrdədir. Bu il sahibkarlığın
inkişafına 200 milyard manat vəsait ayrılması tutulubdur. Gələn il 400 milyard manat ayrılacaqdır. Yəni
400 milyard manat gələn il veriləcək ki, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində yeni iş yerləri açılsın. Mən şübhə
etmirəm ki, biz buna nail olacağıq. Biz bu günə qədər qarşımıza qoyduğumuz bütün məsələləri həll edirik.
Prezident seçkiləri ərəfəsində verdiyim bütün vədlər həyatda öz əksini tapıbdır. Xatırlayıram ki, 2003-cü
ildə prezident seçkiləri kampaniyasında mənim son səfərim məhz Qubaya olmuşdu və yeni tikdiyimiz
stadionda böyük bir görüş keçirdik. Bütün verilmiş vədlər öz əksini tapır. Proqram üzrə, cədvəl üzrə biz öz
siyasətimizi aparırıq. Gələn illərdə bu inkişaf daha da sürətlə gedəcəkdir. Çünki Heydər Əliyevin təşəbbüsü
ilə Azərbaycanda uzun illər aparılan neft strategiyası bizə imkan verir ki, ölkəmizdə daha böyük inkişaf
olsun, daha böyük imkanlar yaransın.
Bu ilin büdcəsi təxminən 2 milyard 200 milyon dollardır. Gələn ilin büdcəsi minimum 3 milyard
dollar olmalıdır. Bu o deməkdir ki, təxminən 1 milyard dollar əlavə vəsait olacaq ki, biz bunu Azərbaycanın

72

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

inkişafına sərf edəcəyik. İnvestisiya layihələrinə, yolların çəkilməsinə, elektrik stansiyalarının tikilməsinə,
müəssisələrin yaranmasına, kreditlərin verilməsinə xərclənəcəkdir. Bu yaxınlarda Bakı-Quba-Rusiya
sərhədi avtomobil yolunun layihəsinə birgə baxırdıq, Nəqliyyat Nazirliyinə bütün göstərişlər verilibdir.
Artıq kreditlər alınıbdır və bu il yolun tikintisinə başlanacaqdır. Bakını Quba ilə birləşdirən yeni, müasir
avtomobil yolu tikiləcək və insanlar rahat gedib-gələcəklər.
Kənd təsərrüfatında böyük potensial var. Bu istiqamət də diqqət mərkəzindədir. "Aqrolizinq" Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 250 kombayn, 200-dən çox traktor, digər texnika alınıbdır. Bütün bunlar
kəndlilərə veriləcəkdir. Kəndlilər bundan istifadə edib məhsuldarlığı artıracaqdır. Yəni demək istəyirəm ki,
Azərbaycanın iqtisadiyyatının hər bir sahəsi inkişafdadır və gələcəkdə daha da sürətlə inkişaf edəcək.
Mənim də məqsədim ondadır ki, ölkəmiz hərtərəfli inkişaf etsin, bizim iqtisadiyyatımız təkcə neft amilinə
bağlı olmasın. Qeyri-neft sektoru inkişaf etsin. İnsanlar öz həyat səviyyəsini yaxşılaşdırsınlar. Maaşlar
qalxsın, təqaüdlər qalxsın. Bunu da edirik. Minimum əmək haqqı son ilyarım ərzində təxminən 3 dəfə
artıbdır. Sentyabr ayından tələbələrin təqaüdləri təxminən 3 dəfə qaldırılacaqdır. Pensiyalar da artır. Bəli,
biz bütün bunları edirik və gələcəkdə də edəcəyik. Mən şübhə etmirəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycan
daha da inkişaf edəcəkdir. Bizi ən çox narahat edən problem - yoxsulluq, onun səviyyəsi daha da aşağı
düşəcək. İşsizlik tamamilə aradan qaldırılacaqdır. Mən buna inanıram. Çünki əgər ilyarım ərzində 250 min
iş yeri açılıbsa, deməli, gələcəkdə, iqtisadi imkanlarımız artdıqca, yeni iş yerlərinin açılması daha sürətlə
gedəcəkdir. Əvvəllər və indi verilən kreditlər daha səmərə ilə işləyəcəkdir. Çünki kreditlər keçən il verilib,
bir il ərzində, yaxud iki il ərzində bunlar gərək öz bəhrəsini versin. Bütün bunlar olacaqdır. Ən əsası da
odur ki, Azərbaycandakı bu gözəl əhval-ruhiyyə, əmin-amanlıq, sabitlik möhkəm qorunacaqdır. Ətraf
ölkələrə baxın, görün, nələr baş verir. Hər gün televiziya xəbərlərində biz dəhşətli hadisələri görürük, çox
ağır hadisələri görürük. Azərbaycan sabitlik məkanıdır, əmin-amanlıq məkanıdır. Biz bunu qoruyuruq və
qoruyacağıq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mən Azərbaycanda sabitliyin təminatçısıyam və
heç kimə imkan verməyəcəyəm ki, bu sabitliyi pozsun. Heç kim də buna nail ola bilməz. Çünki Azərbaycan
xalqı Azərbaycanın iqtidarını dəstəkləyir, ona inanır. Bu inamı mən hiss edirəm və ona arxalanıram. Ona
görə mən öz siyasətimi cəsarətlə aparıram.
Bu il Azərbaycanda parlament seçkiləri keçiriləcəkdir. Parlament seçkilərinə böyük maraq var. Bu
da təbiidir, hər bir seçkilər böyük maraq doğurur. Bilirsiniz ki, namizədlər artıq öz namizədliklərini irəli
sürürlər. Bu da normal prosesdir. Açıq, ədalətli mübarizədə Azərbaycan xalqı istədiyi namizədə səs
verəcəkdir. Mən şübhə etmirəm ki, parlament seçkiləri tam şəffaf, ədalətli keçiriləcək və Azərbaycan xalqı
2003-cü ildə olduğu kimi öz iradəsini ortaya qoyacaqdır.
Bir sözlə, əziz dostlar, mən ümid edirəm və sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanı bundan da yaxşı
gələcək gözləyir. Azərbaycanı firavan gələcək gözləyir. Mənim məqsədim budur ki, ölkədə kasıb, çətin
şəraitdə yaşayan adam olmasın. İnsanları narahat edən problemlər aradan qaldırılsın. İlk növbədə elektrik
enerjisi, qazla təminat daha da yaxşı olsun. Yerlərdə insanlara yerli icra orqanları tərəfindən diqqət yüksək
səviyyədə olsun. Bizim cəmiyyətimizi sarsıdan rüşvətxorluğa, korrupsiyaya son qoyulsun. Azad cəmiyyət
yaransın. Budur mənim məqsədim, budur mənim siyasətim. Bu siyasət xalq tərəfindən bəyənilib və bundan
sonra da onu xalqın iradəsi ilə davam etdirəcəyik.
Əziz dostlar, bir daha sizi salamlayıram, bu gözəl hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. Sizə
cansağlığı və uğurlar arzulayıram.
AZƏRTAC
2005, 25 iyul
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Heydər Əliyev muzeyinin açılışı
(25 iyul 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 25-də Qubada
ümummilli lider Heydər Əliyev muzeyinin açılışında iştirak etmişdir.
7 hektar ərazini əhatə edən Heydər Əliyev parkında yaradılmış muzeydə ulu öndərin 1970-80-ci
illərdə və 1998-ci ildə Qubaya səfərlərini əks etdirən, o cümlədən ümummilli liderimizin özünün təşəbbüsü
ilə salınmış palmet meyvə bağları ilə tanışlıq zamanı, habelə ailəvi çəkilmiş fotoşəkillər nümayiş olunur.
Muzeyin direktoru Elza Orucova bildirdi ki, Prezident İlham Əliyevin 2003-cü ildə Qubada
Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirakı qubalıların xatirəsində əbədi qalmışdır.
Dövlətimizin başçısı muzeyin “Sülhə aparan yollar”, “Məkkəni ziyarət”, “Avropa Şurası və
Azərbaycan”, “Dostluq sərhədləri aşır” guşələri ilə maraqla tanış oldu.
Prezident İlham Əliyevə muzeylə tanışlıqdan xatirə olaraq albom təqdim edildi.
Dövlətimizin başçısı muzeyin xatirə kitabına öz ürək sözlərini yazdı:
“Heydər Əliyev muzeyinin ekspozisiyası ilə tanış oldum. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin həyat və fəaliyyəti burada nümayiş etdirilən şəkillərdə əks olunur.
Heydər Əliyev müxtəlif dövrlərdə Qubada dəfələrlə olmuş və çoxsaylı görüşlər keçirmişdir.
Azərbaycanın qədim şəhəri olan Qubaya və qubalılara həmişə böyük diqqət göstərirdi.
Heydər Əliyevin siyasəti bu gün də yaşayır və əbədi yaşayacaqdır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
25 iyul 2005-ci il”.
AZƏRTAC
2005, 25 iyul
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Qırmızı qəsəbə sakinləri ilə görüş
(25 iyul 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, iyulun 25-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Quba
rayonunda dağ yəhudilərinin yaşadığı Qırmızı qəsəbəyə gəlmişdir.
Qəsəbənin sakinləri dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı böyük
hörmət və ehtiramla, gül-çiçəklə qarşıladılar. Qəsəbənin mərkəzində sakinlərlə keçirilən görüşü buradakı 1
nömrəli orta məktəbin müəllimi Yevda Abramov açdı.
Qırmızı qəsəbədəki 1 nömrəli orta məktəbin müəllimi Yevda Abramovun çıxışı
- Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli Mehriban xanım!
Xanımlar və cənablar!
Bakının Maştağa qəsəbəsi istisna olmaqla, Azərbaycanın elə bir yaşayış məntəqəsi yoxdur ki, bir
ilin içərisində Prezident oraya ikinci dəfə gəlsin. Cənab Prezident, belə şərəfli anı bizə ikinci dəfə bəxş
etdiyinizə görə Sizə Qırmızı qəsəbədə yaşayan dağ yəhudiləri adından, qəsəbənin bütün sakinləri adından
bir daha minnətdarlığımızı bildirir, Sizə “Xoş gəldiniz!” deyirik!
Cənab Prezident, ötən bu bir ildə Azərbaycan çox böyük addımlar atmışdır. Sizin düzgün daxili və
xarici siyasətinizin nəticəsidir ki, bu gün BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Qara Dəniz Əməkdaşlıq Təşkilatı,
GUAM və digər mühüm beynəlxalq və regional təşkilatlarda respublikamızın öz yeri var. Bütün
Azərbaycan xalqı kimi, dağ yəhudiləri də Sizin bu müvəffəqiyyətlərinizlə daim qürrələnirlər, Sizə
minnətdardırlar.
Cənab Prezident, mart ayının 26-da nümayəndəsi olduğum YAP-ın 3-cü qurultayında Yeni
Azərbaycan Partiyasının üzvləri Sizi yekdilliklə partiyanın sədri seçdilər. Bu münasibətlə, qəsəbənin, Quba
rayonunun bütün YAP-çıları adından Sizi bir daha təbrik edir, Sizə uzun ömür, bu işdə böyük
müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.
Son aylarda Sizin regionlara səfərlərinizi diqqətlə izləyirik. Bu, bir daha sübut edir ki, Siz
xalqımızın Prezidentisiniz. Özünüzün də dediyiniz kimi, hər bir vətəndaşın Prezidentisiniz. Siz xalqın
qayğıları ilə kabinetdə yox, məhz yaşayış məntəqələrində əhali ilə görüşərək, gözünüzlə görməklə,
insanların dilindən eşitməklə tanış olmaq istəyirsiniz. Bu, Sizin alicənablığınızdır. Bu gün də bizim regiona
gəlməyiniz Sizin bu alicənablığınızın təzahürüdür.
Son bir ildə Qubada böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Cənab Prezident, bu dəyişiklikləri özünüz
görəcəksiniz. O cümlədən Qırmızı qəsəbədə böyük abadlıq işləri görülmüşdür. Həm respublikada, həm
Qubada, həm də qəsəbəmizdə gedən abadlıq, quruculuq işləri yalnız Sizin sayənizdə mümkün olmuşdur.
Sizin maliyyə dəstəyiniz, Sizin mənəvi dəstəyiniz olmasaydı bu gün regionlar belə inkişaf etməzdi. Biz də
- qəsəbə sakinləri, yerli icra orqanları, partiya təşkilatı, fəalliyyətimizi Sizin 2004-cü il 11 fevral
Fərmanınızla təsdiq olunmuş regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramına əsasən qurmuşuq.
Cənab Prezident, qəsəbə sakinləri Sizin keçən il sentyabrın 29-da Kolumbiya Universitetində bizim
əhalimiz barədə dediyiniz sözlərə görə bir daha Sizə minnətdardırlar. Prezidentin adından milli azlığa belə
yüksək qiymət verilməsi, başqa yerlərdə yaşayan xalqlara nəsib ola bilməz. Bu, yalnız dağ yəhudilərinə
nəsib olmuşdur. Sizin dağ yəhudiləri Azərbaycan xalqının qardaşıdır, o cümlədən mənim qardaşımdır
sözləriniz bu gün dünyada yaşayan 200 min dağ yəhudisinin dilində əzbər olmuşdur. Biz bu gün Sizin
arxanızda duran əsgərlərik və daim, nə qədər canımız sağdır, Sizə dayaq olacağıq. Siz bizə güvənə
bilərsiniz.
Cənab Prezident, gördüyünüz işlər göz qabağındadır. Vaxt imkan vermir ki, Sizin dünya
siyasətində, dünya iqtisadiyyatında Azərbaycan üçün etdiyiniz məsələlərin hamısını danışaq. Lakin biz
seçkilərə gedirik və bilirik ki, bu seçkilərin şəffaf olmasında ən birinci Siz maraqlısınız. Çalışacağıq ki,
prezident seçkiləri kimi, bu seçkilər də şəffaf, aydın və düzgün olsun. Milli Məclisə Quba rayonundan
yaxşıların-yaxşısı seçiləcəkdir.
Hörmətli Mehriban xanım, biz Sizin ictimai fəaliyyətinizlə fəxr edirik. Ulu öndərin adını daşıyan
Fonda rəhbərliyiniz bizə şərəf gətirir, Sizinlə qürrələnirik. Ona görə də qəsəbə sakinləri, veteranlar, ziyalılar
- biz sizə müraciət qəbul etmişik, Mərkəzi Seçki Komissiyasına məktub göndərmişik. Bir daha bu gün əyani
surətdə Sizdən xahiş edirik, Qubadan deputat seçilməyə razılıq verəsiniz.
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Cənab Prezident, bir daha əmin ola bilərsiniz ki, biz Sizin rəhbərliyiniz altında xoş, firavan həyat
keçiririk. Prezident səviyyəsinə çıxarılacaq elə bir problemimiz yoxdur. Hər şeyi rayonun yerli rəhbərliyi
ilə həll edə bilirik. Lakin, əlbəttə, hər şey yüz faiz yaxşıdır demək də düzgün olmaz. Amma əmin ola
bilərsiziniz ki, qəsəbədə yaşayan dağ yəhudiləri bundan sonra da Sizə, ölkə rəhbərliyinə dəstək olacaq,
Sizin daxili və xarici siyasətinizi daim müdafiə edəcəyik.
Yaşasın ümummilli liderimiz, böyük öndərimiz, unudulmaz Heydər Əliyevin layiqli siyasi
davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev!
Bütün millətlərə, eləcə də azsaylı xalqlara bərabərhüquqlu yaşamaq təminatı vermiş Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə eşq olsun!
Azərbaycan Respublikasına eşq olsun!
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz bacılar və qardaşlar!
Əziz dostlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizi öpürəm, bağrıma basıram.
Bir il bundan əvvəl sizinlə bu yerdə görüşmüşdük. Çox səmimi görüş olmuşdu, onu bu günə qədər
xatırlayıram. Bu dəfə buraya gələndə dedim ki, mütləq yenə öz qardaşlarımın yanına gedəcək, dağ
yəhudiləri ilə görüşəcəyəm. Çünki sizi görmək mənim üçün həmişə çox xoşdur. Burada olan əhval-ruhiyyə,
Azərbaycan dövlətinə bağlılıq, məhəbbət çox güclüdür. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan bütün
xalqların böyük, gözəl ailəsidir. Biz böyük ailə kimi yaşayırıq. Azərbaycanda heç vaxt dini, milli, etnik
zəmində ayrı-seçkilik olmamışdır və olmayacaqdır. Bu, Azərbaycan dövlətinin siyasətidir. Bu siyasəti
bizim millətimizin, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev bizə miras qoyubdur. Həmin siyasət
Azərbaycanda bu gün də davam etdirilir. Dini dözümlülük, milli dözümlülük, tolerantlıq bizim ən böyük
sərvətlərimizdən biridir. Azərbaycan bu baxımdan dünyada çox böyük bir örnəkdir, nümunədir. Bütün
xarici səfərlər zamanı görüşdüyüm insanlarla, siyasətçilərlə söhbətlərdə istər-istəməz bu məsələyə də
toxunulur və mən çox şadam ki, bu məsələ artıq dünyada tanınır və bəyənilir. Amma bu, bizim normal
həyat tərzimizdir. Biz Azərbaycanı başqa cür təsəvvür edə bilmərik. Azərbaycanın hər bir vətəndaşı mənim
üçün əzizdir, hər bir sakini mənim üçün doğmadır. Mən bu mehribanlığı, bu səmimiliyi, bu qardaşlığı
görəndə daha da sevinirəm, daha da fərəhlənirəm. Məndə inam daha da artır ki, Azərbaycanın qarşısında
duran bütün vəzifələr layiqincə yerinə yetiriləcəkdir.
Qarşımızda isə çoxlu vəzifələr durur. Bir il bundan əvvəl buraya gələrkən, vəziyyətlə tanış olarkən,
ümumiyyətlə, Qubada gedən abadlıq işləri ilə tanış olarkən görürdüm ki, artıq canlanma başlayıb, irəliləyiş
var. İndi isə bu, özünü daha da qabarıq şəkildə göstərir. Regionların inkişaf proqramı, onun icrası, yüz
minlərlə yeni iş yerlərinin açılması, insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşması, minimum əmək haqqının
artırılması, sənaye obyektlərinin işə salınması, sürətli iqtisadi inkişaf - bütün bunlar Azərbaycanın
reallıqlarıdır. Bütün istiqamətlərdə bizim siyasətimiz düşünülmüş şəkildə aparılır, proqram şəklində
aparılır. Bu meyillər gələcəkdə daha da sürətlənəcəkdir. Çünki bizim iqtisadi potensialımız daha da
artacaqdır.
Mən buraya bax, o binadan gəlirəm, Ərazi vergilər idarəsinin yeni tikilmiş binasından gəlirəm.
Orada vəziyyətlə tanış oldum və bir daha Vergilər Nazirliyinin qarşısında vəzifə qoydum ki, Azərbaycanın
gələn il büdcəsi 3 milyard dollar olsun. Bu, nə deməkdir?! O deməkdir ki, təxminən 1 milyard dollar əlavə
vəsaitimiz olacaq və biz gərək bundan səmərəli istifadə edək, insanlarımızın həyat səviyyəsinin
yaxşılaşmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına, iqtisadi potensialın güclənməsinə, ordumuzun güclənməsinə
yönəldək və bunu edəcəyik. Çünki ölkəmizin ehtiyacları çoxdur, problemlər də çoxdur. Onların ən böyüyü,
bizi ən çox incidən, narahat edən yoxsulluq problemidir. Düzdür, ilyarım ərzində yoxsulluğun səviyyəsi 49
faizdən 40 faizə düşübdür. Amma 40 faiz də çoxdur.
Bu, bizə yaraşmır. Azərbaycanda yoxsulluq olmamalıdır və olmayacaqdır.
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Yoxsulluğun da səbəbləri məlumdur. 1990-cı illərin əvvəllərində ölkəmizə vurulmuş ziyan,
Azərbaycanı həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən çox güclü, çox möhkəm sarsıtmışdı. Biz hələ indi
özümüzə gəlirik. Belə olan halda ölkədə olan yoxsullar təbəqəsi, əlbəttə ki, bizi çox narahat edir. Mövcud
meyillər göstərir ki, yoxsulluq azalır, bu il 40 faizdirsə, gələn il daha aşağı səviyyədə olacaqdır. Çünki
maaşlar artır, imkanlar yaranır, iş yerləri açılır, işsizlik aradan qaldırılacaqdır.
İki il bundan əvvəl oktyabr ayında, prezident seçkiləri ərəfəsində Qubada olarkən demişdim ki,
Prezident seçilərəmsə, Azərbaycanda 5 il ərzində 600 min yeni iş yeri yaradılacaqdır. Bizi istəməyən
qüvvələr buna mənfi münasibət göstərdilər, dedilər ki, İlham Əliyev seçkiqabağı vədlər verir. Çünki onlar
özləri boş vədlər verirlər. Amma bizim verdiyimiz vədlər, həyatda öz əksini tapır. Əsas məsələ odur ki,
sözlə əməl bir olsun. Baxın, ilyarım keçib, Azərbaycanda 250 min iş yeri yaranıbdır. Bu proses daha da
güclənəcək, sürətlə gedəcəkdir. Qarşımızda duran bütün məsələlər öz həllini tapmalıdır. Bütün sahələrdə
irəliləyiş var, bizi narahat edən problemlər də yavaş-yavaş aradan qaldırılacaqdır. Bunu etmək üçün hər bir
şərait var. Azərbaycan dövlətinin iradəsi var, düşünülmüş siyasəti, strategiyası var. Azərbaycan xalqının
Azərbaycan rəhbərliyinə inamı var, dəstəyi var. Bu inam mənə imkan verir ki, islahatları daha da sürətlə
aparım.
Azərbaycanın böyük təbii sərvətləri də var. Xalqımızın lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə,
uzaqgörənliyi ilə hazırlanmış neft strategiyamız bu gün Azərbaycana böyük uğurlar gətirir. Bakı-TbilisiCeyhan neft kəməri reallıqdır. Qaz kəməri tikiləcək, ölkəmizə milyardlarla dollar pul gələcəkdir. Bu pul da
şəffaf şəkildə Dövlət Neft Fondunda yığılır və yığılacaqdır. Hər bir vətəndaş bilir ki, dövlətdə nə qədər pul
var. Bu da çox vacibdir ki, hamı bilməlidir, nəyimiz var və bunlar necə xərclənməlidir. Bir sözlə, gələcək
illər Azərbaycanın inkişafına çox güclü təkan verəcəkdir. Gələcək illərdə həm imkanlarımız artacaq, həm
də yeni iş yerləri açılacaq, iqtisadiyyatımız daha da inkişaf edəcəkdir.
Əlbəttə, bütün bunlara nail olmaq üçün sülh lazımdır, əmin-amanlıq lazımdır, sabitlik lazımdır.
Sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələr öz layiqli cavablarını aldılar, əgər bir də belə cəhdlər göstərilərsə,
Azərbaycan xalqı onlara öz layiqli cavabını verəcəkdir.
Bizi ən çox narahat edən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Uzun illərdir ki,
bu məsələ həll olunmamış qalır. Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq təşkilatların vasitəçilik missiyası heç bir
nəticəyə gətirib çıxarmadı. Son zamanlar o vasitəçilər daha da fəallaşıblar, müxtəlif ideyalar meydana çıxır
və danışıqlar prosesində Azərbaycanı qane edən məqamlar çoxalmaqdadır. İlk növbədə, problemin
mərhələli həll yolu ilə aradan qaldırılması artıq dünya birliyində qəbul edilən bir yanaşmadır. Bizim
məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın suverenliyi bərpa olunsun. Bizim başqa dövlətin torpağında
gözümüz yoxdur, amma öz torpağımızı da heç kimə verən deyilik. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır
və Azərbaycan torpağı olaraq qalacaqdır. Çünki əsrlər boyu Azərbaycanın torpağı olubdur. Bundan sonra
da biz nail olmalıyıq və nail olacağıq ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycana qaytarılması mümkün olsun.
Diplomatik, siyasi, iqtisadi səylər çox önəmlidir və biz bunu edirik.
Eyni zamanda, düşmən bilməlidir ki, bizim gücümüz var, güclü ordumuz var. Ona görə ordu
quruculuğuna göstərilən diqqət məhz bu məqsədi daşıyır.
Bizim büdcəmiz bu il 2004-cü illə müqayisədə təxminən 40 faiz artıbdır. Hərbi xərclərimiz 76 faiz
artıb və bundan sonra da artacaqdır. Biz qüdrətli ordu yaradacağıq və istənilən vaxtda, istənilən yolla öz
doğma torpaqlarımızı azad edəcəyik.
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən bu gün çox xoşbəxtəm ki, yenidən sizinlə birlikdəyəm. Keçən dəfə burada olarkən mən sual
verdim ki, probleminiz nədir, sizə necə kömək eləyim. Dedilər ki, Sizin sağlığınız, hər şey yaxşıdır, əgər
problemlər varsa, rayon icra hakimiyyəti ilə birlikdə biz özümüz bunları həll eləyirik. Mən istəyirəm ki,
problemlər ümumiyyətlə, aradan qaldırılsın. Azərbaycan xalqı, Azərbaycanda yaşayan bütün insanlar,
bütün xalqlar daha da yaxşı həyata layiqdirlər. Biz bunu təmin edəcəyik. Biz Azərbaycanı qüdrətli ölkəyə
çevirəcəyik ki, hər bir vətəndaş azad yaşasın, rahat yaşasın, işlə təmin olunsun, yaxşı maaş alsın, övladları
yaxşı oxusunlar, mehribançılıq olsun. Azərbaycanda biz bunu istəyirik. Bu meyillər var, amma istəyirəm
ki, bu müsbət meyillər daha da geniş vüsət alsın.
Yəhudilər mənim qardaşlarımdır, mən bu duyğularla, bu hisslərlə yaşayıram. Siz qeyd elədiniz,
mənim yadımdan çıxdı. Kolumbiya Universitetində mənə bu barədə sual verdilər. Mən ürəkdən gələn
sözlərimi deyirəm. Orada da nə təbliğat naminə, yaxud da ki, hansısa bir siyasi xal qazanmaq üçün
demədim. Çünki onu bir dəfə demək olar və ondan sonra unudula bilər. Bu, bizim siyasətimizdir, bizim
əməlimizdir, bizim işimizdir. Azərbaycanda bir neçə adam var, adını siyasətçi qoyub, amma nə ilə məşğul
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olur? Boşboğazlıqla, boş-boş şeylər danışır, adama yaraşmayan ifadələr səsləndirirlər. Amma bunların
arxasında heç nə yoxdur. Nə iş var, nə əməl var, nə hansısa bir xəstəyə əl uzadır, nə qaçqına kömək edib,
nə daşı-daş üstünə qoyub, nə cəmiyyət üçün hansısa bir faydalı iş görübdür. Yox, ancaq söz danışmaq, boşboş vədlər vermək, həqiqətə uyğun olmayan sözlər danışmaq - budur onların işi. Bizim siyasətimiz bizim
işimizdir. Bu iş bütün sahələrdə özünü göstərir: xarici siyasətdə real nəticə var, daxildə də var,
iqtisadiyyatımız dünyada ən yüksək sürətlə artır. Bu, bizim sözümüz deyil, Beynəlxalq Valyuta Fondunun
sözüdür. 2005-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı artım sürətinə görə dünyada lider ölkə olacaqdır.
Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlara diqqət, qayğı artıbdır. Mən bunun tərəfdarıyam, bu, mənim
siyasətimdir. Azərbaycanda heç vaxt ayrı-seçkilik olmamalıdır və heç vaxt da olmayacaqdır. 1990-cı ilin
əvvəllərindəki yanlış, cinayətkar siyasətin nəticəsində Azərbaycanda milli zəmində problemlər əmələ
gəlməyə başlamışdı. Amma Azərbaycan xalqı buna dözmədi. O iqtidar hakimiyyətdə cəmi bir il qaldı. Nəyə
görə? Xalq dözmədi buna, imtina elədi onlardan, rədd elədi o siyasəti. Azərbaycanda heç vaxt ayrı-seçkiliyə
yol verilməyəcəkdir. Heç vaxt dini, milli zəmində fərq qoyulmayacaqdır. Bu, bizim siyasətimizdir.
Azərbaycan xalqının siyasətidir və biz birlikdə bunu davam etdirəcəyik.
Mən sizi ürəkdən salamlayıram, sizə ən xoş arzularımı, ən xoş duyğularımı çatdırıram. Həmişə belə
xoş əhval-ruhiyyədə olasınız. Həmişə üzünüz gülsün, həmişə bir yerdə olaq, yığışaq, danışaq, söhbətləşək,
ölkəmizin bütün problemlərini bir yerdə həll edək.
Sizə cansağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram!
Sağ olun!
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qəsəbə sakinləri ilə xatirə şəkli çəkdirdi, onlarla səmimi
görüşüb ayrıldı.
AZƏRTAC
2005, 25 iyul

78

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Azərbaycan Vergilər nazirliyinin 3 saylı ərazi vergilər idarəsi binasının açılışı
(25 iyul 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 25-də Qubada
Vergilər Nazirliyinin 3 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi binasının açılışında iştirak etmişdir.
Mərasimə toplaşanlar dövlətimizin başçısını hərarətli alqışlarla qarşıladılar. Prezident İlham Əliyev
müasir tələblərə cavab verən binanı seyr etdi, iş otaqları və konfrans salonu ilə tanış oldu.
Vergilər Nazirliyinin idarə rəisi Natiq Əmirov məlumat verərək dedi ki, burada avtomatlaşdırılmış
vergi-informasiya sistemi (AVİS) quraşdırılmış, respublikanı əhatə edən korporativ şəbəkə yaradılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə isə peyk vasitəsilə birbaşa əlaqə saxlanılır.
Bildirildi ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hələ 2000-ci ildə Vergilər Nazirliyinin
yaradılması barədə fərman imzalayarkən qarşıya belə bir məqsəd qoymuşdu ki, Azərbaycanın vergi xidməti
qısa zamanda beynəlxalq standartlar əsasında işləyən çevik quruma çevrilməlidir. Bu tövsiyələri rəhbər
tutaraq və vergi orqanlarının işlərinin avtomatlaşdırılması, digər dövlət qurumları ilə inteqrasiyanın təmin
edilməsi, müxtəlif iqtisadi təhlil və proqnozlaşdırma aparılması məqsədi ilə Vergilər Nazirliyi
“Avtomatlaşdırılmış vergi-informasiya sistemi”nin yaradılması üçün müsabiqə elan edilmişdir.
Müsabiqənin qalibi Türkiyənin vergi sistemi üçün analoji işləri yerinə yetirmiş “CYBERSSOFT” şirkəti
olmuşdur. Bu layihə çərçivəsində informasiya təhlükəsizliyi tam təmin olunub, AVİS daxilində elektron
şəbəkə sistemi qurulmuş, bütün vergi əməkdaşları üçün elektron şəbəkə imkanları təşkil edilmişdir. AVİS
vahid informasiya məkanında məlumatların real vaxt rejimində mərkəzləşdirilmiş qaydada yığılması,
saxlanılması və emalına imkan verir. AVİS-in tətbiqi nəticəsində vergi orqanlarında sənəd dövriyyəsi
tamamilə elektron formada aparılır. Bu isə nazirliyə ildə kağıza sərf olunan 300 min dollar vəsaitə qənaət
etmək imkanı verəcəkdir.
Yeni binada beynəlxalq seminarların və veb-konfransların təşkili üçün də lazımi şərait
yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev şəbəkəyə qoşulan yeni sistemlə, internet saytı ilə tanış oldu.
Bəyannamələrin tətbiqi ilə bağlı internet vasitəsilə aparılan əməliyyatı izlədi, yeni proqramların icrası
vəziyyəti ilə maraqlandı. Dövlətimizin başçısı kompüter vasitəsilə məktubların, arayışların doldurulması
və göndərilməsi prosesini həyata keçirdi.
Sonra Azərbaycan Prezidenti idman salonuna gələrək, Qubada təsnifat turnirində iştirak edəcək
Niderlandın voleybolçularının məşqinə baxdı. Komandanın kapitanı dövlətimizin başçısına təşəkkürünü
bildirərək dedi ki, Azərbaycan Prezidentinin onları yad etməsi voleybolçularımızda böyük ruh yüksəkliyi
yaradacaqdır.
Daha sonra Prezident İLHAM ƏLİYEV vergilər idarəsinin əməkdaşları ilə görüşüb, binanın açılışı
münasibətilə onları bir daha təbrik etdi. Dövlətimizin başçısı dedi ki, bu bina gözəl memarlıq kompleksidir,
yaxşı işləmək üçün hər cür şərait var. Vergilər Nazirliyinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Gələn il
büdcəmiz artmalıdır. Yəqin ki, mənin tapşırığımı eşitmisiniz. Əminəm ki, bunu gələn il yerinə
yetirəcəksiniz. Ölkəmiz inkişaf edir, iqtisadi potensial möhkəmlənir. Gərək çoxlu işlər görək, çoxlu
investisiya layihələri həyata keçirək. Bunların hamısını büdcə hesabına etməliyik. Bizim büdcəmiz sürətlə
artır. Keçən ilə nisbətən bu il 40 faiz artıbdır. Gələn il də minimum bu səviyyədə artmalıdır. Bu da son hədd
deyildir. Ölkədə inkişaf sürətlə getdikcə imkanlar daha da artacaqdır. Sizə uğurlar arzulayıram, işinizdən
də razıyam. Ümumiyyətlə, Vergilər Nazirliyi çox yaxşı işləyir, işlərini çox yaxşı qurubdur. Keçmişdə olan
mənfi halların aradan qaldırılması istiqamətində böyük işlər görülübdür. Həm vətəndaşlar, həm də
sahibkarlar tərəfindən əvvəlki iradlar daha eşidilmir. Bu da onu göstərir ki, təmizləmə işləri aparılıb, yeni
yanaşmalar mövcuddur. Biz gərək Azərbaycanın hər bir sahəsində bunu davam etdirək.
Sizə uğurlar arzulayıram. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanın hərtərəfli inkişafında vergilər
orqanlarının çox mühüm rolu var. Siz bu vəzifəni icra edirsiniz. Mən işinizdən razıyam, ancaq gərək daha
da yaxşı işləyəsiniz. Sağ olun.
Vergi əməkdaşları Prezident İlham Əliyevin göstəriş və tapşırıqlarının icrası üçün səylə
işləyəcəklərini və verilən vədlərin yerinə yetiriləcəyini vurğuladılar.
AZƏRTAC
2005, 25 iyul
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Quba Olimpiya İdman Kompleksində Beynəlxalq Voleybol Federasiyasinin dünya “Qran-Pri”
turnirinin Avropa təsnifat mərhələsi yarışlarının təntənəli açılışı
Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir
(25 iyul 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, iyulun 25-də Azərbaycanın gözəl guşələrindən birində
yerləşən Quba Olimpiya İdman Kompleksində 2006-cı il Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının dünya
“Qran-pri” turnirinin Avropa təsnifat mərhələsi yarışlarının təntənəli açılış mərasimi olmuşdur.
Yarışlarda Avropanın 8 ən güclü komandası - Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, Almaniya, Rumıniya,
Bolqarıstan, Niderland və Polşanın qadın voleybolçuları öz güclərini sınayacaqlar. İyulun 31-nə qədər
davam edəcək yarışda ilk üç yeri tutan komandalar finala vəsiqə qazanacaqdır.
Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmək üçün Olimpiya kompleksinin stadionuna gəldi.
Stadiona toplaşan çoxsaylı tamaşaçılar dövlətimizin başçısını, xanımı Mehriban Əliyevanı və ailə üzvlərini
hərarətli alqışlarla qarşıladılar.
Komandalar təntənəli musiqinin sədaları altında meydançaya daxil oldular. Mərasimi
Azərbaycanın gənclər, idman və turizm naziri Əbülfəz Qarayev açdı.
Gənclər, idman və turizm naziri Əbülfəz Qarayevin çıxışı
- Cənab Prezident!
Əziz idmançılar!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi Milli Olimpiya Komitəsi və Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi
adından ölkəmizin ən gözəl guşələrindən biri olan Qubada salamlayır, “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.
Qadın voleybol komandaları arasında beynəlxalq “Qran-pri” turnirinin mərhələ yarışlarının bütün
iştirakçılarına qələbə sevinci arzulayıram.
Hamıya çox yaxşı məlumdur ki, ölkəmizdə idman və bədən tərbiyəsi yüksək inkişaf dövrünü
yaşayır.
Azərbaycan idmanının bugünkü uğurlarının zəmini xalqımızın ulu öndəri, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz bu dahi şəxsiyyətin idmana və bədən tərbiyəsinə göstərdiyi diqqət
və qayğı Azərbaycan idmanını yüksək zirvəyə qaldırmışdır. Ulu öndərimizin bu sahədəki arzularını
respublikamızın Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin siyasəti
reallaşdırmışdır. Möhtərəm Prezidentimiz Azərbaycanda idmanın bir çox istiqamətlərinin inkişaf
etdirilməsi, maddi-texniki bazanın genişləndirilməsi, idman salnaməmizin yeni nailiyyətlərlə
zənginləşdirilməsi ilə yanaşı, bir zamanlar ölkəmizdə az qala unudulmuş idman növlərinin, xüsusilə də
onun komanda növlərinin dirçəldilməsi ilə və qısa zaman kəsiyində belə idman növlərinin beynəlxalq
miqyasa çıxmasında da müstəsna xidmətlər göstərmişdir.
Bu gün biz burada qadın voleybol komandaları arasında beynəlxalq “Qran-pri” turnirinin Avropa
təsnifat mərhələsi yarışlarının açılış mərasiminə toplaşmışıq. Azərbaycan voleybolçuları son illərdə böyük
uğurlar qazanmışlar. Voleybolçularımızın beynəlxalq miqyasda qazandıqları yüksək nəticələri nəzərdən
qaçırmayan Beynəlxalq Voleybol Federasiyası Azərbaycanda belə yarışların keçirilməsinə qərar vermişdir.
Özü də bu yarışın ölkəmizin dilbər bir guşəsində, müasir tələblərə cavab verən Quba Olimpiya İdman
Kompleksində keçirilməsi bölgələrimizdə voleybolun nə qədər populyar olduğunun əyani təcəssümüdür.
Bu yarışların respublikamızda təşkilinə görə beynəlxalq idman qurumuna öz dərin təşəkkürümü
bildirirəm. İnanıram ki, 8 ölkənin komandalarının iştirak etdiyi yarışlar gözəl idman bayramına
çevriləcəkdir. Hər bir komandaya qələbə sevinci arzulayıram. Sağ olun!
XXX
Daha sonra Avropa Voleybol Konfederasiyasının vitse-prezidenti xanım Rita Ooms çıxış etdi.
Avropa Voleybol Konfederasiyasinin vitse-prezidenti xanım Rita Oomsun çıxışı
- Hörmətli cənab Prezident!
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının hörmətli prezidenti!
Hörmətli voleybolçular, rəsmi nümayəndələr və əziz qonaqlar!
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Avropa Voleybol Konfederasiyası adından sizi Azərbaycanın Quba
şəhərində salamlayıram. Azərbaycan Voleybol Federasiyasının bu mötəbər beynəlxalq yarışın
lazımi səviyyədə hazırlanmasından biz qürur hissi duyuruq. Çünki bu, həm də idmanın bizim hamımızı
birləşdirdiyini vurğulayan bir amildir. Mən əminəm ki, bu həftə biz idman salonunda həyəcanlandırıcı
oyunların şahidi olacağıq. Avropanın 8 ən güclü komandası gələn il keçiriləcək “Qran-pri” turnirində iştirak
etmək üçün ilk üç yer uğrunda mübarizə aparacaqdır. Mən təşkilat komitəsinin bütün üzvlərinə, rəsmi
nümayəndələrə və komandalara uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, bu günlər Qubanın idman salonunda
çoxlu voleybol həvəskarları ilə rastlaşacağıq.
Ən sonda mən idmana, xüsusilə də voleybola çox diqqət yetirdiyinə görə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz son dörd ildə
Azərbaycanda voleybolun necə inkişaf etdiyinin canlı şahidiyik.
Diqqətinizə görə çox sağ olun!
XXX
Müdafiə Nazirliyinin hərbi orkestrinin ifasında Azərbaycanın dövlət himni əzəmətlə səsləndi.
Yarışların rəsmi açılışı elan olundu. Komandalar stadionu tərk etdikdən sonra yaşıl meydançaya el
pəhləvanları, balaca idmançılar çıxaraq məharətlərini göstərdilər. Açılış mərasimi konsert proqramı ilə başa
çatdı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdən sonra Avropa Voleybol Konfederasiyasının
vitse-prezidenti xanım Rita Oonsla səmimiyyətlə görüşdü.
İyulun 26-da yarışların ilk oyunları keçiriləcəkdir. Azərbaycan voleybolçuları bolqarlarla, Türkiyə
voleybolçuları isə Almaniya komandası ilə qarşılaşacaqlar.
AZƏRTAC
2005, 26 iyul
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Qədim Quba” özəl xalçaçılıq Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin yeni sexi ilə tanış olmuşdur
(25 iyul 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 25-də Quba
şəhərində “Qədim Quba” özəl xalçaçılıq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yeni istehsal sexi ilə tanış
olmuşdur.
Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı burada böyük hörmətlə, gül-çiçəklə
qarşıladılar.
Cəmiyyətin sədri Humay Məmmədova dövlətimizin başçısını və xanımını səmimiyyətlə
salamlayaraq dedi ki, cənab Prezident, bizim müəssisəmizi ikinci dəfə ziyarət etdiyiniz üçün Sizə təşəkkür
edirik. Məhz Sizin tapşırığınızla keçən il bizə 150 min dollar məbləğində kredit ayrılmışdı. Həmin vəsaitin
bir hissəsinin hesabına bu yeni sex yaradılmışdır. Burada hazırda 18 nəfər işçi çalışır. Kreditdən maksimum
səmərəli istifadə olunması üçün başqa yeni sahələrin də açılması nəzərdə tutulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev sexdə quraşdırılmış müasir avadanlıqla tanış oldu, istehsal prosesini izlədi
və görülən işləri yüksək qiymətləndirdi.
Sonra dövlətimizin başçısı Cəmiyyətin satış-sərgi mərkəzi ilə də tanış oldu. Cəmiyyətin sədri dedi
ki, əsasən xarici qonaqlar, turistlər, habelə camaat bizim xalçalarımıza böyük maraq göstərirlər.
Məhsulumuza xaricdə də böyük tələbat vardır. Lakin xarici bazarda böyük tələbat olsa da, dünya bazarına
məhsul çıxara bilmirik. Gömrüklə bağlı problemlər mövcuddur. Əgər bunlar həll olunarsa, işçilərin sayını
maksimum səviyyədə artırmaq və müəssisənin fəaliyyətini genişləndirmək mümkündür. Əvvəllər
“Azərxalça”nın tərkibində fəaliyyət göstərəndə belə problemlər olmurdu. Amma indi bu problemlər
mövcuddur və bunun həlli üçün Sizin köməyinizə ehtiyac vardır.
Sonra Humay Məmmədova rayonda çətin xalçaçı peşəsi sahiblərinə göstərilən qayğını xüsusi
vurğuladı.
Prezident İlham Əliyev xalçaçılığın genişləndirilməsinin vacibliyini bildirərək dedi ki, bir halda ki,
sizin işlərinizin nəticəsi var, bundan sonra da hər cür kömək göstəriləcəkdir. Mən çox sevinirəm ki, verilən
kredit bir il ərzində öz nəticəsini göstərir. Yeni iş yerlərinin açılması, müəssisənin genişlənməsi buna
sübutdur. Əlavə kömək də edilməlidir ki, fəaliyyətiniz daha da genişlənsin. Məhsullarınız xaricdə də
bəyənilir. Qaldırılan problem də aradan götürüləcəkdir.
Prezident İlham Əliyevə xatirə olaraq, müəssisədə toxunulmuş xalça hədiyyə edildi.
AZƏRTAC
2005, 26 iyul
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Quba rayonuna səfəri
Quba-İspik-Xınalıq avtomobil yolunun açılış mərasimi
(7 oktyabr 2006-cı il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Quba rayonunda olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Quba-İspik-Xınalıq avtomobil yolunun istifadəyə verilməsi
mərasimində iştirak etdi.
Prezident İlham Əliyev yolun başlanğıcında tikintinin layihəsi ilə tanış oldu. Nəqliyyat naziri Ziya
Məmmədov yolun əsas göstəriciləri barədə məlumat verərək dedi ki, ümumi uzunluğu 57 kilometr, eni
çətin sahələrdə 5-6, qalan yerlərdə isə 8-10 metrdir. 1,2 milyon kubmetr torpaq, qazma, partlayış işləri
görülmüşdür. 45 min ton asfalt döşənmiş, 9 ədəd yeni körpü tikilmiş, 39 ədəd suötürücü boru quraşdırılmış,
təhlükəsizlik bəndləri tikilmişdir. Qəçrəş-Qımılqazma-Qırızdəhnə-Əlik-Cek-Xınalıq istiqamətində
çəkilmiş yolun inşasında 270-dən çox müxtəlif texnikadan istifadə olunmuş, ümumilikdə 14 milyon manat
vəsait xərclənmişdir. Yolun tikintisində min nəfərə qədər işçi çalışmışdır.
Tikintini optimal müddətdə başa çatdırmaq məqsədi ilə ixtisaslı, dağ yollarının çəkilməsində əməli
təcrübəsi olan mütəxəssislər işə cəlb edilmişdir. Əvvəllər nəqliyyat vasitələrinin güclə keçdiyi, üz-üzə
gələndə isə kilometrlərlə geriyə çəkilərək, bir-birinə yol verməli olduqları sahələr genişləndirilmişdir. Qısa
müddətdə ən çətin sahələrdə 22 kilometr məsafədə partlayış işləri aparmaq lazım gəlmişdir.
5-ci texniki kateqoriyaya uyğun olaraq, yolun torpaq yatağının eni 8, asfalt hissəsinin eni isə 6
metrə çatdırılmışdır. Yola üç qat asfalt döşənməsi planlaşdırılır. Hələlik 8-10 santimetr qalınlığında birinci
qat salınmışdır.
Bir sözlə, dağ kəndlərinin sakinlərini arzusuna qovuşduran mühəndis və texniklər qısa müddətdə
əsil xariqə yaratmışlar. Vaxtilə “Dağlarda ada” adlandırılan Xınalığa indi geniş asfalt uzanır.
“Yolnəqliyyatservis” departamentinin əməkdaşları həm də yağışlı-yağmurlu günlərdə gediş-gəlişin
o qədər də asan olmadığı kəndarası yollara asfalt döşəmişlər. Beləliklə, Xınalığın yol əfsanəsi reallığa
çevrilmişdir.
Sonra dövlətimizin başçısı yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi və avtomobili özü idarə edərək,
Xınalıq kəndinə yola düşdü. Prezident İlham Əliyev yolboyu bir neçə mənzərəli yerdə avtomobili saxladı,
bulaqdan su içdi, füsunkar təbiətin gözəl mənzərələrini seyr etdi.
AZƏRTAC
2006, 7 oktyabr
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Qədim Xınalıq kəndinin sakinləri ilə görüş
(7 oktyabr 2006-cı il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın Quba rayonunun
mərkəzindən 60 kilometr uzaqda, Baş Qafqaz və Yan silsilələri arasında, dəniz səviyyəsindən 2300 metr
yüksəklikdə yerləşən Xınalıq kəndinə gəlişi əsil bayrama çevrildi. Kəndin mərkəzi meydanına toplaşan
yüzlərlə sakin dövlətimizin başçısını və xanımını hərarətli, sürəkli alqışlarla, böyük hörmət və ehtiramla,
duz-çörəklə qarşıladılar. Azərbaycan Prezidentinin gəlişi şərəfinə qurban kəsildi.
Sakinlər dövlətimizin başçısına minnətdarlıq edib dedilər ki, cənab Prezident, yolun
genişləndirilməsi, asfaltlaşdırılması insanlara böyük sevinc bəxş etdi. Yolun çətinliyi üzündən illərlə dağ
başında piyaləni xatırladan Xınalığa həsrət qalan insanları yenidən doğma yerlərə qaytaracaqdır. Allah Sizə
uzun ömür, cansağlığı versin. Sizin sərəncamınızla çəkilib başa çatdırılan bu yolun təkcə Xınalıq üçün
deyil, ətraf ərazilərdəki 12 kəndin əhalisi üçün də mühüm iqtisadi əhəmiyyəti var. Bu füsunkar guşənin
təkrarsız təbiəti, gözoxşayan gözəllikləri, meşələri, dağları, təbii ki, lap yaxın zamanlarda burada turizmin
inkişafına geniş imkanlar açacaq, özünün ikinci ömrünü yaşayan Xınalıqdan başlanan bu yol neçə-neçə
məmləkətin insanlarını bir-birinə qovuşduracaqdır.
Sonra “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin çəkdiyi
“Xınalıq və Xınalıq yolu” sənədli filmi nümayiş etdirildi. Filmdə Xınalıq kəndinin tarixi barədə məlumat
verilir. İki minə yaxın sakini olan bu kəndin öz dili - Xınalıq dili var.
1960-cı ildə çəkilmiş “Dağlarda ada” adlı film də qədim tarixə malik Xınalıq haqqında, burada
yaşayan sənətkarların məşğuliyyəti, yolların vəziyyəti barədə tamaşaçıda aydın təsəvvür yaradır. 1960-cı
illərin əvvəllərində Xınalığa yol çəkilməsi planlaşdırılsa da, bu iş baş tutmamışdır.
Xınalıq sakinlərinin bu arzusu yalnız XXI əsrin əvvəllərində reallaşdı. Prezident İlham Əliyevin
keçən il Quba rayonuna səfəri Xınalıq kəndinin yüz illərlə davam etmiş yolsuzluq tarixinə son qoydu.
Xınalığa gedən yolda, Qudyalçay üzərindən salınmış körpünün üstündə dağ kəndlərinin sakinləri ilə
görüşən Prezident İlham Əliyev Xınalığa yol çəkilməsi barədə göstəriş verdi.
Filmin nümayişindən sonra sakinlərlə görüş keçirildi. Görüşü kənd ağsaqqalı Soltanağa Xəlilov
açdı
Xınalıq kəndinin ağsaqqalı Soltanağa Xəlilovun çıxışı
- Möhtərəm cənab Prezident!
Bizim qədim kəndimizə xoş gəlmisiniz!
Sizin Xınalıq üçün gördüyünüz iş misilsizdir. Bu, tariximizin çox qiymətli bir anıdır. Qiymətli
günlər haqqında tarixi rəvayətlər çoxdur. Allah-taala kəlamının 97-ci surəsinin ikinci ayəsində deyilir ki,
bir gün min aya bərabərdir. Amma qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov isə deyir ki, gün var əsrə bərabərdir,
əsr var günə bərabər deyil. Bizim bugünkü günümüz isə tarixi bəlli olmayan Xınalığın tarixinə bərabərdir.
Allah Sizdən razı olsun, Sizə cansağlığı versin. Arzu edirik ki, Siz bizim əbədi Prezidentimiz olasınız. Milli
Məclisdən, aidiyyəti orqanlardan xahiş edərdim ki, seçki qanunvericiliyində dəyişiklik edilsin və Siz
ömrünüz boyu bizim Prezidentimiz olasınız. Bu, mənim səmimi ürək sözlərimdir.
Cənab Prezident, bizə göstərdiyiniz diqqət-qayğıya, çəkdirdiyiniz bu yola görə camaatın adından
Sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Allah Sizi var etsin.
Bütün bunlarla yanaşı, bəzi məsələləri də diqqətə çatdırmaq istərdim. Bizim çətinliklərimiz var.
İçməli su məsələsi çox çətindir, kəndin aşağı məhəlləsinə su getmir. Bir kilometrlik məsafədən gəlib su
aparırlar. Bundan əlavə, biz telefondan istifadə edə bilmirik. Mobil telefondan ötrü qurğu yoxdur ki,
istədiyimiz vaxt danışa bilək. Şəhərlərarası telefon isə əl vermir, çünki bir neçə mərhələdən keçmək
lazımdır.
Əsas problemlərimizdən biri də gələcək nəsil üçün məktəb binasının olmamasıdır. Məktəbimiz
bərbad vəziyyətdədir. Müvəqqəti məktəb tikilibdir, ancaq onun da vaxtı keçibdir. Burada qışda 30 dərəcə
şaxta olur, bu cür şəraitdə uşaqlarımız sinifdə otura bilmir. Yanacaq məsələsi də çox çətindir. Nə qaz var,
nə odun var, təzəkdən istifadə edirik. Xahiş edərdik ki, bu barədə bizə kömək edəsiniz.
Cənab Prezident, bizim əsas məşğuliyyətimiz qoyunçuluq, maldarlıq, əkinçilikdir. Bunun da vaxtı
cəmi üç-dörd aydır. İndi görürsünüz, dağlardakı qar bizə bir növ xəbərdarlıq edir. Allah rəhmət etsin, Aşıq
Ələsgər deyir ki:
Yayın ortasında dönürsən xana,
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Son ayda bənzərsən yetkin bostana,
Payızın zəhmarı qoyar virana,
Dağıdar üstündən məlalı dağlar.
Cənab Prezident, bir məsələni də demək istəyirəm. Bizim torpaq sahələrimiz müxtəlif bəhanələrlə
əlimizdən alınıbdır. Əvvəl bizdə 96 min hektar qış otlaq sahəsi var idi. İndi heç 50 min hektarı qalmamışdır
və bunu da əlimizdən almaq istəyirlər. Bəhanə də ondan ibarətdir ki, guya bu torpaqları bələdiyyələrin
işçilərinə yaşayış sahəsi kimi verirlər. Ancaq heç bir yerdə belə bir şey yoxdur. O torpaqlar bizdən alınıb
kimlərəsə qoyun saxlamaqdan ötrü verilibdir. Məqsəd torpağı bizdən almaqdır. Xahiş edərdik ki, bizə
məxsus olan ərazi sərəncamımıza keçsin və biz bir çox məsələlərdən asılı olmayaq. Yay otlaq sahələri də
bizim üçün dolaşıqdır. Vaxtilə burada 5-6 min baş qoyun olubdur. İndi sayı 50 minə çatıbdır. Bu sayda
heyvanın saxlanması üçün bizdə yer yoxdur. İstərdik, bunları nəzərə alıb bizə şərait yaradasınız.
Diqqətinizə görə çox sağ olun.
XXX
Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz bacılar və qardaşlar!
Əziz xınalıqlılar!
Sizi ürəkdən salamlayıram və yeni istifadəyə verilmiş yolun açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm.
Xınalıq çox qədim məkandır, Azərbaycanın ən qədim kəndlərindən biridir. Mənə verilən məlumata
görə, burada insanlar əsrlər boyu, ən azı, 4 min il bundan əvvəl yaşamışlar. Çox ağır, çətin şəraitdə, bu
dağlarda, soyuqda yaşamışlar.
Əlbəttə ki, bu kəndin gələcək inkişafı üçün mütləq və mütləq buraya yol çəkilməli idi. Mən keçən
il Qubada olarkən maraqlandım ki, bizim ən qədim, ən məşhur kəndlərimizdən biri olan Xınalığa yol var,
ya yox? Dedilər ki, çox bərbad vəziyyətdədir. Beş saata, altı saata getmək mümkün deyildir. Bu, böyük
əziyyətdir. Ona görə dərhal Nəqliyyat Nazirliyinə göstəriş verdim ki, layihə hazırlasınlar və buraya yeni
yolun çəkilişi üçün müvafiq işləri görsünlər. Bu da çox böyük qəhrəmanlıq tələb edən bir məsələdir. Bu
kəndə yol çəkmək çox böyük hadisədir və onu göstərir ki, Azərbaycanın indi imkanları elədir ki, istənilən
məsələ öz həllini tapa bilər. Çünki əgər Xınalığa yol çəkə biliriksə, deməli, daha bizim qarşımızda heç bir
maneə ola bilməz. Cəmi 4 ay ərzində gözəl yol çəkilib, mən bu yolu gəlmişəm, maşını özüm sürmüşəm,
özü də çox rahat gəlmişəm. Bu, hələ işin birinci mərhələsidir. Hələ əlavə yol örtüyü də salınacaq, lap şüşə
kimi yol olacaq və insanlar bundan sonra rahat gəlib-gedəcəklər. Eyni zamanda, rayon mərkəzi ilə daim
əlaqə saxlanılacaqdır. Bundan başqa, buraya turistlər gələcək, inkişaf olacaqdır. Yol olmayan yerdə inkişaf
ola bilməz. Siz, demək olar ki, ilin əksər hissəsini təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşayırsınız. 8-9 ay ərzində
buraya gəliş-gediş mümkün deyildir. Ona görə əlbəttə ki, burada böyük çətinliklər var.
Bu yolun çəkilişi birinci addımdır. Bundan sonra başqa işlər də görüləcəkdir. Mən göstəriş
verəcəyəm ki, sizin toxunduğunuz məsələlər də həll olunsun. Elə məsələlər var ki, yerli icra hakimiyyəti
orqanları həll edə bilər, elələri də var ki, onları mərkəzi icra orqanları həll etməlidir. Burada telefon rabitəsi
üçün, qurğuların quraşdırılması üçün göstəriş verəcəyəm. Təhsil Nazirliyinə göstəriş veriləcək ki, yeni,
gözəl məktəb tikilsin. Su probleminin həlli üçün “Azərsu” Səhmdar Cəmiyyətinə göstəriş verəcəyəm. Yenə
deyirəm, Azərbaycan indi elə sürətlə inkişaf edir, iqtisadi potensialını elə möhkəmləndirir ki, istənilən
məsələ öz həllini tapa bilər. Mənim əsas məqsədim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın bütün yerlərində
yaşayan insanlar bu gözəl imkanlardan bəhrələnə bilsinlər. Ən ucqar kənddə yaşayanlar ən müasir şəraitlə
təmin olunmalıdırlar. Çünki Azərbaycan inkişaf edir, müasirləşir, bizim iqtisadiyyatımız çox uğurla inkişaf
edir. Əgər iqtisadiyyat inkişaf etməsəydi, bu yolu çəkmək mümkün deyildi. Bu yolun çəkilişinə 14 milyon
yeni manat xərclənibdir. Böyük puldur. Bunu haradan götürmüşük? Büdcəmiz artır. Bizim iqtisadi
siyasətimiz uğurludur, iqtisadi islahatlar sürətlə aparılır və əlavə imkanlar yaranır. Demək, pul olan halda,
texnika da olacaqdır. Əgər texnika olmasaydı, nə qədər pulun olsa da, yolu çəkmək mümkün deyildir.
Texnika alınıbdır, bütün işlər yüksək səviyyədə, dünya səviyyəsində görülübdür. Mənim də istəyim budur
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ki, bütün işlər ən yüksək səviyyədə görülsün. Azərbaycan xalqı buna layiqdir. Biz indi bölgədə ən qabaqcıl
ölkəyə çevrilirik, daha doğrusu, çevrilmişik. İqtisadi artım baxımından dünyada birinci yerdəyik. Sosial
məsələlər öz həllini tapır, maaşlar, pensiyalar qaldırılır. Bu yaxınlarda pensiyalar, müəllimlərin maaşları
qaldırılıbdır. Ondan əvvəl səhiyyə işçilərinin maaşları artırılıbdır. Yanvarın 1-dən minimum əmək haqqı
qaldırılacaqdır. Yəni bütün bunlar onun üçündür ki, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Bir tərəfdən, sosial
təminat yaxşılaşır, digər tərəfdən, infrastruktur layihələri həyata keçirilir. İndi Azərbaycanda yol tikintisi
çox geniş vüsət alıbdır. Bütün ucqar kəndlərə yollar çəkilibdir. Əlbəttə, magistral yollar da çəkilir. Bu da
lazımdır. Azərbaycanı dünyaya, başqa qonşu ölkələrlə birləşdirən magistral yollar çəkilir. Məsələn, indi
Bakı-Quba avtomobil yolu tikilir. Mən dünən axşam buraya gələndə gördüm ki, işlər başlayıbdır. Düz
Rusiya sərhədinə qədər uzanacaq, yəni Bakıdan buraya gəlmək çox rahat olacaqdır. İndi Qubadan Xınalığa
gəlmək adama ləzzət verir: gözəl mənzərə, gözəl dağlar, çaylar, bulaqlar, şəlalələr. Mən indi gələrkən bir
neçə yerdə maşını saxlayaraq düşur, bu mənzərəyə tamaşa edirdim. Adam özünü çox yaxşı hiss edir. Mən
bu gün özümü xüsusilə çox yaxşı hiss edirəm. Çünki mənim göstərişimlə bu yol çəkildi və bütün Xınalıq
camaatına sevinc gətirdi.
Prezident nə vaxt sevinir? O vaxt sevinir ki, onun xalqı sevinir, insanların üzü gülür. O vaxt sevinir
ki, inkişaf var, yenilik var. Bax, bu gün bunlar var. Azərbaycanın bütün yerlərində, o cümlədən burada, ən
qədim kənddə, Qafqazın ən yüksək zirvəsində yerləşən kənddə. Siz 2300 metr yüksəklikdə yerləşirsiniz.
Bəlkə bir 2-3 kənd var ki, sizdən hündürdədir. Ən qədim, ən ucqar, ən əlçatmaz kəndlərdəndir. Xınalıqlılar
ən qədim tarixə malikdirlər. Siz deyirsiniz 5 min il tarixi var, ola bilər. Amma 4 min il dəqiqdir.
Bu illər, bu əsrlər ərzində xınalıqlılar öz xüsusiyyətlərini saxlamışlar, öz dilini saxlamışlar. Xınalıq
dili dünyada mövcud olan dillərdən, bəlkə də, ən qədimidir. Mən bunları bilirəm. Bu onu göstərir ki,
Azərbaycan nə qədər zəngin ölkədir: həm təbii ehtiyatlar, həm gözəl təbiət, həm də insanların - millətlərin,
etnik qrupların müxtəlifliyi. Biz Azərbaycanda bir ailə kimi yaşayırıq. Harada belə vəziyyət var? Biz indi
görürük, başqa yerlərdə, əksinə, insanların arasında bəzən süni şəkildə, başqa səbəblərdən narazılıqlar,
qarşıdurma yaranır, hansısa ayrı-seçkilik olur. Azərbaycanda bunlar yoxdur. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı
mənim qardaşımdır. Kənddə yaşayan hər bir vətəndaş mənim üçün əzizdir. Mən prezident seçiləndə
demişəm ki, çalışacağam, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün prezident olum. Hər bir Azərbaycan
vətəndaşının prezidenti olum ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz gündəlik həyatında bu dəyişiklikləri
görsün. Artıq mən üç ildir bu vəzifədəyəm. Bu barədə çox danışmaq istəmirəm, amma üç ildə işlər
görülübdür.
Bu gözəl gündə sizinlə bərabər olmaq mənim üçün çox xoşdur. Mən sizi bir daha ürəkdən
salamlayıram, əminəm ki, bu yol çəkiləndən sonra kəndin yeni dövrü başlanacaqdır. Bu kənd əbədi
yaşayacaq, xınalıqlılar əbədi yaşayacaqlar və doğma Azərbaycanımızın inkişafına, çiçəklənməsinə öz
töhfələrini verəcəklər. Bir daha sizi salamlayıram, yolun istifadəyə verilməsi münasibətilə təbrik edirəm.
XXX
Görüşdən yadigar olaraq Prezident İlham Əliyevə Xınalıq kəndində toxunmuş xalça hədiyyə edildi.
Dövlətimizin başçısı xanımı ilə birlikdə kəndin bir neçə sakininin evinə gedərək, onların qonağı
oldu, yaşayış şəraitləri ilə tanış oldu.
Sakinlər bir daha Prezident İlham Əliyevə ən xoş arzu və niyyətlərini bildirdilər.
XXX
Azərbaycan Prezidenti Xınalıq kənd orta məktəbinə də baş çəkdi, ayrı-ayrı sinif otaqlarına baxdı,
şəraitlə yaxından tanış oldu.
Bildirildi ki, 300 nəfərin təhsil aldığı məktəb binasının vəziyyəti qənaətbəxş deyil, müvəqqəti sinif
otaqları tikilsə də, tələbatı ödəmir. Ona görə də yeni məktəb binasına ehtiyac duyulur. Dövlətimizin başçısı
burada yeni müasir məktəb binasının tikilməsi üçün Təhsil Nazirliyinə göstəriş veriləcəyini söylədi,
şagirdlərin yaxşı təhsil alması üçün hər cür şəraitin yaradılacağını vurğuladı.
AZƏRTAC
2006, 7 oktyabr
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Quba sərhəd dəstəsinin Xınalıq sərhəd zastavası istifadəyə verilmişdir
(7 oktyabr 2006-cı il)
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali baş komandanı İlham Əliyev oktyabrın 7-də Quba
sərhəd dəstəsinin Xınalıq sərhəd zastavasının açılışında iştirak etmiş, şəxsi heyətlə görüşmüşdür.
Azərbaycan Prezidentini Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, Sərhəd Qoşunlarının komandanı generalleytenant Elçin Quliyev qarşılayaraq raport verdi: “Möhtərəm Prezident, cənab Ali baş komandan! Xınalıq
sərhəd zastavasının şəxsi heyəti Sizin gəlişiniz münasibətilə düzülmüşdür”.
Ali baş komandan İlham Əliyev sərhədçiləri salamladı.
Dövlətimizin başçısı zabitlərin xidməti şəraiti ilə maraqlandı, sərhəd zastavasının qərargahı ilə
ətraflı tanış oldu, “Mətbuat lövhəsi”ndə Xınalıq kəndinə aid fotoşəkillərə maraqla baxdı.
General-leytenant Elçin Quliyev məlumat verdi ki, zastavanın yerləşdiyi Xınalıq kəndində iqlim
şəraiti sərt olduğuna görə, dağlıq ərazilərdə xüsusi mühafizə avadanlığından, eləcə də xizəklərdən istifadə
edilir.
Ali baş komandan dağlıq ərazilərdə sərhədçilərin istifadə etdikləri texnikaya, cihazlara və
ləvazimata, müxtəlif təyinatlı digər avadanlığa, o cümlədən xizəklərə baxdı.
Prezident İlham Əliyev zastavanın həyətindən “Heydər zirvəsi”nə, dəniz səviyyəsindən 3 min metr
hündürlükdə dalğalanan Azərbaycan bayrağına, dağın döşündə həkk olunmuş “Yaşa Azərbaycan” yazısına
tamaşa etdi, dağlıq ərazidə sərhədçilərin at və itlərdən necə istifadə etmələrinə baxdı. Sonda isə bu
mənzərəli yerdə xatirə şəkli çəkdirdi.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev daha sonra Qubanın Qəçrəş kəndinə yola düşdü. Qırızdəhnə
kəndi ərazisində avtomobili saxlayaraq, onun pişvazına çıxmış kənd sakinləri ilə görüşdü, onların
problemləri ilə maraqlandı. Qırızdəhnə kənd orta məktəbinə baş çəkən dövlətimizin başçısı və xanımı
Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən tikilmiş 50 yerlik bu təhsil ocağı ilə yaxından tanış oldular. Sakinlər və
müəllimlər Quba-İspik-Xınalıq yolunun tikintisinə, ucqar kəndlərdə təhsilin inkişafına göstərdiyi qayğıya
görə dövlətimizin başçısına təşəkkürlərini bildirdilər.
Kənddəki “Nazlı bulaq” istirahət mərkəzinin qarşısında da Prezident İlham Əliyevi və Mehriban
xanımı böyük hörmətlə, gül-çiçəklə qarşıladılar. Dövlətimizin başçısının şərəfinə qurban kəsildi.
AZƏRTAC
2006, 7 oktyabr
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İbrahim Şahmərdanov adına qəçrəş kənd orta məktəbi ilə tanışlıq
(7 oktyabr 2006-cı il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev daha sonra İbrahim Şahmərdanov adına Qəçrəş kənd orta
məktəbinə gəldi.
Burada dövlətimizin başçısını və xanımını böyük hörmətlə, səmimiyyətlə qarşıladılar, onlara gül
dəstəsi təqdim olundu.
Məktəbin direktoru Səmayə Məhərrəmova Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi ki, Heydər
Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunan, 240 şagird üçün nəzərdə tutulan məktəbdə hazırda 397 uşaq
iki növbədə təhsil alır, 23 müəllim çalışır. 1950-ci illərdə tikilmiş məktəbin köhnə binası tamamilə
sökülərək, yerində ikimərtəbəli, yaraşıqlı bina tikilmişdir. Məktəbin açılışı yeni dərs ilində - sentyabrın 15də olmuşdur. Məktəb Fond tərəfindən lazımi avadanlıq, ləvazimatlar və dərs vəsaitləri ilə də tam təmin
olunmuş, yeddi kompyuter dəsti hədiyyə edilərək internetə qoşulmuşdur. Burada hərbi fənn kabineti, futbol
və voleybol meydançaları da var.
Azərbaycan Prezidenti və xanımı ulu öndərin həyat və fəaliyyətini, təhsilə və gəncliyə göstərdiyi
qayğını, habelə Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən fotoguşələrlə tanış oldular.
Dövlətimizin başçısı ayrı-ayrı sinif otaqlarına, idman salonuna, kitabxanaya və kompyuter otağına
baxdı, tədris prosesi ilə maraqlandı, uşaqların yüksək səviyyədə təhsil alması üçün bundan sonra da hər cür
şərait yaradılacağını vurğuladı. Bildirdi ki, ümumiyyətlə, ölkəmizdə bu sahədə çox böyük işlər görülür,
müasir standartlara cavab verən binalar tikilir, orta məktəblərin kompyuterləşdirilməsi uğurla davam
etdirilir.
Müəllimlər onlara göstərilən diqqətə və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə və Mehriban xanıma
minnətdarlıq etdilər, gələcək nəslin savadlı və vətənpərvər böyüməsinə çalışacaqlarını, şagirdlər isə yüksək
təhsil alaraq Azərbaycanın layiqli vətəndaşı kimi yetişəcəklərini bildirdilər.
AZƏRTAC
2006, 7 oktyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı-Quba-Rusiya dövlət sərhədi avtomobil yolunun 16-34-cü
kilometrinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir
(22 avqust 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, avqustun 22-də Bakı-Quba-Rusiya dövlət sərhədi avtomobil yolunun
16-34-cü kilometri yenidənqurmadan sonra istismara verilmişdir.
Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Bakı-Quba-Rusiya dövlət sərhədi avtomobil yolunun yenidən qurulmasına bu ilin mayında
başlanmışdır. “Azəryolservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə görülən inşaat işlərini “Akkord”
şirkətlər qrupu həyata keçirir. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının maliyyə dəstəyi ilə reallaşan bu
layihə çərçivəsində yolun 16-134-cü kilometrinə beton örtük döşənməlidir. Bu işlərə 7 min işçi qüvvəsi və
3 minə yaxın texnika cəlb olunmuşdur. İşlərin sürətlə aparılması üçün yol hissələrə (16-44-cü, 44-89-cu və
89-134-cü kilometrlər) bölünmüşdür.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, beynəlxalq əhəmiyyətli bu yolda yük maşınlarının
hərəkətinin intensivliyi nəzərə alınmaqla qalın beton örtüyün döşənməsi yolun davamlılığını artırır. Beton
örtüyün qalınlığı 28 santımetrdir. Magistral boyu 21 körpü və yolötürücüsü, 10 qovşaq, 15 mal-qara keçidi,
112 boru keçidi, 5 xidmət məntəqəsi olacaqdır. Yenidənqurma işləri üç növbədə gedir.
Dövlətimizin başçısı Bakı-Quba-Rusiya dövlət sərhədi avtomobil yolunun 16-34-cü kilometrinin
açılışını bildirən qırmızı lenti kəsdi.
Prezident İLHAM ƏLİYEV yol inşaatçılarına müraciətlə dedi: Bu gözəl yolun açılışı münasibətilə
sizin hamınızı təbrik edirəm! Yaxşı işləmisiniz, çox böyük işlər görmüsünüz. Heç vaxt Bakı-Sumqayıt yolu
bu qədər rahat, gözəl olmamışdır. Həm yol genişləndirilib, həm də ki, ən müasir dünya səviyyəsində
tikilibdir. Beton yollar indi Avropanın ancaq ən inkişaf etmiş şəhərlərində tikilir. Amma biz nəinki,
aeroportdan şəhərə gələn yolu beton örtüyü ilə tikmişik, eyni zamanda, Bakı-Sumqayıt və Bakı-Rusiya
sərhədinə qədər yolu da belə tikirik. Bu, insanlara rahatlıq verəcək, bu yolun əsas məqsədi odur. Bu, təzə
yol deyil, Azərbaycanı Rusiya ilə birləşdirən yol həmişə olmuşdur. “Akkord” şirkəti artıq bu işlərdə çox
böyük təcrübə toplayıb, çox böyük işlər görür. Azərbaycanda bu sahədə aparıcı şirkətə çevrilmişdir və
bildiyimə görə, başqa ölkələrdə də iş görür. Bizim Azərbaycan şirkətləri gərək möhkəmlənsin, güclənsin.
Əvvəllər, xüsusilə böyük miqyaslı işləri ancaq xarici şirkətlər görürdü. Bizim imkanlarımız yox idi. Ancaq
indi bu imkanlar var. İmkanların səbəbi, ilk növbədə, Azərbaycanda gözəl biznes şəraitinin yaradılmasıdır,
digər tərəfdən, dövlət tərəfindən icra edilən layihələrin olmasıdır. Çünki, bütün bu layihələr dövlət
tərəfindən maliyyələşdirilir və dövlət də maraqlıdır ki, bu vəsait yerli şirkətlərə getsin, Azərbaycan
vətəndaşları bundan faydalansın. Azərbaycan şirkətləri bundan həm təcrübə toplasınlar, həm də ki, öz
maddi imkanlarını genişləndirsinlər. Əgər dövlət investisiya proqramları olmasaydı, bu yolların heç biri
tikilməz və bizim şirkətlər də bu işlərdə iştirak etməzdi. Əvvəllər xaricdən alınan müəyyən miqdarda
kreditlərin hesabına icra edilən layihələrlə bağlı işləri daha çox xarici şirkətlər görürdü. Çünki kredit verən
xarici tərəf maraqlıdır ki, işləri onun öz şirkətləri görsün. İş görülürdü, amma pullar xaricə gedirdi. İndi isə
həm iş görülür, həm də pul Azərbaycanda qalır. Həm Azərbaycan vətəndaşları işləyir, işlə təmin olunurlar,
yüksək maaş alırlar, həm də ki, keyfiyyət. Azərbaycanın müasir reallıqları bunlardır və bütün istiqamətlərdə
bu işlər görülür. Təkcə Bakını Rusiya ilə yox, Gürcüstanla, İranla birləşdirən yollar, şəhərlərarası yollar
tikilir. Şamaxı yolu tikilir, ondan sonra Qəbələ-Şəki-Balakən yolu tikiləcək. İndi dünyanın ən məşhur,
inkişaf etmiş ölkələrində də şəhərlərarası yollar işıqlandırılmır. Elədir? Şəhərlərarası yollarda ancaq çox az
sayda işıq dirəkləri qoyulur. Amma biz Bakı-Sumqayıt yolunu tam işıqlandıracağıq. Bu da insanların
rahatlığı üçün, təhlükəsizliyi üçün edilir. Siz də yaxşı işləyirsiniz, çoxlu sayda layihələr icra edirsiniz. Bunu
çox gözəl, yüksək səviyyədə və peşəkarlıqla edirsiniz. Mən sizi həm təbrik edirəm, həm də sizə təşəkürümü
bildirirəm.
Bu işlərə rəhbərlik edən Nəqliyyat Nazirliyinin fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm.
Bir müddət bundan əvvəl Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən gələcəkdə Azərbaycanda bütün yol
infrastrukturunun yeniləşdirilməsi, müasirləşdirilməsi ilə bağlı geniş müşavirə, təqdimat mərasimi
keçirilmişdir. Həm bu il üçün, həm də gələn il üçün bütün layihələr təsdiq olunmuş, maliyyə resursları da
müəyyən edilmişdir. Yəni Azərbaycanda bu işlər davamlı şəkildə, biz bütün yol infrastrukturumuzu
dünyanın ən yüksək səviyyəsinə qaldırana qədər aparılacaqdır. Bu vaxt da uzaqda deyil.
Bir daha sizi təbrik edirəm.
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ZİYA MƏMMƏDOV: Cənab Prezident, icazə verin, biz də nəqliyyatçılar adından, bu gözəl
şirkətdə fəaliyyət göstərən insanlar adından Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirək. Heç şübhə yoxdur ki,
bütün bu işlər Sizin təşəbbüsünüzlə, rəhbərliyinizlə, diqqət və qayğınızla həyata keçirilir. Azərbaycanda ilk
beton yolun tikilməsinin təşəbbüskarı da, buna rəhbərlik edən də Sizsiniz. Biz də Sizin tapşırığınıza uyğun
olaraq, bu işlərin icrası ilə məşğuluq. Siz bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük töhfələr
verməklə yanaşı, yol infrastrukturuna da yeni həyat, yeni nəfəs, yeni mədəniyyət gətirdiniz. Əslində, ulu
öndərimizin dediyi kimi, “Yol iqtisadiyyatdır, mədəniyyətdir, bir sözlə həyatdır”. Həqiqətən də, Siz bunu
reallaşdırdınız. Bu gün gördüyümüz bu mənzərə, açılışını etdiyiniz bu yol, həqiqətən də Sizin ölkəmizə yol
mədəniyyəti gətirməyinizi bir daha əyani şəkildə nümayiş etdirir. Bizə göstərdiyiniz diqqətə, qayğıya,
verdiyiniz tövsiyələrə görə Sizə bir daha dərin minnətdarlığımızı ifadə edirəm.
İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun! Təbrik edirəm.
AZƏRTAC
2008, 22 avqust
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin şimal bölgəsinə səfəri
Quba rayonu
Ümummilli Liderin abidəsini ziyarət
(27 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 27-də Prezident İlham Əliyevin ölkənin şimal bölgəsinə
səfəri başlanmışdır.
Əvvəlcə Qubaya gələn dövlətimizin başçısı şəhərin mərkəzində salınmış Heydər Əliyev parkında
ulu öndərin abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu.
Sonra burada rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş oldu.
AZƏRTAC
2008, 27 sentyabr
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Zərifə Əliyeva adına park Qubanın yeni istirahət guşəsidir
(27 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 27-də Quba şəhərinin mərkəzində görkəmli oftalmoloq alim,
akademik Zərifə xanım Əliyevanın adını daşıyan park istifadəyə verilmişdir.
Bu münasibətlə parka gələn Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Zərifə xanımın burada ucaldılmış
abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu.
Geniş ərazisi olan parkda yaraşıqlı fəvvarə tikilmiş, oturacaqlar qoyulmuş, minlərlə müxtəlif növ
qızılgül, dekorativ kollar əkilmişdir. Bir sözlə, burada sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2008, 27 sentyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qırmızı qəsəbədə olmuşdur
(27 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 27-də Quba rayonunda, əsasən, dağ
yəhudilərinin yaşadığı Qırmızı qəsəbədə olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı sakinlərlə görüşüb söhbət etdi.
Dağ Yəhudiləri İcmasının sədri BORİS SİMANDUYEV Prezidenti böyük ehtiramla salamlayaraq
dedi:
- Hörmətli, əziz Prezidentimiz, biz Sizi hər dəfə burada görəndə məmnunluq hissi keçiririk. Sizinlə
görüşümüz qəlbimizdə elə bir iz buraxır ki, illərlə təəssürat altında oluruq. Biz ona görə Sizi sevirik ki, Siz
bizim ölkəmizi, respublikamızı çox qüdrətli bir dövlətə çevirmisiniz. Bugünkü gündə Azərbaycanla
hesablaşmayan elə bir dövlət yoxdur. Çox böyük dövlətlərin rəhbərləri Sizinlə görüşə can atırlar. Biz
bundan iftixar hissi keçiririk. Əminik ki, Siz bizi gözəl gələcəyə aparacaqsınız. Buna biz heç bir şübhə
etmirik. Çünki siz bizim çoxmillətli dövlətdə əmin-amanlıq yaratmısınız. Əmin-amanlıq da ki, əsas şərtdir.
Əmin-amanlıq olmayan yerdə inkişaf da ola bilməz. Bu, Azərbaycanda var. Dinlər arasında olan
münasibətlər də bir-birinə qarşılıqlı hörmət əsasında qurulur. Bütün konfessiyalar bir-birinə hörmət edirlər,
bizdə əmin-amanlıq var. Harada əmin-amanlıq olursa, orada tərəqqi də olur. Allaha şükür, Azərbaycanda
həmişə əmin-amanlıq olub, mənə elə gəlir ki, tolerantlıq nöqteyi-nəzərindən Azərbaycan bütün dünya üçün
nümunə ola bilər. Bizə çoxlu qonaqlar gəlir, onlar bizimlə görüşür, fikrimizi öyrənirlər. Eşidəndə ki, bizdə,
Azərbaycanda millətlər arasında əlaqələr necə qurulub, onlar bizə qibtə edirlər, bizdən razılıq hissi ilə
ayrılırlar. Biz ümidvarıq ki, bu, belə də olacaqdır.
Möhtərəm Prezident, Sizin rəhbərliyiniz nəticəsində Azərbaycanın siması tamamilə dəyişibdir.
Yəni Azərbaycanın elə bir regionu yoxdur ki, orada inkişaf, tərəqqqi olmasın. İstehsal müəssisələri tikilir,
iş yerləri yaradılır, ictimai binalar, mədəni-maarif ocaqları, məktəblər tikilir. Həddən artıq inkişaf gedir.
Belə bir qüdrətli dövlət bizi ruhlandırır, yaşayıb-yaratmağa sövq edir.
Siz keçən illərdə burada olanda, bəlkə də yuxarıdan baxanda bu imarətləri görməmişdiniz. İndi
Allaha şükür, baxıb görürsünüz ki, nə qədər bizdə inkişaf var, gözəl bir qəsəbə yaratmışıq. Buraya gələn
qonaqlar bizə baxıb fərəhlənirlər. Onlar da fərəhlənirlər ki, belə bir ölkədə, belə bir inkişaf var. Mənə belə
gəlir ki, bu inkişafı görməyən ya kor, ya kardır, yaxud da ki, onlar qanmazdır, qanmırlar. Biz bunu görürük,
bunu dərk edirik. Fəxr edirik ki, Allah-taala bizə Sizin kimi bir Prezidenti bəxş edibdir. Biz xoşbəxt
adamlarıq. Hamımız ümidvarıq ki, bizə bəxş edilən bu insan bizim dayağımız olacaq, biz də onun ətrafında
sıx birləşib, ona dayaq olacağıq. Çünki, biz ona inanırıq, onu sevirik, onunla fəxr edirik.
Allaha şükür edirik ki, Siz buraya belə bir vaxtda – bayramlar ərəfəsində gəlmisiniz. Bizim
camaatımız bir aya yaxındır ki, səhər sübh açılandan sinaqoqlarda ibadət edir, Allah-taalaya üz tutub bizim
dövlətimizin başçısına cansağlığı arzu edir, dövlətimizin tərəqqisi naminə dualar deyir. Bizim camaatımız,
xalqımız Allaha yaxın adamlardır. Allah-taala da bizim səsimizi eşidir, bizə kömək olur, Sizə kömək olur,
Siz də bizə kömək olursunuz. Mən Sizi bu bayramlar münasibətilə - Ramazan bayramı, yəhudilərin Yeni il
bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, uzun ömür, ailə səadəti, bizi gözəl gələcəyə
aparmaqda qüvvə, iradə arzulayırıq.
Möhtərəm Prezident, bir də Yeni il bayramında Allah-taala bütün insanların qismətini müəyyən
edir. İlin başında nə olacaqsa, həyat necə başlayacaq, necə qurtaracaqsa - onu təyin edir. Allah-taala elə
etsin ki, Sizin adınız Allahın həyat kitabında müqəddəs insanların arasında birinci yazılsın. Dövlətimiz
tərəqqi etsin, Azərbaycan iri addımlarla bundan sonra da inkişaf etsin. Amin!
İLHAM ƏLİYEV: Çox sağ olun, xoş sözlərinizə görə sizə minnətdaram. Sizi ilk növbədə qarşıdan
gələn bayram münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Rəsmi məktub da imzalamışam. Bütün yəhudiləri
onların bayramı münasibətilə təbrik edirəm və bu bayramda bütün yəhudi icmasının üzvlərinə xoşbəxtlik,
cansağlığı, yeni uğurlar arzulamaq istəyirəm.
Siz çox düzgün söylədiniz ki, bizim ölkəmizin üstünlüyü ondadır ki, burada bütün millətlər, bütün
dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar, qardaş kimi yaşayırlar. Bu, bizim xüsusiyyətimizidir və bu,
bizə təbii gəlir. Biz buna öyrəşmişik. Biz uşaqlıq dövründən belə ab-havada yaşamışıq. Bəzi xarici qonaqlar
Azərbaycana gələndə, yaxud da ki, bizim təcrübəmizi öyrənməyə başlayanda təəccüblənirlər. Necə ola bilər
ki, burada bütün xalqlar çox mehriban şəraitdə yaşayırlar, qardaşlıq şəraitində yaşayırlar. Azərbaycan
çoxmillətli ölkədir, çoxkonfessiyalı ölkədir və bu, bizim böyük nailiyyətimizdir və böyük sərvətimizdir.
Bütün millətlərin nümayəndələri bir ailə kimi, qardaş kimi yaşayırlar, yaradırlar, Azərbaycanın inkişafında
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öz mühüm əməyini qoyurlar və ölkəmizin inkişaf etmiş dövlətə çevrilməsi işində öz fəaliyyətlərini
göstərirlər.
Bizim ölkəmiz, bütün bölgələr inkişaf edir. O cümlədən Qubada Qırmızı qəsəbənin inkişafı da
xüsusi yer tutur. Burada tikilən binalar, gözəl şərait, əlbəttə ki, çox sevindiricidir. Mən çox istəyirəm ki,
burada həmişə həyat belə gur olsun, həmişə toy-bayram olsun, həmişə sülh, əmin-amanlıq şəraitində
yaşasınlar. Mən də Prezident kimi əlimdən gələni edirəm və bundan sonra da edəcəyəm ki, Azərbaycanda
bu gözəl ənənələr davam etsin, əbədi olsun və əbədi də olacaqdır. Azərbaycanın inkişafı uzunmüddətli
olsun, burada sabitlik, əmin-amanlıq daha da möhkəmlənsin, bütün görülən işlər insanların daha da yaxşı
yaşamasına xidmət göstərsin.
Biz iqtisadi cəhətdən xeyli dərəcədə güclənmişik.
Müstəqil ölkəmiz son illər ərzində misli görünməmiş inkişaf yaşayıbdır. Sosial məsələlərin həlli,
investisiyalar, büdcə artımı – bütün bunlar insanların gündəlik həyatına öz təsirini göstərir. Mən istəyirəm
ki, daha da çox göstərsin. İstəyirəm ki, Azərbaycanda yoxsulluq, işsizlik olmasın, insanlar yaxşı işlə təmin
olunsunlar, yaxşı maaş alsınlar, yaxşı pensiya alsınlar. Düzdür, son illər ərzində biz bütün bu sosial
ödəmələri xeyli dərəcədə artırmışıq, ancaq hələ ki, bu, bizi tam şəkildə qane edə bilməz. Bizim istəyimiz
odur ki, Azərbaycan inkişaf etmiş ölkələrin sıralarına daxil olsun və inkişaf etmiş ölkələrə xas olan bütün
parametrlər Azərbaycanda tətbiq olunsun. Bunu etmək üçün bizim imkanlarımız var. Allaha şükür, təbii
ehtiyatlar var, gözəl təbiət var, regionların inkişafı sürətlə gedir, ictimai vəziyyət çox müsbətdir,
təhlükəsizlik, sabitlik şəraitində yaşayırıq, vətəndaş həmrəyliyi, millətlərarası sülh şəraitində yaşayırıq.
Bilirsiniz, bir daha demək istəyirəm ki, heç də hər bir ölkədə belə gözəl mənzərə müşahidə olunmur. Baxın,
dünyanın müxtəlif yerlərində, uzaq, yaxın bölgələrdə nə qədər böyük çaxnaşmalar, qarşıdurmalar var. Milli
zəmində, dini zəmində qarşıdurma, bəzi hallarda münaqişə, bəzi hallarda sadəcə məişət zəminində
qarşıdurma var. Bunların heç biri Azərbaycanda yoxdur, heç biri də olmayacaqdır. Bunun təminatçısı
Azərbaycan xalqıdır, bizim siyasətimizdir, bax, sizin fəaliyyətinizdir, sizin Azərbaycanda xoşbəxt, rahat
yaşamağınızdır. Bu, doğrudan da böyük sərvətdir və bir daha demək istəyirəm ki, biz buna öyrəşmişik. Biz
hesab edirik ki, bu, təbiidir və biz haqlıyıq. Bəzi başqa yerlərdə yaşanan hadisələr təbii deyil. Onlar süni
şəkildə ortaya atılmış ədavət toxumlarıdır ki, insanları bir-birinə qarşı hərəkət etməyə məcbur edir. Bizim
ölkəmiz isə öz inkişafına bax, bu cür davam edəcəkdir - həm iqtisadi inkişaf, həm sosial məsələlərin həlli,
güclü siyasət, xarici siyasət. Siz öz sözünüzdə bizim xaricə siyasətə toxundunuz. Bizim siyasətimiz çox
açıqdır, aydındır, birmənalıdır, səmimidir. Biz öz maraqlarımızı müdafiə etməliyik, bütün ölkələrlə yaxşı
münasibətlər qurmalıyıq və işləri qarşılıqlı maraqlar əsasında aparmalıyıq. Azərbaycanın hər bir
bölgəsində, hər bir qəsəbəsində, kəndində bu gözəl inkişaf daha da sürətlə getməlidir.
Mən çox şadam ki, yenidən sizinlə görüşürəm. Bu bizim birinci, ikinci görüşümüz deyildir. Qubada
olarkən həmişə çalışıram ki, sizinlə görüşüm, öz ürək sözlərimi sizə deyim və bu vasitə ilə öz hörmət,
məhəbbətimi bir daha ifadə edim.
Sizə uğurlar, cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.
AZƏRTAC
2008, 27 sentyabr
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“Soyqırım” abidə kompleksini ziyarət
(27 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 27-də Quba rayonunda açılmış
“Soyqırım” abidə kompleksini ziyarət etmişdir.
Dövlətimizin başçısı abidə kompleksinin önünə gül dəstəsi qoydu.
Kompleksin ümumi sahəsi 1900 kvadratmetrdir. Bura qranit daşlar düzülmüş, mərmər döşənmiş,
ətraf ərazi abadlaşdırılmış, yaşıllıq zolaqları salınmış, müxtəlif dekorativ kollar əkilmiş, işıqlandırma
sistemi qurulmuşdur. Erməni daşnaklarının 1918-1920-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
vəhşilikləri əks etdirən abidədəki lövhələrdən birində yazılmışdır: “1918-ci ildə ermənilərin Qubada
törətdikləri soyqırımı zamanı 16 min dinc əhali qətlə yetirilmiş, 120 kənd, 26 məscid, yüzlərlə ev və digər
tikililər yandırılaraq məhv edilmişdir”. Digər bir lövhədə isə 31 mart - Azərbaycanlıların soyqırımı gününün
elan edilməsi barədə ulu öndər Heydər Əliyevin Sərəncamı verilmişdir.
Prezident İlham Əliyev abidə kompleksinin tarixi yaddaşımızın bərpası, eyni zamanda, gələcək
nəsillərə Azərbaycan xalqının vaxtilə başına gətirilən müsibətlər barədə dolğun məlumatın verilməsi
baxımından əhəmiyyətini vurğuladı.
AZƏRTAC
2008, 27 sentyabr
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Quba Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi gələn il istifadəyə veriləcəkdir
(27 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 27-də Qubada Müalicə-Diaqnostika
Mərkəzində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. Dövlətimizin başçısı əvvəlcə kompleksin baş planına
baxdı. Bildirildi ki, diaqnostika mərkəzi 3 korpusdan ibarət olacaqdır. Birinci və üçüncü korpuslar
üçmərtəbli, ikinci korpus isə dördmərtəbli olacaqdır. Birinci korpusda rentgen kabineti, hemodializ şöbəsi,
laboratoriya və cərrahiyyə otaqları yerləşəcəkdir. İkinci korpus inzibati otaqlar, üçüncü korpus həkim
kabinetləri üçün nəzərdə tutulur. Mərkəz gələn ilin ortalarında istifadəyə veriləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev burada insanların müayinə və müalicəsi üçün gözəl şəraitin yaradılacağını
və ən müasir texnologiyaya əsaslanan avadanlıqların quraşdırılacağını bildirdi. Dövlətimizin başçısı işin
keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi, mərkəzin xarici görünüşünün müasir səviyyədə olması barədə tövsiyə və
tapşırıqlarını verdi.
Bununla da Prezident İlham Əliyevin Quba rayonuna səfəri başa çatdı.
AZƏRTAC
2008, 27 sentyabr
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Qusar
2004, 21 iyul
➢ Qusarlılar Azərbaycan dövlətçiliyinə böyük xidmətlər göstərmişlər: Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin nitqi
2005, 28 iyul
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qusara səfəri
Heydər Əliyev bağı ilə tanışlıq
Heydər Əliyev guşəsi ilə tanışlıq
Heydər Əliyev bağında Qusar rayonunun sakinləri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə ölkəmizin şimal bölgəsi rayonlarının sosial-iqtisadi
inkişafına və problemlərinə həsr olunmuş müşavirə: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin giriş nitqi
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yekun nitqi
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

2008, 27 sentyabr
Qusar rayonu: Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
Bulaq kompleksinin açılışı
Qusarda Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
Qusar rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
Balaqusar kəndinin şagirdləri dərs ilinə yeni binada başlamışlar
Qusarda mərkəzi rayon xəstəxanasının təməli qoyulmuşdur
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Qusarlılar Azərbaycan dövlətçiliyinə böyük xidmətlər göstərmişlər
(21 iyul 2004-cü il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkənin şimal bölgəsinə səfəri çərçivəsində iyulun 21-də səhər
Qusar rayonuna gəlmişdir. Dövlətimizin başçısını qarşılamaq üçün on minlərlə sakin Qusar şəhərinin küçə
və meydanlarına çıxmışdı.
Prezident İlham Əliyev şəhərin Nəriman Nərimanov adına parkına gəldi. Burada əsaslı təmir
olunmuş veteranlar evinə baş çəkdi. Dövlətimizin başçısı müharibə və əmək veteranları ilə görüşündə bu
insanlara qayğının həmişə ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olduğunu söylədi. Veteranlar dövlətimizin
başçısının xarici və daxili siyasətini bəyəndiklərini və lazım gələrsə, torpaqlarımızın azad edilməsi üçün
Azərbaycan Prezidentinə hər cür dəstək verməyə hazır olduqlarını bildirdilər. Prezident İlham Əliyev
torpaqlarımızın tezliklə düşmən işğalından azad olunacağını, qaçqın və məcburi köçkünlərin öz doğma
yurd-yuvalarına qayıdacaqlarını söylədi.
Sonra şəhər sakinləri ilə görüş keçirildi. Görüşü rayon mədəniyyət şöbəsinin müdiri Şəmsəddin
Şərifov açdı.
Qusar rayon mədəniyyət şöbəsinin müdiri Şəmsəddin Şərifovun çıxışı
-Hörmətli cənab İlham Əliyev!
Bu gün Qusar rayonunun tarixində, onun sakinlərinin həyatında ən yaddaqalan tarixi bir gün
olacaqdır.
Möhtərəm Prezident, Azərbaycan xalqı Sizi çox sevir, Sizə sonsuz məhəbbət və ehtiramla yanaşır.
2003-cü ilin oktyabr seçkilərində xalqımızın, o cümlədən Qusar camaatının Sizə sonsuz, tükənməz
məhəbbətinin bir daha şahidi olduq. Qubada Olimpiya kompleksinin açılışında Siz seçkiqabağı
platformanızdan bəhs edərkən vəd etdiniz ki, xalqla yaxından ünsiyyətdə olacaq, insanların bütün
müraciətlərini dinləyəcəksiniz. Seçkilərdən cəmi doqquz ay keçir. Siz seçkiqabağı vədinizə əməl edərək,
bu gün Qusar torpağına qədəm qoymusunuz. Qədəmləriniz mübarək olsun, əziz Prezident! Siz Azərbaycan
xalqının həyatında, onun mənəviyyatında iz qoyan, insanların dərin məhəbbətini qazanan dövlət
başçısısınız. Siz ümummilli liderimiz möhtərəm Heydər Əliyevin yolunu uğurla davam etdirirsiniz, “Xalq
- Heydər, Heydər – xalq” kəlamını bir daha təsdiq edirsiniz. Siz Azərbaycanı bir dövlət kimi, xalqımızı bir
millət kimi dünya miqyasında tanıdırsınız. Dünyanın müxtəlif ölkələrində millətimizin başını uca etmisiniz.
Bu yolda Sizə uğurlar arzulayır, cansağlığı, Azərbaycan xalqının işıqlı gələcəyi naminə fəaliyyətinizdə
yeni-yeni müvəffəqiyyətlər diləyirik.
Əziz Prezident, bu gün Qusarda sabitlikdir, sakitlik hökm sürür. Çünki Qusar camaatı tarixin bütün
mərhələlərində dövlətçiliyə, Prezidentə sadiq olmuşlar. Siz Qusara yeni icra hakimiyyəti başçısı təyin
etməklə rayon sakinlərinə olan səmimi məhəbbətinizi bir daha ifadə etdiniz.
Yeni icra hakimiyyəti başçısı qısa müddət ərzində xalqın etimadını qazanmış, insanların
müraciətlərini dinləyib müvafiq tədbirlər görmüşdür.
Möhtərəm Prezident, Siz Azərbaycanda Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsi üçün əlinizdən gələni
edirsiniz. Sosial-iqtisadi inkişaf və regionların inkişafı üzrə mühüm sənədlər Qusarda da yeni məktəblərin,
xəstəxanaların tikilməsini, Şahdağ milli parkının yaradılmasını nəzərdə tutur. Buna görə biz Sizə ürəkdən
təşəkkür edirik. Hər bir qusarlı bu proqramların həyata keçirilməsində icra hakimiyyətinin başçısına
yaxından, sidq ürəklə kömək edəcəkdir.
Hörmətli Prezident, Siz bu yaxınlarda Azərbaycanın tarixində, Heydər Əliyevin istək və
arzularında mühüm yer tutan neft strategiyası ilə bağlı sənəd də imzalamısınız.
Əziz Prezident, bir daha demək istəyirəm ki, qusarlıların Sizə olan məhəbbəti sonsuzdur,
tükənməzdir və əbədidir.
XXX
Dövlətimizin başçısı görüşdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi

98

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

- Əziz qusarlılar, bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizə dərin hörmət və məhəbbətimi bildirirəm, hamınızı
qucaqlayıb bağrıma bası-ram. Mən seçkilərdən əvvəl Qusara gələ bilməmişdim. Burada qeyd olunduğu
kimi, qusarlılarla Qubada görüşmüşdüm. Ona görə də çox istəyirdim ki, seçkilərdən sonra Qusara səfər
edim və bu gün mən sizinlə birlikdəyəm.
Qusar Azərbaycanın ən gözəl guşələrindən biridir. Burada yaşayan insanlar Azərbaycan
dövlətçiliyinə, onun qurulmasında, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsində böyük xidmətlər
göstərmişlər. Onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhidlər vermişlər. Buna görə də bütün
Azərbaycan xalqı qusarlılara minnətdardır və mən burada bu hissləri sizə çatdırıram.
Azərbaycanın hər bir bölgəsi inkişaf edir. Bilirsiniz ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev
tərəfindən başlanmış iqtisadi islahatlar siyasəti ölkəmizə böyük uğurlar gətirmişdir. İqtisadiyyatımız sürətlə
inkişaf edir, böyük həcmdə xarici sərmayələr gətirilir, torpaq kəndlilərə paylanmışdır. Bütün bu addımlar
Azərbaycanın gələcəyi üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. Seçkilərdən sonra bu siyasət da-vam etdirilir.
Mən seçkilərdən əvvəl bildirmişdim ki, Heydər Əliyev siyasətinə sadiq qalacağam və onu bundan sonra da
həyata keçirəcəyəm. Son doqquz ay ərzində görülən işlər bu istiqamətdə böyük addımlar atıldığını deməyə
əsas verir. Regional inkişaf proqramının qəbul edilməsi, bölgələrdə yeni iş yerlərinin açılması, yerli
istehsalın güclənməsi - bütün bu faktlar göz qabağındadır. Prezident scçkilərindən sonra Azərbaycan
iqtisadi cəhətdən daha da güclənmişdir. Ölkədə 40 minə yaxın yeni iş yeri açılmışdır.
Dünən mənim Qubada sahibkarlarla görüşüm olmuşdur. Mən orada Qusardan olan sahibkarlarla da
görüşdüm və onların istehsal etdiyi məhsullarla tanış oldum. Onlara böyük kreditlər verilibdir və bu,
gələcəkdə də davam edəcəkdir. Azərbaycanın maliyyə imkanları yaxşılaşır, xəzinəmiz böyüyür. Heydər
Əliyevin neft strategiyasının nəticəsi olaraq, Azərbaycana böyük həcmdə vəsait gətirilibdir. Əlbəttə,
dövlətin və hökumətin başlıca vəzifəsi xalqa xidmət etməkdir. Bu baxımdan iqtisadiyyatımızı hərtərəfli
inkişaf etdirmək üçün növbəti illərdə kreditlər ayrılması daha geniş vüsət alacaqdır. Bu il sahibkarlar üçün
100 milyard manat kredit nəzərdə tutulmuşdur. Gələn il bu məbləğ daha da böyük olacaqdır. Bütün bunlar
ölkəmizin daha da inkişaf etməsinə, yeni iş yerlərinin açılmasına, yerli istehsal sahələrinin, fabriklərin,
zavodların açılmasına imkan verəcəkdir. Beləliklə, xalqımız daha yaxşı yaşayacaqdır. Şübhə etmirəm ki,
bu müsbət meyllər Qusarda da öz əksini tapacaqdır.
Burada qeyd olundu ki, mən bu yaxınlarda Qusara yeni icra hakimiyyəti başçısı təyin etmişəm. İki
aydır o, burada işləyir və mən çox ümid edirəm ki, siz onun fəaliyyətini bəyənəcəksiniz. Tutduğu vəzifədən
asılı olmayaraq, hər bir rəhbərin başlıca vəzifəsi xalqa, millətə xidmət etməkdir. Bu, Prezidentə do, icra
hakimiyyəti başçısına da, digər vəzifəli şəxslərə də aiddir. Mən vəzifəli şəxslərə onların gördükləri işlərə,
xalqın onlara olan münasibətinə görə qiymət verəcəyəm. Əgər siz ondan razı olacaqsınızsa, mən onu
tərifləyəcəyəm. Əgər razı olmayacaqsınızsa, mən onu işdən çıxaracağam. Mən onu Qusara icra hakimiyyəti
başçısı təyin edəndə tapşırıq verdim ki, yaxşı işləməlisən, elə etməlisən ki, camaat səndən razı olsun. Çünki
yerlərdə icra orqanları yaxşı işləyəndə insanların güzəranı da, əhval-ruhiyyəsi də yaxşı olur. İctimai-siyasi
durum da, ab-hava da yaxşılaşır. Şübhə etmirəm ki, manim təyin etdiyim icra hakimiyyəti başçıları öz
vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə gələcəklər və siz onlardan razı olacaqsınız.
Biz də öz növbəmizdə, Qusara daim kömək edəcəyik. Artıq burada müəyyən işlər görülməyə
başlanıbdır. Mən Qusardan gələn bütün təkliflərə baxacağam. Düzdür, regional inkişaf proqramında
rayonda mühüm tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Amma bu, inkişafın parametrlərini tam məna-da əks
etdirmir. Buraya daha böyük həcmdə vəsait qoyulacaq, yeni iş yerləri açılacaq, fabriklər və zavodlar
tikiləcəkdir. Siz əmin ola bilərsiniz ki, mən Qusara xüsusi diqqət göstərəcəyəm və çalışacağam ki, növbəti
beş ildə bu gözəl rayon da-ha da gözəlləşsin, abadlaşsın.
Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən ölkəmizin
müxtəlif yerlərində yeni idman obyektləri tikilib istifadəyə verilir. Bu barədə müxtəlif rayonlardan
müraciətlər olubdur və onlar müsbət həll edilibdir. Qubada, Şəkidə, Naxçıvanda, Gəncədə, Lənkəranda və
digər yerlərdə bu cür komplekslər tikilibdir. Buraya gələrkən mən düşündüm ki, Qusarda idmanla məşğul
olmaq istəyənlərin sayı həmişə çox olubdur. Rayonda çox yaxşı idmançılar olubdur və onlar ölkəmizin
idman şərəfini beynəlxalq yarışlarda dəfələrlə qorumuş, Azərbaycanın idman şöhrətini ucaltmışlar. Mən
soruşdum ki, burada idmanla məşğul olmaq üçün bir yer varmı? Cavab verdilər ki, balaca bir yer vardır.
Düşünürəm ki, bu kiçik də olsa, bir nöqsandır. Sizə bəyan etmək istəyirəm ki, Milli Olimpiya Komitəsi
Qusarda yeni və gözəl olimpiya kompleksi tikəcəkdir. Xahiş edirəm ki, icra hakimiyyəti başçısı,
ağsaqqallar, veteranlar, şəhər ictimaiyyəti birgə fikirləşsinlər və bu kompleks üçün yaxşı bir yer tapsınlar.
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Bu yer yaxşı görünən və münasib bir ərazidə olmalıdır. Ümidvaram ki, qısa bir zamanda biz burada
dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verən olimpiya kompleksini tikəcəyik və onun açılışını bir yerdə
edəcəyik. Bu, Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən Qusara bir hədiyyə olacaqdır. Amma Prezident kimi mən
Qusar camaatı üçün daha böyük işlər görmək istəyirəm. Burada həyat səviyyəsi yüksəlməli, insanlar daha
yaxşı yaşamalıdırlar. Ona görə də bir daha demək istəyirəm ki, Qusardan gələn bütün təkliflərə diqqətlə
baxılacaq və əminəm ki, qısa zaman ərzində rayon daha da inkişaf edəcək və güclənəcəkdir.
Burada yaşayan insanlar Azərbaycanın çox dəyərli vətəndaşlarıdır. Təəssüf ki, müstəqilliyin ilk
illərində ölkəmizdə milli siyasətə əhəmiyyət yetirilmirdi, ya da ki, bu sahədə böyük nöqsanlara, hətta deyə
bilərəm ki, cinayətlərə yol verilmişdir. Xüsusilə 1991-93-cü illərdə Azərbaycanın keçmiş rəhbərliyi
tərəfindən milli zəmində aparılmış ayrı-seçkilik, ögey münasibət ölkəni çox böyük fəlakətə sürükləyirdi.
Azərbaycanda müxtəlif mil-lətlərə mənsub insanların əsrlər boyu bir ailə kimi yaşaması bizim sərvətimiz
olmuşdur. Bu siyasət 1970-80-ci illərdə çox gücləndirilmişdi. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev
bu məsələlərə daim diqqət yetirirdi və çalışırdı ki, Azərbaycanda yaşayan bütün millətlər bütün idarəçilik
orqanlarında təmsil olunsunlar, onların yığcam şəkildə yaşadığı rayonlar daha da inkişaf etsin. Əfsuslar
olsun ki, ölkəmizi böyük bəlalara düçar edən keçmiş hakimiyyət bu sahədə böyük səhvlər, cinayətlər
etmişdir. Xalqın tələbi ilə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra bu sahədə də
böyük irəliləyiş əldə olundu. Azərbaycanda yaşayan bütün insanlar, milli mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, ölkəmizin dəyərli vətəndaşlarıdır. Mən bu siyasətə sadiqəm və mənim vaxtımda bu zəmində
heç vaxt ölkədə heç bir problem olmayacaqdır. Azərbaycanda bütün millətlər bir ailə kimi yaşayacaq və
ölkəmizi inkişaf etdirəcəklər.
Əziz bacılar və qardaşlar! Mən bir daha sizi salamlayıram. Bu görüşə gəldiyinizə və mənə
göstərdiyiniz hörmətə görə sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizi əmin edirəm ki, mən daim
qusarlılarla olaca-ğam, Qusara tez-tez gələcəyəm və biz birlikdə böyük işlər görəcəyik.
Sizin hamınızı qucaqlayıram, bağrıma basıram. Sağ olun və xoşbəxt olun.
AZƏRTAC
2004, 21 iyul
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qusara səfəri
(28 iyul 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
iyulun 28-də Qusara gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısını şəhərin girəcəyində minlərlə insan səmimiyyətlə, böyük hörmət və
ehtiramla, gül-çiçək dəstələri ilə qarşıladı. Onların əllərində Azərbaycanın dövlət bayraqları, ümummilli
lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin portretləri, respublikamızın rəhbərini salamlayan şüarlar
yazılmış transparantlar var idi.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə və onun xanımı Mehriban Əliyevaya gül dəstələri təqdim
olundu.
Sonra Prezident İlham Əliyev Qusar Olimpiya İdman Kompleksinin təməlqoyma mərasimində
iştirak etmək üçün tikinti yerinə gəldi. Burada da dövlətimizin başçısını böyük hörmətlə qarşıladılar. Gənc
idmançılar və uşaqlar Prezidenti hərarətli alqışlarla salamladılar.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə layihə sənədləri ilə tanış oldu. Gənclər, idman və turizm naziri
Əbülfəz Qarayev məlumat verərək bildirdi ki, bu obyekt 15 hektar sahəni əhatə edir. Olimpiya kompleksi
açıq və qapalı idman qurğularından ibarət olacaqdır.
Azərbaycan Prezidenti kompleksə daxil olan müxtəlif təyinatlı idman salonlarının, əsas inzibati
binanın, yardımçı otaqların, mini futbol, basketbol, voleybol meydançalarının, açıq və qapalı tennis
kortlarının və digər qurğuların layihələri ilə tanış oldu. Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, burada
turizm və istirahət kompleksi də yaradılacaqdır. Kompleksdə 20 kottec, mehmanxana tikiləcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti və Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri İlham Əliyevin ölkədə qış idman
növlərinin inkişafı ilə bağlı müvafiq nazirliklərə və qurumlara verdiyi tapşırıqlara əsasən, Qusarda dağ
xizəkçiliyi idmanı və istirahət kompleksinin yaradılması üzərində iş gedir. Kompleksin Qusar şəhərində 38
kilometr aralıda – Şahdağın ətəyində yaradılması qərara alınmışdır. Dövlətimizin başçısına kompleksin
layihə sənədləri təqdim olunarkən bildirildi ki, 10 kvadratkilometrdən çox ərazidə xizək sürmək üçün
enişlər salınacaq, mehmanxana kompleksi tikiləcək, kanat yollar çəkiləcək, qış idman növləri ilə məşğul
olmaq və turizmin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılacaqdır. Regional və beynəlxalq yarışların
keçirilməsi üçün hər cür imkana malik bu kompleksin Qafqazda analoqu olmayacaqdır. Kompleksin yerinin
seçilməsi və onun smeta sənədlərinin hazırlanması Fransanın tanınmış mütəxəssislərinə həvalə olunub və
indi onların təklifləri müzakirə edilir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev idman-istirahət komplekslərinin bir il müddətində dünya
standartlarına uyğun tikilib başa çatdırılması ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
Sonra dövlətimizin başçısı Qusar Olimpiya İdman Kompleksi və turizm bazasının təməlinə xatirə
gilizini qoydu və ilk beton qarışığını tökdü.
XXX
Bildirildi ki, 10 kvadratkilometrdən çox ərazidə mehmanxana kompleksi tikiləcək, 9 min metr
uzunluğunda kanat yollar çəkiləcək, qış idman növləri ilə məşğul olmaq və turizmin inkişafı üçün əlverişli
şərait yaradılacaqdır. Regional və beynəlxalq miqyaslı yarışların keçirilməsi üçün hər cür imkana malik bu
kompleksin Qafqazda analoqu olmayacaqdır. Kompleksin yerinin seçilməsi və onun smeta sənədlərinin
hazırlanması Fransanın tanınmış mütəxəssislərinə həvalə olunub və indi onların təklifləri müzakirə edilir.
İnşaat işlərini həyata keçirəcək Fransanın “CHAMBRE VİBERT” şirkəti indiyədək dünyanın bir çox
ölkələrində ən müasir qış idman kompleksləri tikmişdir.
Xizək yollarının uzunluğu 30 kilometr olacaq və bu layihəyə 50 milyon avro sərmayə qoyulacaqdır.
Bu ildən Şamaxıda da dağ xizəkçiliyi inkişaf etdirilir və bunun üçün 100 ədəd idman geyimi alınacaqdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev idman-istirahət komplekslərinin bir il müddətində və dünya
standartlarına uyğun tikilib başa çatdırılması ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi, beynəlxalq yarışların
da keçirilməsinin mümkünlüyünü nəzərə alaraq, tamaşaçı yerlərinin sayını 3 minə çatdırmağın vacibliyini
vurğuladı. Eyni zamanda, dedi ki, gözəl iqlimə malik bölgələrdə idman komplekslərinin yaradılması
ölkəmizdə turizmin inkişafına da müsbət təsir göstərəcəkdir. Dövlətimizin başçısı hazırda Quba Olimpiya
Kompleksində keçirilən voleybol yarışına yerli əhalinin və ölkəmizin qonaqlarının böyük maraq
göstərdiyini misal gətirərək bildirdi ki, regionlarımızın Avropa səviyyəsinə çatdırılması üçün bütün
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tədbirlər görülməlidir. Ölkəmizdə qış idman növlərinin, o cümlədən dağ xizəkçiliyinin inkişafı faydalı
olacaqdır. Biz gərək maksimum dörd ay ərzində bu işlərə başlayaq. Əgər başlasaq, işlər daha da sürətlə
gedəcəkdir. Ondan sonra başqa firmalar da maraq göstərəcəklər. Görəndə ki, burada infrastruktur, şərait
var, artıq qaldırıcı qurğular qurulub, digər firmalar da gələcəkdir.
Sonra dövlətimizin başçısı Qusar Olimpiya İdman Kompleksi və turizm bazasının təməlinə xatirə
gilizini qoydu və ilk beton qarışığını tökdü. Xatirə gilizinin içərisindəki kağıza bu sözlər yazılmışdır:
“Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin ideyalarının dönmədən həyata keçirilməsi
sayəsində gündən-günə çiçəklənən respublikamızın dilbər guşəsi olan Qusar rayonu sakinlərinə, müstəqil
dövlətimizin sədaqətli vətəndaşlarına töhfə olaraq inşa edilən bu Olimpiya İdman Kompleksi hər bir
qusarlıya sağlam həyat, Azərbaycanımızın idman tarixinə qızıl səhifələr bəxş etsin.
Qusarlılara hörmət və ehtiramla,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev
28 iyul, 2005-ci il”.
AZƏRTAC
2005, 28 iyul
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Heydər Əliyev bağı ilə tanışlıq
(28 iyul 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sonra Qusar rayonunun
mərkəzindəki Heydər Əliyev bağına gəldi. Burada dövlətimizin başçısını minlərlə sakin böyük hörmət və
ehtiramla qarşıladı. Prezidentə və xanımına gül dəstələri təqdim olundu.
Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin bağda ucaldılmış abidəsi önünə gül
dəstəsi qoydu.
Dövlətimizin başçısı bağda nümayiş etdirilən Qusar rayonunun qədim xalçaçılıq sənəti nümunələri,
məişət əşyaları ilə yaxından tanış oldu, təndir çörəyindən daddı. Qusarın milli rəqs, folklor ansamblı,
özfəaliyyət kollektivi üzvlərinin çıxışlarına tamaşa etdi və onlara uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2005, 28 iyul
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Heydər Əliyev guşəsi ilə tanışlıq
(28 iyul 2005-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev daha sonra bağda ümummilli liderimizin xatirəsinə yaradılmış
Heydər Əliyev guşəsi ilə tanış oldu.
Burada ulu öndərimizin Azərbaycan qarşısında tarixi xidmətlərini, xarici ölkələrə səfərlərini,
dünyanın aparıcı dövlətlərinin başçıları ilə görüşlərini, Qusar rayonunda olmasını əks etdirən fotoşəkillər
nümayiş olunur. Ulu öndərimizin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş dəyərli kitablar, Prezident İlham
Əliyevin siyasi fəaliyyətindən bəhs edən fotoşəkillər də böyük maraq doğurur.
Prezident İlham Əliyev guşənin xatirə kitabına öz ürək sözlərini yazdı:
“Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillər, kitablar, başqa
sənədlər Heydər Əliyevin xalqa nə qədər bağlılığını göstərir. Heydər Əliyevin tarixi irsinin öyrənilməsi və
tədqiqi gələcək nəsillərin tərbiyə olunmasında çox mühüm rol oynayır.
Heydər Əliyev Qusara və qusarlılara həmişə böyük diqqət və qayğı göstərirdi. Mən də çalışıram ki,
Qusar rayonunda yaşayan insanların həyatı, güzəranı yaxşılaşsın, burada yaşayan bacı-qardaşlarım bundan
sonra da rahat, firavan yaşasınlar. Qusarlılara öz dərin hörmət və məhəbbətimi ifadə edirəm.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
28 iyul 2005-ci il. Qusar şəhəri”.
AZƏRTAC
2005, 28 iyul
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Heydər Əliyev bağında Qusar rayonunun sakinləri ilə görüş
(28 iyul 2005-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 28-də Qusar şəhərindəki Heydər Əliyev bağında rayon
sakinləri ilə görüşmüşdür.
Görüşü rayon ağsaqqalı İsgəndər Quliyev açdı.
Prezident İlham Əliyev sakinlərə yaxınlaşaraq, səmimi görüşdü, göstərilən qonaqpərvərliyə görə
təşəkkür etdi, onların qayğıları, problemləri ilə maraqlandı.
Qusarlılar ulu öndərimizin layiqli davamçısına ürək dolu xoş sözlərini çatdırdılar, aparılan abadlıq,
quruculuq işlərini, regionlara göstərilən diqqət və qayğını yüksək qiymətləndirdilər, Prezidentə cansağlığı,
uzun ömür arzuladılar.
Prezident İlham Əliyev və ailə üzvləri görüş iştirakçıları ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz qusarlılar,
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizi öpürəm, bağrıma basıram.
Təxminən bir il bundan əvvəl mən Qusara gəlmişdim, sizinlə görüşmüşdüm. Çox səmimi görüş idi
və bu gün Heydər Əliyev guşəsində həmin görüşü əks etdirən fotoşəkillərə baxdım və bir daha o günləri
yada saldım. O vaxtdan bir il keçəndən sonra yenidən buradayam. Bu gün buraya gələrək, Qusarda tikiləcək
müasir Olimpiya İdman Kompleksinin təməl daşını qoyduq. Bir il bundan əvvəl Qusarda olarkən sizə bəyan
etmişdim ki, Qusarda mütləq müasir Olimpiya kompleksi tikilməlidir. Uzun müddət bu kompleksin layihəsi
üzərində işlədilər, əlavə təkliflər irəli sürüldü. Artıq bu, təkcə idman kompleksi olmayacaq, mehmanxana,
turist bazası da tikiləcəkdir. Bir sözlə, Qusarın hərtərəfli inkişafı üçün, gənclərin idmanla məşğul olması,
insanların rahat istirahəti üçün çox gözəl şərait yaradılacaqdır. Mən müddət qoydum ki, kompleks bir il
ərzində tikilməlidir ki, bir ildən sonra yenidən Qusara gəlim və kompleksin açılışında iştirak edim.
Eyni zamanda, Qusarın inkişafı üçün çox önəmli məsələ də öz həllini tapmaqdadır. Bilirsiniz ki,
Şahdağın ətəyi dağ xizəkçiliyi idman növü üçün çox əlverişlidir. Bunu nəzərə alaraq, xaricdən
mütəxəssislərin böyük bir qrupu dəvət olunmuşdu. Onlar Qusar rayonuna göndərildilər, uzun müddət layihə
üzərində işlədilər və nəticədə belə bir təklif irəli sürdülər ki, Qusar rayonunun ərazisində müasir, Avropa
standartlarına uyğun turizm kompleksi tikilsin. Orada bir neçə mehmanxana tikiləcək, dağ xizəkçiliyi
idman növü ilə məşğul olmaq üçün lazımi şərait olacaqdır. Bütövlükdə bölgənin inkişafı, turizm
baxımından buranın inkişafı bizim hamımızı çox maraqlandıran bir məsələdir.
Qusarın çox gözəl, füsunkar təbiəti, çox gözəl iqlimi, gözəl insanları var. Ona görə Qusar
Azərbaycanda turizm mərkəzinə çevrilməlidir. Bunu etmək üçün, əlbəttə ki, böyük həcmdə sərmayə
qoyulmalıdır və biz bunu cəlb edəcəyik. Amma eyni zamanda, dövlət tərəfindən görüləcək işlər də az
deyildir. İlk növbədə, infrastrukturun yaranması - yeni yolların salınması, elektrik enerjisi təminatının
yaxşılaşdırılması və digər məsələlər həllini tapmalıdır. Yəni bu işlərə kompleks şəkildə baxılacaqdır. Bu
görüşdən sonra mən Qusarda geniş müşavirə keçirəcəyəm. Bu zonanın icra hakimiyyəti başçılarının hamısı
Qusara gəlibdir. Eyni zamanda, Bakıdan nazirləri də çağırdım ki, bu bölgənin - Qusarın və ətraf rayonların
hərtərəfli inkişafını müzakirə edək, konkret proqram tərtib edək və onu icra etməyə başlayaq.
Bütövlükdə Azərbaycan regionlarının inkişafı proqramı uğurla icra edilir. Bu yaxınlarda Nazirlər
Kabinetinin toplantısında ilin ilk altı ayının yekunları müzakirə olunurdu və bir daha gördük ki, Azərbaycan
bu altı ayda çox sürətlə inkişaf edir. Ölkə iqtisadiyyatında artım təxminən 17 faiz olub, sənaye istehsalı 20
faiz artıbdır. İlyarım ərzində görülən işlər nəticəsində Azərbaycanda 250 min yeni iş yeri açılıbdır ki,
onların da 130 mini daimi iş yeridir. Bu siyasət davam etdiriləcəkdir. Azərbaycanda siyasi və iqtisadi
islahatların başlanması Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu gün Heydər Əliyevin büstünün önündə ondan
sonrakı dövr ərzində görülən işlər haqqında bir növ ona da bir hesabat vermiş oluruq. Bu müddət ərzində,
bu ilyarım ərzində Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanda yaşadı, möhkəmləndi. Bu siyasət Azərbaycan
xalqının rahat, xoşbəxt gələcəyi üçün başlıca şərtdir.
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Azərbaycan çox böyük bəlalarla, fəlakətlərlə üzləşmişdi. 1980-ci illərin sonu - 1990-cı illərin
əvvəlində baş verən hadisələr Azərbaycanı tamamilə uçuruma, məhvə aparırdı. Yalnız xalqımızın tələbi ilə
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkədə vəziyyət normallaşdı, inkişaf başladı.
Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar rahat yaşamağa başladılar. Azərbaycanda heç vaxt nə dini, nə milli
zəmində ayrı-seçkilik hallarına yol verilməyib və verilməyəcəkdir.
Heydər Əliyevin siyasəti həm ölkə daxilində inkişafa təkan verdi, həm də Azərbaycanın dünyaya
tanıdılmasına çox müsbət təsir göstərdi. Bu gün Azərbaycan dünyada çox böyük hörmətə malik bir ölkədir.
Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda öz sözünü qətiyyətlə deyir və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın
haqlı mövqeyini, - xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində, dəstəkləyir.
Ölkə daxilində gedən müsbət meyillər güclənməkdədir. İşsizliyin aradan qaldırılması, yoxsulluğun
səviyyəsinin aşağı salınması istiqamətində görülən işlər göz qabağındadır. Heydər Əliyev tərəfindən
başlanmış iqtisadi islahatlar uğurla icra edilir. Kənd təsərrüfatında növbəti illərdə böyük irəliləyiş
gözlənilir. Bu yaxınlarda "Aqrolizinq" səhmdar cəmiyyətinin yaranması kənd təsərrüfatına böyük təkan
verəcəkdir. Azərbaycanda kəndlilər çoxdur, əhalisinin təxminən yarısı kənddə yaşayır. Burada yaxşı
işləmək üçün, güzəranı yaxşılaşdırmaq üçün gərək kənd təsərrüfatı texnikası olsun, gübrə olsun, digər
lazımi kredit verilsin. Bütün bunları həll edirik. İki gün bundan əvvəl Xaçmazda kredit yarmarkasında
görülən işlər haqqında məlumat verildi. Sərgi ilə tanış oldum. O cümlədən Qusardan olan sahibkarlar öz
məhsullarını orada nümayiş etdirirdilər. Çox sevindirici haldır ki, bir il bundan əvvəl ayrılan kreditlər bu
gün artıq öz real bəhrəsini verir. Yeni iş yerləri açılıb, müəssisələr yaranıb, insanlar işlə təmin olunublar.
İnkişaf budur. Ölkə daxilində proseslər çox müsbət istiqamətdə gedir. Azərbaycanda həm iqtisadi inkişaf
göz qabağındadır, həm də ictimai-siyasi vəziyyət çox normaldır. Azərbaycan xalqı milli həmrəylik nümayiş
etdirir, bizim siyasətimizi dəstəkləyir. Bu dəstəyi mən hər yerdə hiss edirəm. Bakıda, getdiyim bütün
rayonlarda, Azərbaycanın ən ucqar yerlərində bunu görürəm, buna arxalanıram və bu, mənə güc verir. Bu
gün burada, Qusarda olarkən bir daha görürəm ki, Azərbaycanda nə gözəl şərait var, nə gözəl ab-hava var,
mehribanlıq var, əmin-amanlıq var, sülh var, qardaşlıq var.
Bizim digər ölkələrdə baş verən hadisələrdən xəbərimiz var. Görürük ki, dünyanın müxtəlif
yerlərində, hətta Azərbaycana yaxın olan yerlərdə çox dəhşətli hadisələr, fəlakətlər baş verir. İnsanlar həlak
olur, incidilir. Əmin-amanlıq pozulur. Asayiş, demək olar ki, ümumiyyətlə mövcud deyildir. Azərbaycan
bu regionda sabitlik məkanıdır, sabitlik adasıdır. Əmin-amanlıq məkanıdır. Biz hamımız bunu qorumalıyıq.
Azərbaycanın hər bir vətəndaşı bunu qorumalıdır. Ölkə Prezidentindən tutmuş, adi vətəndaşa qədər
hamımız qorumalıyıq. Çünki bu, bizim gələcəyimizdir. Əgər biz Azərbaycanı qüdrətli ölkəyə çevirmək
istəyiriksə, insanların həyat səviyyəsini ildən-ilə yaxşılaşdırmaq, ölkə iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək
istəyiriksə burada sabitlik, sülh, əmin-amanlıq olmalıdır. Bu da var və mən çalışıram ki, bunu qoruyaq,
möhkəmləndirək və Azərbaycan xalqı daim sülh, əmin-amanlıq şəraitində yaşasın. Ona görə bu məsələlərə
çox böyük diqqət göstərilir.
Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir. Bu, bizim xoşbəxtliyimizdir, bizim sərvətimizdir. Biz bilirik ki,
monoetnik dövlətlərin, yəni bir millətin yaşadığı dövlətlərin siyasəti, ümumiyyətlə ölkəni təcridə aparır.
Qonşu Ermənistana baxın. Ermənistanda təkcə erməni milləti yaşayır, başqa millət yoxdur. Yəqin ki, onlar
üçün şərait yoxdur. Əvvəllər, Sovet İttifaqı zamanında var idi. 250 min azərbaycanlı yaşayırdı, ruslar var
idi, başqa millətlər var idi. İndi heç kim qalmayıbdır. Onların ayrı-seçkilik siyasəti, çirkin əməlləri
nəticəsində azərbaycanlılar oradan zorla qovulub, başqa millətlərin nümayəndələri də, belə demək olarsa,
yavaş-yavaş çıxarılıbdır. Amma Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir, ölkədir. Bu, bizim gücümüzdür.
Millətlərin müxtəlifliyi, mədəniyyətlərin müxtəlifliyi bizi zənginləşdirir. Azərbaycanda millətlər arasında
tam mənada qardaşlıq hökm sürür. Bu, bizim xoşbəxtliyimizdir, bizim sərvətimizdir və bizim
siyasətimizdir. Mən bu siyasətə sadiqəm, Azərbaycanda bu siyasəti davam etdirəcəyəm. Milliyyətindən,
dinindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı mənim qardaşımdır.
Mən bu gün Qusarda olarkən çox gözəl hisslər keçirirəm. Görürəm ki, Azərbaycanın bütün
bölgələri abadlaşır, quruculuq işləri gedir. Bir sözlə, Azərbaycan çox inamla irəliləyir. Mən həmişə deyirəm
ki, Bakı bizim paytaxtımız, əziz, doğma şəhərimizdir. Amma Azərbaycan təkcə Bakı deyil, Azərbaycanın
gələcəyi, qüdrəti bölgələrin güclənməsindədir. Bölgələrdə inkişaf getməlidir ki, oradakı insanlar yaxşı
yaşasınlar.
Xalqımızı ən çox narahat edən məsələ Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
məsələsində haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir. Bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Normal
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insani davranışa əsaslanır. Biz bu məsələni həll edəcəyik. Sadəcə olaraq, çalışırıq ki, bunu sülh yolu ilə həll
edək ki, müharibə olmasın, qan tökülməsin. Ancaq bu vəziyyətlə də biz barışa bilmərik. Dağlıq Qarabağ
Azərbaycan torpağıdır və Azərbaycanın tam haqqı var ki, öz doğma torpaqlarını istənilən yolla azad etsin.
Siyasi, diplomatik, iqtisadi tədbirlər görülür. Azərbaycanın iqtisadiyyatı möhkəmlənir. Bu il bizim
büdcəmiz 2 milyard dollardan çoxdur. Gələn il 3 milyard dollar olacaqdır. Ermənistan heç vaxt bizimlə
rəqabət apara bilməyəcəkdir. Orduya ayrılan xərclər bu il 76 faiz artıbdır. Gələn il üçün göstəriş vermişəm
ki, çox kəskin surətdə artırılsın. Bizim hərbi gücümüz elə olmalıdır ki, istənilən anda məsələni həll edə
bilək. Ancaq yenə də deyirəm, çalışırıq ki, bunu barış yolu ilə, sülh yolu ilə həll edək, Azərbaycan
vətəndaşları, qaçqınlar, köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıda bilsinlər. Mən şübhə etmirəm ki, biz buna
nail olacağıq. Dünyada artan nüfuzumuz, ölkədə gedən proseslər, iqtisadiyyatın inkişafı, Bakı-TbilisiCeyhan neft kəmərinin istismara verilməsi. Azərbaycanda mövcud olan milli həmrəylik - bütün bu amillər
bizi gücləndirir. Hamımız istəyirik ki, Azərbaycan daha da güclü, daha da müasir olsun, daha da inamla
addımlasın. Bu yolda biz hamımız birgə çalışmalıyıq.
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən bu gün sizi görməyimə çox şadam. Bu gün təməlini qoyduğum müasir Olimpiya kompleksinin
açılışı gələn il bu vaxtlara nəzərdə tutulubdur. Yəni göstəriş vermişəm ki, bir ilə tikilsin. İnşallah, bir ildən
sonra yenə gələcəyəm, sizinlə görüşəcəyəm və biz həmişə birlikdə olacağıq. Sizə cansağlığı, uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
AzərTAc
Xalq qəzeti, 28 iyul 2005-ci il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə ölkəmizin şimal bölgəsi rayonlarının sosialiqtisadi inkişafına və problemlərinə həsr olunmuş müşavirə
(28 iyul 2005-ci il)
Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 28-də Qusarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə
ölkəmizin şimal bölgəsi rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafına və problemlərinə həsr olunmuş müşavirə
keçirilmişdir.
Müşavirəni Prezident İlham Əliyev giriş sözü ilə açdı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
giriş nitqi
- Mən artıq bir neçə gündür ki, şimal bölgəsindəyəm və görüşlər keçirirəm, vəziyyətlə tanış oluram.
Bu gün Qusardayam, əvvəlki günlərdə Quba və Xaçmazda olmuşam. Mən bir il əvvəl də bu zonaya
gəlmişdim və indi müqayisə etsəm deyə bilərəm ki, bir il ərzində irəliləyiş var. İnkişaf gedir, abadlıq,
quruculuq işləri aparılır, əhval-ruhiyyə çox yüksək səviyyədədir. Bütövlükdə, ölkəmizdə gedən müsbət
meyillər burada da özünü göstərir.
Bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinin geniş iclasında ilin altı ayının yekunlarını müzakirə etdik, çox
ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı və gələcək aylar üçün proqramlar tərtib olundu. Bütövlükdə, ölkə
iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir, iqtisadi artım təxminən 17 faizdir, sənaye istehsalı 20 faiz artıbdır. Bunlar
dünyada analoqu olmayan göstəricilər, rəqəmlərdir. Eyni zamanda, əmək haqqının artması, yeni iş
yerlərinin açılması deməyə əsas verir ki, ölkə düzgün istiqamətdə inkişaf edir.
Biz gərək bu müşavirədə şimal bölgəsində mövcud olan problemləri müzakirə edək. Ona görə
rayon icra hakimiyyətlərinin başçılarını, Bakıdan nazirləri və idarə rəhbərlərini buraya dəvət etdik.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı həyata keçirilir. Eyni zamanda, bütövlükdə
Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişaf proqramı cədvəl üzrə icra olunur. Bu proqramlar çox önəmli
istiqamətlər müəyyən edir. Ancaq bu proqramlar gərək yerlərdə icra olunsun. Bəlkə də elə məsələlər var
ki, proqramda öz əksini tapmayıbdır. Çünki hər bir məsələni proqramda əks etdirmək çox çətindir. Şimal
bölgəsinin böyük potensialı var. İlk növbədə, kənd təsərrüfatı, turizm sahəsində. İki gün bundan əvvəl
Xaçmazda keçirilən kredit yarmarkasında nümayiş etdirilən məhsullar ona dəlalət edir ki, kənd təsərrüfatı
və turizm sahəsində son bir il ərzində çox mühüm irəliləyiş vardır. Əgər bir il bundan əvvəl Qubada
keçirilən kredit yarmarkasında turizm sahəsini əks etdirən sahibkarların sayı az idisə, bu gün onların sayı
çoxdur.
Bölgə turizmin inkişafı üçün çox əlverişlidir, çox gözəl iqlimi var, gözəl təbiəti var. Eyni zamanda,
kənd təsərrüfatının inkişafı üçün böyük imkanlar var. Hər iki istiqamətdə işlər görülür. “Aqrolizinq”
səhmdar cəmiyyəti tərəfindən texnika alınır, turizmin inkişafı üçün işlər görülür. Bu gün biz Qusarda
Olimpiya və turizm kompleksinin təməl daşını qoyduq. Bu, çox müasir bir kompleks olacaqdır. Eyni
zamanda, idmanın dağ xizəkçiliyi növü ilə məşğul olmaq üçün kompleksin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu
sahələri inkişaf etdirmək üçün şübhəsiz ki, infrastruktur lazımdır - yollar çəkilməlidir, elektrik enerjisi
təminatı, qaz təminatı yaxşı olmalıdır. Dediyim kimi, bu müşavirəyə bölgənin rayon icra hakimiyyətlərinin
başçıları ilə yanaşı, nəqliyyat, gənclər, idman və turizm, kənd təsərrüfatı nazirləri, “Azərenerji” və
“Azəriqaz” səhmdar cəmiyyətlərinin rəhbərləri də dəvət olunmuşlar. Ona görə, gəlin müşavirəni başlayaq.
Qusar Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı ZÖHRAB PİRİMOV respublikamızın rəhbərinə
müraciətlə dedi:
- Möhtərəm Prezident! Azərbaycanın gözəl guşələrindən biri olan Qusar torpağında Sizi ürəkdən
salamlayıram. Rayonumuza gəlişinizi qusarlılara olan qayğınızın təzahürü kimi yüksək dəyərləndirir və bu
diqqətinizə görə bütün rayon sakinləri adından minnətdarlığımı bildirirəm.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdə onun
göstərdiyi qayğı nəticəsində ölkəmizin bütün bölgələrində daim inkişaf olmuş, müəssisələr tikilmiş, yeni iş
yerləri açılmışdır. O cümlədən Qusar rayonunda da çoxlu sosial obyektlər, sənaye müəssisələri tikilmişdir.
Siz Prezident seçildikdən sonra qusarlılara göstərdiyiniz daimi qayğı göz qabağındadır. Biz bu gün
respublikada gedən inkişafın şahidiyik. Rayonumuzda da bütün sahələrdə inkişaf var. Mövcud problemlərin
həllini diqqət mərkəzində saxlayırıq. Su problemi ilə bağlı bəzi məsələləri qismən həll etmişik. Qarabulaq
su hövzəsindən gələn 1 kilometrə yaxın xətti dəyişmişik. Rayonun qazla təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi

108

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

ilə çəkilməsi nəzərdə tutulan 5,5 kilometrlik dairəvi qaz kəmərinin 2,5 kilometri istifadəyə verilmiş və
bununla da 600 abonentin qaz təchizatı yaxşılaşdırılmışdır.
İcra hakimiyyətinin başçısı bildirdi ki, rayonda dövlət vəsaiti ilə 6, daxili imkanlar hesabına 8
məktəb təmir olunmuşdur. Samur qəsəbəsində, Qusar şəhərinin mərkəzi parkında veteranlar evləri
istifadəyə verilmişdir. İnfrastrukturla bağlı müəyyən problemlərimiz də var. Yollar çoxdan təmir
olunmadığına görə pis vəziyyətdədir. Bir ilin ərzində təxminən 18 kilometrlik rayondaxili yol öz
imkanlarımız hesabına qismən təmir edilmişdir. Maşın və mexanizmlərin çox köhnə olması əsasən dağ
kəndlərinə gedən yolları təmir etməyə imkan vermir.
Elektrik enerjisi təchizatından danışan natiq dedi ki, demək olar, rayonun bütün yaşayış
məntəqələrində 24 saat işığın verilməsi təmin olunmuşdur. Lakin müəyyən problemlər qalmaqdadır. Yeni
yaşayış massivlərinin enerji təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün 110 kilovatlıq yardımçı stansiya ilə Qusarın
şimal hissəsində yeni tikiləcək yardımçı stansiya arasında əlaqə yaradılmalıdır.
Heydər Əliyev Fondunun hesabına rayonda 3 məktəbin tikilməsinin qusarlıların sevincinə səbəb
olduğunu bildirən icra hakimiyyətinin başçısı müəllim kollektivləri, rayon ictimaiyyəti adından
minnətdarlıq etdi. O, daxili imkanlar hesabına, yəni sahibkarların köməyi ilə məktəblərin əsaslı təmiri və
tikintisi üçün görülən işlərdən danışaraq dedi ki, Çiləbir qəsəbəsində və Nəcəfkəndxuda kəndində ibtidai
məktəblərin tikintisi başa çatmaqdadır.
Möhtərəm Prezident, Sizi əmin edə bilərik ki, bütün imkanlardan istifadə edərək qarşımızda
qoyduğunuz vəzifələri yerinə yetirəcəyik. Yaxınlaşan parlament seçkilərinin də şəffaf və ədalətli
keçirilməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
İLHAM ƏLİYEV: Rayondaxili yolların təmirinə təxminən nə qədər vəsait lazımdır,
hesablamısınız?
ZÖHRAB PİRİYEV: Cənab Prezident, tam hesablamamışıq, amma hər il 1,5-2 milyard manat
vəsait ayrılarsa, yaxın 5 il ərzində problemi həll etmək olar.
İLHAM ƏLİYEV: 5 il gecdir. Tez eləməliyik. Ona görə, siz dəqiq hesablayın. Çünki şəhərlərarası
yollarla Nəqliyyat Nazirliyi məşğuldur. Elədir?
ZİYA MƏMMƏDOV (nəqliyyat naziri): Daxili yollar rayonların, şəhərlərin balansındadır. Amma
birləşdirici yollar bizim balansımızdadır.
İLHAM ƏLİYEV: Hesablayın və mənə məlumat verin. Biz bunu etməliyik. Azərbaycanın bütün
rayonlarında yollar abadlaşmalıdır. Bu həm insanlara rahatlıq verir, həm də inkişafdır. Yol olmasa, inkişaf
olmayacaqdır. Sahibkarlarla Xaçmazda görüşümdə dedim, Qubada çəkilən təzə yolun kənarında turist
kompleksləri tikilir. Əgər yol olmasa, heç kim gedib orada kompleks tikməz. Bu, başlıca şərtdir. Ona görə,
siz, həmçinin başqa rayonların icra hakimiyyətlərinin başçıları da hesablayın ki, nə qədər vəsait lazımdır.
Rayondaxili və kənd yollarını təmir edək, harada yol yoxdursa, yeni yol salaq. Əlbəttə, biz bunu imkan
daxilində edəcəyik. Azərbaycanın bütün rayonlarında belə problemlər həll olunmalıdır. Vəsait artıqca bunu
edəcəyik.
Dəvəçi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı SÜNDÜZ BABAYEVA Azərbaycan Prezidentini
dəvəçililər adından salamlayaraq dedi ki, rayonumuzun sakinləri xalqımızın böyük oğlu, bütün həyatını
respublikamızın inkişafına həsr etmiş ulu öndərimiz cənab Heydər Əliyevin layiqli davamçısı olaraq, Sizi
alqışlayır.
Dəvəçililər ulu öndərimiz Heydər Əliyevin ideyalarına həmişə sədaqətli olublar. 1970-ci illərə
qədər Dəvəçi ölkədə ən geri qalmış kənd rayonu idi. Dahi şəxsiyyət cənab Heydər Əliyevin müstəqil
Azərbaycanın bir hissəsi olan Dəvəçi rayonuna şəxsi qayğısını rayonumuzun əhalisi daim hiss etmişdir.
Məhz 1970-ci illərdə Dəvəçidə sənayenin, kənd təsərrüfatının, mədəniyyətin, səhiyyənin, təhsilin
inkişafının təməli qoyulmuşdur. Həmin illərdə rayonda gündəlik gücü 500 ton olan Taxıl Məhsulları
Kombinatının tikintisinə başlanmış, illik istehsal gücü 3 milyon baş olan Dəvəçi Broyler quşçuluq fabriki
istifadəyə verilmiş, xalq tətbiqi sənətinin ənənələrini yaşadan Pirəbədil xalça fabriki, digər istehsal sahələri
yenidən qurulmuş, müasir texnologiya və avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Kənd təsərrüfatında möhkəm
baza yaradılmış, yeni üzümlüklər salınmış, üzüm emalı zavodu tikilmişdir. Həmin illərdə çoxlu yaşayış
evləri, müasir tipli məktəblər tikilmiş, kəndlər qazlaşdırılmış, yollar abadlaşdırılmışdır. Bütün bunlar ulu
öndərimizin respublikada hakimiyyətə gəlməsinin bu yaxınlarda qeyd etdiyimiz 36-cı ildönümü
münasibətilə keçirilən tədbirlərdə bir daha böyük rəğbətlə xatırlanmışdır.
Dəvəçililərin yaxşı yadındadır ki, cənab Heydər Əliyev iki dəfə rayonumuzda olmuş, həm tarixi
abidələrlə, həm də kənd təsərrüfatının inkişafı ilə maraqlandı və ondan sonra 1980-ci illərdə Dəvəçidə kənd
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təsərrüfatı sürətlə inkişaf etdi. Tərəvəz istehsalı 10-12 min tondan 45 min tona gəlib çatdı. O illərdə yeni
məktəblər, səhiyyə obyektləri tikildi, kəndlər qazlaşdırıldı. 1970-ci ilə qədər Dəvəçidə qaz xətti yox idi.
1980-ci illərin axırlarından başlayaraq ölkədə gedən tənəzzül rayonumuza da sirayət etmişdi. Son
on ildə Dəvəçidə əhalinin rifah halı yaxşılaşdı, aqrar islahatlar həyata keçirildi. Kəndlilərə 20 min hektar
pay torpağı verildi. İndi Dəvəçidə 30 min ton taxıl istehsal olunur və hər hektardan məhsuldarlıq 26 sentnerə
çatdırılmışdır. Əvvəlki illərdə isə 11-12 sentnerdən yuxarı qalxmırdı.
İctimai mal-qaranın özəlləşdirilməsindən sonra heyvandarlıq sürətlə inkişaf edir. Hazırda rayonda
33 min baş davar, 19 min baş qaramal var. Keçən il 640 min ton tərəvəz, 550 ton üzüm istehsal olunmuşdur.
Son iki ildə Qələgah, Leyti kəndlərində daxili imkanlar hesabına məktəblər, Güləmli kəndində isə
büdcə vəsaiti hesabına 240 yerlik gözəl məktəb binası tikilibdir. Hazırda Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti
ilə üç dağ kəndində - Pirəmsən, Qorğan, Zeyvə kəndlərindəki qəza vəziyyətindəki məktəblər əvəzinə, hər
biri 100 yerlik müasir tipli məktəb binalarının tikintisi sürətlə gedir. Respublika büdcəsi hesabına Dəvəçi
şəhərində 340 yerlik məktəb binası da tikilir. Daxili imkanlar hesabına Əmirxanlı, Hacıqaraqaşlı
kəndlərində məktəblər inşa olunur. İndiyədək kiçik bir rayonda bu qədər məktəb tikintisi olmamışdır.
Dəvəçinin yeni yaşayış massivinə 6 kilometrdən çox yeni qaz xətti çəkilmişdir. Bu yaxın günlərdə
Güləmli yaşayış massivinə 2 kilometrlik qaz xətti çəkilmişdir. Kəndlərdə, şəhərdə abadlıq işləri davam
etdirilir, küçələrə asfalt döşənir. Daxili imkanlarımız hesabına Rəhimli kəndində tibb məntəqəsi tikilmiş,
Günəşli və Padar kəndlərində ambulatoriyalar istifadəyə verilmişdir.
Kənd təsərrüfatı sahəsində iş yerlərinin açılmasına, özəl sektorun inkişafına xüsusi diqqət yetirilir.
Yaşayış yerlərindən uzaqda yerləşən 700 hektarlıq yarımşoran torpaqlar pay sahələri kimi əhaliyə verilsə
də, texnika olmadığından camaat torpağı becərə bilmirdi. Keçən il “Qafqaz” konserv zavodunun
rəhbərliyinə müraciət etdik və həmin sahəni onlara icarəyə verdik. Oraya su arxları çəkildi, torpaq
gübrələndi. İndi orada 220 sakinimiz işləyir.
Natiq xatırlatdı ki, 1981-ci ildə istifadəyə verilən Dəvəçi Broyler fabriki fəaliyyətini dayandırmışdı.
2002-ci ildən bərpa olunmuşdur və hazırda orada 460 nəfər işləyir, ildə 2 min ton quş əti istehsal edir. Bu
ilin sonuna kimi istehsal gücü 4 min tona çatacaqdır. 2006-cı ildə tam gücü ilə işləyəndə isə ildə 10 min ton
quş əti istehsal edəcək, 700-800 nəfər işləyəcəkdir. 2003-cü ilin oktyabrından bu günə kimi 2227 nəfər işlə
təmin olunmuşdur. Pirəbədil xalça fabriki uzun illər işləmirdi. Bu ildən fəaliyyəti bərpa olunmuşdur və indi
orada 45 nəfər çalışır.
Möhtərəm cənab Prezident, bütün bunlar Sizin regionlara qayğınızın, diqqətinizin nəticəsidir.
Lakin problemlərimiz də var. Siz Dəvəçidə xəstəxananın açılışında iştirak etmisiniz, bu, sakinlərimizi
sevindirdi. Lakin xəstəxana uyğunlaşdırılmış binadadır. Səhiyyə Nazirliyi ilə iş gedir, torpaq ayrılmışdır və
2006-cı ildən tibb mərkəzinin tikintisinə başlanacaqdır. Stadion təmir olunub gənclərin ixtiyarına verilibdir.
Cənab Prezident, Siz ulu öndərimizlə birlikdə 1980-ci illərdə Qalaaltı sanatoriyasında olmusunuz.
2003-cü ildə Dəvəçiyə gələndə oradakı vəziyyəti soruşmuşdunuz. İndi orada vəziyyət çox pisdir. Siz qeyd
etdiyiniz kimi, bizim bölgə turizm zonasıdır. Qalaaltı da turizm üçün çox əlverişlidir, müalicəvi suyu da
var. Vaxtilə ulu öndərimiz Moskvada işləyərkən xüsusi bir qərara nail olmuş, bu sanatoriyaya ümumittifaq
əhəmiyyətli sanatoriya statusu verilmişdi. Xahişim odur ki, Kurortlar idarəsinin nəzdində olan
sanatoriyanın yolları bərpa olunsun.
Kənd təsərrüfatı nazirinin burada iştirakından istifadə edərək, bildirirəm ki, əgər imkanları varsa,
Dəvəçidə üzümçülüyü inkişaf etdirsinlər. 1980-ci illərdə bu sahədə böyük uğurlar olubdur. Üzüm emalı
zavodu işləmir, onu işə salmaq mümkündür. Lakin bizim bölgəmizdə “Aqrolizinq”in bazasını yaratmaq
nəzərdə tutulmayıbdır.
İLHAM ƏLİYEV: Necə yəni, bu bölgədə nəzərdə tutulmayıb, niyə?
İSMƏT ABASOV (kənd təsərrüfatı naziri): Cənab Prezident, bazaların yaradılmasını biz müəyyən
etmirik.
İLHAM ƏLİYEV: Bəs kim müəyyən edir?
İSMƏT ABASOV: İqtisadi inkişaf və maliyyə nazirlikləri.
İLHAM ƏLİYEV: Mən bu məsələ ilə məşğul olmağı sizə tapşırmışam. Siz məşğul olun, hər
bölgədə “Aqrolizinq”in bazası olmalıdır. Bunlar texnikanı haradan almalıdır? Burada ən yaxın baza
haradadır?
İSMƏT ABASOV: Bakıdadır.
İLHAM ƏLİYEV: Belə olmaz.
İSMƏT ABASOV: İndiki mərhələdə “Aqrolizinq”in on iqtisadi rayonda bazası olmalıdır.
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İLHAM ƏLİYEV: Olmalıdır. Biz “Aqrolizinq”i yaradanda bu məsələni sizə tapşırdım. Nə maliyyə
nazirinə, - maliyyə nazirinin “Aqrolizinq”lə nə əlaqəsi var, – nə iqtisadi inkişaf nazirinə, - onların da heç
bir əlaqəsi yoxdur,-tapşırdım. Bununla Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məşğul olmalıdır və o texnika bu
nazirliyin vasitəsilə alınır. Deməli, bütün məsuliyyəti də siz daşıyırsınız. Ona görə bunu tənzimləyin. Əgər
hansısa əlavə göstəriş, yaxud qərar qəbul etmək lazımdırsa, edək. Siz özünüz məşğul olun. Başqa aidiyyəti
nazirliklər qoy sizə kömək etsinlər. Amma bu işi siz görün və mən sizdən soruşacağam. Bütün iqtisadi
rayonlarda bölgələrdə bazalar yaratmaq lazımdır.
İSMƏT ABASOV: Cənab Prezident, aydındır. Sadəcə, yerlərin ayrılması məsələsində problemlərlə
üzləşirik.
İLHAM ƏLİYEV: Əgər lazımdırsa, Nazirlər Kabinetinin qərarı çıxarılsın. Mən göstəriş verərəm.
Hər bir iqtisadi rayonda olmalıdır.
SÜNDÜZ BABAYEVA: Nümayəndələrin burada iştirakından istifadə edərək deyirəm ki, Dəvəçi
şəhərində 500 evlik yeni yaşayış massivi salınmışdır və 82 ev də 1995-ci ildə təbii fəlakətdən zərər çəkənlər
üçündür. Ulu öndərimizin bu barədə xüsusi sərəncamı olmuşdur. Bu evlərin heç birində kommunikasiya
yoxdur. İstərdik əlaqədar nazirliklər bu işdə bizə kömək etsinlər.
Sizin bütün tapşırıqlarınız, həmişə olduğu kimi, yenə də yerinə yetiriləcəkdir. Regionların sosialiqtisadi inkişaf proqramının icrası, əhalinin işlə təmin olunması, vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə ədalətlə
baxılması – bütün bunlar gündəlik fəaliyyətimizdə əksini tapır. Əmin edirəm ki, biz bundan sonra da Sizin
yaxın köməkçiniz olacağıq.
İLHAM ƏLİYEV: Sizdə elektrik enerjisi ilə təminatda vəziyyət necədir?
SÜNDÜZ BABAYEVA: Pis deyil, gündə 22-24 saat verilir. Problem yoxdur. Xeyli iş görülübdür.
İLHAM ƏLİYEV: Bəs, qaz?
SÜNDÜZ BABAYEVA: Hazırda 22 kəndə qaz verə bilirik.
İLHAM ƏLİYEV: Buraya idxal qazı verilir, yəni Rusiyadan gələn xətdən verilir?
NAZİM SƏMƏDZADƏ (“Azəriqaz” Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müavini): Cənab Prezident,
təkcə Siyəzən rayonu yerli qazdan istifadə edir.
İLHAM ƏLİYEV: Xaçmaz, Qusar, Quba və Dəvəçiyə idxal qazı verilir?
NAZİM SƏMƏDZADƏ: Bəli.
İLHAM ƏLİYEV: Mən Dəvəçi Broyler fabrikinin məhsullarını iki gün bundan əvvəl sərgidə
gördüm. Bir il əvvəl də görmüşdüm, indi orada işlər yaxşı gedir.
SÜNDÜZ BABAYEVA: İşsizliyin aradan qaldırılmasına çox böyük köməyi var.
İLHAM ƏLİYEV: Çünki daxili istehsaldır, bu lazımdır ki, idxalı əvəzləyək. Biz gərək Qalaaltı
sanatoriyasının taleyinə də ciddi yanaşaq. O, çox nadir yerlərdən biridir. Həm müalicəvi suyu var, həm də
istirahət üçün çox gözəldir, təbiəti gözəldir. Kimin balansındadır?
ƏBÜLFƏZ QARAYEV (gənclər, idman və turizm naziri): “Azərkurort” birliyinin tərkibindədir.
İLHAM ƏLİYEV: Axı ora bərbad vəziyyətdədir. Oraya gəlib-gedən var, qalmağa şərait yoxdur.
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: İnsanlar köhnə taxta evlərdə qalırlar.
SÜNDÜZ BABAYEVA: 1990-95-ci illərdə Rusiyadan gəlmirdilər. İndi sabitlik olduğuna görə
gəlirlər. Amma şərait yoxdur.
İLHAM ƏLİYEV: Siz oraya bir nümayəndə göndərin, xüsusi layihə hazırlayaq. O, turizm obyekti
kimi də fəaliyyət göstərməlidir. Müəyyən güzəştlərlə xaricdən, yaxud daxildən investor cəlb etmək olar ki,
orada müasir şərait yaradılsın.
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Bu, çox əlverişli olar. Çünki belə su Azərbaycanın heç bir yerində yoxdur.
İLHAM ƏLİYEV: Keçmiş Sovet İttifaqında bircə yerdə - Ukraynada idi.
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Turistlər həqiqətən oraya gəlmək istəyirlər. Rusiyada sərgilər keçirəndə
hamısı Qalaaltı və Naftalanla maraqlanır.
İLHAM ƏLİYEV: Qalaaltı sanatoriyasının layihəsini işləyin. Ayrıca otaqlar, müalicə üçün yerlər
və əlbəttə ki, yol nəzərdə tutulmalıdır. Oranın yolu neçə kilometrdir?
ZİYA MƏMMƏDOV: 18 kilometrdir və Azneftin balansındadır.
İLHAM ƏLİYEV: Bunu həll edərik. Siz onunla məşğul olun.
Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı ŞƏMSƏDDİN XANBABAYEV Prezident İlham
Əliyevin iki gün əvvəl rayona səfərini xatırladaraq dedi ki, biz həmin görüşlərin təsiri altında yaşayırıq,
işləyirik. Sizin gəlişiniz bizim üzərimizə çox böyük məsuliyyət qoydu. Xaçmaz Azərbaycanın böyük bir
rayonudur, eyni zamanda, sərhəd rayonudur. Burada hər şey yaxşı olmalıdır. İndi camaat da yaxşı yaşayır,
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güzəranı yaxşıdır. Tikinti işləri geniş vüsət almışdır. Gətirilən tikinti materialları tez bir zamanda satılır.
Taxta çəpərlər daş hasarlarla əvəz olunur. Bu onu göstərir ki, camaatın güzəranı çox yaxşıdır. Bunu
görməmək olmaz.
Bu il Xaçmazda 4 min ton fındıq məhsulu gözlənilir. Bu, rayona 16 milyon dollar vəsait
gətirəcəkdir. Fındıq emal edən 3 müəssisə tikilib istifadəyə verilmişdir. 46 min ton meyvə, 160 min ton
tərəvəz məhsulu gözlənilir. Xahişim odur ki, tərəvəz qəbulu məntəqələri qiymət məsələsində camaata
kömək etsin.
İLHAM ƏLİYEV: Hansı qiymətlə alırlar?
ŞƏMSƏDDİN XANBABAYEV: Kiloqramını 200 manata alırlar, bu da çox azdır.
İLHAM ƏLİYEV: Mən “Qafqaz” konserv zavodunda olarkən soruşdum. Onlar dedilər ki, 400
manata alırlar.
ŞƏMSƏDDİN XANBABAYEV: Keçən il 250 manata alıblar. Bu da azdır, insanlar çətinlik çəkir,
satmaq üçün başqa rayonlara, Bakıya aparırlar. Siz emal müəssisələrinin birində soruşdunuz ki, rəqabət
necədir. “Qafqaz” konserv zavodu çox gözəl müəssisədir, amma təəssüf ki, onun məhsulunu kənara çıxara
bilmirik.
İLHAM ƏLİYEV: Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların tam əksəriyyəti indi satılır.
Xaçmazda sərgi iştirakçılarının hamısından soruşurdum ki, satışda problem varmı? Deyirdilər ki, satışda
heç bir problem yoxdur, nə qədər istehsal ediriksə, hamısını satırıq. Ona görə təqsir məhsulu istehsal
edəndədir.
ŞƏMSƏDDİN XANBABAYEV: Biz bu il 85 min ton taxıl istehsal etmişik. Rayonun tələbatı isə
25 min tondur. 7 min ton toxum, bir hissə yem üçün ayrılacaq, qalanını isə satacaqlar. Demək istəyirəm ki,
insanların vəziyyəti həqiqətən yaxşıdır. Amma bəzi problemlər də var. Məsələn, 120 məktəbdən 49-u orta
məktəbdir. Qalanları doqquzillk, ibtidai məktəblərdir. Bu il 9 məktəb, o cümlədən Heydər Əliyev Fondu
hesabına 3 məktəb tikilir. Öz gücümüzə 3 məktəb inşa edirik. Bu sahədə bizə kömək göstərilsə, yaxşı olardı.
Məktəblərin avadanlığa da ehtiyacı var.
İLHAM ƏLİYEV: Təkcə Xaçmazda deyil, başqa rayonlarda da belədir.
ŞƏMSƏDDİN XANBABAYEV: Bəli. İmkan daxilində köməyinizə ehtiyac vardır. Mən
problemlərin hamısını sadalayıb vaxtınızı almaq istəmirəm. Biz onların öhdəsindən gələcəyik. Xaçmazda
bu gün görülən işlərin hamısı Sizinlə bağlıdır. Xaçmaz camaatı ümummilli liderimizi çox sevib, həmişə
dəstəkləyib, arxasınca gedibdir. 1982-83 və 1998-ci illərdə Xaçmazda olarkən rayona böyük işlər hədiyyə
edibdir. Ümumiyyətlə, ulu öndərimizin Azərbaycanda gördüyü işlər sayagəlməzdir. Dünyada hər şeyin ölçü
vahidi var. Amma Heydər Əliyevin xalqımıza göstərdiyi tarixi xidmətləri ölçmək üçün hələ cihaz ixtira
olunmayıbdır.
Bu gün Siz bu siyasəti uğurla davam etdirirsiniz. Bunu xalqımız görür, Sizi çox sevir, Sizinlə fəxr
edirlər. Xaricdə yaşayan bir nəfər televizorda Sizi görəndən sonra mənə zəng edib ki, nə qədər xoşbəxtsiniz
ki, bu cür Prezidentiniz var. Bunu eşitməmək, qiymətləndirməmək, buna sevinməmək nankorluqdan başqa
bir şey deyildir.
Natiq daha sonra bildirdi ki, indiyədək rayonun Müqtədir qəsəbəsində torpaq islahatı aparılmayıb,
ona görə ki, burada Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə məxsus 1700 hektar torpaq var. Gəmiçilik buradan istifadə
edir, əkib-becərirlər, mal-qara saxlayırlar, camaata iş yeri açıblar. Amma qəsəbə sakinlərinə də torpaq
lazımdır. Həmin ərazinin 700 hektarı qəsəbəyə ayrılarsa, camaatın güzəranını çox yaxşılaşdırar.
İLHAM ƏLİYEV: Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi o torpaqda nə edir?
ŞƏMSƏDDİN XANBABAYEV: Taxıl əkirlər, mal-qara saxlayırlar. Onların yardımçı
təsərrüfatıdır.
İLHAM ƏLİYEV: Məhsulu öz işçilərinə satırlar?
ZİYA MƏMMƏDOV: Yeməkxanalarını ərzaqlarla təmin edirlər. ŞƏMSƏDDİN
XANBABAYEV: Cənab Prezident, “Qafqaz” konserv
zavodunun yanında 66 hektar dövlət torpağı var. Sovet dövründə mal-qara saxlamaq üçün istifadə
olunurdu. İndi dövlət torpağı olduğu üçün heç kimə verə bilmirik, istifadəsiz qalıbdır. Bununla bağlı
Nazirlər Kabinetinə müraciət etmişəm. Əgər bələdiyyələrə verilərsə, yaxşı istifadə edə bilərik, minlərlə
insanın vəziyyəti yaxşılaşar.
İcra hakimiyyətinin başçısı bildirdi ki, Xaçmaz, Quba, Qusar rayonlarının kanalizasiyası birbaşa
Xəzərə axır. Təmizləmə qurğusu işləmir. Bu məsələdə də kömək göstərilməsini istəyirik. Rayonumuzda iki
şəhər - Xaçmaz və Xudat şəhərləri var. Küçələrin təmiri, abadlaşdırılması üçün vəsait lazımdır.
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İLHAM ƏLİYEV: Mən bütün rayon icra hakimiyyəti başçılarına dedim, hesablayın ki, şəhər
küçələrinin, kəndlərə gedən yolların təmiri üçün nə qədər vəsait lazımdır. Hamısını hesablayın, smeta olsun.
Ondan sonra baxaq, nə qədər imkanımız olacaqsa, o qədər də vəsait ayıracağıq.
ŞƏMSƏDDİN XANBABAYEV: Cənab Prezident, su və qaz xətlərinin çəkilməsində köməyə
ehtiyacımız var.
Sizə demişdim, bu il avqustun 8-də Xaçmaz rayonunun 75 yaşı tamam olur. İstərdik, bununla
əlaqədar Nazirlər Kabineti bir qərar qəbul etsin və ondan istifadə edərək şəhərimizdə abadlıq-tikinti işləri
aparaq. Sizə bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm, rayonumuzda oldunuz, hər gəlişiniz böyük sevincə
səbəb olur. Növbəti gəlişiniz zamanı görəcəksiniz ki, hansı işlər görülübdür.
İLHAM ƏLİYEV: 75 illiklə əlaqədar mənə dediniz. Gərək Nazirlər Kabinetinə müraciət edəsiniz,
qərar çıxarıla. Burada deyilən məsələləri cəmləşdirin, bütün problemlərin həlli ilə əlaqədar lazımi
göstərişlər verəcəyəm.
Sonra çıxış edən Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı MÖVSÜM BƏDİRXANOV dedi ki,
möhtərəm Prezident, Sizin respublikamızın müxtəlif bölgələrində keçirdiyiniz önəmli və səmərəli görüşlər
bu gün Qusar rayonunda öz məntiqi davamını tapır. Son bir ildə şimal bölgəsinə ikinci səfəriniz, 2003-cü
ildə prezident seçkiləri ərəfəsində Siyəzən kərpic zavodunun açılışında, 2004-cü ilin iyul və dekabr
aylarında Mərkəzi neftçilər xəstəxanasının Siyəzən filialının tikintisinə başlanmasında və açılışında
iştirakınız, rayon ictimaiyyəti ilə görüşləriniz və etdiyiniz dərin məzmunlu çıxışlarınız biz siyəzənlilərin
yaxşı xatirindədir.
Bu günlər Qubada ulu öndər, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin abidəsinin və onun adını
daşıyan parkın, 3 saylı Ərazi vergilər idarəsi binasının, Xaçmazda özəl xəstəxana binasının və digər
obyektlərin açılışları inamla deməyə əsas verir ki, respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi, şimal
rayonlarda da tikinti və abadlıq işləri geniş vüsət alaraq davam etməkdədir.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı Siyəzən rayonunda da uğurla davam etdirilir,
respublikanın bölgələrinə səfərləriniz zamanı, habelə sahibkarlarla görüşlərdə verdiyiniz tövsiyə və
tapşırıqlar daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
Siyəzən rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin də daim diqqət
mərkəzində olmuşdur. Cənab Heydər Əliyev 1998-ci ildə ölkənin şimal rayonlarında olarkən Siyəzən
rayonunun sadə zəhmət adamları və ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşmüş, rayonun problemləri ilə
maraqlanmış, rayon rəhbərliyinə dəyərli tövsiyə və tapşırıqlarını vermişdir.
1980-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində keçmiş ittifaqda ən iri hesab
edilən Siyəzən Broyler fabriki, habelə kondensator zavodu, üzüm emalı zavodu tikilib istifadəyə
verilmişdir. Lakin 1980-ci illərin sonu - 1990-cı illərin əvvəllərində ölkədə gedən ictimai-siyasi və iqtisadi
proseslər rayonun iqtisadiyyatına öz mənfi təsirini göstərmişdir. Yalnız 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi
ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyevin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində
ölkənin bütün regionları kimi, Siyəzən rayonunun da iqtisadiyyatı yenidən dirçəlməyə başlamışdır.
Cənab Prezident, Sizin təsdiq etdiyiniz regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının
həyata keçirilməsi həm də yerli icra hakimiyyəti orqanlarının ümdə işidir. Ötən müddət ərzində
rayonumuzda bu sahədə müəyyən uğurlar əldə olunmuşdur. Siyəzən rayonunun iqtisadiyyatının əsasını neft
sənayesi təşkil edir. Neft və qaz hasilatının sabitləşdirilməsi və artırılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Cari ilin
birinci yarısında bu sahəyə 9,3 milyard manat sərmayə yönəldilmiş, 8,2 milyard manatlıq əsas fondlar
istifadəyə verilmişdir. Siyəzən kərpic zavodunda bu gün 120-dək adam işləyir. Müəssisənin yerləşdiyi
ərazidəki gil yatağından istifadə olunmaqla ucuz və keyfiyyətli məhsul istehsal edilir. Ataçay və Gilgilçay
çaylarının hövzələrində 12 çınqıl-qırmadaş istehsal edən sex istifadəyə verilmişdir və onlarda iş yerlərinin
sayı 100-dən çoxdur. Tikinti işləri geniş vüsət almışdır. Neftçilər üçün tikilən 5 mərtəbəli 40 mənzilli
yaşayış binası avqustun sonuna kimi təhvil veriləcəkdir. Keçən il və bu ilin altı ayında 117 vətəndaşa ümumi
dəyəri 819 milyard manat həcmində fərdi mənzil tikintisinə icazə verilmişdir.
Kənd təsərrüfatının inkişafından danışan natiq dedi ki, bu il taxıl əkinləri 27 faiz genişləndirilərək
4588 hektara çatdırılmışdır.
Taxılçılığın inkişafı ilə əlaqədar olaraq rayonun bir neçə kəndində və Siyəzən şəhərində sutkada 12
ton un üyüdən dəyirman işə salınmışdır.
1200 nəfərdən çox işçisi olan “Siyəzən-Broyler” ASC-nin istehsal gücü artmaqdadır. 2005-ci ilin
6 ayında burada 3,8 min ton quş əti, 6,3 milyon ədəd yumurta istehsal olunmuşdur. Hazırda burada
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genişləndirmə işləri davam etdirilir və ilin sonuna qədər daha 120 adamın daimi işlə təmin olunması nəzərdə
tutulur.
“Azərbaycan-İsrail” birgə müəssisəsinə quşçuluğun inkişafı üçün 60 hektar torpaq sahəsi
ayrılmışdır və indi layihə smeta sənədləri hazırlanır. Ötən altı ayda rayonda 40,2 milyard manatlıq və ya
əvvəlki ilin həmin dövrünə nisbətən 12 faiz çox kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edilmişdir.
İcra hakimiyyətinin başçısı su, kanalizasiya xətlərinin, qaz kəmərlərinin çəkilməsi, küçə və yolların
abadlaşdırılması sahəsində görülən işlər barədə də ətraflı məlumat verdi.
Əhalinin elektrik enerjisi ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün görülən tədbirlərdən danışan natiq
dedi ki, 110\35\6 kV-luq “Siyəzən” yardımçı stansiyasında yenidənqurma işləri artıq başa çatdırılmış, yeni
çəkilmiş 110 kV-luq “Xəzri-Siyəzən” xətti istismara hazır vəziyyətə gətirilmişdir. 6400 abonentdən 3800ü üçün elektrik sayğacları quraşdırılmış və bu iş ilin sonuna qədər başa çatdırılacaqdır. Sayğacların
quraşdırılması nəticəsində keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1 milyon kilovat-saat elektrik enerjisinə
qənaət edilmişdir. Cənab Prezident, Siyəzən rayonunda işıq və su problemi yoxdur. 24 saat ərzində 110
min kubmetr qaz alırıq, 60 min kubmetr də “Siyəzənneft” verir.
İLHAM ƏLİYEV: Yəni burada hasil olunan qazdan.
MÖVSÜM BƏDİRXANOV: Bəli, ona görə heç bir problemimiz yoxdur.
İLHAM ƏLİYEV: Bütün yaşayış məntəqələri qazlaşdırılıb?
MÖVSÜM BƏDİRXANOV: Bəli.
İLHAM ƏLİYEV: Çox gözəl.
MÖVSÜM BƏDİRXANOV: Son vaxtlar rayonun Qozağacı kəndində əsas məktəb binası, Məşrif
kənd məktəbi üçün 4, Tuğay kənd məktəbi üçün 2 əlavə sinif otağı tikilmiş, Sədan, Dağ Quşçu kənd
məktəbləri əsaslı təmir olunmuşdur. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Siyəzən şəhər əsas məktəbində 200
yerlik və Daşlı Çalğan ibtidai məktəbində 100 yerlik binaların tikintisinə başlanmışdır və yeni dərs ilinə
qədər istifadəyə veriləcəkdir. Eyni zamanda, Dövlət proqramı çərçivəsində cari ilin sonuna qədər 640 yerlik
Siyəzən şəhər orta məktəbi və Gilgilçay qəsəbə məktəbinin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
İcra hakimiyyətinin başçısı rayonda idmanın və turizmin inkişafı sahəsində görülən işlərdən də
bəhs etdi. Bildirdi ki, Siyəzən şəhər stadionu yüksək səviyyədə yenidən qurulmuş, 1000 yerlik müasir tipli
oturacaqlar quraşdırılmış, lazımi idman avadanlığı alınmışdır. Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin xətti
ilə örtülü mini stadionun tikintisi üçün yer ayrılmış və bununla əlaqədar müvafiq sənədləşmə işləri
aparılmışdır. Turizmin inkişafı ilə əlaqədar ərazinin əlverişli yerləri, xüsusilə Xəzər sahillərindəki meşə
zolaqları, tarixi abidələr barədə Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinə məlumatlar, fotoşəkillər toplusu
göndərilmişdir. “Kamran” turizm və istirahət mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Qalaaltı sanatoriyasına Siyəzən və Dəvəçi rayonlarının ərazisindən yol var.
İLHAM ƏLİYEV: Əsas yol hansıdır?
MÖVSÜM BƏDİRXANOV: Hər iki yol axırda birləşir və “Azneft” İstehsalat Birliyinin
balansındadır. Yolboyu rayonun 6 kəndi yerləşir. Dövlət proqramında nəzərdə tutulub, bu ildən təmirə
başlayacaqlar.
İLHAM ƏLİYEV: Nəzərdə tutulub?
ZİYA MƏMMƏDOV: Bəli. Eyni zamanda, əsas magistral Siyəzən şəhərinin kənarından
gedəcəkdir. Həmin kəndlər də bundan istifadə edə biləcəklər. Qalaaltı yoluna alternativ yol çəkmək yaxşı
olardı. Çünki ağır texnika gedəndə asfalt örtüyünü dağıdacaqdır. Ona ağır texnikanın getməsi üçün ayrıca
yol çəkmək yaxşı olar.
İLHAM ƏLİYEV: Çəkmək olar, məşğul olun.
MÖVSÜM BƏDİRXANOV: Son vaxtlar sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar “Kapital” bankın
Siyəzən rayon filialı tərəfindən sahibkarlara 577 milyon manat kredit verilmişdir. Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondundan da on layihə üzrə 400 milyon manat və bir layihə üzrə 100 min ABŞ dolları kredit
verilmişdir.
İLHAM ƏLİYEV: Bu il üçün?
MÖVSÜM BƏDİRXANOV: Bəli.
İLHAM ƏLİYEV: İşsizlik məsələsi necədir?
MÖVSÜM BƏDİRXANOV: Bu problem, demək olar ki, həll edilmişdir. Bizdə əhalinin pul
gəlirinin həcmi 25 faiz artıbdır. Rayon üzrə orta aylıq əmək haqqı 529 min manatdır. 250-300 min manatlıq
əmək haqqı təklif olunan işlərə getmirlər. Bu gün 200 min manat əmək haqqı verməklə, 100 adamı işlə
təmin edə bilərik.
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İLHAM ƏLİYEV: Amma istəmirlər.
MÖVSÜM BƏDİRXANOV: Bəli.
İLHAM ƏLİYEV: Baxın, bu, inkişafın əlamətidir.
MÖVSÜM BƏDİRXANOV: Rayonda sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şərait var. Hazırda
rayonda qeydiyyata alınmış 199 hüquqi şəxs, 774 nəfər isə fiziki şəxs sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olur.
Bütün bunların nəticəsidir ki, rayonda 488 yeni iş yeri açılmış, 87 iş yeri bərpa edilmiş və 621 mövsümi və
müvəqqəti iş yeri yaradılmışdır.
Rayonun iqtisadi uğurlarından danışan natiq dedi ki, əsas sahələrdə məhsul istehsalı əvvəlki illə
müqayisədə 41,3 faiz artaraq 183,5 milyard manata çatmışdır. Ötən dövrdə 61,8 milyard manatlıq və ya
əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 10 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmiş və xidmətlər
göstərilmişdir. Cənab Prezident, bütün bunlar görülmüş işlərin bir hissəsidir. Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin layiqli davamçısı kimi, Sizin apardığınız daxili və xarici siyasət inamla deməyə əsas verir ki, çox
tezliklə əhalinin həyat səviyyəsi daha da yaxşılaşacaq, dövlətimizin iqtisadi qüdrəti durmadan
yüksələcəkdir.
Görülmüş işlərlə yanaşı, bir sıra problemlərimiz də mövcuddur. Vaxtilə 600-dən çox fəhlə və
qulluqçu işləyən kondensator zavodu və Böyük Həmyə kəndindəki şərab zavodu bu günə qədər
özəlləşdirilməmişdir.
İLHAM ƏLİYEV: Özəlləşdirilməyibdir?
MÖVSÜM BƏDİRXANOV: Özəlləşdirməyə açılıbdır. Amma eləcə qalıbdır. Böyük Həmyə
kəndindəki zavodda vaxtilə 100 adam işləyirdi. Bu müəssisələr işə düşsə, Siyəzəndə işsizlik problemi
olmayacaqdır. Taxılçılığın inkişafı ilə əlaqədar əkin sahələrini 1,5-2 dəfə genişləndirməyə imkan vardır.
Lakin texnikanın çatışmaması bu işə ciddi təsirini göstərir. Ona görə də rayonda lazımi servis xidmətinin
yaradılmasına ciddi ehtiyac vardır.
Hörmətli cənab Prezident, əmin edirik ki, Siyəzən rayon əhalisi ölkəmizin ictimai-siyasi, sosialiqtisadi və mədəni sahələrində həyata keçirdiyiniz bütün işlərdə Sizi həmişə dəstəkləyəcək və ətrafınızda
daha sıx birləşəcəkdir.
XXX
Sonra çıxış edən Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı ƏRZUMAN ƏLİYEV vurğuladı ki,
bütün Azərbaycanda olduğu kimi, bu rayonda da əsil tərəqqi xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Əldə edilən bütün uğurlar ümummilli liderimizin vaxtilə qubalılara göstərdiyi böyük atalıq
qayğısının, gündəlik diqqətinin nəticəsində qazanılmışdır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi
altında 1970-1980-ci illərdə Quba rayonunda sənayenin, kənd təsərrüfatının, elm, təhsil və mədəniyyətin
dinamik inkişafı təmin edilmiş, yüzlərlə obyekt tikilib istifadəyə verilmişdir. O dövrdə respublikamıza
rəhbərlik edən Heydər Əliyevin qayğısı sayəsində intensiv bağçılığın inkişafı üçün çox mühüm işlər
görülmüşdür. 1974-1975-ci illərdə bu sahənin inkişafı ilə əlaqədar qəbul edilmiş qərarlara uyğun olaraq,
Qubanın təsərrüfatlarında 10 min hektara yaxın intensiv bağ salınmışdır. Həmin bağların tam məhsula
düşdüyü 1980-ci illərin ortalarında rayonda meyvə istehsalı 100 min tona çatmışdı. İndi həmin bağlar
qubalıların əsas gəlir mənbəyi, necə deyərlər, çörək ağacıdır.
Qubalılar ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xatirəsini daim əziz tutur, onun müəyyənləşdirdiyi
yolla gedirlər. Xalqımız müstəqil Azərbaycanın daha parlaq gələcəyinə inanır. Çünki bu gün ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttini, onun ideyalarını görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycanın haqq
səsini bütün dünyaya çatdıran və onu qətiyyətlə müdafiə edən cənab Prezidentimiz İlham Əliyev layiqincə
davam etdirir və möhkəmləndirir.
Çox hörmətli cənab Prezident! Qubalılar Sizinlə 2003-cü ilin oktyabrında, keçən ilin və bu ilin
iyulunda olmuş və əsil ümumxalq bayramına çevrilmiş görüşlərin xoş təsiri altındadırlar. 2003-cü ilin
oktyabrında Qubada Sizin rəhbərliyiniz və gündəlik qayğınız nəticəsində tikilmiş Olimpiya İdman
Kompleksi istifadəyə verildi. Bu nəhəng kompleks Qubada və ümumiyyətlə şimal bölgəsində təkcə
idmanın deyil, eyni zamanda iqtisadiyyatın, mədəniyyətin, sosial sahələrin inkişafında əvəzedilməz
əhəmiyyətə malikdir.
Ümummilli liderimiz, ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yolla gedən müstəqil
Azərbaycan Sizin rəhbərliyiniz altında, müdrik daxili və xarici siyasətiniz, böyük liderlik qabiliyyətiniz
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nəticəsində daha da möhkəmlənmiş, həyatın bütün sahələrində irəliyə doğru çox mühüm addımlar atmış,
ölkəmizin sürətli sosial-iqtisadi inkişafı təmin edilmiş, xalqın maddi rifah halı xeyli yaxşılaşmışdır.
Ölkə əhalisinin Sizin ətrafınızda sıx birləşməsi geniş xalq kütlələrinin dövlət başçısının yeritdiyi
xətti müdafiə etməsinin parlaq sübutuna çevrilmişdir. Sizin müntəzəm olaraq regionlara səfər etməyiniz,
regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının icrasının vəziyyəti ilə, insanlarla görüşüb onların
problemləri ilə yerindəcə tanış olmağınız ölkənin inkişaf potensialından daha səmərəli istifadə edilməsinə
zəmin yaratmış, bu prosesə güclü təkan vermişdir.
Kənd təsərrüfatındakı uğurlardan danışan natiq xatırlatdı ki, 2004-cü ildə 30,1 min ton taxıl, 11,4
min ton kartof, 11,2 min ton tərəvəz, 165,4 min ton meyvə istehsal edilmişdir. Qaramalın və davarların sayı
artaraq, müvafiq surətdə 67,7 min və 265,1 min başa çatmışdır.
Sahibkarlığın inkişafı da diqqət mərkəzindədir. Keçən il sahibkarlığın inkişafına kömək məqsədi
ilə təxminən 750 nəfərə 1 milyon 900 min dollar həcmində kredit verilmişdir. Bu il həmin rəqəmin daha
çox olacağı gözlənilir. Ötən 7 ayda 483 nəfərə 1 milyon 382 min dollar kredit verilmişdir. Hazırda özəl
sektorda 3000-dən çox vergi ödəyicisi qeydiyyatdadır. Prezidentimizin iştirakı ilə keçən il istifadəyə
verilmiş “Əli” Ticarət Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir. Rayonda ildə 150-200 min ədəd ting yetişdirilən
təsərrüfat, 25 hektar torpaq sahəsi olan taxıl və kartof toxumçuluğu təsərrüfatı, 4 arıçılıq təsərrüfatı
yaradılmışdır. 4 kənddə 315 başlıq 5 qaramal ferması fəaliyyət göstərir.
İkinci Nügədi kəndində taxta tara sexi fəaliyyətə başlamış, Quba “Konserv-1” Səhmdar
Cəmiyyətində süfrə sularının istehsalı və qablaşdırılması təşkil edilmiş, “Qədim Quba” MMC-də sahəsi
420 kvadratmetr olan əyirici və boyaq sexi işə salınmışdır. Əlil və şəhid ailələri üçün 16 mənzilli yaşayış
evi tikilib istifadəyə verilmişdir. 192 şagirdlik Səbətlər, 100 şagirdlik Mirzəməmmədkənd məktəbləri
tikilmişdir. 240 şagirdlik Qələdüz kənd məktəbinin tikintisində son tamamlama işləri görülür.
İcra hakimiyyətinin başçısı dedi ki, hazırda Quba rayonunda 16 yeni məktəb binası tikilir ki, bunun
da 14-ü Heydər Əliyev Fondu hesabınadır. Bu işin möhtəşəmliyini göstərmək üçün yalnız belə bir faktı
demək kifayətdir ki, XX əsrdə rayonda dövlət vəsaiti hesabına cəmi 16 məktəb binası tikilmişdir. Cənab
Prezident, fürsətdən istifadə edərək, bu qayğıya görə Sizə, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti,
YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevaya sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk.
Şəhərin müxtəlif yerlərində yeni, müasir tipli ticarət və digər xidmət obyektləri inşa edilmişdir.
Yüzlərlə adam özü üçün gözəl, yaraşıqlı fərdi yaşayış evləri tikmiş, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə ocaqlarında
təmir işləri aparılmışdır. Dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 5340 yeni iş
yeri açılmışdır.
Bütün bunlarla yanaşı, yaxşı başa düşürük ki, yeni iş yerlərinin açılması, xalqın maddi rifah halının
yaxşılaşdırılması üçün biz hələ çox çalışmalıyıq. Sizin qarşınızda məsuliyyətimizi dərindən dərk edərək söz
veririk ki, bütün tapşırıqlarınızı layiqincə yerinə yetirəcək, Qubanı nümunəvi park-şəhərə, nümunəvi rayona
çevirəcəyik.
Natiq narahatlıq doğuran problemlərdən də danışdı, bunların aradan qaldırılmasında köməyə
ehtiyacları olduğunu bildirdi. O xatırlatdı ki, 1970-1980-ci illərdə rayonun 33 kəndi, 2 qəsəbə və Quba
şəhəri qazlaşdırılmışdır. Qaz xətlərinin indiyədək qorunub saxlanılmasına baxmayaraq, hazırda kəndlərdən
cəmi 6-na təbii qaz verilir. Digər kəndlərə qazın verilməsi əhalinin sosial-məişət şəraitini yaxşılaşdırmaqla
yanaşı, ərtaf mühitin, meşələrin mühafizə olunmasına da müsbət təsir göstərər.
İcra hakimiyyətinin başçısı çıxışının sonunda dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident, Sizin yorulmaz fəaliyyətiniz, müdrik daxili və xarici siyasətiniz
müstəqil Azərbaycan dövlətinə, xalqımıza fədakarlıqla, sədaqətlə xidmətin ən yaxşı nümunəsidir. Sizin
andiçmə mərasimində söylədiyiniz və daim sadiq qaldığınız “Mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının
Prezidenti olacağam” sözləri xalqa sonsuz məhəbbətinizin ifadəsidir. Heç şübhəsiz ki, bu gün hər bir
Azərbaycan vətəndaşı da öz Prezidentini ürəkdən sevir, Sizinlə fəxr edir. Bu gün biz xoşbəxtik ki, Sizin
kimi Prezidentimiz var!
Cənab Prezident, icazə verin, çıxışımın sonunda rayonumuzun bütün ictimaiyyəti adından Sizi
möhkəm əmin edim ki, qubalılar ümummilli liderimiz Heydər Əliyev siyasi xəttinə həmişə sadiq qalan
möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yolla gedəcək, müstəqil Azərbaycanın
tərəqqisi naminə var qüvvələrini, bilik və bacarıqlarını əsirgəməyəcəklər.
XXX
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İLHAM ƏLİYEV: Qaz problemi demək olar ki, bütün bölgələrdə var. Düzdür, son illər ərzində
görülən işlər nəticəsində qazla təminat yaxşılaşıbdır. Biz 2000-ci ilin sonundan Rusiyadan qaz almağa
başlamışıq. Ondan sonra rayon mərkəzlərimiz tam olmasa da, haradasa 50-60 faiz qazla təmin edilir. Amma
indi bütün kəndlərə qaz verilməsi mümkün deyil, çünki qaz yoxdur. Biz özümüz 4 milyard kubmetr qaz
hasil edirik, 4,5 milyard kubmetr idxal edirik, bu da edir 8,5 milyard kubmetr. Tələbat isə 12 milyard
kubmetrdir. Ona görə bu məsələ hələ bir müddət problem kimi qalacaqdır. Bunu həll etmək üçün ilk
növbədə, Azərbaycanda gərək qazın hasilatı artsın. Bu ildən başlayaraq bu artım müşahidə olunur. “Azəri”
yatağından çıxarılan səmt qazı hesabına il ərzində əlavə olaraq təxminən 500-600 milyon kubmetr qaz
alacağıq. Elədirmi?
NAZİM SƏMƏDZADƏ: 800 milyon kubmetr.
İLHAM ƏLİYEV: Düzdür, 800 milyon kubmetr söz veriblər. Amma mən gözlənilən reallığı
deyirəm. Gələn ilin sonunda istismara veriləcək “Şahdəniz” yatağı əlavə qazın verilməsinə imkan
yaradacaqdır. Ona görə, hələ minimum 1-2 il bu problem olacaqdır. Ona görə yox ki, bunu həll eləmirik,
yaxud bunu həll etmək çətindir. Yox, xətlər təmir olunur. Hətta bizim Azərbaycanı İranla birləşdirən
magistral xəttimiz də təmir olunub və iki aydan sonra istismara veriləcəkdir. Sadəcə olaraq, qaz azdır. Bu
elə problemdir ki, biz istəsək də, hələlik buna tam şəkildə nail ola bilmirik. Amma bütövlükdə, bu bölgədə
qazla təminat keçən illərə nisbətən yaxşılaşıbdır.
Azərbaycanda yolların – magistral və şəhərlərarası yolların çəkilməsi geniş vüsət alıbdır. Ona görə
bu bölgəyə aid məsələləri nəqliyyat naziri indi məruzə etsin.
Nəqliyyat naziri ZİYA MƏMMƏDOV ulu öndərimiz Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi strateji
xəttin çox layiqincə davam etdirildiyini vurğulayaraq dedi ki, cənab Prezident, Azərbaycan iqtisadiyyatının
bütün sahələrinə göstərdiyiniz diqqət nəqliyyat sektoruna da çox böyük uğurlar gətirir. Sizin birbaşa
rəhbərliyiniz nəticəsində Azərbaycanın infrastrukturu inkişaf edir və tələbiniz ondan ibarətdir ki, ölkədə
gedən bütün işlər müasir standartlara cavab verməlidir. Sizin tapşırığınızdan sonra şimal istiqamətində
Bakı-Rusiya sərhədi avtomobil yolunun yenidən qurulmasına hazırlıq işləri görülür. Sizin sərəncamınızla
müəyyənləşmiş kredit sazişi Çexiyanın “İxrac” Bankı tərəfindən təsdiqlənmişdir. 180 milyon dollar vəsait
hesabına Giləzidən Rusiya sərhədinə, Samur-Dəvəçi kanalı (SDK) deyilən əraziyədək yol çəkiləcəkdir.
Hazırda müsabiqə elan olunub, bir neçə şirkət ərizələrini təqdim etmişdir. Sentyabrın əvvəlindən bu yolun
yenidən qurulmasına başlanacaqdır.
Bakıdan Rusiya sərhədinə qədər 208 kilometr məsafədə yol 4 zolaqlı olacaqdır. Ortada
təhlükəsizlik zolağı olacaq ki, bu da sürücülərə rahat şərait yaradacaqdır. Dəvəçi, Siyəzən və Quba
şəhərlərini nəzərə alaraq, magistral yolun yerini bir az dəyişdirmişik. Əsas magistraldan dönmə yeri
Xaçmaz istiqamətinə gələcək, sonra Qusar ərazisindən mövcud magistrala çıxaraq sərhədə gedəcəkdir.
İLHAM ƏLİYEV: Yeni magistral hansı yerdən sonra salınacaqdır?
ZİYA MƏMMƏDOV: Dəvəçiyə qədər magistral mövcud vəziyyətdə gələcək, sonra Dəvəçi
şəhərinin arxa hissəsindəki dağların arasından keçəcəkdir.
İLHAM ƏLİYEV: Yəni şəhərin içindən keçməyəcək, bütün maşınlar şəhərdən kənardan
gedəcəkdir?
ZİYA MƏMMƏDOV: Bəli. Hazırkı yol şəhər nəqliyyatının hərəkətinin tənzimlənməsində
problem yaradır və xüsusilə insanların təhlükəsizliyi ilə birbaşa bağlıdır. Bəzən uşaqlar sürətlə hərəkət edən
maşınların qarşısına çıxır və hətta bir neçə dəfə ölüm hadisəsi baş vermişdir. Ona görə Sizin bu tapşırığınızı
icra etmək məqsədi ilə layihədə bunları nəzərə almışıq.
İLHAM ƏLİYEV: Ondan sonra şəhərlərlə birləşmə yolları çəkiləcəkdir. Məsələn, magistraldan
Dəvəçiyə gəlmək üçün yol çəkiləcəkdir.
ZİYA MƏMMƏDOV: Bəli, bu, Dövlət proqramında da nəzərdə tutulubdur. Nazirlər Kabinetinin
yol haqqında təsnifatı da qəbul olunubdur. Nəqliyyat Nazirliyinin balansında 18 min kilometr yol vardır.
Rayon-şəhərdaxili və kəndləri birləşdirən yollar da bu təsnifatda əksini tapıbdır. Birinci mərhələ ondan
ibarətdir ki, turizmin inkişafını, daxili və tranzit yüklərin daşınmasını nəzərə alaraq, Azərbaycanda olan 4
min kilometr baş magistral yollar təmir ediləcəkdir. Paralel olaraq, Sizin tapşırığınızla dövlətin ehtiyatında
olan vəsaitlər hesabına daxili yolların çəkilişinə başlanılır. Yəni Azərbaycan öz vəsaiti hesabına yollarını
bərpa edir.
Nazir bu barədə ətraflı məlumat verərək dedi ki, Azərbaycanın bütün istiqamətlərində avtomobil
yollarının bərpası birbaşa cənab Prezidentin tapşırığı, onun diqqət və qayğısıdır. Əgər nəzərə alsaq ki,
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ilyarım bundan əvvəl ölkəmizin avtomobil yolları dözülməz vəziyyətdə idi, indi bərpa edilir, problemlər
aradan qaldırılır, insanların gediş-gəlişi üçün lazımi şərait yaradılır.
Möhtərəm Prezidentimizin tapşırığı ondan ibarətdir ki, bütün bu işlər beynəlxalq standartlara cavab
verməlidir. Əvvəllər yol xidmətində olan zavodlar, texnika sıfır vəziyyətində idi, bir çox hallarda
özəlləşdirmə təyinatı üzrə getməmişdi. Zavodlar asfalt istehsalını dayandırmış və mövcud texnika tamamilə
sıradan çıxmışdı. İndi 300-ə yaxın texnika gətirmiş, müxtəlif bölgələrdə 11 zavodu yenidən qurmuşuq və
bu proses davam edir. Çünki yolçəkmə texnologiyasına görə, asfalt 50 kilometr aralıdan gətirilməməlidir.
Bu məsafədən çox olanda asfalt soyuyur, yola döşənəndə keyfiyyətini itirir. İndiyədək 20-dək zavodu bərpa
etmişik. Bunlar az da olsa, asfalt istehsal edirlər. Kompüterlə təchiz edilmiş asfaltdöşəyən, texnika
gətirmişik. Dövlət imkanlarına görə vəsait ayırır. Bu il 150 milyard manat vəsait ayrılıbdır. Lakin bu,
kifayət etmir. Ona görə möhtərəm Prezidentimiz beynəlxalq maliyyə qurumlarından kreditlərin alınmasına
böyük önəm verir ki, yeni yollar dünya standartlarına uyğun çəkilsin. Yaxın üç ildə Azərbaycanın
avtomobil yolları müasir tələblərə uyğun qurulacaq, bu da cənab Prezidentimizin adı ilə bağlı olacaqdır.
İLHAM ƏLİYEV: Bakıdan Rusiya sərhədinədək yolun tikintisindən sonra bu bölgə daha da inkişaf
edəcəkdir. Yol inkişafın əsas amilidir. Azərbaycanda uzun illər ərzində yol tikintisinə vəsait ayrılmırdı.
Səbəbi də o idi ki, imkanımız yox idi, büdcəmiz buna imkan vermirdi. 1990-cı illərin əvvəllərində
Azərbaycanın üzləşdiyi çətin siyasi və iqtisadi problemlər imkan vermirdi ki, yol infrastrukturuna lazımi
səviyyədə sərmayə qoyulsun. Çünki yola qoyulan vəsait, bəlkə də, 5-10 ildən sonra özünü doğruldacaqdır.
Yəni birbaşa gəlir gətirmir. Sadəcə, yolun salınması, digər infrastruktur obyektlərinin yaranması
bütövlükdə inkişafın təmin olunmasına xidmət göstərir. Ancaq ölkəmizin o qədər ciddi problemləri var idi
ki, yol təsərrüfatına ayrılan xərclər çox az idi. Bir də beynəlxalq maliyyə qurumları bu layihələrə kreditlərin
ayrılmasına tələsmirdilər.
Misal üçün, Böyük İpək yolunun bərpasının maliyyə təminatı görün, nə qədər vaxt aparır. Müxtəlif
beynəlxalq maliyyə qurumları ilə neçə vaxt danışıqlar getdi. Dünya Bankı, İslam İnkişaf Bankı, müxtəlif
fondlarla danışıqlar aparıldı ki, vəsait ayrılsın. Ancaq Azərbaycan Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmış
və uğurla icra edilən neft strategiyasını tam mənada işə salandan sonra, ölkəmizə valyuta axını başlanandan
sonra, Neft Fondunda böyük vəsaitin yaranması təmin olunduqdan sonra kreditlərin verilməsi asanlaşdı.
Nə üçün? Çünki maliyyə qurumları bütün riskləri ölçüb-biçir - əgər hansısa ölkədə maliyyə vəziyyəti yaxşı
deyilsə, o ölkəyə kreditin verilməsi böyük problemdir.
Bu gün kreditin götürülməsi Azərbaycan üçün problem deyildir. İstənilən məbləğdə, istənilən
layihəyə kredit götürə bilərik və Bakı-Rusiya sərhədi yolunun maliyyə təminatı bunun əyani təzahürüdür.
Ancaq eyni zamanda, bu gün Azərbaycanın büdcəsi artır. Keçən ilə nisbətən xərclər təxminən 45 faiz
artıbdır. Gələn il minimum bu qədər də artım gözlənilir. Məqsəd qoyulubdur ki, gələn ilin büdcəsi 3 milyard
dollar təşkil etməlidir. Bu, o deməkdir ki, büdcəmiz bu ilə nisbətən 800 milyon dollar çox olacaqdır.
Vəsaitin böyük əksəriyyəti investisiya layihələrinə sərf olunmalıdır: yeni elektrik stansiyaları, sosial
obyektlər, sənaye müəssisələri, infrastruktur və yol. Gələcək illərdə həm magistral yolların, həm də
şəhərlərarası yolların çəkilməsi prioritet məsələ olmalıdır. Hər bir yolun tikintisi inkişafa əlavə təkan verir.
Bunu biz hamımız yaxşı bilirik. Bu məqsədə çatmaq üçün əməli addımlar atırıq. Sentyabrda Bakı-Rusiya
sərhədi yolunun inşasına başlanacaq və təxminən iki il yarıma qurtaracaqdır.
ZİYA MƏMMƏDOV: Cənab Prezident, Baş nazir tərəfindən Sizə məlumat verilib ki, bu yolun
ümumi dəyəri 280 milyon dollara bərabərdir. 100 milyon dollar kredit ayrılması barədə Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə razılaşma olubdur. Əlaqədar nazirliklərlə də razılaşdırılıb, Sizə təqdim
edilibdir.
İLHAM ƏLİYEV: Bəli. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda gedən ümumi inkişaf beynəlxalq
maliyyə qurumları tərəfindən də qəbul edilir. Çox böyük göstəricidir ki, ölkəyə 100, 200, 300 milyon dollar
kredit gətirilir. Bunların da hamısı, yenə də deyirəm, Heydər Əliyevin uzaqgörənliyinin, müdrikliyinin, neft
strategiyasının nəticəsidir. Azərbaycanın neft sənayesinə milyardlarla dollar pul qoyulubdur, Azərbaycan
etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Ona görə Azərbaycan iqtisadiyyatının digər sahələrinə kreditin cəlb olunması
bizim üçün asanlaşıbdır. Bakı-Rusiya sərhədi yolunun maliyyələşmə məsələləri çox qısa müddətdə həll
olundu. Hətta ilk mərhələdə bu məsələdə iştirakı olmayan Avropa Bankı da maraq göstərirdi. Çünki ilk
danışıqlar Çexiyanın “Eksim” Bankı ilə aparılmışdı, kredit sazişi imzalanmışdı. Bundan sonra Avropa
bankı da istədi ki, özü də iştirak eləsin. Nəyə görə? Çünki bilirdi ki, kredit vaxtında faizi ilə qaytarılacaq,
Azərbaycanda infrastruktur layihələrinə verilən vəsaitlərdən səmərəli istifadə olunur.
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Eyni mənzərə, məsələn, enerji sahəsində də müşahidə olunur. İndi Sumqayıt elektrik stansiyasına
300 milyon avro kredit verilir. Bakıdakı “Şimal–2” elektrik stansiyasına yüz milyonlarla dollar pul
ayrılıbdır. Bütün bunlar onu göstərir ki, ölkəyə, onun gələcəyinə böyük inam var, etibar var. İnam var ki,
Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edəcək. İnam var ki, Azərbaycanda sabitlik qorunub saxlanacaq. İnam
var ki, Azərbaycan möhkəm dövlətə çevriləcək. Hazırda alınan kreditlərin həcmi bəlkə də 1 milyard dollara
yaxınlaşır. Nəqliyyat sektorunda, enerji sektorunda, başqa sektorlarda. Bu, bizə imkan verir ki, qısa müddət
ərzində ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirək. Biz o kreditləri qaytaracağıq. Buna nə bizim şübhəmiz var, nə
bu kreditləri bizə verən təşkilatların şübhəsi var. İndi bizim valyuta ehtiyatlarımız 2 milyard dollardır. Gələn
il daha da artacaqdır. Biz gərək bu puldan səmərəli istifadə edək. İnfrastruktur layihələri, elektrik
stansiyaları, qaz təchizatı, yolların salınması, bölgələrin abadlaşdırılması, məktəblərin tikintisi - hamısı
kompleks şəkildə olmalıdır.
Əlbəttə ki, bizim üçün, bəlkə də yeni olan bir sahə - turizmin inkişafı da çox böyük önəm daşıyır.
Mən iki gün bundan əvvəl Xaçmazda sahibkarlarla görüşdə bir daha gördüm ki, turizm sahəsinin inkişafı
artıq sürətlə gedir. Bir il bundan əvvəl Qubada olarkən kredit yarmarkasında bəlkə də bir və yaxud iki
turizm layihəsi var idi. Özü də sərmayə həcmi çox az idi və görürdün ki, buna o qədər də böyük maraq
yoxdur. Amma bir il ərzində görün, buna maraq nə qədər artıb və bunun böyük potensialı var. Azərbaycanda
sülh var, əmin–amanlıq var, sabitlik var, gözəl təbiət var, dəniz var, dağlar var, çaylar var, tarixi abidələr
var, gözəl insanlar yaşayır, mehribanlıq, qonaqpərvərlik, gözəl mətbəximiz var. Turizmin inkişafı üçün
bütün şərait var. Ona görə indi bu, Azərbaycanda prioritet sahəyə çevrilib və mən çox şadam ki, Gənclər,
İdman və Turizm Nazirliyi bununla çox ciddi məşğuldur. İndi nailiyyətlər haqqında məruzə edin.
XXX
Gənclər, idman və turizm naziri ƏBÜLFƏZ QARAYEV respublikamızın, o cümlədən şimal
bölgəsinin gəncləri adından dövlətimizin başçısına dərin minnətdarlığını bildirərək dedi ki, bu günlər
Qubada iki il bundan öncə bəlkə də heç ağlımıza gətirmədiyimiz böyük, Avropa səviyyəli bir tədbir
keçirilir. Bunun da gerçəkləşməsi Sizin təşəbbüsünüzlə, təkidinizlə və təşkilatçılığınızla Qubada yaradılmış
müasir Olimpiya İdman Kompleksinin olması ilə bağlıdır. Bu gün bütün Avropa ölkələri gündə 6 saat
müddətində birbaşa yayımla Qubada keçirilən yarışları seyr edir. Sizin buraya səfəriniz zamanı Xaçmazda
yeni idman məktəbinin, turizm informasiya mərkəzinin açılışı, bu gün Qusarda böyük iki layihənin
başlandığını elan etməyiniz, sözsüz ki, bu zonanın ciddi inkişafına, habelə gənclərimizin sağlam həyat
sürməsinə və idmanla məşğul olmasına, Azərbaycanın gələcəyinə böyük nikbinliklə baxmağa böyük zəmin
yaradır.
Nazir xatırlatdı ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev hələ 1980-ci illərdə bu zonanın inkişafı haqqında
çox ciddi təşəbbüslər irəli sürmüşdü. Vaxtilə SSRİ hökuməti Azərbaycanın şimal-şərq hissəsində
ümumittifaq səviyyəli kurort zonasının yaradılmasına dair qərar qəbul etmiş, lakin bu məsələ uzandı, sonra
da Sovet İttifaqı dağıldı. Ancaq indi Sizin apardığınız siyasətin nəticəsində biz tədricən bu proqramın
həyata keçirilməsinə yaxınlaşırıq.
Natiq bildirdi ki, təkcə son 3 ildə Azərbaycanda 52 yeni hotel və ona bərabər tutulan müəssisə
yaradılıbdır. Bu müddətdə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 25-30 faiz artmışdır. Sözsüz ki, bu təkcə
turizmin inkişafı ilə deyil, həm də iqtisadi vəziyyətlə, Azərbaycanda olan sabitliklə bağlıdır. Qubada və
Xaçmazda (xüsusilə Nabranda) hər birində eyni vaxtda min turist qəbul etmək mümkündür. Mən demək
istəməzdim ki, bunlar hamısı yüksək səviyyədədir. Bəzi sahibkarlar tikinti zamanı normalara riayət
etmirlər. Lakin son vaxtlar biz bu işlərə nəzarət edirik. İndi Xaçmazda eyni vaxtda 5 min adam istirahət edə
bilir. Orta hesabla bir adam bir həftə dincəlirsə, deməli, bir ay müddətində Xaçmaz rayonunda 20 minə
qədər adam istirahət edə bilir.
İLHAM ƏLİYEV: Müxtəlif yerlərdə?
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Cənab Prezident, hamısı özəl sektora məxsusdur.
İLHAM ƏLİYEV: Bəs, fərdi qaydada qalanlar var?
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Bəli, var. Cənab Prezident, Siz bu gün belə bir fikir söylədiniz ki, qış
idman növlərini inkişaf etdirmək üçün infrastruktur haqqında da düşünmək çox vacibdir və Siz tapşırıq
vermisiniz. Mən xahiş etmək istərdim ki, yolun çəkilməsi də nəzərdə tutulsun. Çünki yol olmasa, oraya heç
kim getməyəcək.
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İLHAM ƏLİYEV: Əlbəttə, şəksiz çəkilməlidir. Özü də yüksək səviyyədə. Yol olmasa, orada
kompleksin tikintisi mənasızdır.
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Cənab Prezident, bu zona, turizmin müxtəlifliyi baxımından
Azərbaycanda, bəlkə də, nadir bir yerdir. Dəvəçi limanının ovçuluq potensialı haqqında da düşünməyə
dəyər. Oraya böyük maraq var və mövsüm zamanı orada ov edirlər. Yəqin ki, bunun lazımi səviyyədə təşkili
üçün müvafiq orqanlara, o cümlədən bizim nazirliyə tapşırıq verilsə, bu proqramın üzərində də işləyə
bilərik.
İLHAM ƏLİYEV: Ovçuluq və turizm, siz bununla məşğul olmalısınız.
SÜNDÜZ BABAYEVA: Dəvəçidən dənizə qədər məsafə 12 kilometrdir. Vaxtilə Moskvadan da
həvəskarlar quş ovuna gələrdilər. Ora indi Respublika Ovçular İttifaqınındır...
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Orada heç bir iş görülmür.
İLHAM ƏLİYEV: Görülmürsə, gərək onu balansdan balansa keçirək.
Əgər hansısa qurumun nəzdindədirsə, o qurum buna biganə yanaşırsa, heç bir iş görmürsə, onda
qalmağının heç bir mənası yoxdur. Təklif verin, həll edək.
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Cənab Prezident, Siz tamamilə düzgün qeyd elədiniz ki, bu zonanın
müalicəvi mineral sularından səmərəli istifadə edilməsi üçün də geniş imkan var. Qalaaltıdan əlavə,
Xaçmaz və Qusar rayonlarında da bulaqlarımız var və müalicəvi suyu ola bu yerlərə də turistləri cəlb edə
bilərik. Sovet dövründə bu bölgələrdə uşaqların istirahəti üçün düşərgələr var idi. Hazırda Dəvəçidə və
Siyəzəndə belə düşərgələr fəaliyyətdədir. Lakin yaxşı olardı ki, onlar yeni tipli müəssisələr kimi
formalaşsın. Biz bu barədə Dövlət proqramına daxil edilmək üçün təkliflər vermişik. Elə hesab edirəm ki,
bütün rayonlarda gənclər evlərinin yaradılması da lazımdır. Artıq bu yaxınlarda Qubada yer
müəyyənləşdirmişik və orada gənclər evinin yaradılmasına başlayırıq.
Turizmin inkişafından danışan nazir dedi ki, cənab Prezident, Siz tamamilə düzgün tələb edirsiniz
ki, əgər biz nəyisə yaradırıqsa, bu, beynəlxalq standartlara cavab verməlidir. Lakin əfsuslar olsun ki, turizm
üçün yararlı yerlər ayrı-ayrı adamlara verilir, onlar da tikinti işlərini necə gəldi aparırlar. Hətta Nabranda
heç bir sanitariya normaları gözlənilmir, çirkab suları birbaşa dənizə axırdı və orada dincələnlər çox böyük
narazılıqlarını bildirdilər. Son vaxtlar tikilənlərdə bu problem demək olar ki, yoxdur və biz bunu nəzarətdə
saxlayırıq. Xahişimiz ondan ibarətdir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət Torpaq və
Xəritəçəkmə Komitəsi və bizim nazirliyimiz turizm üçün yararlı yerlərin ayrılması zamanı mütləq bunun
perspektivlərini nəzərə alsınlar və bu sahədə vahid siyasət həyata keçirilsin. Çünki indi yeni müasir
kompleksin yaradılması üçün biz artıq fərdi adamlardan torpaq almaq məcburiyyəti qarşısındayıq.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın turizm potensialı çox ümidvericidir və Siz bu gün bəyan etdiniz ki,
bu, ölkəmiz üçün prioritet istiqamətdir. Hesab edirik ki, Azərbaycanda Sizin daxili və xarici siyasətiniz
sayəsində qorunub saxlanılan sabitlik, Azərbaycan həqiqətlərinin bütün dünyaya yayılması nəticəsində
ölkəmizə maraq artmaqdadır. İnanıram ki, yaxın 7-10 il müddətində Azərbaycanın böyük turizm
potensialına malik olan ölkəyə çevrilməsi mümkündür və bu işdə bizi dəstəklədiyinizə görə Sizə dərin
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
İLHAM ƏLİYEV: Azərbaycanda turizmi kompleks şəkildə, dövlət səviyyəsində, proqram
çərçivəsində inkişaf etdirməliyik. Bütün işlər uzunmüddətli strategiyamıza uyğun aparılmalıdır. Ona görə
mən bu təklifi bəyənirəm. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsinin, Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin birgə fəaliyyəti zəruridir. Siz təklifləri hazırlayın və
biz qərar qəbul edək. Çünki düz deyirsiniz, kimsə gedir hansısa yolla torpaq alır, o torpaqda da heç nə etmir,
oranı hasarlayır. Sonra hansısa bir müəssisəni yaratmaq üçün, turizm obyektini yaratmaq üçün gərək
gedəsən ondan o torpağı alasan. Buna yol vermək olmaz. Azərbaycanın müxtəlif zonaları üzrə yaxşı
təcrübəmiz var. Hansı turizm obyektləri harada tikilməlidir - bu müəyyən olunmalıdır, ona xidmət edəcək
infrastruktur obyektləri də müəyyən edilməlidir. Su, qaz xətləri, yollar da həmçinin. Ondan sonra müsabiqə
yolu ilə özəl sektora, daxili və xarici investorlara təklif olunmalıdır. Kim onu inkişaf etdirmək, kim pul
qazanmaq istəyirsə, gəlsin, işləsin. Ancaq kompleks şəkildə.
Təklifləri hazırlayın və təqdim edin. Bir də ki, bunu təkcə turizm obyektlərinin yaranmasına aid
etməyin. Məsələn, burada qeyd olundu ki, yeni salınan yaşayış massivində elektrik enerjisi yoxdur. Massiv
salınanda fikirləşmirdilər ki, elektrik enerjisi problemdir. Evləri tikiblər, indi deyirlər ki, elektrik enerjisi
yoxdur. Bu, təkcə sizin rayonunuzda deyil, təəssüflər olsun ki, müxtəlif yerlərdə belədir. Yeni massivlər
salınanda mütləq bütün bu məsələlər öz əksini tapmalıdır. Gərək bunlar kompleks şəkildə həll olunsun.
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Turizmin geniş inkişafı üçün də bütün məsələlər, – qaz, su, elektrik enerjisi təminatı, yolların çəkilməsi, həll olunmalıdır.
Kənd təsərrüfatı naziri İSMƏT ABASOV çıxışında vurğuladı ki, cənab Prezident, əsası ümummilli
liderimiz tərəfindən qoyulmuş aqrar islahatların nəticəsi artıq öz bəhrəsini vermişdir və indi bu sahədə
davamlı inkişaf gedir. 2004-cü ildə və son altı ayda imzaladığınız 5 tarixi sənəd aqrar sahədə çalışan
insanlar tərəfindən çox yüksək qayğı və kömək, ümummilli liderin layiqli davamçısı kimi Sizin apardığınız
siyasətin davamı kimi qiymətləndirilir.
Biz artıq bir çox ərzaq məhsullarını idxal edən ölkədən indi onları ixrac edən ölkəyə çevrilmişik.
Məhsul istehsalının artırılması ilə emal müəssisələrinin yaradılmasına ehtiyac duyulacaq və gələcəkdə emal
məhsullarını ixrac edəcəyik. Bunun da nəticəsində ölkəmizə külli miqdarda vəsait daxil olacaqdır.
Nazir kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından danışaraq bildirdi ki, bu il 2 milyon 230 min ton
və ya ötən ildəkindən 92 min ton çox taxıl yığılacağı gözlənilir. Pambıq əkinləri 35,2 min hektar artırılaraq
112,9 min hektara çatdırılmışdır. Mövsümün sonuna 185 min ton məhsul gözlənilir ki, bu da ötən
ildəkindən 50 min ton çoxdur. Cari ildə 70,6 min hektardan 1 milyon tondan çox kartof, 78 min hektardan
1 milyon 100 min tondan çox tərəvəz və 360 min ton bostan məhsulu götürüləcəyi proqnozlaşdırılır. 82,5
min hektar bağlardan 580 min tondan çox meyvə yığılacağı və bunun da təxminən 150 min tonunun ixrac
ediləcəyi gözlənilir.
Prezidentin Sərəncamı ilə yaradılmış “Aqrolizinq” Səhmdar Cəmiyyəti haqqında danışan natiq dedi
ki, dövlət büdcəsi hesabına 2005-ci ildə 100 milyard manatlıq, 2006-cı ildə isə 150 milyard manatlıq
texnika alınacaqdır. 100 milyard manatlıq texnikanın alınması üçün müsabiqə keçirilib və texnika artıq
alınıb Azərbaycana gətiriləcəkdir. Sizə çox təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizə icazə verdiniz ki,
Cəmiyyətin bazalarının sayını artıraq.
“Aqrolizinq” Səhmdar Cəmiyyəti işə başlayarkən biz bütün iqtisadi rayonlarda bazalar
yaradılmasını nəzərdə tutmuşduq. Ancaq onlara yeri biz ayırmırıq.
İLHAM ƏLİYEV: Kim ayırır?
İSMƏT ABASOV: İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.
İLHAM ƏLİYEV: Niyə ayırmırlar, səbəbi nədir?
İSMƏT ABASOV: Cənab Prezident, bu günə qədər ayrılmayıbdır.
İLHAM ƏLİYEV: Biz “Aqrolizinq”i nə vaxt yaratdıq?
İSMƏT ABASOV: 23 oktyabr 2004-cü ildə.
İLHAM ƏLİYEV: Təxminən bir il vaxt keçib, bu vaxta qədər yer ayrılmayıbdır. Bu nə deməkdir?
Dözülməz bir haldır. Bunu dərhal etmək lazımdır. Sadəcə, siz də gərək bu barədə mənə vaxtında məruzə
edəydiniz. Biz nəyə görə “Aqrolizinq”i yaratdıq? Yaratdıq ki, hər bir iqtisadi rayonda baza olsun, ona yer
ayrılsın və o baza da işləsin. Texnikanı versinlər kəndlilərə, kəndlilər də icarəyə götürüb işləsinlər,
məhsuldarlığı artırsınlar.
Mən xatırlayıram, biz “Aqrolizinq”i yaradanda da bəziləri, necə deyərlər, fəaliyyət davasına
çıxmışdılar ki, kim bununla məşğul olacaq? Mən o vaxt dedim ki, bu işlə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məşğul
olacaqdır. Biz kənd təsərrüfatının inkişafı üçün böyük proqramlar həyata keçirməliyik. Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi, demək olar ki, yenidən formalaşıbdır. Bir neçə başqa təşkilatlar ona birləşibdir. Yəni kənd
təsərrüfatı sahəsində siyasəti aparan nazirlik Kənd Təsərrüfatı Nazirliyidir. Başqa nazirliklər ki, siz qeyd
elədiniz - Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, onlar bu işdə sizə sadəcə olaraq, kömək etməlidir.
Amma xatırlayıram ki, o vaxt bu məsələyə baxılanda səlahiyyət davası başlanmışdı. Mən buna son qoydum.
Səlahiyyət davası bizdə bir xəstəlikdir. Hamı istəyir ki, hər şey ona bağlı olsun. Nəticə etibarilə sonra
vəziyyət daha da ağır olur. Ümumiyyətlə, son zamanlar bu, Azərbaycanda bir meyildir - hamı istəyir ki,
səlahiyyətləri artırılsın. Səlahiyyət artdıqca, şişirlər. Onun da nəticəsi pis olur. Ona görə mən bunu sizə
tapşırmışam, sizdən də soruşacağam. Kim ki, bu işdə maneçilik törədir, yaxud da ki, öz vəzifə borclarını
yerinə yetirmir, ciddi tədbir görəcəyəm.
Bilirsiniz, bu bizim, necə deyərlər, ümumi siyasətimizdir. Kənd təsərrüfatına aid olan bütün
məsələlər bir nazirlikdə cəmləşməlidir. Ona görə biz bunu yenidən formalaşdırdıq. Eyni yanaşma “Azərsu”
Səhmdar Cəmiyyətinin yaranmasına da özünü göstərdi. Bizdə su ilə məşğul olan təşkilatların sayı çox idi,
amma heç bir məqsəd daşımırdı. Biri Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsində idi, biri “Abşeronsu”da
idi. “Abşeronsu” Bakıya və Abşerona baxırdı. Başqa rayonlar baxırdı Tikinti Komitəsinə. Ona görə biz onu
yığdıq, bir səhmdar cəmiyyəti yaratdıq. Bu yaxınlarda “Azəristiliktəchizat” Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldı.
Yenə də mən soruşuram, Azərbaycanda istilik məsələsi ilə kim məşğul olurdu? Heç kim bir iş görmür, heç
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kim məşğul olmurdu. İndi biz vahid bir qurum yaratdıq və o, bütün istilik sistemi ilə məşğul olacaqdır. Bakı
və Sumqayıtda, başqa iri şəhərlərdə, ondan sonra bütün rayonlarda istilik sisteminin işi ilə məşğul olacaqdır.
Yəni bu bizim siyasətimizdir ki, sahələr üzrə, istiqamətlər üzrə məsuliyyətli qurum müəyyən olunur və
bütün məsələləri həll edir, mən də ondan soruşuram.
İSMƏT ABASOV: Cənab Prezident, bir məsələni də istəyirəm ki, diqqətinizə çatdıram.
“Aqrolizinq”in fəaliyyətə başlaması üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən nə lazım idisə, biz bir gün də
gecikdirməmişik. Nazirlər Kabineti bu il martın 31-də “Aqrolizinq”in fəaliyyət göstərməsi barədə qərar
vermişdir.
İLHAM ƏLİYEV: Bir neçə ay keçəndən sonra. Mən bunu bilirəm. Siz mənə məruzə elədiniz. Mən
maraqlandım ki, bunun Əsasnaməsi haradadır. Biz onu oktyabr ayında yaratdıq, bir neçə aydan sonra
maraqlandım, Əsasnamə yoxdur. Belə də iş olar? Ona görə mən Nazirlər Kabinetinə, başqa nazirlərə irad
tutdum. Bilmirəm nəyə görə bu “Aqrolizinq”in yaranmasına belə münasibət var? Çox ögey münasibət
göstərilir. Bu, mənim üçün qaranlıqdır və mən buna dözmək fikrində deyiləm. Mən qərar qəbul edirəm və
hamı da o qərarı icra etməlidir. Beş ay onlar uzatdılar. Ondan sonra neçə ay İqtisadi İnkişaf Nazirliyi uzatdı.
Bir il keçir üstündən, hələ bazalar yoxdur. Belə şey olar?!
İSMƏT ABASOV: Cənab Prezident, əmin ola bilərsiniz ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bir gün də
gecikdirməyibdir.
İLHAM ƏLİYEV: Siz gecikdirmədiniz, amma vaxtında mənə məlumat vermirsiniz.
İSMƏT ABASOV: Cənab Prezident, bu barədə məktubla İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət
eləmişik. Bir neçə dəfə Baş nazirə yazılı surətdə müraciət etmişəm. Bu yaxınlarda Sizə məruzə etmək fikrim
var idi, çünki artıq müsabiqə keçirilmişdir. Mən özüm “Aqrolizinq”in fəaliyyətə başlaması üçün
nazirliyimizdə otaqlar ayırdım. Bu günə qədər “Aqrolizinq”ə mərkəzi bina da ayrılmamışdır.
Cənab Prezident, bizə 4 baza ayırmaq nəzərdə tutulur. Əfsuslar olsun ki, bu günə kimi nə mərkəzi
aparat, nə də bazalar var.
Cənab Prezident, torpaqların münbitliyinin azalması barədə Sizə məlumat vermişdim. Siz mənə
göstəriş verdiniz ki, gübrə alınması məsələsini tez bir zamanda araşdıraq. İlkin mərhələdə təxminən 100
min ton gübrənin alınmasına ehtiyac duyulur ki, buna da cari ildə təxminən 100 milyard manat vəsait tələb
olunur.
İLHAM ƏLİYEV: Bizdə bu ilin büdcəsində bu vəsait nəzərdə tutulmayıbdır. Ona görə gərək
fikirləşək ki, hansı yolla bunun, heç olmasa, bir hissəsini təmin edək. Burada mexanizm necə olacaq? Siz
bunu alacaqsınız, sonra “Aqrolizinq” vasitəsilə kəndlilərə pulsuz verəcəksiniz, yoxsa satacaqsınız?
İSMƏT ABASOV: Cənab Prezident, fikrimiz belədir ki, əgər məsləhət olsa, vəsait ayrılarsa,
“Aqrolizinq” vasitəsilə lizinq formasında sahibkarlara veriləcəkdir.
İLHAM ƏLİYEV: Gübrə? Lizinq formasında traktor verilə bilər.
İSMƏT ABASOV: Mən nəzərdə tuturam ki, verəcəyik, istifadə etdikdən sonra pulunu
qaytaracaqlar.
İLHAM ƏLİYEV: Yəni ki, bəri başdan pul almadan verəcəksən.
İSMƏT ABASOV: İmkanı olanlar pulunu ödəyə bilərlər.
İLHAM ƏLİYEV: Yəni pul ödəmədən bunu götürsünlər, ondan istifadə etsinlər, məhsulu satandan
sonra pulunu qaytarsınlar.
İSMƏT ABASOV: İmkanı olanlar bir hissəsini öncədən ödəyərlər, bir hissəsini də məhsulu
yığandan sonra.
İLHAM ƏLİYEV: Ya da ki, kredit formasında ola bilər. Məsələn, bir ilin ərzində. Məhsulu
götürəndən sonra qaytararlar. Yaxşı, təklifinizi verin baxaq, görək vəsaiti haradan tapırıq.
İSMƏT ABASOV: Cənab Prezident, bir məsələni də deyim. Sahibkarlar kreditlərin ayrılması
barədə mənə çox müraciət edirlər. Ölkə büdcəsindən ötən il 100 milyard manat ayrılmışdısa, bu il Sizin
tərəfinizdən bu məbləğ iki dəfə artırılaraq 200 milyard manat olmuşdur. Gələn il üçün bu məbləğ 400
milyard manata çatacaqdır. Ancaq kənd təssərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə birbaşa məşğul olan insanlara
bu vəsaitin çox az hissəsi çatır.
İLHAM ƏLİYEV: Necə yəni az çatır? Mən soruşmuşdum ki, bu verilən kreditlərin strukturu nədir?
Mənə dedilər ki, bunun 95 faizi rayonlara paylanır. Tam əksəriyyəti də kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara
verilir.
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İSMƏT ABASOV: Cənab Prezident, icra hakimiyyəti başçıları da buradadırlar, bəli, vəsaitlər
regionlara ayrılır. Ancaq əsas hissəsi – 94 faizi demək olar ki, emal sahəsinə verilir. Yəni birbaşa torpaqda
işləyən, məhsulları istehsal edən insanlar bunun çox cüzi hissəsini alırlar.
İLHAM ƏLİYEV: Baxmaq olar. Hər halda, yəqin ki, biz gərək müəyyən bir mexanizm hazırlayaq
və bilək ki, verilən kreditin neçə faizi gedir, tutaq ki, turizmin inkişafına, neçə faizi emal müəssisələrinə,
neçə faizi kənd təsərrüfatında birbaşa istehsalla məşğul olanlara. Çünki bunların hamısı lazımdır. Emal da
vacibdir. Emal müəssisələri yaratmasaq, məhsul harada emal edilsin? Özünüz deyirsiniz ki, o qədər meyvə
yığılır ki, satmağa yer yoxdur. Əgər emal müəssisəsi yoxdursa, nə etməliyik?
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: Cənab Prezident, üzr istəyirəm, yəqin ki, məlumatın əldə olunmasında
problem vardır. Turizm üzrə ayrılan kreditlər haqqında əksər hallarda bizim nazirliyin xəbəri yoxdur.
Məsələn, Dövlət proqramında nəzərdə tutulan layihələrə kredit ayrılmır, amma başqa yerlərə ayrılır. Ona
görə mən xahiş etmək istərdim ki, tutaq ki, kənd təsərrüfatına kredit ayrılanda, heç olmasa, nazirliyə
məlumat verilsin ki, onlar da bunu bilsinlər. Yaxud da bizə məlumat verilsin ki, turizmə nə qədər verildi.
İLHAM ƏLİYEV: Yəni hansı sahəyə verilməsi barədə.
İSMƏT ABASOV: Cənab Prezident, göstərilən qayğı və diqqətə görə Sizə həm öz adımdan, həm
də aqrar sahədə çalışan bütün fermerlər və sahibkarlar adından təşəkkür edirəm. Sağ olun.
İLHAM ƏLİYEV: Kənd təsərrüfatının böyük potensialı var, böyük gələcəyi var. Azərbaycan
iqtisadiyyatında çox mühüm rol oynayan bir sahədir və bunun inkişafı ölkəmizin hərtərəfli tərəqqisi üçün
çox vacibdir. Bu, həm sahibkarlığın inkişafına təkan verəcək, həm də qeyri-neft sektorunun inkişafına
kömək göstərəcəkdir. Azərbaycanda vaxtilə 1 milyon ton pambıq istehsal olunubdur. İndi siz deyirsiniz
185 min ton. Bu da böyük nailiyyətdir, çünki 2-3 il bundan əvvəl haradasa 90 min, ondan da az, 80 min ton
idi. 2-3 ilin ərzində böyük artım olubdur. Amma yenə də 1 milyon hara, 185 min hara! Yaxud da ki,
Azərbaycanda 2 milyon ton üzüm istehsal olunurdu. Bu il nə qədər olacaqdır?
İSMƏT ABASOV: Təxminən 185 min ton gözlənilir. Amma sevindirici bir haldır ki, ötən il və bu
ilin altı ayında 2 min hektar yeni üzümlük salınmışdır və gələn illərdə artıq ilk məhsulunu verəcəkdir.
İLHAM ƏLİYEV: Bütün görülən işlər bu məqsədə xidmət edir. Kəndli necə məhsul yetişdirsin?
Pul yox, texnika yox, gübrə yox. Nə eləsin? Ona görə də gəlin, biz kömək edək. “Aqrolizinq”i yaratdıq ki,
texnika versin. Təkcə bu il 250 ədəd kombayn, 250 ədəd traktor, başqa texnika gətirəcək.
İSMƏT ABASOV: Başqa kənd təsərrüfatı texnikası - kultivator, kotan və s. 585 ədəd.
İLHAM ƏLİYEV: Digər tərəfdən, sahibkarlara yardım şərtilə kreditlərin verilməsi. Üçüncü
istiqamət isə, o dediyiniz gübrənin alınmasıdır, onu da həll eləyin. Biz gərək kəndlilərə bunları verək ki,
kəndli də məhsul götürsün, özü yaxşı yaşasın, inkişaf olsun və əlbəttə ki, emal müəssisələri də yaransın.
Etibar Pirverdiyev, “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti, mən bölgələrdə tez-tez oluram,
soruşuram. Mən bu bölgədə olarkən ondan əvvəl Göyçayda, Ağdaşda, Şamaxıda olarkən təxminən hamı
deyir ki, problem yoxdur. Yəni 24 saat, yaxud da ki, 22 saat işıq verilir. Bu, məni çox sevindirir. Çox müsbət
haldır, yəni həmişə deyirik ki, gərək mütləq belə olsun. İndi görülən işlər haqqında məruzə edin.
“Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti ETİBAR PİRVERDİYEV çıxışında müşavirənin
keçirilməsinin şimal bölgəsinin sosial-iqtisadi inkişafına mühüm təsir göstərəcəyini bildirdi, qışa hazırlıqla
bağlı elektrik stansiyalarında planlı təmir işləri aparıldığını söylədi. Dedi ki, cənab Prezident, Sizin
tapşırığınıza əsasən biz bütün rayonları 24 saat ərzində elektrik enerjisi ilə təmin etməyə çalışırıq. Hazırda
Azərbaycan DRES-də beşinci blokda yenidənqurma işləri aparılır. İşi “Siemens” və Rusiyanın “Silovıye
maşinı” şirkətləri birgə görürlər. Stansiyanın səkkiz blokunun hamısında yenidənqurma işləri aparıldıqdan
sonra həm onun gücü artacaq, həm də 430 min ton mazuta qənaət ediləcəkdir. Kredit ayrılması ilə bağlı
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə danışıqlar, demək olar, başa çatmışdır.
İLHAM ƏLİYEV: Kreditin ayrılması nə vaxt gözlənilir?
ETİBAR PİRVERDİYEV: Problem ondadır ki, onlar bizə daha bir kredit təklif edirlər. Amma biz
qəbul etmirik.
İLHAM ƏLİYEV: Əvvəllər biz istəyirdik, vermirdilər. İndi deyirlər götürün, biz deyirik ki, lazım
deyildir.
ETİBAR PİRVERDİYEV: Şərtləri çox yüngülləşdiriblər.
İLHAM ƏLİYEV: Biz çıxılmaz vəziyyətdə olanda elə şərtlər qoyurdular ki, məcbur olub onları
qəbul edirdik. Baxın, əlverişli şərtlər deyilsə, biz büdcədən də vəsait ayıra bilərik.
ETİBAR PİRVERDİYEV: Sərfəli şərtlərdir. Cənab Prezident, Sizin bölgələrdə yeni güclərin
yaradılması ilə bağlı qarşımızda proqram xarakterli vəzifə qoydunuz. Bu yöndə işlər davam etdirilir. Astara
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rayonunda ayrılmış ərazidə stansiyanın bünövrəsinin qoyulmasına hazırlıq işləri gedir. Yaxın 1-2 ay ərzində
Sizin razılığınızla orada təməlqoyma mərasimi ola bilər. Eyni zamanda, Şəki rayonunda 90, Bakı şəhərində
106, Naxçıvan şəhərində 90 meqavatlıq stansiyaların quraşdırılması nəzərdə tutulubdur. Naxçıvanda bu ilin
sonuna qədər dizel yanacağı ilə işləyən turbinlərin qaz yanacağına keçirilməsi üçün tədbirlər görülür.
Nəticədə biz bu bölgədə 90, 50, 140 meqavatlıq yeni güclər əldə edəcəyik. İrandan qaz almaq imkanımız
var. Gələn ildən biz Naxçıvanın enerjiyə olan tələbatını tam şəkildə ödəyəcəyik.
İLHAM ƏLİYEV: İrandan alınacaq kredit nə yerdədir?
ETİBAR PİRVERDİYEV: Kreditlə bağlı bütün məsələlər Sizin sərəncamınız əsasında həll
olunubdur. Bankla bağlı problemimiz var. Onlar kreditin açılması üçün bizdən 1 faiz pul istəyirlər. Bu,
böyük məbləğdir. Artıq Beynəlxalq Bankla razılıq əldə etmişik.
İLHAM ƏLİYEV: Həll etmək lazımdır. Kiçikhəcmli stansiyaların biri, deyəsən, bu bölgəyə aiddir,
Xaçmazda olacaqdır?
ETİBAR PİRVERDİYEV: Bəli. Artıq yer ayrılıbdır. Bu bölgənin enerji təchizatı hazırda Giləzi və
Siyəzən xətləri vasitəsilə həyata keçirilir. Bu xətlərdən biri 1950, digəri 1956-cı ildə çəkilmişdir. Onların
vəziyyəti texniki cəhətdən çox yararsızdır, elektrik enerjisinin ötürülməsində ciddi itkiyə məruz qalırıq.
İLHAM ƏLİYEV: Xaçmazda 90 meqavatlıq stansiya quraşdırılandan sonra burada enerji qıtlığı
problemi nə dərəcədə aradan qaldırılacaq? Axı bu stansiya təkcə Xaçmaz üçün deyil, region üçün nəzərdə
tutulubdur.
ETİBAR PİRVERDİYEV: Cənab Prezident, vaxtilə ulu öndərimiz, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə Rusiya ilə Azərbaycan arasında 330 kilovoltluq sistemlərarası xətt çəkilmişdi.
Həmin vaxt Gürcüstanla Azərbaycan arasında da belə bir xətt çəkilmişdi. Təəssüf ki, 1990-cı illərin
əvvəllərində bu xətlərin müəyyən hissəsi dağıdılıbdır.
İLHAM ƏLİYEV: Oğurlanıb satılıbdır. Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyinin bilavasitə iştirakı ilə
bütün müəssisələrin infrastrukturu dağıdılıb, o cümlədən elektrik naqilləri kəsilib satılıbdır. Ölkə
dağıdılırdı. Bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinin iclasında dediyim kimi, biz ancaq hələ bu il 1990-cı ilin
səviyyəsinə gəlib çatmışıq. Görün, Azərbaycana rəhbərlik edən bu bacarıqsız adamlar bizə nə qədər ziyan
vurublar! Onların məqsədi satmaq, dağıtmaq, varlanmaq idi, başqa bir şey yox idi. Yaratmaq, qurmaq
onlara yad bir məsələ idi.
ETİBAR PİRVERDİYEV: Cənab Prezident, elə o vaxt nəzərdə tutulmuşdu ki, Xaçmazda YaşmaDərbənd xəttinin 230 kilovoltluq “Xaçmaz” yardımçı stansiyasına giriş-çıxışı təmin edilsin. Lakin bu layihə
həyata keçirilmədi. Mən Sizə məlumat verəndən sonra göstəriş verdiniz ki, bu yardımçı stansiya tikilsin.
Hazırda İslam İnkişaf Bankı ilə kreditin şərtləri barədə danışıqlar aparılır.
İLHAM ƏLİYEV: Xaçmazda 90 meqavatlıq stansiya tikiləndən sonra burada qış aylarında enerjiyə
tələbat nə dərəcədə yaxşılaşacaq?
ETİBAR PİRVERDİYEV: Cənab Prezident, ciddi şəkildə yaxşılaşacaq, problemlər, demək olar,
tam aradan qalxacaqdır.
İLHAM ƏLİYEV: Mən Şəmsəddin Xanbabayevdən soruşdum, dedi ki, 60 meqavat işlədirlər.
ŞƏMSƏDDİN XANBABAYEV: İndi 35 meqavat işlədirik.
İLHAM ƏLİYEV: Bəs edir?
ŞƏMSƏDDİN XANBABAYEV: Keçən il 45 meqavat işlədirdik. Sayğacları qoyandan sonra 10
meqavat qənaət edirik. Amma qış aylarında 65-70 meqavat lazımdır.
İLHAM ƏLİYEV: Bəs nə qədər alırsınız?
ŞƏMSƏDDİN XANBABAYEV: Az alırıq. Kəndlərdə çatışmır, cədvəllə verilir.
ETİBAR PİRVERDİYEV: Cənab Prezident, əsas tələbat axşamlar 3-4 saat ərzində olacaqdır. Bunu
Abşerondan çatdıra biləcəyik.
İLHAM ƏLİYEV: İtkilər də azalacaqdır.
ETİBAR PİRVERDİYEV: İtkilər çox ciddi şəkildə azalacaqdır.
İLHAM ƏLİYEV: Stansiyalar həm də başqa bölgələrdə - Şəkidə, Naxçıvanda, Bakıda
quraşdırılacaqdır.
ETİBAR PİRVERDİYEV: Cənab Prezident, bütün bölgələrdə texniki itkilər azalacaqdır. Müəyyən
hesablamalar aparmışıq. Xaçmaz bölgəsi ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, 330 kilovotluq yardımçı stansiya
tikildikdən sonra 10/25 meqavat arasında itkilərimiz olacaqdır. Hazırda qışda itkilərimiz 20 meqavata çatır.
İLHAM ƏLİYEV: Hər halda, görülən tədbirlər nəticəsində bu il, gələn il böyük stansiyaların
(“Şimal”, Sumqayıt) tikintisindən sonra Azərbaycanda elektrik enerjisi qıtlığı olmamalıdır.
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Sonra çıxış edən “Azəriqaz” Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müavini NAZİM SƏMƏDZADƏ
Azərbaycan Prezidentinin qarşıya qoyduğu vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 2004-cü ildə və
2005-ci ilin birinci yarısında görülmüş işlər haqqında məlumat verdi. İlk növbədə, bizim qlobal layihəmiz
olan Naxçıvan Muxtar Respublikasını təbii qazla təmin etmək məsələsi qarşımızda qoyulmuşdur. Bir il
ərzində, demək olar ki, 18 layihə üzrə bütün müsabiqələri keçirdik və artıq birinci mərhələdə nəzərdə
tutulmuş işləri tam başa çatdırmaqdayıq. İnşallah, sentyabrın əvvəlində Astara sərhədindən İrana təbii qazın
55 atmosfer təzyiqlə verilməsi və oktyabrın əvvəlindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına çatdırılmasında
işlər, demək olar ki, yekunlaşacaqdır. İndi biz Naxçıvan Muxtar Respublikasında 23 mindən çox abonentə
təbii qaz vermişik. Muxtar respublikada yenidən qurulan istilik-elektrik mərkəzinin qaz təchizatına da nail
olacağıq.
İLHAM ƏLİYEV: Bu bölgəyə ayrılan diqqət ilə tam razıyam. Şimal bölgəsinin tələbatı nə dərəcədə
ödənilir?
NAZİM SƏMƏDZADƏ: Respublikanın şimal bölgəsi əsasən idxal olunan magistral qaz kəmərinin
üzərində yerləşir. Siyəzən rayonundan savayı, digər rayonlar idxal qazı ilə təmin olunur. Hazırda bu
magistral qaz kəmərində lazımi səviyyədə təzyiq var, yəni texniki baxımdan imkan verir ki, biz rayonları
təbii qazla tam təmin edək. Magistral qaz kəməri də, ondan ayrılan qollar da, qazpaylayıcı stansiyalar da
yaxşı vəziyyətdədir. Hazırda şimal bölgəsində 34 minə yaxın abunəçi təbii qazdan istifadə edir. Bu,
təxminən 50-55 faizi təşkil edir.
Cənab Prezident, biz regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramına uyğun olaraq, hər bir bölgə üzrə
texniki-iqtisadi əsaslandırmalar hazırlamışıq. 2008-ci ilə qədər nəzərdə tutduğumuz bu proqramı həyata
keçirmək üçün 180 milyard manatdan artıq vəsait tələb olunur. Proqramı üç mərhələyə bölmüşük. Birinci
mərhələdə təbii qazla keçmişdə təmin olunan rayon mərkəzləri və kəndlərin, ikinci mərhələdə xətlərdə
müəyyən təmir işlərinə ehtiyacı olan kəndlərin, üçüncü mərhələdə indiyədək qazlaşdırılmayan kəndlərin
təbii qazla təmin olunması nəzərdə tutulur. Birinci mərhələ üzrə, işlər əslində tamamlanıb və rayon
mərkəzləri demək olar ki, təbii qazla tam təmin olunubdur. Təkcə Qusar və Xaçmaz rayonlarında
problemimiz var.
İLHAM ƏLİYEV: Onları da həll edin.
NAZİM SƏMƏDZADƏ: Baş üstə, cənab Prezident. Ancaq verilən təbii qazın haqqının ödənişində
vəziyyət yaxşı deyildir.
İLHAM ƏLİYEV: Mən demişəm ki, kimin imkanı yoxdursa, ödəməsin. İndi deyirlər, heç kim
ödəmək istəmir, deyir, mənim imkanım yoxdur.
NAZİM SƏMƏDZADƏ: Biz tapşırıq vermişik ki, aztəminatlı, kasıb ailələrə fərdi yanaşsınlar.
İstərdik, rayon icra hakimiyyətlərinin başçıları da bizə kömək etsinlər. İlin altı aylıq nəticəsinə görə ödəniş
faizi Qusar rayonunda 40 faiz, Quba rayonunda 36 faiz, Dəvəçi rayonunda 23 faiz, Siyəzən rayonunda 22,3
faiz, Xaçmaz rayonunda 26 faiz təşkil edir.
İLHAM ƏLİYEV: Sonuncu yerdə Siyəzən rayonudur. Ancaq deyir ki, qazla problem yoxdur, qazı
100 faiz alırsınız, pulunu da ödəyin. Orta əmək haqqı Azərbaycan üzrə 561 min manat, Siyəzəndə 590 min
manatdır. Qazı da 100 faiz alırlar, amma pulunu vermirlər. Belə şey olar? Siz gərək 100 faiz ödəyəsiniz.
MÖVSÜM BƏDİRXANOV: Baş üstə, çalışarıq.
İLHAM ƏLİYEV: Sizdən soruşdum ki, işsizlik var, dediniz, yoxdur. Əmək haqqı da 590 min
manatdır.
Mən bu yaxınlarda bu məsələyə toxundum, doğrudan da, qiymətlər artdıqdan sonra kasıb təbəqədən
tələb etmək olmaz. Ona görə gərək vətəndaşlar bu işə məsuliyyətlə yanaşsınlar. Kimin imkanı varsa, mütləq
ödəməlidir. Yəqin yerli icra hakimiyyəti orqanları da bilirlər ki, kimin imkanı var, kimin imkanı yoxdur.
Eşidirəm, deyirlər ki, Prezident dedi ödəmə, mən də ödəmirəm, kasıbam, pulum yoxdur. Belə olmaz, gərək
biz yığımı təşkil edək. Bizim qonşu Gürcüstanda 1000 kubmetr qazın qiyməti 150 dollardır, amma yığım
100 faizdir. Bizdə isə 48 dollardır. Orada orta aylıq əmək haqqı bizdəki kimi 120 dollar deyil, aşağıdır.
Gərək vətəndaşlar bu işə məsuliyyətlə yanaşsınlar və yerli orqanlar da kömək etsinlər.
NAZİM SƏMƏDZADƏ: Cənab Prezident, qəribə də olsa, qazın pulunu ödəyən kasıblardır.
İLHAM ƏLİYEV: Görürsünüz, siz kasıb olmayanları möhkəm sıxışdırın.
NAZİM SƏMƏDZADƏ: Siyahılar hazırlayırıq, rayon icra hakimiyyətlərinə təqdim edəcəyik.
İLHAM ƏLİYEV: Hazırlayın. Ödəməyənlərin siyahılarını dərc edin, televiziyada deyin. Qoy,
utansınlar. İmkanı olanlar ödəmirlərsə, qoy utansınlar.
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NAZİM SƏMƏDZADƏ: Cənab Prezident, qaz sayğaclarının quraşdırılması ilə bağlı Sizin
tapşırığınızı yerinə yetiririk. 126 mindən artıq sayğac quraşdırılıbdır. Bu il quraşdırılanlar 55 mindən
yuxarıdır.
İLHAM ƏLİYEV: Sayğac quraşdırılandan sonra fərq görünür? Yəqin qənaət daha çoxdur.
NAZİM SƏMƏDZADƏ: Elə adam var ki, sayğac istəmir.
İLHAM ƏLİYEV: Səbəbi nədir?
NAZİM SƏMƏDZADƏ: Yəni normativdən az çıxır.
İLHAM ƏLİYEV: Bəs deyirsiniz ki, normativlə qışda çox çıxır.
NAZİM SƏMƏDZADƏ: Şimal bölgəsində qaz çox işlənilir.
İLHAM ƏLİYEV: Yəni, normativ real vəziyyətdən daha da əlverişlidir. Bəs, elektrik sayğacları
necə, Şəmsəddin Xanbabayev dedi ki, sayğac quraşdırandan sonra vəziyyət yaxşıdır.
ŞƏMSƏDDİN XANBABAYEV: Cənab Prezident, çox yaxşıdır, kəndlərdə də yaxşıdır. Hamı
razıdır.
NAZİM SƏMƏDZADƏ: Cənab Prezident, biz araşdırmırıq ki, bunun xeyri var, ziyanı var. Biz
proqramı yerinə yetiririk, sayğacları quraşdırırıq.
İLHAM ƏLİYEV: Bunu etməliyik. Bir də bütün texniki işləri başa çatdırmalıyıq. İndi qaz çatmır.
4 milyard kubmetr özümüz hasil edirik, 4,5 milyard kubmetr də alırıq. Əslində, Rusiyanın “Qazprom”
şirkəti ilə bizim müqaviləmiz 5,5 milyard kubmetr idi. İndi onu vermir, məktub yazıb ki, vermirəm. Bizə
qaz başqa haradan gəlsin? Yoxdur. Amma özümüz hasil edəndə olacaq. Ona görə gərək elə edək ki, qaz
tam həcmdə olanda bütün xətlər saz vəziyyətdə olsun. İcra hakimiyyətlərinin başçıları ilə birgə işləyin.
Təkcə bu bölgədə yox, bütün bölgələrdə gərək icra hakimiyyətlərinin başçıları yığıma kömək etsinlər.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müşavirəyə yekun vurdu.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
yekun nitqi
- Müşavirə çox səmərəli oldu, çox vacib məsələlər müzakirə edildi. Əminəm ki, bölgənin indi və
gələcək üçün vacib olan məsələləri bu gün öz həllini tapıbdır və tapacaqdır. İqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrini və gedən prosesləri təhlil etdik. Yolların çəkilməsi, kənd təsərrüfatının, turizmin, sahibkarlığın
inkişafı - bütün istiqamətlərdə işlər daha da sürətlə getməlidir. Görülən işlər məni qane edir, mövcud olan
bütün problemlərə baxmayaraq, çox sürətlə inkişaf edirik. Əlbəttə ki, enerjiyə olan tələbat da daha böyük
həcmdə ödənilməlidir.
Məktəblərin tikintisinə də toxunuldu. Bu, bizim böyük problemimizdir. Azərbaycanda 400-500dən çox məktəb var ki, yararsız vəziyyətdədir, uzun illərdir təmir olunmur. Bəziləri qəza vəziyyətindədir.
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən qəza vəziyyətində olan məktəblərin tikintisi təşəbbüsü irəli sürülmüşdür.
130-dan çox məktəb tikilir. Sentyabrın 15-nə onlar hazır olacaqdır. Amma bununla məsələ bitmir. Bu, çox
böyük, genişmiqyaslı və çox böyük vəsait tələb edən proqramdır. Gələn ilin büdcəsində bunu nəzərdə
saxlamalıyıq. Bizim uşaqlarımız müasir şəraitdə oxumalıdırlar, məktəblərin istilik sistemləri olmalıdır,
uşaqlar qışda üşüməməlidirlər. Partalar, digər ləvazimat olmalıdır. Biz indi bütün məktəbləri internet
sisteminə qoşuruq. 4500 məktəbdə kompüter sinifləri olacaqdır. Kompüter sinfi olan yerdə gərək başqa
şərait də yaxşı olsun. Amma yenə də deyirəm, uzun illər bu sahəyə vəsait az ayrılırdı, yəni imkan daxilində
ayrılırdı. Bu gün imkan var və gələn ilin büdcəsində böyük həcmdə vəsait nəzərdə tutmalıyıq ki,
məktəblərin tikintisi sürətlə getsin. Azərbaycanda yararsız vəziyyətdə olan bir dənə də məktəb
qalmamalıdır.
Bu gün biz daha çox iqtisadi-sosial məsələlərə vaxt sərf etdik və bu da təbiidir. Bu bölgənin böyük
potensialı var. İnkişaf sürətlə gedir. Ancaq eyni zamanda, gərək başqa məsələləri də unutmayaq. İlk
növbədə insanlara qarşı münasibət, diqqət, qayğı yüksək səviyyədə olmalıdır. Mən bütün bölgələrdə
olarkən icra hakimiyyətlərinin başçılarından bunu tələb edirəm. Məmnunam ki, bu sahədə işlər görülür.
Mənə çoxlu ərizələr verilir, şikayət məktubları verilir. Bütün bu məktublar yığılır, təhlil olunur.
Onların, demək olar ki, əksəriyyəti şəxsi məsələlərlə bağlıdır. Kiminsə xəstəsi var, kimsə xahiş edir ki,
müalicəyə göndərilsin. Kiminsə qohumu, yaxud əri, ya qardaşı həbsdədir. Belə məktubların sayı həddən
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artıq çoxdur və xahiş olunur ki, onların işlərinə yenidən baxılsın, yaxud da əfv olunsunlar. Təhlil onu
göstərir ki, əhalini narahat edən ümumi məsələlərin məktublarda əks olunması azalır. Yəni bu, o deməkdir
ki, ümumi məsələlər öz həllini tapır.
Əhalini narahat edən ciddi məsələlər, tutaq ki, elektrik enerjisi, su, qaz, yaxud hansısa bir
ədalətsizlik, belə hallar azalır. Ərizələrdə daha çox xahişlər, müraciətlər səslənir. Bu, müsbət bir haldır və
onu göstərir ki, ölkədə ciddi problemlərin kəskinliyi azalmaqdadır. Bu, görülən işlərin nəticəsində, aparılan
və davam etdirilən islahatlar nəticəsində yaranmış vəziyyətdir. Bütövlükdə onu göstərir ki, ölkə düzgün
istiqamətdə inkişaf edir. Çünki bu məktublar mənə uzun illərdir ki, gəlir. Hələ mən Milli Məclisin deputatı
kimi fəaliyyət göstərəndə həmişə bütün məktublara cavab verirdim, onları təhlil edirdim. Əlbəttə, indi
məktubların sayı qat-qat çoxalıbdır. Təhlil aparanda bunu görürük. Bu da müsbət haldır. Ancaq fərdi
qaydada vətəndaşların ərizələrinə daha da böyük diqqətlə yanaşılmalıdır. Harada imkan varsa, kömək
edilməlidir. İmkan yoxdursa, mərkəzi orqanlara müraciət olunmalıdır. Mən demişəm, əgər insanı heç nə
narahat etmirsə, incitmirsə, o, heç vaxt ərizə ilə saatlarla gözləməyəcək, heç vaxt başqa rayondan, şəhərdən
mən gələn yerə gəlməyəcək. Əgər gəlirsə, deməli, onu doğrudan da nəsə narahat edir. Ona görə, insanlara
diqqət göstərmək, onlara xidmət etmək bizim vəzifəmizdir və icra hakimiyyətlərinin başçılarından tələb
edirəm ki, bu məsələyə daim böyük diqqət göstərsinlər.
Parlament seçkiləri yaxınlaşır, noyabr ayında seçkilər keçiriləcəkdir. Seçkilərə hazırlıq çox yaxşı
gedir. Lazım olan bütün məsələlər öz həllini tapır. Bilirsiniz ki, bir müddət bundan əvvəl mən seçki
praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair Sərəncam imzaladım. Artıq seçki kampaniyasına başlanmışdır.
Kampaniya çox rahat, sakit keçir. Artıq yüzlərlə insan seçki vərəqələrini almışlar. Deputatlığa namizəd
olmaq, parlamentə seçilmək istəyirlər. Bu, onu göstərir ki, seçkilərə və seçkilərin ədalətli keçiriləcəyinə
insanların inamı çox böyükdür. Əgər bu olmasaydı, indiyədək 400-500 insan öz namizədliyini irəli
sürməzdi. Özü də onların tam əksəriyyəti cəmiyyətdə o qədər də tanınmayan insanlardır. Əgər onlar öz
namizədliklərini irəli sürürlərsə, deməli inanırlar ki, seçkilər ədalətli keçəcəkdir. Bu, həqiqətən də belədir.
Mən əminəm ki, seçkilər ədalətli keçəcək, Azərbaycan xalqının iradəsi, 2003-cü ildə keçirilmiş prezident
seçkilərində olduğu kimi, tam mənada öz əksini tapacaqdır.
Yerli icra orqanlarından tələb edirəm ki, seçkilərin ədalətli, şəffaf keçirilməsi üçün şərait
yaratsınlar. Bütün namizədlərə eyni şərait yaradılmalıdır. Mitinqlərin keçirilməsi üçün, namizədlərin
insanlarla görüşlərini təşkil etməsi üçün lazımi şərait yaradılmalıdır, heş bir maneçilik törədilməməli, heç
bir məhdudiyyət qoyulmamalıdır. Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır. Yaxşını pisdən ayıra bilir və
dəstəklədiyi namizədə öz səsini verəcəkdir. Yerli icra orqanları seçki prosesinə müdaxilə etməməlidirlər.
Şəraiti yaratmalıdırlar, amma bu prosesə müdaxilə etməməlidirlər. Biz seçkiləri ən yüksək səviyyədə
keçirməliyik və keçirəcəyik də. Əminəm ki, yeni formalaşacaq parlament Azərbaycan xalqının iradəsini
əks etdirəcəkdir. Xalqın arzularını yerinə yetirəcək və Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına növbəti
böyük və güclü təkan veriləcəkdir.
Mən bir daha demək istəyirəm ki, bu müşavirə çox səmərəli keçdi. Sizi bir daha əmin etmək
istəyirəm ki, Azərbaycanın Prezidenti kimi mən öz vəzifə borclarımı bundan sonra da inamla yerinə
yetirəcəyəm. Mən xalqın dəstəyinə, inamına arxalanıram. Mənim güc mənbəyim də xalqdır. Xalq məni
seçib, mənə inanıb, mən də gərək xalqa ləyaqətlə xidmət edim və bunu etməyə çalışıram.
Sizə də tövsiyə edirəm ki, öz yerinizdə səmərəli işləyəsiniz. Mövcud olan bütün problemləri həll
edəsiniz, insanlara daha böyük diqqətlə yanaşasınız ki, biz ölkəmizi daha da gücləndirək, zəngin və qüdrətli
dövlətə çevirək. Bu işdə sizin hamınıza uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
AZƏRTAC
2005, 29 iyul
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Qusar rayonu
Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
(27 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 27-də Qusar rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Qusar şəhərinin mərkəzindəki Heydər bağında ulu öndərin abidəsini
ziyarət etdi və gül dəstəsi qoydu.
AZƏRTAC
2008, 27 sentyabr

128

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Bulaq kompleksinin açılışı
(27 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 27-də Qusar şəhərində əhalini içməli
su ilə təchiz etmək üçün çəkilmiş yeni su xətlərini birləşdirən Bulaq kompleksinin rəmzi açılışında iştirak
etmişdir.
Dövlətimizin başçısı şəhərdə su təchizatı sisteminin yenidən qurulması layihəsi ilə tanış oldu.
Bildirildi ki, 205 millimetrlik borularla çəkiləcək ana su xəttinin uzunluğu 1525 metr olacaqdır. Həmin
xətdən su şəhərin müxtəlif küçələrinə paylanılacaqdır.
Prezident İlham Əliyev düyməni basdı və bulaq kompleksini işə saldı.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Qusar şəhərinin əhalisini çoxdan narahat edən içməli su
probleminin aradan qaldırılması məqsədi ilə son 6 ay ərzində əməli tədbirlər görülmüş, 13 min metrədək
müxtəlif diametrli su xətləri çəkilmişdir.
AZƏRTAC
2008, 27 sentyabr
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Qusarda Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
(27 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 27-də Qusar şəhərində Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı
olmuşdur.
Mərasimdə iştirak edən Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi və komplekslə
tanış oldu.
Şəhərin ən mənzərəli yerində, meşə kənarında tikilmiş bu kompleksin təməli 2005-ci ilin iyulunda
Azərbaycan Prezidenti tərəfindən qoyulmuşdu.
14 hektar ərazidə yerləşən kompleksin əsas korpusunun ümumi sahəsi 5 min kvadratmetrdir. Bu
korpusda universal 1530 və 450 yerlik tribunaları olan iki idman salonu, 25 metrlik üzgüçülük hovuzu,
stolüstü oyunlar üçün otaqlar, trenajor salonu, yeməkxana, yardımçı otaqlar yerləşir. Üzgüçülük hovuzunda
isə yarışları 316 nəfər izləyə biləcəkdir.
Kompleksin ərazində iki ədəd tennis kortu və dördnəfərlik kotteclər yerləşir. Ərazidə geniş və
yaraşıqlı istirahət parkı salınmışdır.
Prezident İlham Əliyev gənclərin nümunəvi çıxışlarını izlədi, kompleksin ərazisini gəzdi.
AZƏRTAC
2008, 27 sentyabr
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Qusar rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(27 sentyabr 2008-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 27-də Olimpiya İdman Kompleksinin açılış
mərasimindən sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Rayon ağsaqqalı NAZİR AĞALİYEV dövlətimizin başçısını salamlayaraq dedi:
- Hörmətli cənab Prezident!
“Mən həmişə qusarlılarla olacağam, qusarlıların problemlərini həll edəcəyəm” sözlərini demiş
Prezidenti bu gün Qusarda görməyimizə çox şadıq. Bütün qusarlılar adından Sizi salamlayıram və “Xoş
gəlmisiniz!” deyirəm.
Cənab Prezident, deyirlər, yağış bərəkət rəmzidir. Bu gün Qusarda yağan yağışı Sizin Azərbaycan
xalqı, o cümlədən qusarlılar üçün yaratdığınız, həyata keçirdiyiniz, memarı olduğunuz regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlət proqramına uyğun olaraq gətirdiyiniz bərəkət kimi qəbul edirik. Bu gün yağan
yağışı, sözsüz ki, Sizin proqramınız əsasında və regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının
ikinci mərhələsində Qusar üçün görüləcək işlərin xoş müjdəsi kimi qəbul edirik.
Cənab Prezident, çox şadıq ki, Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycan Respublikası çiçəklənir,
inkişaf edir, dövlətin iqtisadi gücü, müdafiə qabiliyyəti güclənir, xalqın güzəranı gündən-günə yaxşılaşır.
Bu, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin qurduğu müasir Azərbaycanın və Azərbaycan dövlətinin idarəetmə
strategiyası və taktikasının Sizin tərəfinizdən uğurla həyata keçirilməsinin rəmzidir. Sizin memarı
olduğunuz regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı respublikada uğurla həyata keçirilir. Biz
televiziyanı, mətbuatı gündəlik izləyirik. Ayrı-ayrı regionlarda, bölgələrdə gedən böyük quruculuq işləri,
Sizin iştirakınızla açılan obyektlər sübut edir ki, Siz xalqa qulluq edən Prezidentsiniz. Biz buna çox şadıq.
Qusarda görülən işlərdən söhbət açarkən, deməliyik ki, Sizin Qusar üçün yaratdıqlarınız insanların
yadından heç vaxt silinməyəcəkdir. Birinci növbədə, sizin tövsiyəniz əsasında Qusarda tikilən bu Olimpiya
İdman Kompleksi qusarlı idmançılar üçün, Qusar camaatı üçün böyük töhfədir. Eyni zamanda, Sizin şəxsi
təşəbbüsünüz əsasında Qusarda tikilən Dağ-Xizək Kompleksi qusarlıların yadından çıxmayacaqdır. Bunun
Qusarın gələcək inkişafı üçün böyük önəmi olacaqdır. Burada 5 min nəfərə yaxın qusarlı işlə təmin
olunacaq. Bu, qusarlıların gələcək sosial həyatı üçün böyük önəm daşıyır.
Eyni zamanda, yəqin gələndə baxmısınız, Qusarda asfalt döşənmiş işıqlı yollar, yeni salınan
xiyabanlar, məhəllə parkları, “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” layihəsi çərçivəsində Heydər Əliyev
Fondunun sifarişi ilə tikilən və tikilməkdə olan, təmir edilmiş onlarca məktəb, eləcə də Sizin proqramınız
əsasında Qusarın kəndlərində tikilən onlarca elektron ATS Sizin qusarlılara, ümumiyyətlə, Azərbaycan
xalqına verdiyiniz töhfədir. Bizim məlumatımız var ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı Sizin
ikinci proqramınız hazırlanır. Bayaq dediyim kimi, Siz həmişə qusarlılarlasınız, qusarlıların problemləri
sizin probleminizdir. Biz belə başa düşürük. Çox güman ki, Qusar bundan sonra yeni start götürəcək, daha
da çiçəklənəcəkdir. Qusarın inkişaf etməsinə söz ola bilməz.
Möhtərəm Prezident, yeri gəlmişkən, bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Qusarlıların bir xahişi
var. SDK-Həzrə sərhəd yolunun üstündə 21 kənd yerləşir. Təxminən 15 min əhali o yoldan istifadə edir.
Eyni zamanda, o yolun üstündə sərhəd zastavaları yerləşmişdir. Çoxdan salınmış yoldur, dağlardan keçir.
O yol müəyyən vaxtdan sonra öz-özünə tamamilə dağılacaqdır. Xahiş edirik, tapşırıq verəsiniz ki, bu yol
yenidən çəkilsin.
İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənə məruzə ediblər, mən artıq göstəriş vermişəm,
yaxın zamanlarda bu yol yenidən çəkiləcək və orada insanlar daha da rahat yaşayacaqlar. Deyə bilərəm ki,
Qusarın gələcək inkişafı üçün nə lazımdırsa, biz onu edəcəyik.
Siz mənim Qusara səfərlərimi və görüşlərimi yaxşı xatırlayırsınız. Mən hər görüşdə demişəm və
bu gün də demək istəyirəm ki, Qusarın inkişafı çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Həm qusarlılar üçün, həm də
bütün Azərbaycan üçün. Belə gözəl Olimpiya İdman Kompleksinin tikintisi bir daha onu göstərir ki, Qusara
xüsusi diqqət, məhəbbət var. Burada həm idmanla məşğul olmaq üçün, həm də istirahət etmək üçün bütün
imkanlar var. Bu, eyni zamanda böyük bir turizm mərkəzidir. Burada kotteclər, mehmanxana, trenajor
zalları, üzgüçülük hovuzu, gözəl idman zalları var. Yəni həm Qusar idmançıları üçün, həm də rayon
sakinləri üçün çox gözəl şərait yaradılıbdır. Mən bütün rayon sakinlərinə tövsiyə edirəm ki, öz
sağlamlıqlarını möhkəmləndirmək üçün bu kompleksdən səmərəli istifadə etsinlər.
Qusarda bütün başqa məsələlər də həll olunur. Mən keçən dəfə buraya 2005-ci ildə gəlmişdim. O
ildən bu günə qədər çox böyük dəyişikliklər var. Siz bunu yaxşı bilirsiniz, görürsünüz. Həm sənaye
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müəssisələri tikilir, həm məktəblər tikilir. Bu gün mən yeni xəstəxananın təməlini qoyacağam. Orada həm
gözəl şərait, bütün lazımi avadanlıq olacaq, həm də, ən müasir tibbi xidmət göstəriləcəkdir. İdman
kompleksi tikilibdir, Dağ-Xizək Kompleksi beynəlxalq səviyyədə tikiləcəkdir. Biz bunun tikintisi üçün
Avstriyadan qabaqcıl memarlıq şirkətlərini dəvət etmişik. Orada həm turistlər üçün, həm də yerli insanlar
üçün bütün şərait yaradılacaqdır. Azərbaycan dövləti bu işə yüz milyonlarla dollar həcmində vəsait qoyur
ki, orada çox müasir, dünya səviyyəli turizm mərkəzi yaradılsın. Ondan nəinki qışda, yay aylarında da
səmərəli istifadə etmək mümkün olacaqdır. Həm burada yaşayan insanlar üçün iş yeri yaradılacaqdır, həm
də rayonun inkişafına böyük töhfə veriləcəkdir. Düzdür, indi Azərbaycan dövlətinin imkanları böyükdür.
Biz Qusarın inkişafına bundan sonrakı illərdə də böyük investisiyalar qoyacağıq. Ancaq hər rayon öz daxili
imkanlarından, öz potensialından istifadə etməlidir. Qusar turizm üçün çox gözəl bir yerdir.
XXX
Sonra söhbət Olimpiya İdman Kompleksinin daxilində masa ətrafında davam etdirildi.
İLHAM ƏLİYEV: Burada belə gözəl şərait var. Gərək bu şəraitdən istifadə edək. Böyük restoran
var, burada istənilən tədbiri keçirmək üçün bütün imkan var. Mən çox şadam ki, bu kompleksin açılışında
biz bərabər iştirak edirik. Biz bu kompleksin timsalında Qusarda gedən abadlıq, quruculuq işlərini görürük.
Bu işlər daha da sürətlə getməlidir. Bunun üçün bütün imkanlar var. Siz, burada yaşayan insanlar yaxşı
görürsünüz ki, Qusar necə sürətlə inkişaf edir, abadlaşır, müasirləşir.
Burada yeni sənaye müəssisələri tikilməlidir. Əlbəttə, turizm və kənd təsərrüfatı növbəti illərdə
yəqin ki, əsas istiqamət olmalıdır. Mən artıq qeyd etdim ki, burada Azərbaycanın böyük turizm mərkəzi
yaradılır. Bu ilin büdcəsində vəsait nəzərdə tutulubdur. Gələn ilin büdcəsində əlavə vəsait olacaqdır. Böyük
tikinti işləri aparılacaqdır. Bu tikinti zamanı burada yaşayan insanlar işlərdə iştirak edəcəklər. Yəqin ki,
artıq iştirak edirlər. Bu da yeni iş yerləri deməkdir. Bu turizm mərkəzi işə düşəndən sonra Qusar beynəlxalq
turizm mərkəzinə çevriləcəkdir. Mən vəzifə qoymuşam ki, Dağ-Xizək Kompleksi dünyanın yüksək
səviyyəsində olmalıdır. Ondan aşağıda olmamalıdır və biz buna nail olacağıq.
Bu gün Qusara içməli suyun gətirilməsini qeyd etdik. Bu da böyük problemdir və təkcə Qusarda
deyil, başqa şəhərlərdə də var. Azərbaycanda içməli su problemi var. Biz bunu həll etməyə çalışırıq və
əminəm ki, Qusarda yeni tikilmiş su kəməri öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Qusarın inkişafı üçün lazım
olan bütün başqa tədbirlər də görüləcəkdir.
Siz qeyd etdiniz ki, növbəti iqtisadi inkişaf proqramı gözlənilir. Artıq bu proqramın ilkin
parametrləri hazırdır. Bu proqramda hər bir rayon üzrə xüsusi tədbirlər planı olacaqdır. Hər bir rayonun
probleminin həlli üçün lazımi tədbirlər görüləcəkdir. Əlbəttə ki, Qusar rayonunun inkişafı da burada
nəzərdə tutulacaqdır. Həm rayon mərkəzinin, həm də kəndlərin abadlaşması. Dediyiniz avtomobil yolunun
çəkilməsinin çox böyük təsiri olacaqdır. Yol çəkilən kimi canlanma baş verir, insanlar özlərini daha da
rahat hiss edirlər.
İndi biz Bakıdan Qusara avtomobil yolu çəkirik. Mən bu gün buraya gələrkən yolda dayandım,
işlərlə maraqlandım. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda bölgədə beton yol çəkilir. Beton yol həm də möhkəmdir.
İnşaatçılar 30 illik zəmanət verirlər ki, otuz il ərzində o yola heç nə olmayacaqdır. Digər tərəfdən, bu, çox
sürətli və dördzolaqlı yoldur. Köhnə yol ikizolaqlıdır və əlbəttə, nəqliyyat üçün təhlükəli idi. Bu,
dördzolaqlı olacaq, ortada ayırma xətti olacaqdır. Bu, nəqliyyatın təhlükəsizliyi və rahatlıq üçün də çox
vacib rol oynayır. Qusardan başqa rayonlara, Bakıya tez bir zamanda gedib-gəlmək mümkün olacaqdır.
Mən şübhə etmirəm ki, bu yol çəkiləndən sonra təkcə Qusar deyil, bütün ətraf rayonlar daha da sürətlə
inkişaf edəcəkdir.
Bizim planlarımız aydındır, açıqdır, bunu hamı bilir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
proqramı uğurla başa çatır. Proqramda nəzərdə tutulmuş bütün vəzifələr yerinə yetirilibdir. Növbəti beş il
ərzində qalan məsələlər yerinə yetiriləcəkdir. İnfrastruktur layihələri, iqtisadi layihələr, sənaye
kompleksinin yaradılması, müasirləşməsi, sosial məsələlərin həlli. Bax, Qusarda tikilmiş məktəblər bizim
sosial siyasətimizin əlamətidir. Bu gün təməlini qoyacağımız böyük xəstəxana burada yaşayan insanlara
xidmət göstərəcəkdir. Müalicə üçün Bakıya, başqa yerlərə getmək lazım olmayacaq, müasir avadanlıq
quraşdırılacaqdır. İnsanlar həm müayinə olunacaq, həm müalicə alacaq, həm də cərrahiyyə şöbəsi
olacaqdır. Bu, insanların sağlamlığı üçün çox mühüm rol oynayacaqdır.
Gözəl idman kompleksi tikildi ki, uşaqlar, cavanlar idmanla məşğul olsunlar. Mən çox sevinirəm
ki, Azərbaycanda gənclər idmana çox böyük meyil göstərirlər. İdmanla məşğul olan həm fiziki cəhətdən,
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həm də mənəvi cəhətdən sağlam olur, vətənpərvərlik ruhunda yaxşı tərbiyə alır, pis vərdişlərdən uzaq olur.
Bizə lazımdır ki, cavanlarımız sağlam böyüsünlər və cəmiyyət, ölkə üçün dəyərli vətəndaşlar olsunlar. Bu
baxımdan belə komplekslərin çox böyük rolu var.
Bütövlükdə Azərbaycanın bütün başqa yerlərində olduğu kimi, bu rayonda da ictimai vəziyyət çox
yaxşıdır. Burada insanlar rahat yaşayırlar. Mən çox istəyirəm ki, daha da yaxşı yaşasınlar. Azərbaycanda
bütün millətlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır. Bax, Azərbaycanın xüsusiyyəti bundan ibarətdir. Heç
bir ayrı-seçkilik, heç bir fərq qoyulmur. Narahatlıq doğuran heç bir məsələ yoxdur. Bu, həm bizim bütün
insanların ürəyində olan duyğulardır, həm də dövlət siyasətidir. Azərbaycanın dövlət siyasəti bu istiqamətdə
çox birmənalıdır. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar eyni hüquqlara malikdir, bərabər hüquqludur. Bizim
xoşbəxtliyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bütün xalqlar mehriban şəkildə, bir ailə kimi yaşayır.
Qusarda bizim ləzgi qardaşlarımız yaşayırlar. Əksəriyyəti onlar təşkil edirlər. Onlar öz vətənlərində
yaşayırlar, öz vətənlərinin imkanlarından istifadə edirlər. Azərbaycanın inkişafı üçün, müstəqilliyimizin
möhkəmlənməsi üçün ləzgi qardaşlarımızın keçmişdə çox böyük xidmətləri olubdur və bu gün də belədir.
Mən çox istəyirəm ki, burada həyat səviyyəsi daha da yaxşı olsun. Burada həm qabaqcıl
texnologiyalar tətbiq olunsun, həm də sənaye məsələləri, iqtisadi, sosial məsələlər həll olunsun ki,
insanların həyat səviyyəsi yaxşı olsun. Düzdür, bütün ölkədə aparılan sosial və iqtisadi islahatlar
nəticəsində həyat səviyyəsi yüksəlibdir. Ancaq mən istəyirəm ki, daha da yüksəlsin, Azərbaycan
vətəndaşları çox yaxşı həyat səviyyəsinə malik olsunlar. Bunu etmək üçün bizim bütün imkanlarımız var.
Bizim çox güclü dövlət siyasətimiz var, dövlətçilik ənənələri möhkəmlənir. Müstəqil ölkə kimi Azərbaycan
özünü dünya miqyasında tanıtdırıbdır. Bizim bütün qonşu dövlətlərlə çox yaxşı, bərabər münasibətlərimiz
var. İqtisadi islahatlar sürətlə gedir, neft, qaz kimi təbii sərvətlərimiz var, maddi imkanlarımız artır. Son
beş ildə büdcəmiz on dəfədən çox artıbdır. 2009-cu ilin büdcəsi 2003-cü ilin büdcəsindən 15 dəfə böyük
olacaqdır. Bu da reallıqdır. Bütün bu vəsait insanların sosial məsələlərinin həllinə yönəldilir.
Bu işlər hər bir rayonda görülür. Bildiyiniz kimi, mən rayonlara tez-tez gedirəm, vəziyyətlə tanış
oluram. Mən Qusara 2005-ci ildə gəlmişdim, olan dəyişiklikləri görürəm. Mən məlumat alıram, ondan
əvvəl də bilirdim ki, vəziyyət necədir, hansı məsələlər var, insanları hansı problemlər narahat edir, əlavə nə
edilməlidir ki, burada hər şey daha da yaxşı olsun və bunu edirik.
Deyə bilərəm ki, bölgələrin inkişafı mənim üçün ən prioritet məsələlərdən biridir. Düzdür, ölkənin
qarşısında müxtəlif problemlər var. Biz təhlükəsizliyimizi təmin etməliyik, müdafiə gücümüzü artırmalıyıq,
iqtisadi, siyasi islahatları aparmalıyıq. Beynəlxalq münasibətlərə çox ciddi yanaşmamız var və Azərbaycan
xarici siyasət baxımından çox uğurlu addımlar atıbdır. Amma bununla bərabər, insanların gündəlik həyatı,
gündəlik yaşayışı əsasdır. Mən həmişə demişəm, bu gün də deyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları bax, bu
gün yaxşı yaşamalıdır. Bəziləri hərdən deyir ki, 10-20 ildən sonra yaxşı olacaqdır. Olsun, əlbəttə, yaxşı
olacaqdır. İndi də yaxşıdır. Sadəcə, deyə bilərəm ki, mən Azərbaycanda mövcud olan vəziyyəti çox yüksək
qiymətləndirirəm. Ancaq biz qabağa getməliyik, irəliyə baxmalıyıq ki, daha nə etməliyik, hansı işlər
görməliyik. Bax, mən bu barədə fikirləşirəm. Bilirəm ki, bu, sizi də düşündürür. Amma belə bir səmimi
söhbətdə fikir mübadiləsi nəticəsində təbii ki, yaxın zamanda əlavə tədbirlər haqqında qərarımızı verəcəyik.
O ki qaldı yola, hesab edin ki, yol məsələsi həll olunubdur. Yaxın zamanlarda rayon icra
hakimiyyətinə vəsait ayrılacaq və icra hakimiyyəti özü bu işləri aparar. Əgər Nəqliyyat Nazirliyinin bu
işləri reallaşdıran qurumlarından yardım lazım olarsa, deyərsiniz, bunu birlikdə edərik. Əgər başqa belə
kənd yolları varsa, onlara da diqqət göstərmək lazımdır.
AĞSAQQAL: Çox sağ olun. Hər şey çox yaxşıdır. Pensiyalar da artıbdır.
İLHAM ƏLİYEV: Düzdür, artırmışıq, amma yenə də artırmalıyıq. Son beş ildə bir neçə dəfə
artırmışıq. İndi minimum pensiya 75 manat olubdur. Bir neçə il bundan əvvəl 10 manat idi. Amma indi 75
manatdır. Əlbəttə, 10 manata baxanda 75 manat yaxşıdır. Amma daha da yaxşı olacaqdır.
NAZİR AĞALİYEV: Cənab Prezident, işlər belə sürətlə getsə, Qusar 2-3 il ərzində cənnətə
dönəcəkdir. Çünki Qusarda son vaxtlar gedən quruculuq işləri, ayrı-ayrı sahələrdə görülən tədbirlər bunu
deməyə əsas verir.
İLHAM ƏLİYEV: Bir daha deyirəm, dövlət gözəl təbiəti, iqlimi, təbii şəraiti olan rayonda həm
turizmin, həm də kənd təsərrüfatının inkişafı, emal müəssisələrinin yaradılması, sosial məsələlərin həlli
üçün investisiya qoyur və qoyacaqdır. Qusar sözün əsl mənasında ən qabaqcıl rayonların birinə
çevrilməlidir. Mən də sizə söz verirəm ki, buna nail olmaq üçün öz səylərimi əsirgəməyəcəyəm.
Sizi bir daha salamlayıram və qarşıdan gələn Ramazan bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm.
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Balaqusar kəndinin şagirdləri dərs ilinə yeni binada başlamışlar
(27 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 27-də Prezident İlham Əliyev Qusar rayonunun Balaqusar
kənd orta məktəbinin yeni binası ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, məktəbin binası qəza vəziyyətində olması burada
normal tədris prosesinin normal təşkilinə imkan vermişdi. Bunu nəzərə alaraq, 2007-ci ildə Heydər Əliyev
Fondunun sifarişi ilə 500 şagird yerlik yeni binanın tikintisinə başlanmış və o, 2008-ci il sentyabrında
istifadəyə verilmişdir. 25 sinif otağından əlavə, məktəbdə geniş idman salonu, fənn kabinetləri, kompyuter
otağı, atıcılıq tiri, akt salonu, kitabxana var. Bina mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi ilə də təchiz olunmuşdur.
Həyətdə geniş stadion, voleybol və basketbol meydançaları tikilmişdir. Məktəbin qarşısında 1300
kvadratmetrdən artıq sahəyə plitə döşənmiş, dekorativ ağaclar əkilmiş, oturacaqlar qoyulmuş, müasir
işıqlandırma sistemi qurulmuşdur.
Ümumiyyətlə, 2000-2008-ci illər ərzində Qusar rayonunda müxtəlif maliyyə mənbələri hesabına 6
məktəb tikilmiş, 7 məktəb əsaslı təmir edilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti hesabına isə 2003-2008ci illərdə 1920 şagird yerlik yeddi yeni məktəb tikilmiş, 240 şagird yerlik Samur qəsəbə məktəbinin və 500
şagird şəhər 1 nömrəli orta məktəbin binaları əsaslı təmir olunmuşdur.
AZƏRTAC
2008, 27 sentyabr
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Qusarda mərkəzi rayon xəstəxanasının təməli qoyulmuşdur
(27 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 27-də Qusarda mərkəzi rayon xəstəxanasının təməli
qoyulmuşdur. Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı xəstəxananın baş layihəsi ilə tanış oldu. Məlumat verildi ki, layihə üzrə 230
çarpayılıq olacaq xəstəxana 2,5 hektar ərazidə yerləşəcəkdir. Burada cərrahiyyə, reanimasiya, diaqnostika,
ultrasəs müayinəsi, stasionar diaqnostika, yoluxucu xəstəliklər, doğum şöbələri, vərəm dispanseri
olacaqdır. Yeni səhiyyə ocağı ən müasir avadanlıqla təchiz ediləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev gilizi təmələ qoydu və beton qarışığı tökdü. Dövlətimizin başçısı
inşaatçıları təbrik edərək dedi:
-İnşaalah, iki ildən sonra burada gözəl xəstəxana olacaqdır. Siz burada gözəl xəstəxana
tikəcəksiniz. Bunu yaxşı keyfiyyətlə tikməlisiniz, yüksək standartlara cavab verməlidir. Burada yerli
insanlar işləyəcək, işlə təmin ediləcəkdir. Bu, bölgənin ən böyük xəstəxanası olacaqdır. Ona görə də hər bir
iş keyfiyyətli olmalıdır. İnşallah, açılışına gəlib özüm yoxlayacağam. Bir daha təbrik edirəm.
XXX
Bununla da Prezident İlham Əliyevin Qusar rayonuna səfəri başa çatdı.
AZƏRTAC
2008, 27 sentyabr
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizin şimal bölgəsinə səfəri
Siyəzəndə görüşlər
(20 iyul 2004-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 20-də respublikamızın şimal bölgəsinə
səfərə getmişdir.
AzərTAc xəbər verir ki, prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanın bütün bölgələrinin inkişafına
xüsusi diqqət yetirəcəyini bəyan edən İlham Əliyevin dövlət başçısı kimi fəaliyyətə başladığı müddətdə
ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi üçün gördüyü tədbirlər, o cümlədən regionların
inkişafına dair Dövlət Proqramının qəbul olunması, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasına yönələn digər
addımlar böyük razılıqla qarşılanmışdır.
Prezident İlham Əliyevin Siyəzən sakinləri ilə səmimi görüşü də elə bu mövzularla bağlı idi.
Mədəniyyət sarayının qarşısına toplaşan minlərlə şəhər sakini Prezident İlnam Əliyevi və xanımı Mehriban
Əliyevanı böyük hörmət və ehtiramla, hərarətli alqışlarla qarşıladılar.
Dövlətimizin başçısı burada rayon sakinləri ilə görüşdü. Onlar Prezident İlham Əliyevin yenidən
Siyəzənə gəlməsini yüksək qiymətləndirərək dedilər ki, prezident seçkilərindən ötən müddət ərzində
rayonda sosial-iqtisadi sahədə xeyli iş görülmüş, yeni iş yerləri yaradılmışdır. Hazırda əlillər üçün
beşmərtəbəli bina inşa edilir. Prezident seçkiləri ərəfəsində Sizin iştirakınızla açılmış kərpic zavodunda
xeyli işçi çalışır və onların orta hesabla aylıq əmək haqları 493 min manat təşkil edir.
Siyəzənlilər 20 il əvvəl ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin buraya səfəri zamanı keçirilən
görüşləri əks etdirən fotoşəkil Prezident İlham Əliyevə təqdim etdilər.
Rayon ağsaqqalı Prezident İlham Əliyevə müraciətlə dedi:
- Hörmətli Prezident, bu gün minlərlə neftçi, əməkçi, ziyalı Sizinlə ürəklərimizi iftixarla dolduran
görüşə gəlmişdir. Xalqımızın böyük oğlu, bizim əbədi məhəbbətimizə çevrilmiş Heydər Əliyev də
Azərbaycanımızı qarış-qarış gəzər, onun şəhər və rayonlarında olardı. Onun gəlişindən sonra şəhər və
rayonlarda zavodlar, fabriklər, yaşayış binaları inşa olunar, adamlar özlərinə fərdi evlər tikərdi,
avtomobillər alar, övladlarına toy edərdilər.
Bu gün bizim həyatımızda ən gözəl, ən yaddaqalan günlərdəndir. Cənab İlham Əliyev prezident
seçkiləri ərəfəsində bizi yad etmiş və ondan sonra Siyə-zəndə yeni nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Sizin
iştirakınızla Siyəzən kərpic zavodu istifadəyə verilmiş, neçə-neçə yeni iş yerləri yaradılmışdır və hazırda
yeni obyektlər inşa edilir.
Əziz Prezident, Siz xalqımızın böyük oğlu, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin böyük
siyasətinin davamçısı olduğunuzu sübut etdiniz. Mən Sizə şərfli və məsuliyyətli Prezidentlik vəzifəsində
böyük uğurlar və həyat yollarında Allah-təaladan Sizə əmin-amanlıq diləyirəm.
***
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev siyəzənlilər qarşısında çıxış etdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
çıxışı
— Əziz siyəzənlilər!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Burada mənim ünvanıma deyilən bütün xoş sözlərə görə
sizə öz təşəkkürümü bildirirəm.
Bu şəkil doğrudan da gözəl xatirədir. Bu şəkil xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 20 il
əvvəl Siyəzənə gəlişini əks etdirir. Burada, onun arxasında mən özümü görürəm. Bu, bir növ rəmzi məna
daşıyır. Mən seçkilərdən əvvəl Siyəzəndə olarkən, seçicilərlə görüşərkən demişdim ki, əgər mənə etimad
göstərilərsə, Heydər Əliyevin yolunu davam etdirəcəyəm. İndi bu yolu davam etdirirəm. Bu şəkil də, bir
növ, onun təzahürüdür ki, Heydər Əliyevin siyasəti yaşayır, davam edir. 20 ildən sonra biz məhz həmin
yerdə yenə görüşürük.
Azərbaycan 20 il bundan əvvəl də uğurla inkişaf edirdi və bu gün də uğurla inkişaf edir. O vaxt
başqa bir ictimai-siyasi quruluş idi, Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi. Əlbəttə, öz siyasətini mövcud olan
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quruluşa uyğunlaşdırmalı idi. Amma buna baxmayaraq, xalqımızın lideri Heydər Əliyev o dövrdə də
Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı üçün böyük xidmətlər göstərmişdir. Azərbaycanda güclü sənaye potensialı
məhz o illərdə yaranmışdır.
O cümlədən neft sənayesində. Siyəzən də neftçilər şəhəridir. Burada böyük mədənlər var, böyük
işlər görülübdür. Bu gün Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır, müstəqil dövlət kimi bütün sahələrdə
öz siyasətini tam sərbəst, azad şəkildə həyata keçirir.
Mən bizim oktyabr ayındakı görüşümüzü bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Siz mənə etimad
göstərdiniz, mənə səs verdiniz. Seçkidən keçən dövr ərzində bütün verdiyim vədlər öz həllini tapır. Atılan
bütün addımlar Azərbaycan xalqının gələcəyi naminədir. Müxtəlif proqramlar qəbul edilibdir, regional
inkişaf proqramı həyata keçirilir. Mənim də regionlara səfərlərim bu proqramların icrası ilə bağlıdır. Bir
var ki, proqramı qəbul edəsən, gözəl qərarlar qəbul edəsən, bir də var ki, onun icrası uğurla getsin. Məni ən
çox maraqlandıran məhz ikinci cəhətdir. Görürəm ki, bu proqramlar öz həllini tapır.
Regionların inkişafına dair proqramın əsas istiqamətlərindən biri də yeni iş yerlərinin açılmasıdır
və bu proses də uğurla gedir. Mənə indi məlumat verildi ki, Siyəzən rayonunda da bu istiqamətdə çox
uğurlu addımlar atılıbdır. Burada seçkilərdən əvvəl açılmış kərpic zavodu da fəaliyyət göstərir. Ümid
edirəm ki, bundan sonra yeni müəssisələr yaranacaq, insanlarımız işlə təmin olunacaqlar. Sosial məsələlər
öz həllini tapacaqdır.
Sizə deyə bilərəm ki, seçkidən keçmiş dövr ərzində bütün istiqamətlərdə uğurlar var. Biz düz
yoldayıq, ölkəmizi düzgün istiqamətdə inkişaf etdiririk. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycan öz yerini
gücləndirir, möhkəmləndirir. Mən heç şübhə etmirəm ki, biz gələcəkdə qarşımızda duran bütün məqsədlərə
nail olacağıq, ölkəmizi gücləndirəcək, hərtərəfli inkişaf etdirəcəyik. Mən bu yolda sizin hamınıza uğurlar
arzulayıram, cansağlığı, xoşbəxtlik diləyirəm. Sağ olun.
AZƏRTAC
2004, 21 iyul
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Mərkəzi xəstəxanada aparılan təmir işləri ilə tanışlıq
(20 iyul 2004-cü il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sonra Siyəzən şəhər mərkəzi xəstəxanasında əsaslı təmir
işlərinin gedişi ilə tanış oldu.
Səhiyyə işçiləri burada dövlətimizin başçısını böyük mehribanlıqla qarşıladılar.
Səhiyyə naziri Əli İnsanov 150 nəfəri qəbul etmək imkanı olan xəstəxanada aparılan təmir işləri,
poliklinika və müxtəlif şöbələr barədə Prezidentə məlumat verdi. Bildirildi ki, smeta dəyəri 8 milyard 932
milyon manat olan təmir işləri avqust ayında başa çatdırılacaqdır. 60 çarpayılıq bu xəstəxanada
siyəzənlilərin müayinə və müalicəsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaqdır. Bu bölgədə ilk dəfə olaraq,
kardioloji, nevroloji xidmətlər, habelə uşaqlara yüksək tibbi xidmət göstəriləcəkdir. Bu, insanlarımıza Sizin
böyük hədiyyəniz olacaqdır. Bakıdan və ətraf rayonlardan buraya yüksək səviyyəli mütəxəssislər cəlb
olunacaq, yüzdən çox iş yeri yaradılacaqdır.
Azərbaycan Prezidenti xəstəxananın ayrı-ayrı otaqlarını gəzdi, təmirin keyfiyyətinin yüksəldilməsi,
ən qısa vaxtda başa çatdırılması və müasir tələblərə cavab verməsi üçün tövsiyə və tapşırıqlar verdi.
Dövlətimizin başçısı İLHAM ƏLİYEV dedi ki, mən seçkilərdən əvvəl buraya gələndə fikirləşirdim ki, bu
xəstəxana hazır olacaq və biz bunun açılışını edəcəyik. Sonra mənə məruzə edildi ki, hazır deyildir. Dedim
ki, eybi yoxdur, hazır olandan sonra bunu edərik. Amma çox əfsuslar olsun ki, seçkilərdən doqquz ay
keçəndən sonra sizinlə söhbət əsnasında mənə məlumat verdiniz ki, bura hələ də hazır deyildir. Bu,
xoşagələn hal deyildir. Gərək seçkilərdən sonra bu, dərhal tamamlanaydı, yüksək səviyyədə avadanlıq da
gətiriləydi. Əgər mən Əli müəllimlə bu barədə söhbət etməsəm, beləcə də qalacaqdı. Bilirsiniz, siz burada
işlərinizə baxmamısınız. Yəqin, fikirləşmisiniz ki, mən seçkilərdən sonra daha buraya gəlməyəcəyəm.
Növbəti seçkilərdə gələcəm. Siz bunu seçkilər ərəfəsində başlamısınız.
Sonra, mənə demişdilər ki, burada çox keyfiyyətsiz materiallardan istifadə edirsiniz. Nə üçün
belədir? Gərək Azərbaycanda yeni tikilən bütün xəstəxanalar ən yüksək səviyyədə olsun. İstər paytaxtda,
istərsə də ən ucqar rayonda. Ona görə siz buna fikir verin. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin indi imkanları
var, inkişaf edir. Neft strategiyamız inkişaf edir. Ona görə bütün yerlərdə yeni tikilən obyektlər gərək
yüksək standartlara cavab versin. Xüsusilə səhiyyə sahəsində.
Biz gələn ilin dövlət büdcəsinə baxacağıq. Orada səhiyyə üçün nəzərdə tutulan vəsait artırılacaqdır.
Çünki çox azdır. Ona görə Səhiyyə Nazirliyinin, demək olar, imkanı yoxdur ki, yeni xəstəxanalar, səhiyyə
ocaqları tiksin. Buna baxmayaraq, yeni avadanlıq alınır, böyük işlər də görülür. Amma indi Neft Şirkətinin
imkanı var. Ona görə gərək siz burada təmiri yüksək səviyyədə aparasınız. İndi görürəm ki, səviyyə aşağıdır
- bu lampalar, divarlar, qapılar, pəncərələr... Yəni buraya insanlar gələndə gərək özlərini çox rahat hiss
etsinlər. Bakıda necədir, burada da elə olmalıdır. Bakıda deyəndə, mən Bakıdakı müasir səviyyəli səhiyyə
ocaqlarını nəzərdə tuturam. Gərək burada xəstələrə yüksək xidmət göstərilsin. Bu, bölgə üçün ən böyük
xəstəxana olacaqdır. Hazır olanda bir də gələcəyəm.
XXX
Sonra Prezident İlham Əliyevə rayondakı digər obyektlər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki,
rayonun 35 mindən çox əhalisinin 10 min nəfəri kəndlərdə yaşayır, 25 mini şəhərdə yaşayır. İki mindən
çoxu neftçilərdir. Ümumilikdə, hər bir ailədən işləyən vardır. Rayondakı müəssisələrdə əmək haqları da
yüksək səviyyədədir.
Dövlətimizin başçısı dedi ki, bu proseslər bundan sonra da getməlidir. Buna fikir verin. “Siyəzən
Broyler”in texnologiyası Macarıstandan gətirilmişdi. Gələcəkdə şərab zavodu, üzümçülük bərpa olunacaq
və 200-dən çox yeni iş yeri yaradılacaqdır.
AZƏRTAC
2004, 21 iyul
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Siyəzən rayonuna səfəri
(24 dekabr 2004-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 24-də Siyəzən rayonuna gəlmişdir.
Şəhərin mərkəzində toplaşmış minlərlə siyəzənli - rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, ağsaqqallar
dövlətimizin başçısını və ailə üzvlərini böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar. Onların əllərində
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin və prezident İlham Əliyevin portretləri, respublikamızın dövlət
bayraqları, ölkəmizin rəhbərinin xarici və daxili siyasətini dəstəkləyən şüarlar yazılmış transparantlar var
idi.
Prezident İlham Əliyev rayon sakinlərini səmimi salamladı, ona göstərilən hörmət və ehtirama görə
təşəkkürünü bildirdi. Prezident İlham Əliyev Siyəzən şəhərində əsaslı yenidən qurma işlərindən
sonraistifadəyə verilən mərkəzi klinik xəstəxanaya gəldi. Dövlətimizin başçısı xəstəxananın foyesində
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin səhiyyə işçiləri ilə görüşlərini əks etdirən fotostendlə, sonra
isə müalicə ocağının ayrı-ayrı şöbələri ilə tanış oldu, görülmüş işlərdən, xəstələrin müalicəsi üçün
yaradılmış şəraitdən razı qaldığını bildirdi.
AZƏRTAC
2004, 24 dekabr
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Siyəzən rayon Mərkəzi Klinik Xəstəxanasının açılış mərasimi
(24 dekabr 2004-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 24-də Siyəzən rayonuna gəlmişdir.
Prezident İlham Əliyev Siyəzən şəhərində əsaslı yenidən qurma işlərindən sonraistifadəyə verilən
mərkəzi klinik xəstəxanaya gəldi.
***
Sonra Siyəzən şəhərində mərkəzi klinik xəstəxananın açılış mərasimi oldu. Xəstəxananın hələ 1989cu ildə istifadəyə verilməsinə baxmayaraq, burada tikinti işləri yarımçıq qalmışdı. Prezident seçkiləri
ərəfəsində Siyəzənə səfəri zamanı dövlətimizin başçısı xəstəxananın tikintisinin tamamlanması və bu
müalicə ocağının müasir standartlar səviyyəsində yenidən qurulması barədə göstərişlər vermişdi. Bu
göstərişə uyğun olaraq, ARDNŞ-nin vəsaiti hesabına burada geniş yenidən qurma işləri aparılmış, yeni
şöbələr - doğum, reanimasiya, fizioterapiya şöbələri, habelə cərrahiyyə əməliyyatı otaqları,
laboratoriyalar,əhaliyə ambulator xidməti göstərəcək poliklinika istifadəyə verilmişdir. Eyni zamanda,
xəstəxanada idmanla müalicə otağı da yaradılmışdır. 100 çarpayılıq bu xəstəxana 25 min əhaliyə müasir
standartlar səviyyəsində tibbi xidmət göstərəcəkdir. Xəstəxananın təcili tibbi yardım şöbəsi gün ərzində
150 çağırışı qəbul etmək imkanına malikdir. Almaniya və İtaliyadan gətirilmiş ən müasir tibbi avadanlıq
rayon əhalisinə, habelə qonşu Dəvəçi, Xaçmaz, Quba və Qusar rayonlarının sakinlərinə yüksək səviyyədə
müayinə və müalicə xidməti göstərməyə şərait yaradacaqdır. Hazırda xəstəxanada 56 tibb işçisi çalışır,
yeni şöbələrin yaradılması nəticəsində tibb personalının sayı artırılacaqdır. Xəstəxananın qarşısına
toplaşmış tibb işçiləri və rayon sakinləri prezident İlham Əliyevi səmimiyyətlə və hərarətli alqışlarla
qarşıladılar. Burada xəstəxananın təntənəli açılış mərasimi oldu. Mərasimi rayon icra hakimiyyətinin
başçısı Mövsüm Bədirxanov açdı.
Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mövsüm Bədirxanovun çıxışı
Uğurla inkişaf edən Azərbaycanda xalqın sosial problemlərinin həlli daim diqqət mərkəzindədir.
Zati-aliləri möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Cənab Prezident, icazə verin, Sizi rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və ziyalıları adından
hərarətlə salamlayım, bütün siyəzənlilər adından Sizə "xoş gəlmisiniz!" deyim.
Hörmətli cənab Prezident, bu ilin iyulun da şimal rayonlarına səfəriniz zamanı vaxt tapıb Siyəzən
rayon xəstəxanasında aparılan son tamamlama işləri ilə tanış olmağınızdan və əlaqədar təşkilatlara haqlı
iradlarınızı bildirməyinizdən ötən vaxt ərzində çox böyük işlər görülmüşdür. Böyük inam və iftixar hissi
ilə demək olar ki, açılışına toplaşdığımız, himayəniz və nəzarətinizlə tikilib istifadəyə verilmiş rayon
mərkəzi xəstəxanası dünya standartları səviyyəsindədir. Biz bununla fəxr edirik və bütün siyəzənlilər
adından Sizə çox sağ olun deyirik. Bu gün respublikamızın hər yerində gedən tikinti, abadlıq və quruculuq
işləri Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin apardığı sosial-iqtisadi islahatların davamıdır.
Bu böyük şəxsiyyətin müdriklik və uzaqgörənliklə dediyi “İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim
tale yüklü məsələləri, planları, işləri xalqın köməyi və dəstəyi ilə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək” sözləri
hər günümüzdə öz təsdiqini tapır. 2003-cü ilin sonunda Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi
inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında fərmanınızın və onun məntiqi davamı kimi bu ilin əvvəlində
imzaladığınız regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının əsas müddəalarının hər bir regionda
icrasının təmin olunması ölkəyə sosial-iqtisadi inkişaf, əhaliyə yeni iş yerləri, xalqa sosial rifah səviyyəsi
bəxş edir. Biz bugün bunların canlı şahidiyik. Cənab Prezident, Dövlət Proqramı çərçivəsində Siyəzən
rayonunda görülmüş işlər barədə Sizə məlumat verərək bildiririk ki, ötən müddət ərzində müəyyən uğurlar
əldə olunmuşdur. Xüsusilə həmin proqramda nəzərdə tutulduğu kimi, yerli resurslardan və xammal
mənbələrindən istifadə etməklə yeni iş yerlərinin açılması, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, sosial
problemlərin həlli istiqamətində müəyyən işlər görülmüşdür.
2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri ərəfəsində Sizin rayonumuzdakı
kərpic zavodunun açılışında iştirakınız və dərin məzmunlu nitqiniz biz siyəzənlilərin yaxşı yadındadır. Qısa
müddətdə və keyfiyyətlə tikilmiş, müasir avadanlıqla və texnoloji qurğularla təchiz edilərək istifadəyə
verilən həmin zavodda bu gün 120-yə yaxın adam işləyir. Müəssisə yerləşdiyi ərazidə mövcud olan gil
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yatağından istifadə etməklə ucuz və keyfiyyətli məhsul istehsal edir. Bundan əlavə, rayon ərazisindən keçən
çayların yataqlarından götürülən yerli xammaldan istifadə etməklə işadamları və yerli sahibkarların vəsaiti
hesabına bir neçə əla və sexlər tikilib istifadəyə verilmişdir. Burada çalışanların sayı 100 nəfərdən çoxdur.
Ümumiyyətlə, ötən müddət ərzində əhalinin işlə təmin olunması məsələsi daim diqqət mərkəzində
saxlanılmış və görülmüş tədbirlər nəticəsində 418 yeni iş yeri yaradılmışdır. O cümlədən, sənaye yönümlü
olmaqla 220, aqrar yönümlü 97, xidmət və tikinti sahəsində hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti
hesabına 62 iş yeri açılmışdır. Fəaliyyəti bərpaedilmiş sahələr üzrə 87, rayonda aparılan abadlıq işlərində
müxtəlif təşkilatların hesabına 252 müvəqqəti və mövsümi iş yeri yaradılmışdır. Rayonda əsaslı tikinti
işlərinin aparılması, yarımçıq qalmış obyektlərin tikilib başa çatdırılması da daim gündəlikdə olmuşdur.
Bunun nəticəsidir ki, 2001-ci ildən yarımçıq qalmış 40 mənzilli yaşayış binasının tikintisi bu ilin aprel
ayından davam etdirilmişdir və bugünlərdə Yeni il hədiyyəsi kimi Siyəzən neftçilərinin istifadəsinə
veriləcəkdir. Bu gün rayonda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Siyəzən şöbəsi üçün tikilən inzibati binada
son tamamlama işləri görülür. 80-ə yaxın yeni iş yeri olacaq İxrac Neft və Qaz Boru Kəmərləri İdarəsinin
Siyəzən regional şöbəsi üçün tikilən inzibati və yardımçı binalarda qısa vaxtda istifadəyə veriləcəkdir.
Əsaslı tikinti işləri sırasında "Bank Standart"ın Siyəzən filialının binasının tikintisini də qeyd etmək yerinə
düşərdi. Gələcəkdə sahibkarlığın inkişafı üçün, xüsusilə kreditlərin verilməsi ilə əhalidə stimul yaradacaq
bu filialın tikintisi üçün torpaq sahəsi ayrılmışdır və hazırda tikintiyə başlanması üçün hazırlıq işləri gedir.
Siyəzən ölkəmizin sənaye rayonlarındandır. Lakin son illər burada kənd təsərrüfatı da sürətlə inkişaf
etməkdədir. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin diqqət mərkəzində
olması, onun şəxsi təşəbbüsü və yaxından köməyi keçmiş İttifaqda ən iri hesab olunan Siyəzən broyler
fabrikinin tikilməsi ilə nəticələnmişdir. Məlum səbəblərdən fəaliyyətini dayandırmış bu müəssisə hazırda
səhmdar cəmiyyətinə çevrilməklə işini bərpa edərək, məhsul istehsalına başlamışdır. Müəssisənin istehsal
sahələrinin genişləndirilməsi nəticəsində burada 1200 nəfərlik iş yeri açılmışdır və bu, son hədd deyildir.
Azərbaycan Respublikası Regionlarının Sosial-İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramı çərçivəsində
Siyəzən rayonu üzrə müəyyən edilmiş istiqamətlərin, o cümlədən rayonda kənd təsərrüfatının inkişafının
sürətləndirilməsi üçün bir sıra tədbirlər görülmüşdür. Quşçuluğun daha da inkişaf etdirilməsi üçün rayonun
Beşdam, Böyük Həmyə kəndlərində və Siyəzən şəhəri ərazisində yerli iş adamlarına lazımi şərait
yaradılmışdır və bu sahə sürətlə inkişaf edir. Kiçik Həmyə kəndi ərazisində özəl balıq emalı müəssisəsinin
tikintisinə başlanmışdır. Rayonda sahibkarlığın inkişafı üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması,
infrastrukturun genişləndirilməsi və müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılması sahəsində görüləcək işlərimiz
hələ çoxdur. Ona görə də rayon ictimaiyyətinin, ərazidə fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatların, eləcə
də iş adamlarının, o cümlədən yerli sahibkarların bu məsələlərin həllinə cəlb olunması üçün bütün
imkanlardan istifadə edilir.
Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin, vaxt tapıb Siyəzən rayon mərkəzi xəstəxanasının açılışında
şəxsən iştirak etdiyinizə görə Sizə rayon ictimaiyyəti, ağsaqqalları və ziyalıları adından, öz adımdan bir
daha dərin minnətdarlığımı bildirim. Təkcə Siyəzən deyil, bütün şimal rayonlarının əhalisinə bəxş etdiyiniz
və dünya standartlarına cavab verən xəstəxanaya görə əhalimiz adından Sizə dərin təşəkkürümü bildirir və
Sizi əmin edirəm ki, ölkəmizin sosial-iqtisadi və mədəni sahələrində həyata keçirdiyiniz bütün işlərdə biz
siyəzənlilər bundan sonra da Sizi dəstəkləyəcək, ətrafınızda sıx birləşəcəyik.
ARDNŞ-in prezidenti Natiq Əliyevin çıxışı
Zati-aliləri möhtərəm cənab Prezident!
Əziz neftçilər, hörmətli mərasim iştirakçıları!
Bugün bizim üçün çox mühüm bir gündür. Azərbaycanın neft sənayesinin qədim rayonlarından olan
Siyəzəndə bu xəstəxananın açılışında iştirak etdiyi üçün hörmətli Prezidentimizə Siyəzən neftçiləri, bütün
Azərbaycan neftçiləri adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk və onu salamlayırıq.
Son illər Azərbaycanda neft sənayesi sürətlə inkişaf edir. Bunun da əsas səbəbi xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 1993-cü ildən başlayaraq yeni neft strategiyasının həyata
keçirilməsi, onun rəhbərliyi altında neft sənayesində və digər sahələrdə aparılan islahatlardır. Məhz onun
səyləri nəticəsində bugün Azərbaycan keçmiş şöhrətini özünə qaytarıbdır və dünyanın iri neft şirkətlərinin
diqqət mərkəzindədir. Bütün bunlar həm uğurlu xarici siyasətin, həm də daxildə aparılan iqtisadi
islahatların həyata keçirilməsi, bir sözlə, Heydər Əliyevin siyasəti nəticəsində mümkün olmuşdur. Bu
siyasət öz bəhrəsini verməkdədir və gələcəkdə daha çox xeyir gətirəcəkdir. Bugün neft sənayesində çox
böyük işlər görülür. Neft hasilatı ildən-ilə artırılır və yeni neft strategiyası çərçivəsində, təkcə Xəzər və
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Aralıq dənizi regionunda deyil, dünya miqyasında ən böyük enerji layihələri həyata keçirilir. Bunlar bir
neçə on illər ərzində bizim həm neft sənayemizin, həm də iqtisadiyyatımızın möhkəm əsaslarını qoyur.
Eyni zamanda, bugün görülən işlər iqtisadiyyatımızın gələcək inkişafında və xalqımızın rifah halının
yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayacaqdır. Ötən illər bizim üçün çətin olsa da, xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyev həmişə sosial sahənin inkişafına böyük diqqət yetirmişdir. Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev bizə ən mühüm sahələrdən biri olan səhiyyənin inkişafına daim diqqət göstərməyi
tapşırmışdır. Onun tapşırıqları bugün də uğurla yerinə yetirilir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
mühüm siyasi addımlar atmaqla yanaşı, sosial sahənin inkişafını da unutmur. Təsadüfi deyildir ki,
Onun ilk proqramlarından biri regionların sosial-iqtisadi inkişafı haqqında olmuşdur. Bütün
nazirliklərə, habelə Dövlət Neft Şirkətinə yeni sosial obyektlərin tikilib istifadəyə verilməsi haqqında
tapşırıqlar vermişdir. Burada qeyd olundu ki, biz bu xəstəxananın tikintisi nə çoxdan başlamışdıq. Əvvəllər
bu obyekt çox bərbad halda idi. Bu ilin iyul ayında hörmətli Prezidentimiz şimal rayonlarına səfəri zamanı
burada olarkən bizim işimizi bəyənməmiş, çoxlu tənqidi iradlarını bildirmişdir. Məhz bu haqlı tənqidlərin
nəticəsidir ki, bugün biz belə gözəl xəstəxananın açılışında iştirak edirik. Hörmətli cənab Prezident, demək
istəyirəm ki, bu xəstəxana yalnız neftçilər üçün nəzərdə tutulmamışdır. Sizin tapşırığınızla biz çalışdıq ki,
bu obyekt, eyni zamanda, Siyəzən rayonunun və ətraf rayonların əhalisinə də xidmət göstərmək üçün
yüksək səviyyədə inşa edilsin. Xəstəxana Sizin göstərişinizlə müasir avadanlıqla,
yeni, rahat mebel dəstləri ilə təchiz olunmuşdur. Bu cür müasir xəstəxana binasının istifadəyə
verilməsi münasibətilə bütün neftçilərimizi bir daha təbrik edir, onlara can sağlığı arzulayıram. Qoy onlar
bu xəstəxanada şəfa tapsınlar. Artıq 2004-cü il başa çatır. Qarşıda bizi Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik
günü gözləyir. Fürsətdən istifadə edərək bütün azərbaycanlıları bu bayram münasibətilə təbrik edirəm və
Yeni ildə onlara yeni uğurlar arzulayıram.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Səhiyyə naziri Əli İnsanovun çıxışı
-Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sevimli neftçilər, həmkarlarım tibb işçiləri!
Bugün Azərbaycanın şimal bölgəsində möhtəşəm bir tibb məbədini açırıq. Ulu öndərimiz Prezident
Heydər Əliyevin 40 il bundan əvvəl başladığı siyasəti uğurla davam etdirilərək, onun dediyi "Səhiyyə bizim
cəmiyyətimizin müqəddəs sahəsidir" sözləri sanki həyatda canlandırılır, xalqımızın bütün ağrı acıları ilə
məşğul olunmaqla bərabər, social sahə unudulmur, insanların sağlamlığına son dərəcə diqqətlə yanaşılır.
Bunların hamısına görə, cənab Prezident, Sizə təşəkkür edirik.
Hələ 2003-cü ilin noyabr ayında imzaladığınız Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın
sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında fərmanda Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində 21 xəstəxananın 2008ci ilə qədər tikilib istifadəyə verilməsi haqqında qəti göstəriş vermisiniz. Bu sahədə layihələr hazırlanır,
bunun maliyyə mənbələridə müəyyənləşdirilmişdir. Güman edirəm ki, bugün gördüyümüz belə bir müalicə
müəssisəsini yaxın vaxtlarda, bir neçə il ərzində ölkəmizin daha 20 rayonunda görəcəksiniz.
Möhtərəm cənab Prezident! Ulu öndərimiz, Allah onun ruhunu şad etsin, bugün sağ olsaydı, bunların
hamısına görə Sizə çoxsağol deyərdi, görülən işlərin və planlaşdırılan məsələlərin hamısından razı qaldığını
bildirərdi. Odur ki, biz böyük həvəslə, böyük məhəbbətlə Sizin siyasətinizi dəstəkləyir, gördüyünüz işlərdən
məmnun olur və bundan da artıq, bundan da böyük işlərin görüləcəyinə əsla şübhə etmirik. Bildiyiniz kimi,
Azərbaycan səhiyyəsinin vəziyyəti çox gərginidi. Belə bir ağır dövrdə, hələ 1994-cü ildə ulu öndərimiz az
imkanlar çərçivəsində 132 milyard manat vəsait ayıra bilmişdi. Bu, sonralar get-gedə artdı. İndi ölkəmiz
daim inkişafdadır, iqtisadiyyatımız inkişaf edir. O cümlədən, neft sənayesində böyük inkişaf var və indi bu
məbləğ 2005-ci ildə 560 milyard manata bərabər olacaq. Bundan başqa, yalnız bir faktı söyləməliyəm ki,
2005-ci ildə nəzərdə tutulan büdcə vəsaitlərində təkcə tibb avadanlığı alınması üçün büdcə vəsaitləri 13
dəfəyə qədər artırılmışdır. Bu, bizə imkan verəcək ki, Bakı şəhərində yerləşən elmi-tədqiqat institutlarını
və tibb mərkəzlərini müasir avadanlıqlatəchizedək.
Beləliklə, respublika əhalisinə ölkə xaricinə getmədən, paytaxtımızda lazım olan yüksək tibbi xidmət
göstəriləcəkdir.
MöhtərəmPrezident!
Açdığınız bu xəstəxana neftçilərin bizə hədiyyəsidir. Ancaq bunun təməlini Siz hələ Dövlət Neft
Şirkətində rəhbər vəzifədə işləyərkən qoymuşdunuz. Seçkiqabağı kampaniyanızda söylədiyiniz çıxışlarda
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söz verdiyiniz işlərədə addım-addım əməl etdiyinizi xalqımız görür, sevinir. Məhz bu xəstəxana həmin
sözlərin, həmin vədlərin yerinə yetirilməsinin bariz nümunəsidir. Xəstəxanada 10 yeni şöbə açılır.
Xəstəxana təkcə Siyəzəndə çalışan neftçilərə deyil, Siyəzən, Dəvəçi, Xızı əhalisinə və Abşeron rayonunun
da bir hissəsinə xidmət göstərəcəkdir. Beləliklə, bu xəstəxananın şimal bölgəsində əhalimizə Azərbaycan
paytaxtındakı səviyyədə tibbi xidmət göstərəcəyi bizi sevindirir. Burada nevroloji şöbə, travmatologiya,
doğum, ginekoloji, ümumi terapiya, ümumi cərrahiyyə, oftalmologiya şöbələri fəaliyyət göstərəcəkdir.
Təbii ki, əvvəllər burada belə yüksək səviyyədə xəstəxana olmadığına görə, yüksək səviyyəli mütəxəssisləri
bu rayona cəlb etmək mümkün olmamışdır. Ancaq biz bugündən başlayaraq, ölkənin çox nüfuzlu tibb
işçilərinə müraciət edəcəyik. Güman edirəm ki, buraya ayrı-ayrı vaxtlarda tibbi briqadalar göndəriləcək və
parallel olaraq burada daim çalışmaq üçün kadrlar hazırlanacaqdır. Beləliklə, səhiyyəmizin bu ağrılı
sahəsində, şimal bölgəsində bu problem birdəfəlik həll olunacaqdır. Mən güman edirəm ki, bütün tibb
işçilərimiz və buraya toplaşan insanlar, bütün həmvətənlərimiz və televiziya vasitəsilə bu mərasimi görən
Azərbaycan əhalisi möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin ulu öndərimizin siyasətini ardıcıl, yüksək
səviyyədə necə davam etdirdiyinin bir daha şahidi olacaqdır. Elə xalqımızın da yeganə arzusu budur. İcazə
verin, qarşıdan gələn bayramlar – Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü və Yeni il münasibətilə
möhtərəm Prezidentimizi təbrik edək, ona ailə səadəti, böyük işində uğurlar diləyək və səhiyyəmizin dostu
olaraq yeni-yeni müəssisələrin yaradılması üçün göstəriş verməsini arzulayaq. Sağolun.
Mərkəzi Klinik Xəstəxananın həkimi Töhfə Zeynalovanın çıxışı
-Hörmətli cənab Prezident!
Sizi səhiyyə işçiləri və Siyəzən əhalisi adından Siyəzən torpağında salamlayır, "xoş gəlmisiniz!"
deyirik.
Möhtərəm cənab Prezident!
Bugün açılışına toplaşdığımız Siyəzən rayon mərkəzi xəstəxanasının ərsəyə gəlməsində Sizin böyük
diqqət və qayğınız olmuşdur. Şimal zonasına sonuncu səfəriniz zamanı Siz yolüstü yeni inşa edilən mərkəzi
xəstəxanada oldunuz, tikinti işlərinin gedişi ilə maraqlandınız və xüsusi tapşırıqlarınızı verdiniz. O vaxtdan
keçən qısa zaman kəsiyində xəstəxana binasının tikintisində ciddi dönüş yarandı. Bugün müasir tələblərə
uyğun bu səhiyyə ocağı əhalinin istifadəsinə verilir.
Ümummilli liderimiz cənab Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra müstəqil
Azərbaycanımızda səhiyyənin inkişafına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Respublika səhiyyəsinin mövcud
potensialından maksimum səmərəli istifadə etməklə əhalinin sağlamlığının qorunması işini yaxşılaşdırmaq
məqsədi ilə geniş islahat proqramı işlənib hazırlandı və müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməyə başlandı. 1995ci ilin aprel ayında Şamama Ələsgərova adına 5 nömrəli doğum evində yeni doğulmuş uşağa poliomielit
əleyhinə vaksinin ilk damcısını şəxsən cənab Heydər Əliyev özü verməklə bu tədbiri ümumdövlət
səviyyəsinə qaldırdı, xəstəliklə mübarizə işinə tibb işçiləri ilə yanaşı, respublikanın bütün ictimaiyyətini
cəlb etmiş oldu. Ardıcıl olaraq cənab Heydər Əliyevin iştirakı ilə özəl tibb xidməti şirkəti "Mediklab", Ailə
Sağlamlıq Mərkəzi, Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris korpusu istifadəyə verilmiş, Elmi Tədqiqat
Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda, Bakı şəhərindəki 4 nömrəli vərəm əleyhinə dispanserdə, Gəncə Şəhər
Vərəm Əleyhinə Dispanserində və başqa tibb müəssisələrində müasir səviyyədə təmir və yenidənqurma
işləri aparılmışdır. Müasir cihaz və avadanlıqla təchiz olunan və dünya standartlarına cavab verən bu
müəssisələr əhaliyə xidmət göstərir. Möhtərəm cənab Prezident, Siz, həqiqətən də, dahi
Heydər Əliyev siyasi xəttinin layiqli davamçısı olduğunuzu az müddətdə öz işinizlə sübuta
yetirirsiniz. Sizin Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının təsdiq
edilməsi haqqında fərmanınız ölkəmizin regionlarında bütün sahələrin, eləcə də səhiyyənin inkişafının
sürətləndirilməsinə təkan verdi. Təkcə respublikamızın şimal bölgəsində Siyəzən kərpic zavodu,
Qafqaz konserv zavodu, Quba Olimpiya İdman Kompleksi Sizin iştirakınızla istifadəyə verildi,
yüzlərlə yeni iş yeri açıldı.
Bugün bu möhtəşəm səhiyyə ocağı istifadəyə verilməklə əhaliyə yüksək səviyyədə tibbi xidmətin
təminatı ilə yanaşı, 114 yeni iş yeri açılır. Yeni şöbə və kabinetlərin açılması, onların müasir tibb avadanlığı
ilə təmin olunması nəinki Siyəzən rayonunun, eləcə də qonşu rayonların əhalisinə yüksək səviyyədə tibbi
xidmət göstərməyə imkan yaradacaqdır.
Möhtərəm cənab Prezident!
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Biz siyəzənlilər göstərdiyiniz qayğı və diqqətə görə Sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk.
Respublikamızın inkişafı və tərəqqisi naminə çətin və titanic fəaliyyətinizdə Sizə uğurlar, uzun ömür, can
sağlığı, ailə səadəti və xoşbəxtlik arzu edirik.
Allah Sizi qorusun!
***
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
- Əziz siyəzənlilər!
Əziz dostlar, mən ilk növbədə, sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram və bu gözəl xəstəxananın
açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Bu, son bir il ərzində mənim Siyəzənə üçüncü səfərimdir. Xatırlayıram ki, prezident seçkiləri
ərəfəsində burada olarkən xəstəxananın tikintisi ilə maraqlanmışdım və öz tövsiyələrimi vermişdim. Mən
ümid edirdim ki, xəstəxana yüksək səviyyədə tikilib istifadəyə veriləcəkdir. Amma burada qeyd olunduğu
kimi, iyul ayında burada olarkən gördüm ki, işlər lazımı səviyyədə qurulmayıbdır. Çox şadam ki, mənim
tənqidi fikirlərimdən sonra tikintidə dönüş yarandı və xəstəxana bu gün istifadəyə verilir, həm də o, ən
yüksək dünya standartları səviyyəsindədir.
Xatırlayıram ki, iyul ayında qeyd etmişdim ki, Azərbaycanda tikilən və gələcəkdə tikiləcək hər bir
müəssisə, xüsusilə səhiyyə müəssisəsi ən yüksək standartlara cavab verməlidir. Fərqi yoxdur, bu, ölkəmizin
paytaxtında tikilir, yaxud hər hansı bir rayonda. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan vətəndaşları yaşadıqları
yerdən asılı olmayaraq, bütün sahələrdə, xüsusilə səhiyyə sahəsində ən yüksək xidmətlə təmin
olunmalıdırlar. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev də daim səhiyyəyə böyük diqqətlə yanaşırdı.
Onun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda bu sahədə böyük işlər görülmüşdür. Ölkəmiz bu sahədə böyük uğurlara
nail ola bildi. Bütün başqa sahələrdə olduğu kimi, bu istiqamətdə də onun siyasəti uğurla davam etdirilir.
Bu gün açılışını etdiyimiz bu gözəl xəstəxana buna əyani sübutdur.
Azərbaycanda, ümumiyyətlə, sosial sahəyə böyük diqqət göstərilir. Baxmayaraq ki, indi ölkəmiz bazar
iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında inkişaf edir, - bu da təbiidir və bizim başqa yolumuz da yoxdur, dünya
praktikası da göstərir ki, bütün başqa yollar uğur gətirə bilməz, - eyni zamanda, sosial məsələlərə böyük
diqqət göstərilir. Çünki sosial məsələlər insanlarımızın daim təmasda olduğu məsələlərdir. Biz istəyirik ki,
bütün sosial məsələlər tezliklə öz həllini tapsın. Bu məsələlərin ölkəmizdə öz həllini tapacağına şübhə
etmirəm. Bizim iqtisadi inkişafımız onu göstərir ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanda mövcud olan
problemlərin tam əksəriyyəti öz həllini tapacaqdır.
Arzu edirəm ki, bu, tezliklə olsun. Azərbaycan qarşıda duran bütün məsələlərini tezliklə həll etsin.
Bu istiqamətdə işlər görülür. Burada qeyd olunduğu kimi, regionların inkişafı proqramının, sosialiqtisadi inkişaf proqramının məqsədi də məhz budur: insanlarımızın həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, yeni
iş yerləri açmaq, sosial məsələləri həll etmək, xalqımızın rahat yaşaması üçün şərait yaratmaq. Bilirsiniz
ki, bu istiqamətdə işlər görülür. Bütün bu işlərin görülməsi üçün, gələcəkdə uğurların qazanılması üçün
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik olmalıdır, asayiş olmalıdır, qayda-qanun olmalıdır. Bütün bunlar
ölkəmizdə vardır. 1993-cü ildə xalqımızın ümummilli lideri tərəfindən başlanmış siyasət bu gün uğurla
davam etdirilir. Harada ki, sabitlik yoxdur, asayiş pozulur - orada heç vaxt inkişaf ola bilməz, quruculuq
işləri ilə məşğul olmaq mümkün olmaz. Ona görə də mən çox şadam ki, prezident seçkilərindən keçən dövr
ərzində Azərbaycan uğurla inkişaf edir, hərtərəfli inkişaf edir, öz iqtisadi potensialını gücləndirir, sosial
məsələlərə diqqət yetirilir. Eyni zamanda, ölkəmizdə hökm sürən əhval-ruhiyyə, şərait deməyə əsas verir
ki, Azərbaycan gələcəkdə də öz potensialını tam şəkildə işə salacaqdır.
Mən çox şadam ki, bizim nəzərdə tutduğumuz bütün proqramlar uğurla həyata keçirilir. Bilirsiniz ki,
minimum əmək haqqının artırılması mənim seçkiqabağı proqramımın bir hissəsi idi və çox şadam ki, bu
istiqamətdə işlər görülür. Minimum əmək haqqı, demək olar ki, il ərzində iki dəfə artırılmışdır və gələn il
bunun yenə artırılması nəzərdə tutulur. Bir sözlə, Azərbaycan xalqı ildən-ilə daha da yaxşı yaşayacaqdır.
Biz bu siyasəti davam etdirəcəyik. Gələcəkdə də minimum əmək haqqının artırılması nəzərdə tutulubdur
və ümumiyyətlə, büdcə təşkilatlarında işləyən insanların əmək haqlarının qaldırılması bizim prioritet
məsələmizdir.
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Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. Bizim iqtisadi potensialımız güclənib, gələn ilin büdcəsində
bütövlükdə böyük artım - təxminən, 25 faiz artım nəzərdə tutulur. Amma onu da deməliyəm ki, burada
qeyd olunduğu kimi, 2005-ci ildə səhiyyəyə ayrılacaq vəsaitin həcmi 40 faizdən çox artırılacaqdır. Bu, onu
göstərir ki, bu sahə təkcə sözdə deyil, əməldə, işdə daim diqqət mərkəzindədir. Biz bilirik ki, bu sahəyə
daha çox vəsait ayrılmalıdır. Amma imkanlarımız hələlik buna çatır. Lakin bu da böyük göstəricidir ki, bir
il ərzində hansısa sahəyə yönəldilən vəsaitin artımı belə sürətlə getsin. Bundan sonra daha da sürətlə
gedəcək, buna bənzər xəstəxanalar, digər infrastruktur obyektləri, sosial obyektlər tikiləcəkdir.
Mənim buna şübhəm yoxdur, bu il ərzində görülmüş işlər göstərir ki, biz düz yoldayıq. Azərbaycanın
regionları inkişaf edir, regional inkişaf proqramı öz bəhrəsini verir. Artıq regionlarda yüz mindən çox yeni
iş yerləri açılmışdır. Mən prezident seçkilərindən əvvəl bu bəyanatla çıxış edəndə bəziləri buna inanmırdı,
bunu bir şüar kimi qəbul edirdi. Bu da təbiidir. Çünki, həqiqətən, səkkiz milyon əhalisi olan ölkə üçün beş
il ərzində 600 min iş yerinin yaradılması, demək olar ki, dünyada görünməmiş bir haldır. Amma həyat onu
göstərdi ki, biz həmişə olduğu kimi, öz sözümüzə əməl edirik və heç vaxt boş vəd vermirik. Bir il ərzində
yüz mindən çox iş yerinin yaradılması da bunu göstərir. Bizim işimiz əməli, praktiki işlərdir və nəticəsi göz
qabağındadır. Bundan sonra da belə olacaqdır. Qarşımızda duran bütün məsələlər öz həllini tapır.
Şadam ki, bu gün açılışını etdiyimiz bu xəstəxana da insanlara gözəl xidmət edəcəkdir. Burada yerli
əhali müalicə olunacaq, qonşu rayonlardan da buraya gələcəklər. Əlbəttə ki, biz bu xəstəxananı gərək yaxşı
saxlayaq, səmərəli istismar edək. Burada yaxşı mütəxəssislər işləməlidirlər ki, insanlarımıza yüksək
səviyyədə xidmət göstərsinlər. Arzu edirəm ki, heç kim xəstələnməsin, amma xəstələnəndə də müalicə üçün
yaxşı şərait olsun.
Bu gün mən Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyətini də qeyd etmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi,
Azərbaycanda 1994-cü ildə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən ölkənin yeni neft
strategiyası bəyan edilmişdir və həmin ildən bu günədək uğurla həyata keçirilir. İndi neft sektorundakı
bütün uğurları sadalamaq üçün yəqin ki, saatlar lazım olacaqdır. Amma nəticələr göz qabağındadır.
Azərbaycan nefti Azərbaycan xalqına xidmət edir. Bu gün Azərbaycanın büdcəsi artır, valyuta ehtiyatları
artır. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış Neft Fondunun vəsaitləri təxminən 1 milyard dollara
çatmışdır. Halbuki, 1993-cü ildə anarxiya, hərc-mərclik hökm sürəndə ölkə xəzinəsində bir manat da pul
yox idi.
Neftdən gələn gəlir bizim iqtisadi potensialımızı gücləndirir. Eyni zamanda, neft sektorunda görülən
işlərin nəticəsində və əldə olunan vəsaitin hesabına insanlarımızın daha da yaxşı yaşamasına imkan yaranır.
İldən-ilə artırılan təqaüdlər, əmək haqları, digər sosial ödəmələrin əksəriyyəti Neft Fondunun hesabına
həyata keçirilir, Azərbaycanda neft strategiyasının uğurla icrasından irəli gəlir. Bu strategiya Azərbaycanı
regionda böyük güc mərkəzinə çeviribdir. Azərbaycanın dünyadakı mövqeləri güclənibdir. Azərbaycan
artıq regionda həlledici sözə malikdir və uğurla inşa edilən neft-qaz kəmərləri bizə imkan verəcəkdir ki, bir
neçə ildən sonra ölkəmizə çox böyük həcmdə valyuta vəsaitləri daxil olsun. Bu vəsaitlər Azərbaycan
xalqının mənafeyinə, onun rifah halının yaxşılaşmasına xidmət edəcəkdir. Bizim başqa məqsədimiz
yoxdur. Əsas məqsəd ölkəmizi daha da gücləndirmək, iqtisadi potensialı artırmaq, Azərbaycanı hərtərəfli
inkişaf etdirmək, iqtisadiyyatımızı şaxələndirmək, insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaqdır. Biz bunu
bəyan etmişik, biz bunu edirik və əminəm ki, bundan sonra da qarşımızda duran bütün məsələləri uğurla
icra edəcəyik.
2004-cü il başa çatır. Hesab edirəm ki, bu il Azərbaycanın müasir tarixində çox böyük əhəmiyyətə
malik bir ildir. Bu ili biz xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevsiz yaşamışıq. Bu, Azərbaycan üçün,
Azərbaycanın rəhbərliyi üçün, xalqımız üçün sınaq ili idi. Nə qədər çətin olsa da, biz bütün səylərimizi
birləşdirərək və ölkəmizdə səfərbərliyə nail olaraq, Azərbaycanı inamla irəliyə aparmışıq. Heydər Əliyev
Azərbaycanın tarixində müstəsna xidmətlərə malik olan şəxsiyyətdir, dahi şəxsiyyətdir və Azərbaycanı
böyük bəlalardan xilas edən şəxsiyyətdir. O, bütün ömrünü, bütün həyatını xalqa həsr etmiş bir lider idi.
Otuz beş ildən artıq Azərbaycana bu və ya digər formada rəhbərlik edən şəxsiyyətdir. Azərbaycanı Heydər
Əliyevsiz və Heydər Əliyevi də Azərbaycansız təsəvvür etmək mümkün deyildir. Ona görə də, bizim
hamımızdan asılı idi ki, biz 2004-cü ildə ölkəmizi onun yolu ilə irəliyə aparaq, onun istədiyi kimi inkişaf
etdirək. Azərbaycanda böyük çətinliklərlə əldə edilmiş bu şəraiti saxlayaq, ictimai-siyasi sabitliyi qoruyaq,
Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirək, iqtisadi potensialını gücləndirək. Ölkəmizdə həyata
keçirilən irimiqyaslı, dünya əhəmiyyətli layihələri, neft-qaz kəmərləri layihələrini uğurla davam etdirək.
Bu, böyük bir sınaq idi. Hesab edirəm ki, biz qarşımızda duran bütün məsələlərə nail olduq, bu ili
Azərbaycan və Azərbaycan xalqı çox ləyaqətlə yaşadı. Əminəm ki, bundan sonra da ölkəmiz çox inamla
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inkişaf edəcəkdir. Azərbaycan 1993-cü ildə təməli Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş yolla inkişaf
edəcəkdir. Bizim başqa yolumuz yoxdur.
Bu yol ölkəmizi anarxiyadan, xaosdan, iqtisadi böhrandan, tənəzzüldən, təhlükədən xilas edərək, on il
ərzində bugünkü vəziyyətə gətirib çıxarmışdır. Bu gün Azərbaycan sürətlə, ən dinamik şəkildə inkişaf edən
ölkədir. O ölkədir ki, sabitlik hökm sürür, o ölkədir ki, vətəndaşlarımız rahat yaşayır, ildə yüz mindən artıq
iş yeri açılır, o ölkədir ki, regionda ən qabaqcıl mövqelərə malikdir. Bu mövqelər ildən-ilə daha da
möhkəmlənəcək və regionda Azərbaycanın iştirakı olmadan heç bir layihə, heç bir əməkdaşlıq mümkün deyil
və olmayacaqdır.
Bu fürsətdən istifadə edərək, mənə göstərdiyi etimada görə, mənə inandığına görə və məni
dəstəklədiyinə görə bütün Azərbaycan xalqına bir daha öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizi əmin
etmək istəyirəm ki, mən bu etimadı bundan sonra da doğrultmağa çalışacağam, Azərbaycan xalqına
ləyaqətlə xidmət edəcəyəm.
Əziz dostlar, bu gözəl xəstəxananın açılışı münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə
cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Qarşıdan gələn Yeni il münasibətilə və Dünya azərbaycanlılarının
həmrəylik günü münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm.
Sağ olun.
Mövsüm BƏDİRXANOV:
Möhtərəm cənab Prezident, vaxt tapıb Siyəzənə gəldiyinizə görə rayon ictimaiyyəti, ağsaqqalları,
Ziyalıları və neftçiləri adından Sizə bir daha dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Son bir ildə Siz Siyəzənə
üç dəfə gəlmisiniz, siyəzənlilərlə üç dəfə görüşmüsünüz. Sizin hər gəlişiniz siyəzənlilərin böyük sevincinə
səbəb olmuşdur. Cənab Prezident, icazə verin, Sizi bir daha əmin edim ki, siyəzənlilər daim Sizinlədirlər,
Sizi daim dəstəkləyirlər və onlar Sizi həddindən artıq çox sevirlər.
Bu fürsətdən istifadə edib, Sizi qarşıdan gələn Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü və Yeni il
münasibətilə ürəkdən təbrik edir, Sizə can sağlığı, uzun ömür, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.
Çox sağolun.
***
Mərasimdən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Siyəzən sakinləri ilə görüşüb səmimi söhbət
etdi, onların problemləri ilə maraqlandı.
"Siyəzən neft"xidmət sahəsinin rəisi, veteran neftçi Azərpaşa Əliyev siyəzənlilərə göstərdiyi səmimi
münasibətə, diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına dərin təşəkkürünü bildirdi.
AzərTAc
Xalq qəzeti, 24 dekabr 2004-ci il
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