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2004, 9 noyabr
Astara rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
”Şindan” hotelinin açılışı
"Azər-Cənub" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin beynəlxalq yük terminalının açılışı
"Astara Çay-2" Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin yeni istehsal sahəsi ilə tanışlıq

2005, 8 sentyabr
➢ Prezident İlham Əliyev Astara rayonuna gəlmişdir: Modul tipli elektrik stansiyasının təməlinin
qoyulması mərasimi: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
➢ Astara qaz-kompressor stansiyası ilə tanışlıq
➢ Telmankənd konserv zavodu müasir tələblərə cavab verən müəssisədir
2006, 3 fevral
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Astara və Lənkəran rayonlarına səfəri: Cənub bölgəsinin enerji
probleminin aradan qaldırılmasına dövlətimizin böyük töhfəsi: Astarada modul tipli elektrik
stansiyasının açılış: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
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”Şindan” hotelinin açılışı
(9 noyabr 2004-cü il)
Noyabrın 9-da Astara şəhərinin Heydər Əliyev küçəsindəki mərkəzi meydanda tikilmiş dörd- ulduzlu
"Şindan" hotelinin açılışı olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak etmişdir. Burada dövlətimizin başçısını böyük
hörmət və ehtiramla qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev hotelin açılışını bildirən qırmızı lenti kəsdi, ayrı-ayrı otaqlar, konfrans salonu
və digər yerlərlə tanış oldu. Dövlətimizin başçısına burada ən müasir tələblər səviyyəsində tikilmiş 50 yerlik
hotel barədə ətraflı məlumat verildi.
Hotelin qarşısına toplaşan ictimaiyyətin nümayəndələri ölkəmizin başçısını hərarətlə salamlayaraq,
ürək sözlərini çatdırdılar. Son dövrdə respublikamızda, o cümlədən cənub bölgəsində həyata keçirilən
quruculuq, aparılan abadlıq işlərini, yeni iş yerlərinin yaradılmasını yüksək qiymətləndirdilər. Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin siyasi və iqtisadi xəttini uğurla davam etdirdiyinə görə prezident İlham Əliyevə
minnətdarlıqlarını bildirdilər.
Prezident İlham Əliyev sakinlərin hər birini diqqətlə dinləyərək onlarla səmimi söhbət etdi, qarşıya
qoyulmuş vəzifələrin bundan sonra da uğurla həyata keçiriləcəyini vurğuladı.
Azərbaycan.- 2004.- 10 noyabr.- №262.- S. 2.
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"Azər-Cənub" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin beynəlxalq yük terminalının açılışı
(9 noyabr 2004-cü il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin gün Astarada "Azər-Cənub" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin beynəlxalq yük terminalının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydərov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki,
30 hektar sahədə yerləşən terminalda geniş anbarlar tikilmişdir. Təkcə soyuducu anbarların sahəsi 900
kvadratmetrdir. Bildirildi ki, Azərbaycana gətirilən və ölkəmizdən ixrac olunan mallar gömrük
nəzarətindən keçərək bu anbarlarda yerləşdirilir və sonra avtomobillərlə təyinatı yerlərə göndərilir.
Xaricdən gələn iritonnajlı avtomaşınların yükləri də burada boşaldılır və Azərbaycanın yük avtomaşınları
ilə təyinatı üzrə daşınır. İdxal olunan məhsullar da burada dəqiq yoxlamadan keçirilir və müvafiq qaydada
sənədləşdirilir. Burada işin həcmindən asılı olaraq 500 nəfərdən çox astaralı işlə təmin ediləcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti "Azər-Cənub" MMC-nin yük terminalında İran İslam Respublikasından
gəlmiş yük avtomaşınının boşaldılması prosesini izlədi.
Sonra prezident İlham Əliyev MMC-nin inzibati binası ilə də tanış oldu. Dövlətimizin başçısı
terminalın tikintisi ilə bağlı görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi.
Azərbaycan.- 2004.- 10 noyabr.- №262.- S. 2.
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"Astara Çay-2" Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin yeni istehsal sahəsi ilə tanışlıq
(9 noyabr 2004-cü il)
Noyabrın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Astara Çay-2" Açıq Tipli Səhmdar
Cəmiyyətinin yeni istehsal sahəsi ilə tanış olmuşdur. Dövlətimizin başçısını cəmiyyətin binası qarşısında
müəssisənin işçiləri böyük hörmət və məhəbbətlə, hərarətli alqışlarla qarşıladılar.
Respublikamızın rəhbərinə burada buraxılan müxtəlif növ çaylar barədə ətraflı məlumat verildi.
Bildirildi ki, qədim çayçılıq ənənələrinə malik olan Astara və Lənkəranda torpaq sahibləri ilə birgə
plantasiyalar yaradılır. Bu plantasiyalar gələcəkdə çay istehsalını artırmağa imkan verəcəkdir.
Prezident İlham Əliyev müəssisənin yeni istehsal sahələri ilə tanış oldu, burada yüksək səviyyədə
hazırlanan "Final", "Məryəm", "Azərçay", "Qız qalası" və digər çay məhsullarının keyfiyyəti ilə maraqlandı
və onlardan dəmlənmiş çayın tamından razı qaldığını bildirdi.
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abasov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki,
mövsümdən asılı olaraq müəssisədə 100-dək işçi çalışır. Tezliklə istehsal gücünün artırılması da nəzərdə
tutulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev işçilərlə səmimi söhbət etdi.
Azərbaycan.- 2004.- 10 noyabr.- №262.- S. 2.
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Astara rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(9 noyabr 2004-cü il)
Azərbaycan Prezidenti ilham Əliyev noyabrın 9-da respublikanın cənub bölgəsində səfərdə
olmuşdur.
Dövlətimizin başçısını Astara dəmir yolu vağzalında səmimiyyətlə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Astara şəhərindəki Heydər Əliyev küçəsindəki mərkəzi meydana
gəldi. Burada Astara rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş oldu. Mərkəzi meydana rayonun
minlərlə sakini toplaşmışdı. Onların əllərində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin, dövlətimizin başçısı
İlham Əliyevin portretləri, Azərbaycan Prezidentinin daxili və xarici siyasətini dəstəkləyən şüarlar yazılmış
transparantlar var idi.
Görüşü rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Hamlet Əliyev açdı.
Astara Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Hamlet Əliyevin çıxışı
- Hörmətli cənab prezident!
Sizi rayonumuzun bütün ictimaiyyəti adından Astara torpağıda salamlayıram. Böyük öndərimiz,
müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradıcısı, xalqımızın müdrik oğlu Heydər Əliyev ideyalarının ləyaqətli
davamçısı olan Sizi Astara torpağında qarşılamaq bizim üçün böyük bayram və xoşbəxtlikdir. Ötən ilin
oktyabrında keçirilən prezident seçkilərində Sizin qazandığınız parlaq qələbədə astaralıların da özünəlayiq
yeri vardır.
Hörmətli prezident!
Siz prezident seçiləndən sonra ölkəmizin inkişafı sahəsində həyata keçirdiyiniz islahatlar bu gün öz
bəhrəsini verməkdədir. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar olaraq Sizin təsdiq etdiyiniz dövlət
proqramı bu gün öz gözəl bəhrəsini verir. Bu proqrama uyğun olaraq, yaxın dörd-beş il ərzində ölkədə 600
min yeni iş yerinin açılması milyonlarla adamın həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması deməkdir.
Hörmətli prezident, bu proqram ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Astara rayonunda da
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Yaxın müddət ərzində Astarada iri terminal, Avropa standartlarına cavab
verən yeni hotel binası tikilib istifadəyə verilmişdir. Çay fabrikində yenidənqurma-bərpa işləri aparılmışdır.
Bu da mindən çox insanın işlə təmin edilməsi üçün şərait yaratmışdır.
Sizin apardığınız məqsədyönlü daxili siyasət öz bəhrəsini verir. Eyni zamanda, xarici siyasət
sahəsində Sizin gördüyünüz məqsədyönlü titanik işlər nəticəsində beynəlxalq aləmdə respublikamızın
nüfuzu gündən-günə artır. Bu gün dünyanın superdövlətlərində Sizin yüksək səviyyədə qəbul olunmağınız,
Sizin ünvanınıza deyilən xoş sözlər hər bir azərbaycanlının qəlbində böyük iftixar, qürur hissi doğurur. Sizə
göstərilən bu hörmət və ehtiram bütün Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə olan hörmət və ehtiramın
əlamətidir. Bu gün dünyanın ali məclislərində Sizin sərbəst, inamlı çıxışlarınız hər bir azərbaycanlı kimi,
astaralıların da qəlbində böyük fərəh hissi doğurur.
Çox sağ olun ki, işinizin gərginliyinə və çoxluğuna baxmayaraq, astaralılarla görüşə gəlmisiniz.
Astaralılar bunu yüksək qiymətləndirir, Sizə öz dərin təşəkkür və minnətdarlıqlarını bildirirlər. Çox sağ
olun.
Astara rayonu Kakalos kənd mədəniyyət evinin "Əvəsor" folklor kollektivinin rəhbəri
Fərbiyyə Şabanovanın çıxışı
- Möhtərəm cənab prezident!
Azərbaycanın dilbər guşəsi və gözəlliklər diyarı Astaraya gəlməyiniz münasibətilə Sizi bütün Astara
qadınları adından, bütün analar adından salamlayır və xoş gəlmisiniz deyirəm.
Mən Sizin nur kimi Azərbaycana şölə saçmağınızı arzulayıram. Bir daha Sizə cansağlığı, uzun ömür
diləyir, Astaraya xoş gəlmisiniz deyirəm.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz astaralılar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
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Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu görüşə gəldiyinizə görə Sizə öz dərin
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bir il bundan əvvəl prezident seçkilərində astaralılar mənə böyük etimad göstərdilər. Mən də
çalışıram ki, bu etimadı gündəlik fəaliyyətimlə doğruldum. Çalışıram ki, seçkilərdən əvvəl verdiyim bütün
vədləri yerinə yetirim. Təəssüflər olsun ki, seçkilər ərəfəsində mən Astaraya gələ bilməmişdim. Amma bu
gün sizinlə birlikdəyəm. Demək olar ki, mən sizə, astaralılara prezident seçkilərindən keçən bu bir il ərzində
görülən işlərin hesabatını verirəm.
Bu bir il ərzində Azərbaycanda çox böyük işlər görülmüşdür. Azərbaycan bütün istiqamətlərdə
uğurla irəliyə getmişdir. Ölkədə aparılan islahatlar, sosial-iqtisadi proqramların həyata keçirilməsi, regional
proqramların yerinə yetirilməsi bizə imkan verdi ki, ölkə iqtisadiyyatı müxtəlif istiqamətlərdə sürətlə
inkişaf etsin.
Bilirsiniz ki, yeni iş yerlərinin açılması mənim seçkiqabağı proqramımın, demək olar, əsas
istiqamətlərindən biri idi. Çox şadam ki, bir il ərzində 100 mindən artıq yeni iş yeri açılıbdır ki, onların da
70 minə qədəri daimi iş yerləridir.
Əlbəttə ki, iş yerlərinin açılması Azərbaycanda işsizliyin aradan götürülməsi üçün çox mühüm
addım ola bilər. Eyni zamanda, ölkədə yeni istehsalın yaradılması, yeni müəssisələrin, fabriklərin işə
düşməsi insanlarımızın rifah halını daha da yaxşılaşdıracaqdır. Mənim də vəzifəm məhz bundan ibarətdir.
Öz əməyimlə, öz fəaliyyətimlə Azərbaycan xalqına xidmət göstərmək, Azərbaycan xalqının daha da yaxşı
yaşaması üçün şərait yaratmaqdır. Bu siyasət bizim xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
siyasətidir. Məhz onun fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan 1990-cı illərin ortalarında tərəqqi, inkişaf yoluna
qədəm qoymuşdur.
Ölkədə 1990-cı illərin əvvəlində baş vermiş xoşagəlməz hadisələrin inkişaf etməməsi məhz Heydər
Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olmuşdur. Məhz o illər Azərbaycanın müstəqilliyi, ümummiyyətlə,
gələcəyi, müqəddəratı təhlükə altında idi. O zaman gedən proseslər, vətəndaş müharibəsi, qarşıdurma
ölkəmizi uçuruma aparırdı. Heydər Əliyevin müdrikliyi, qətiyyəti, cəsarəti və əlbəttə ki, xalqımızın onun
siyasətinə böyük dəstək verməsi bütün xoşagəlməz halların qarşısını aldı və Azərbaycan sonradan çox
sürətlə inkişaf etməyə başladı. Bu gün Azərbaycan inkişaf sürətinə görə nəinki bölgədə, demək olar ki,
bütün dünyada ən sürətlə, ən dinamik şəkildə inkişaf edən ölkəyə çevrilmişdir. Ölkəmizdə aparılan iqtisadi
islahatlar, siyasi islahatlar, həyata keçirilən böyük, irimiqyaslı enerji layihələri bizə imkan verdi ki,
Azərbaycan dünya miqyasında öz yerini möhkəmləndirsin.
Bu gün Azərbaycan dünya birliyinin çox dəyərli üzvüdür, Azərbaycanla hesablaşırlar. Beynəlxalq
təşkilatlarda Azərbaycanın mövqeyi daha da dəstəklənir. Bizim üçün ən ağrılı problem olan ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, torpaqlarımızın işğalı məsələsinə beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən daha diqqətlə yanaşılır. Əlbəttə, bu, bizi qane etmir. Biz haqlı olaraq tələb edirik ki, torpaqlarımız
azad olunsun, işğalçı qüvvələr torpaqlarımızdan çıxsın. Bu, bizim ədalətli tələbimizdir və biz bu istiqamətdə
öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Mən dəfələrlə ən yüksək, ən mötəbər kürsülərdən bəyan etmişəm ki,
bu münaqişə yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Azərbaycan
torpaqları işğaldan azad olunmalıdır. Yalnız bundan sonra sülh müqaviləsindən söhbət gedə bilər.
Amma bütün bu məsələlərə, məqsədlərə çatmaq üçün gərək ölkəmiz güclü olsun. Gərək ölkədə
güclü iqtisadi potensial yaradılsın. Biz bu potensialı yaradırıq. Bu günlər Milli Məclisdə müzakirə olunan
2005-ci ilin dövlət büdcəsi onu göstərir ki, ölkə iqtisadiyyatı güclənir. 2004-cü illə müqayisədə 2005-ci ilin
büdcəsi 25-30 faiz çox olacaqdır. O cümlədən də bütün xərclər daha da böyüyəcək, müdafiə xərcləri də,
onlara ayrılacaq vəsait də çox böyük artımla artırılacaqdır.
Ölkə gərək güclü olsun, iqtisadiyyat güclü olsun. Bunu etmək üçün biz bütün işləri görürük.
Regional inkişaf proqramı, sosial iqtisadi proqramlar bizə imkan verəcək ki, Azərbaycan ildən-ilə daha da
güclənsin, xalqımız ildən-ilə daha da yaxşı yaşasın. Bilirsiniz ki, son müddət ərzində əmək haqlarının
qaldırılması da müşahidə olunur. Bu meyillər bundan sonra da müşahidə olunacaqdır. Deyə bilərəm ki,
2004-cü ildə əmək haqqı orta hesabla 26 faiz artmışdır. Gələn il də artım nəzərdə tutulur. O cümlədən
minimum əmək haqqının qaldırılması, pensiyaların artırılması - bunların hamısı bizim proqramlarımıza
daxildir.
Bir sözlə, iqtisadi potensialı gücləndirməklə yanaşı, sosial məsələlərin həllinə də böyük diqqət
göstərilir. Məhz bu istiqamətdə böyük addımlar atılır. Bizim büdcəmiz həmişə olduğu kimi, gələn il də
sosialyönümlü büdcə olacaqdır.
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Əlbəttə, ölkədə problemlər çoxdur. Biz bu problemləri bilirik. Yoxsulluqla mübarizə aparılır. Bu
istiqamətdə müxtəlif beynəlxalq maliyyə qurumları bizə kömək göstərir. Biz çalışacağıq ki, yoxsulluğun
səviyyəsini ildən-ilə aşağı salaq. Bu istiqamətdə də müsbət tərəfə irəliləyiş var, müsbət meyillər var. Ən
başlıcası odur ki, Azərbaycan düzgün istiqamətdə inkişaf edir, hərtərəfli inkişaf edir.
Azərbaycanda qeyri-neft sektoru inkişaf edir. Bir rəqəmi də sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.
Bu il qeyri-neft məhsullarının ixracı 2,4 dəfə artmışdır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının
bütün sektorları inkişaf edir. Bu da çox vacibdir. Biz istəmirik ki, iqtisadiyyatımız yalnız neft amili üzərində
qurulsun. Biz istəmirik ki, gələcəkdə də yalnız xalqımızın rifah halı neftin qiymətindən asılı olsun. Bunu
etmək üçün hər bir bölgədə, hər bir rayonda, iqtisdiyyatın hər bir sahəsində böyük işlər aparılmalıdır,
islahatlar davam etdirilməlidir. Biz çalışacağıq ki, bunu təmin edək.
Gələn il sahibkarlara yardımlar daha çox göstəriləcəkdir, sahibkarlara kredit şəklində 200 milyard
manat vəsait ayrılacaqdır. Eyni zamanda, kənd təsərrüfatının gələcək inkişafını təmin etmək üçün
"Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır. Bu Cəmiyyət tərəfindən kənd təsərrüfatı texnikası
alınacaqdır. Hər bir bölgədə onun məntəqələri olacaq və kəndlilərə, fermerlərə texnika icarəyə veriləcəkdir.
Əlbəttə, görülən bütün bu işlər böyük vəsait tələb edir, böyük təşkilatçılıq tələb edir. Amma biz
bunları edirik və bundan sonra da edəcəyik. Mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı ildən-ilə daha da yaxşı, daha
da firavan yaşayacaqdır.
Əziz dostlar!
Əziz astaralılar!
Astara Azərbaycanın qədim torpağıdır, Azərbaycanın ən gözəl guşələrindən biridir. Burada çox
gözəl təbiət var, çox gözəl şərait var. Dəniz var, meşələr var, dağlar var, böyük nemətlər var.
Ancaq xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev demişkən ən böyük nemət, ən böyük sərvət
burada yaşayan insanlardır. Vətənpərvər, zəhmətkeş insanlardır. O insanlar ki, daim, bütün dövrlərdə
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin güclənməsi istiqamətində fəaliyyət göstərmişlər, bu işə öz əməyini
vermişlər. Müstəqilliyimiz yolunda Azərbaycanın firavan gələcəyi uğrunda şəhidlər vermiş və həmişə
Azərbaycanın gələcəyi naminə çox fəal işləmişlər.
Bu, bu gün də belədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mən bu gün ümumi işimizə
verdikləri töhfələrə görə astaralılara öz dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Sizi əmin etmək
istəyirəm ki, bundan sonra da Astaraya böyük diqqət göstəriləcəkdir. Burada görülən işlərə, gələcəkdə
görüləcək işlərə dəstək veriləcəkdir. Yerli icra orqanlarına, eyni zamanda, burada fəaliyyət göstərən
sahibkarlara da kömək göstəriləcəkdir ki, astaralılar daha da yaxşı yaşasınlar, həmişə olduğu kimi, Astara
Azərbaycanın ən gözəl, ən yaraşıqlı yerlərindən biri olsun.
Mən sizin hamınızı bir daha salamlayıram, bağrıma basıram. Sağ olun, var olun!
Azərbaycan.- 2004.- 10 noyabr.- №262.- S. 1-2.
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Prezident İlham Əliyev Astara rayonuna gəlmişdir
Modul tipli elektrik stansiyasının təməlinin qoyulması mərasimi
(8 sentyabr 2005-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 8-də Lənkərandan Astara rayonuna gəlmişdir.
Yolboyu yerləşən kəndlərin sakinləri Prezident İlham Əliyevin pişvazına çıxmışdılar və onu
hərarətlə salamlayırdılar.
Azərbaycan Prezidenti əvvəlcə respublikamızda ilk modul tipli elektrik stansiyasının təməlinin
qoyulması mərasimində iştirak etmək üçün tikinti meydançasına gəldi. Mərasimə toplaşanlar Prezident
İlham Əliyevi və onun xanımını hərarətlə qarşıladılar. Astaralılar bu mərasimə əllərində Azərbaycanın
dövlət bayraqları, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin portretləri, Prezidenti salamlayan sözlər yazılmış
transparantlarla gəlmişdilər.
"Azərenerji" Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyev modul tipli elektrik stansiyasının
sxemi barədə ətraflı məlumat verdi. Bildirildi ki, 90 meqavat gücündə olan bu stansiyanın bölgənin elektrik
enerjisi ilə təminatına böyük köməyi olacaqdır.
Prezident İlham Əliyev tikintinin təməlinə giliz qoydu və beton tökdü.
Sonra stansiyanın təməlinin qoyulması münasibətilə mərasim keçirildi. Mərasimi Pensər
kəndindəki 2 nömrəli orta məktəbin pedaqoqu, əməkdar müəllim Şabala Əliyev açdı.
Pensər kəndindəki 2 nömrəli orta məktəbin pedaqoqu, əməkdar müəllimi Şabala Əliyevin
çıxışı
- Möhtərəm cənab Prezident!
Sizi Azərbaycanımızın ən gözəl guşələrindən birində, cənub incisi
adlanan Astarada rayon ictimaiyyəti və ziyalıları adından salamlayır, Sizə “Xoş gəlmisiniz!”
deyirəm.
Möhtərəm Prezident! Biz hələ də Sizin bir il bundan əvvəl Astaraya gəlişinizin xoş təəssüratı
altındayıq. Ötən bir il ərzində rayonumuzda yüksək inkişaf olmuş, yeni iş yerləri açılmışdır. Sizin hər
gəlişiniz bizim üçün sevincdir, bayramdır. Qədəmləriniz mübarək olsun! İnanırıq ki, bu gəlişiniz də uğurlu
olacaq və bütün sahələrdə inkişaf olacaqdır.
Möhtərəm Prezident, ulu öndər, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanımız üçün
etdikləri barədə illərlə, aylarla danışmaq olar. Biz ulu öndərimizin siyasətini həmişə dəstəkləmişik və
dəstəkləyəcəyik.
Astaralılar ulu öndərimizin onlar haqqında dediyi xoş sözləri həmişə yadda saxlayırlar və heç
zaman unutmurlar. Fərəhli haldır ki, bu gün Sizin kimi qüdrətli və layiqli oğlu ulu öndərimizin siyasətini
uğurla davam etdirir.
İndi təkcə Astarada deyil, bütün Azərbaycanda yüksəliş dövrüdür. Haraya baxırsan, inşaat-abadlıq
işləri gedir. Yeni iş yerləri yaradılır, əmək haqları artırılır, tələbələrin təqaüdləri artırılır. Bütün bunlara görə
Sizə minnətdarıq, çox sağ olun.
Cənab Prezident! Bu gün respublikada ilk dəfə olaraq rayonumuzda modul tipli elektrik
stansiyasının bünövrəsinin qoyulması və qaz-kompressor stansiyasının açılması bizim regiona, bizim
bölgəyə olan böyük etimadınızın nəticəsidir. Çox sağ olun. Biz buna həm sevinirik, həm də Sizə olan
inamımız qat-qat artır.
Cənab Prezident! Siz neçə illərdir ki, həm də respublika Olimpiya Komitəsinin rəhbəri kimi
fəaliyyət göstərirsiniz. İdmançılarımızın dünya meydanlarında öz dəst-xətləri vardır və bu müvəffəqiyyətin
qazanılmasında astaralı idmançıların da çox böyük rolu vardır. Öz adımdan, rayonumuzun gəncləri
adından, bütün idmançılar adından xahiş edirəm ki, Astarada da müasir tipli Olimpiya İdman Kompleksinin
tikilməsi üçün sərəncam verəsiniz.
Cənab Prezident, Azərbaycan xalqı seçkilərə hazırlaşır. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, bizim
rayonumuzda da xalq öz layiqli övladlarına səs verəcəkdir. Düzdür, müxalifət müxtəlif üsullardan istifadə
edərək, bəzən suyu bulandırmaq istəyir. Lakin xalq onlara inanmır, kimin kim olduğunu yaxşı tanıyır.
Fürsətdən istifadə edərək, sadə əməyimi qiymətləndirib mənə Azərbaycanımızın əməkdar müəllimi
adını verdiyinizə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bir daha Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Sizə
cansağlığı, ailə səadəti, Azərbaycanımızın bayrağının daha da yüksəklərə qaldırılması naminə şərəfli
işinizdə müvəffəqiyyət arzu edirəm.
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Sağ olun!
XXX
Dövlətimizin başçısı mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz dostlar!
Əziz astaralılar!
Bacılar və qardaşlar!
Mən çox şadam ki, yenidən Astaraya gəlmişəm, Sizinlə görüşürəm və bu gün burada yeni elektrik
stansiyasının təməlqoyma mərasimində iştirak edirəm. Bu, çox əlamətdar hadisədir. Bildiyiniz kimi, bu
yaxınlarda qəbul edilmiş qərara əsasən, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində kiçik elektrik stansiyaların
tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Ancaq mən göstəriş vermişəm ki, ilk stansiyanı biz Astarada tikək və tezliklə
istismara verək. Bu stansiya qısa müddət ərzində, ilin sonuna qədər tikiləcək və 90 meqavat elektrik enerjisi
verəcəkdir. Bu stansiyaların tikintisi ilə Azərbaycanın bütün bölgələrində, o cümlədən cənub bölgəsində
təkcə yay mövsümündə deyil, qış mövsümündə də elektrik enerjisi problemi aradan qaldırılacaqdır.
Bilirsiniz ki, bu məsələlərə çox böyük diqqət göstərilir. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, bölgələrin inkişafı,
enerji təhlükəsizliyi məsələləri diqqət mərkəzindədir. Çünki bunlar hər bir ölkənin inkişafını müəyyən edən
amillərdir.
Ölkəmiz inkişaf edir, yeni müəssisələr işə düşür, yeni iş yerləri açılır. Əlbəttə ki, bütün bu işlərin
görülməsi üçün, yeni müəssisələrin işləməsi üçün ilk növbədə elektrik enerjisi olmalıdır. Əgər elektrik
enerjisi yoxdursa, bundan həm əhali əziyyət çəkir, çünki işıq olmayanda qışda da problem yaranır. Eyni
zamanda, yeni müəssisələr də işləyə bilmir. Çünki, əgər elektrik enerjisi yoxdursa, heç bir müəssisə işləyə
bilməz. Bu yaxınlarda qəbul edilmiş uzunmüddətli strategiyamız bu sahədə ciddi dönüşün yaranmasına
imkan verəcəkdir. Bir müddət əvvəl Sumqayıtda 500 meqavat gücündə yeni stansiyanın təməli
qoyulmuşdur. Bakıda "Şimal-2" elektrik stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulub, o da təxminən 400 meqavat
gücündədır. Astarada 90 meqavatlıq stansiyanın, Şəkidə, Xaçmazda, Naxçıvanda və Bakıda modul
stansiyaların tikintisi Azərbaycanı bu problemlərdən uzaq edəcəkdir. Bu, bizi ən çox narahat edən
problemdir. Çünki bu, həm əhaliyə, həm də bütövlükdə inkişafa problem yaradır.
Bizim inkişafımız isə çox sürətlidir. Ölkədə gedən islahatlar, yeni iş yerlərinin açılması, işsizliyin
aradan qaldırılması, bölgələrin inkişafı - bütün bunlar Azərbaycanı çox parlaq gələcəyə aparan amillərdir.
Görülən işlər nəticəsində artıq, demək olar ki, nəzərdə tutduğumuz proqramların yerinə yetirilməsinin ilk
nəticələri görünməkdədir. İki ilə yaxın müddətdə 300 minə qədər yeni iş yerlərinin açılması böyük
göstəricidir. Ümumi daxili məhsulun artması, maaşların, ilk növbədə ən çətin vəziyyətdə yaşayanların
maaşlarının artırılması, pensiyaların qaldırılması hesab edirəm ki, özlüyündə çox mühüm hadisədir.
Minimum əmək haqqının artırılması ən çətin vəziyyətdə yaşayanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşması
deməkdir.
Bir sözlə, bütün bu görülən işlər imkan verəcək ki, ölkəmiz hərtərəfli inkişaf etsin, bölgələrdə
abadlıq-quruculuq işləri daha da sürətlə getsin.
Bu bölgədə son illər ərzində böyük işlər görülüb və daha da böyük işlər görüləcəkdir: Astara
elektrik stansiyasının tikintisi, qaz-kompressor stansiyasının tikintisi, Astara-Qazıməmməd magistral qaz
kəmərinin bərpası. Sonuncu bu bölgəyə böyük təzyiqlə qaz verilməsini təmin edəcəkdir. Bu gün
Lənkəranda tikiləcək aeroportun təməl daşını qoyduq. Bu aeroport bütün bölgəyə xidmət edəcəkdir. Eyni
zamanda, Lənkəranda regional müalicə və diaqnostika mərkəzinin təməlini qoyduq. Orada ən müasir tibb
avadanlığı olacaqdır. Həmin mərkəz bütün bölgəyə xidmət edəcəkdir.
İqtisadi islahatlar və sosial problemlərin həlli paralel məsələlərdir. Biz bunları bir-birindən ayıra
bilmərik. Bazar iqtisadiyyatı siyasətinə sadiqik və Azərbaycan bu yolla inkişaf edir. Ancaq eyni zamanda,
sosial məsələlərin həllinə böyük diqqət göstərilməlidir. Çünki biz xalq üçün işləyirik, xalq üçün fəaliyyət
göstəririk. Xalq bizə, iqtidara etimad göstərib və biz də çalışmalıyıq ki, bu etimadı doğruldaq.
Bizim büdcəmiz həm investisiya yönümlüdür, həm də sosial yönümlüdür. Büdcəmiz artır. Mən
dəfələrlə bəyan etmişdim ki, büdcəmiz ildən-ilə çox yüksək templə artmalıdır. Gələn il büdcəmiz 1 milyard
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və bəlkə də 1,5 milyard dollar artacaqdır. Azərbaycanın illik büdcəsi 3,5 milyard dollar olmalıdır. Halbuki,
2004-cü ildə 1,5 milyard dollar idi. İki il ərzində xəzinəmizə iki milyard dolların daxil olması çoxlu
problemlərimizin həllinə kömək edəcəkdir.
Bu stansiya da həmin pullara alınır. Stansiyanın tikintisi üçün biz heç bir kredit götürmürük,
beynəlxalq maliyyə təsisatlarına müraciət etmirik. Öz vəsaitimiz var, öz pulumuz var. Bu pulu da gərək çox
səmərəli işlədək, Azərbaycanı narahat edən, ölkəmizə ən böyük çətinlik yaradan problemlərin aradan
qaldırılmasına yönəldək.
Bütün bu görülən işlərin təməlində 1990-cı ilin ortalarında başlanmış Heydər Əliyevin neft
strategiyası dayanır. Bu barədə çox danışılır, çox sözlər deyilir. Artıq hamı üçün aydındır ki, bu siyasət
Azərbaycanın indiki inkişafına çox gözəl təsir göstərir. Eyni zamanda, bu, ölkəmizin qarşısında duran bütün
məsələlərin həllinə kömək edəcəkdir.
Çünki hər şey imkanla, iqtisadi vəziyyətlə, ölkəmizin maliyyə qurumu ilə bağlıdır. Əgər imkan
olmasa, vəsait olmasa, heç bir işi görmək mümkün deyildir. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
tək qalmışdı. Heç kim bizə kömək etmirdi, heç bir yardım almırdıq. Biz həmişə öz gücümüzə arxalanırdıq.
Ancaq yadınızdadır ki, o illər necə ağır keçibdir. 1990-cı illərin əvvəlindəki iqtisadi böhran, xaos, hərcmərclik, ictimai-siyasi sabitliyin pozulması ölkəmizi faktiki olaraq dünya xəritəsindən silirdi.
Ancaq Azərbaycanın bugünkü inkişafına baxın. Düzdür, problemlər var və biz onları bilirik və həll
də edirik. Ancaq Azərbaycan dünyada ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. Azərbaycana çoxlu investisiyalar
qoyulur. Azərbaycanda yeni yollar, elektrik stansiyaları tikilir, su xətləri, qaz xətləri çəkilir. Azərbaycanın
hərbi potensialı möhkəmlənir. Bura sərhəd rayonudur. Sərhədlərimiz də lazımi səviyyədə qorunur və sərhəd
infrastrukturunun inkişafına vəsait ayrılır. Hərbi büdcəmiz gələn il iki dəfə artacaqdır. Bütün başqa xərclər
də artacaq, maaşlar, təqaüdlər qaldırılacaqdır. İnkişaf budur. Hər bir ölkənin inkişafı üçün bu amillər çox
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə bu gün görülən işlər həm Azərbaycanın bu gününə, həm də sabahına
xidmət edəcəkdir.
Bu stansiya, sadəcə, bir stansiya deyil, bölgənin inkişafına böyük təsir göstərəcək obyektdir. Mən
əminəm ki, stansiya dekabrın sonuna qədər tikilib istifadəyə veriləcək və siz də bunun səmərəsini
görəcəksiniz.
Əziz astaralılar, yadımdadır, bir il bundan əvvəl Astaraya gəlmişdim, sizinlə görüşmüşdüm. O vaxt
müraciətlər oldu, şikayətlər oldu, mənə məktublar verildi. Bu müraciətlərə, məktublara operativ şəkildə
reaksiya verildi. Çünki hər bir fərdin məsələsi bizim üçün vacibdir. Əgər insanı nə isə narahat edirsə, əgər
o müraciət edirsə, deməli, problemi var və o problem də gərək öz həllini tapsın. Mən sizi əmin etmək
istəyirəm ki, gələcək fəaliyyətimdə də bu siyasətə sadiq olacağam, əlimdən gələni edəcəyəm ki, Azərbaycan
daha da möhkəmlənsin, Azərbaycanda hər bir insan daha da yaxşı yaşasın.
Sizi bir daha ürəkdən salamlayır və sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.
AZƏRTAC
2005, 8 sentyabr
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Astara qaz-kompressor stansiyası ilə tanışlıq
(8 sentyabr 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 8-də Astara
Qaz-kompressor stansiyasında olmuşdur. Dövlətimizin başçısını burada çalışan fəhlələr böyük hörmətlə
qarşıladılar.
“Azəriqaz” QSC-nin sədri Əlixan Məlikov stansiyanın texniki-iqtisadi göstəriciləri barədə
Azərbaycan Prezidentinə məlumat verərək bildirdi ki, Astara Qaz-kompressor stansiyasının tikintisinə
2004-cü ilin dekabrında başlanmışdır. Bildirildi ki, tikinti ilə bağlı müsabiqədə Ukraynanın Sumı
Maşınqayırma Elm-İstehsalat Birliyi qalib gəlmişdir. Tikintidə əsas işləri onlar görürlər. Obyekt istifadəyə
veriləndən sonra burada 50 nəfər daimi işlə təmin olunacaqdır. Stansiyanın əsas funksiyası İran İslam
Respublikasına ötürüləcək qazın təzyiqini 12 atmosferdən 55 atmosferə qaldırmaqdır. Onun ümumi gücü
sutkada 3 milyonkubmetr olacaqdır. Stansiya istifadəyə verildikdən sonra cənub bölgəsinin qazla
təminatında problem olmayacaqdır.
Prezident İlham Əliyev regional qaz şəbəkəsinə baxdı. Stansiyada quraşdırılan nasosların,
qurğuların, qəbuledici və ötürücü kompressorların iş prinsipi ilə maraqlandı, İrandan Naxçıvana qaz
verilməsinin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğuladı.
Sumı maşınqayırma birliyi idarə heyətinin sədri VLADİMİR LUKYANENKO Prezident İlham
Əliyevə müraciətlə dedi ki, mən Sizi Sumı maşınqayıranları, Ukrayna nümayəndələri adından salamlamaq
istəyirəm. Fəxr edirəm ki, Moskvada dahi Heydər Əliyeviçin rəhbərliyi altında işləmişəm. Biz
Azərbaycanın nail olduğu çox böyük uğurları heyranlıqla izləyirik. Ukrayna ilə Azərbaycan arasındakı
dostluqdan qürur duyuruq. Fürsətdən istifadə edərək, cənab Məlikova və onun mütəxəssislərinə,
Azərbaycan inşaatçılarına, dostlarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar stansiyanın tikintisi ilə
əlaqədar bizə Bakıda da, burada da kömək göstərmişlər.
Siz bütün xalq tərəfindən seçilmiş Prezidentsiniz. Bizim Ukraynada gürz bütün dövrlərdə
hakimiyyət rəmzi olubdur. Ona görə də mən bu hakimiyyət rəmzini Ukrayna nümayəndə heyəti adından
Sizə təqdim edirəm və Sizə, Azərbaycan xalqına firavanlıq, xoşbəxtlik, sülh və tərəqqi arzulayıram. Biz isə
həmişə Sizinlə çiyin-çiyinə olacaq, kömək edəcək və əməkdaşlığımızı inkişaf etdirəcəyik.
Prezident İLHAM ƏLİYEV təşəkkürünü bildirərək dedi: Belə həcmdə işləri qısa müddətdə və
dünya standartlarına cavab verən yüksək səviyyədə yerinə yetirdiyinizə, Azərbaycanın qaz şəbəkəsi üçün
çox böyük əhəmiyyəti olan bu kompressor stansiyasını tikdiyinizə görə sizə çox minnətdaram. Bu stansiya
vasitəsilə qaz yüksək təzyiqlə vurulacaqdır. İran Naxçıvan üçün qaz alacaqdır. Lakin bununla yanaşı,
Azərbaycanın cənub bölgəsi də qazla təmin ediləcəkdir. Bizim buna ehtiyacımız var. Bilirəm ki, bu,
Azərbaycanla çox uğurlu əməkdaşlıq sahəsində ilk təcrübə deyildir. Ona görə də təşkilatlarımız arasında
və əlbəttə ki, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə ümid bəsləyirəm. Bir sözlə, belə
müştərək layihənin tez, keyfiyyətlə başa çatmasına çox şadam.
Prezident İlham Əliyev daha sonra Ukrayna nümayəndələri ilə xatirə şəkli çəkdirdi, onlara və yerli
mütəxəssislərə işlərində uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2005, 8 sentyabr
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Telmankənd konserv zavodu müasir tələblərə cavab verən müəssisədir
(8 sentyabr 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, sentyabrın 8-də, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Astara
rayonuna səfəri çərçivəsində Telmankənddə müasir standartlara cavab verən konserv zavodu ilə də tanış
olmuşdur. Müəssisənin işçiləri dövlətimizin başçısını böyük hörmətlə qarşıladılar.
Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, konserv zavodunun 2005-ci ilin yanvarında tikintisinə
başlanmış və iyul ayında müəssisə istifadəyə verilmişdir. Zavod Siyaku kənd sakini, iş adamı Osmanağa
Qurbanov tərəfindən tikilmişdir. Tikintidə yüzlərlə insan çalışmışdır, indi isə 180 nəfər daimi işlə təmin
olunmuşdur. Zavod gün ərzində 300 ton tərəvəz qəbul edə bilir. İndiyədək 1200 ton pomidor emal edilmiş,
200 ton tomat pastası hazırlanmışdır. Zavod rəhbərliyi məhsul yetişdirilməsi üçün 1500 nəfəri birləşdirən
30 fermer təsərrüfatına 150 milyon manat faizsiz kredit vermişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev istehsal prosesi ilə tanış oldu, məhsulun çeşidi və keyfiyyəti
ilə maraqlandı, müəssisədə quraşdırılmış avadanlığı yüksək qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı istehsal
sahəsinin genişləndirilməsinin vacibliyini vurğuladı, ən müasir texnologiyaların alınması üçün köməyin
göstəriləcəyini bildirdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 8-də Astaradan dağlar qoynunda yerləşən Lerik
rayonuna yola düşdü.
Dövlətimizin başçısı yolüstü Lənkəran-Lerik avtomobil magistralının açılışında iştirak etdi.
Prezidentə məlumat verildi ki, 56 kilometrlik bu yolun 50 kilometri tam hazırdır. Bu işlərin görülməsinə
10,2 milyon dollar vəsait xərclənmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin dostu Xanış Şahıyevə baş
çəkərək səhhəti ilə maraqlandı, ona hədiyyə təqdim etdi.
Dövlətimizin başçısı həmin gün Lerik rayonunun mərkəzində ulu öndər Heydər Əliyevin büstünün
açılışına həsr olunmuş mərasimdə iştirak etdi, ictimaiyyətin nümayəndələri qarşısında nitq söylədi.
Prezident İlham Əliyev sonra Lerik tarix-diyarşünaslıq muzeyi ilə tanış oldu, kənd təsərrüfatı
məhsulları sərgisinə baxdı.
Azərbaycan Prezidenti rayona səfərinin sonunda Valeh İbrahimov adına Lerik orta internat
məktəbinə gəldi. Dövlətimizin başçısı məktəbin binasının əsaslı təmirə ehtiyacı olduğunu vurğuladı və bu
işlərin tezliklə görülməsi üçün lazımi tapşırıqlar veriləcəyini bildirdi.
(Lerik rayonuna səfər barədə geniş hesabat qəzetin növbəti nömrəsində dərc olunacaqdır).
Prezident İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri davam edir.
AZƏRTAC
2005, 8 sentyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Astara və Lənkəran rayonlarına səfəri
Cənub bölgəsinin enerji probleminin aradan qaldırılmasına dövlətimizin böyük töhfəsi
Astarada modul tipli elektrik stansiyasının açılış
(3 fevral 2006-cı il)
AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
fevralın 3-də Astara və Lənkəran rayonlarında olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Astarada respublikada ilk modul tipli elektrik stansiyasının təntənəli
açılış mərasimində iştirak etmişdir. Mərasimə toplaşanlar Prezidenti böyük hörmət və ehtiramla, gülçiçəklə qarşıladılar.
Rayonun Ərçivan kəndində tikilmiş stansiyanın təməli 2005-ci il sentyabrın 8-də Prezident İlham
Əliyevin iştirakı ilə qoyulmuşdur. Tikintinin baş podratçısı Finlandiyanın “Wartsila” və İsveçrənin “ABB”
şirkətləridir. Stansiyada hər birinin gücü 8,7 meqavat olan 10 generator quraşdırılmışdır. Stansiyanın
ərazisində inşa edilmiş gücləndirici yardımçı stansiyada hər biri 25 meqavatlıq 5 ədəd transformator
qoyulmuşdur. 2 kilometr uzunluğunda 110 kilovoltluq elektrikötürmə xətləri, 1,2 kilometrlik qaz xətti
çəkilmiş, vertolyot meydançası inşa edilmişdir. Elektrik stansiyasının 51 hektarlıq ərazisində ikimərtəbəli
inzibati və idarəetmə binaları inşa edilmiş, əraziyə axan suların qarşısını almaq məqsədi ilə 900 metr
uzunluğunda 2 kanal çəkilmiş, 2 keçid körpüsü, 1 hektar ərazidə isə su hovuzu inşa edilmişdir. 20 hektar
ərazidə bağ salınmış və 5 minə yaxın ağac və kol əkilmişdir. Stansiyanın tikintisində 500 nəfərə yaxın
inşaatçı və quraşdırıcı çalışmışdır ki, onlardan da 300 nəfəri yerli inşaatçılardır.
Astara elektrik stansiyası cənub bölgəsinin elektrik enerjisi ilə təminatında əhəmiyyətli rol
oynayacaq, qış mövsümündə enerji qıtlığını aradan qaldıracaqdır. Burada 110 nəfər daimi işlə təmin
olunacaqdır.
Prezident İlham Əliyev stansiyada quraşdırılmış müasir avadanlıqla yaxından tanış oldu.
Sonra dövlətimizin başçısı Astara elektrik stansiyasının işə salınmasını bildirən düyməni basdı və
stansiya ümumi şəbəkəyə qoşuldu.
Prezident İlham Əliyev stansiyanı inşa edən yerli və xarici mütəxəssislərlə söhbət etdi, müasir
tələblərə cavab verən bu obyektin qısa müddətdə başa çatdırılmasına görə minnətdarlığını bildirdi.
İsveçrənin “ABB” şirkətinin vitse-prezidenti Bruno Berggren tikinti müddətində onlara yaradılan
şəraitə və köməyə, diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına dərin təşəkkürünü bildirdi. Burada çalışan
yerli mütəxəssislərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. Xüsusi vurğuladı ki, dünyada məşhur olan “ABB”
şirkəti tərəfindən indiyədək heç bir ölkədə bu cür stansiya quraşdırılmamışdır. Qısa müddət ərzində
stansiyanın quraşdırılması xarici şirkətlərlə yerli mütəxəssislərin birgə fəaliyyətinin nəticəsidir və alqışa
layiqdir. Biz bu işimizlə fəxr edirik.
Sonra stansiyanın açılışını bildirən təntənəli mərasim keçirildi.
Astara Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Oqtay Abbasov mərasimi açaraq dedi ki, Azərbaycanın
dahi oğlu, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ölkəmizin tarixində müstəsna rol oynadığını hər bir
astaralı aydın dərk edir. Məhz ulu öndərimizin səyləri nəticəsində Azərbaycan öz müstəqilliyini qorudu,
iqtisadiyyatda tənəzzülə son qoyuldu, inkişafın möhkəm təməli yaradıldı. Azərbaycan dünya birliyində
layiqli yerini tutdu.
2003-cü ilin oktyabrında keçirilən prezident seçkiləri xalqımızın Heydər Əliyev siyasətinə
sadiqliyinin parlaq sübutu oldu. Ulu öndərin siyasətinin layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyevin
fəaliyyətini xalqımız ürəkdən bəyənir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramının həyata
keçirilməsi bütün respublikada olduğu kimi, Astara rayonunda da öz bəhrəsini verir. 2003-2005-ci illərdə
rayonda sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində bir sıra işlər görülmüşdür. Sahibkarlığın inkişafı, xüsusilə, yeni iş
yerlərinin açılması daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Beynəlxalq yük terminalının, Astara qaz-kompressor
stansiyasının, indi isə elektrik stansiyasının tikilib istifadəyə verilməsi rayonun strateji əhəmiyyətini daha
da artırmışdır. Rayonda yeni istehsal müəssisələri, təhsil, mədəniyyət, idman obyektləri tikilmişdir. Son iki
ildə 3 minə yaxın yeni iş yeri açılmışdır.
İcra hakimiyyətinin başçısı dedi ki, cənab Prezident, rayonumuzda sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində
qazanılan uğurlar məhz Sizin astaralılara göstərdiyiniz böyük qayğının bəhrəsidir və buna görə Sizə dərin
minnətdarlığımızı bildiririk. Sizin apardığınız siyasət Azərbaycanın milli maraqlarından doğan siyasətdir
və ölkəmizin gücünü daha da artıracaqdır. Xalqımız Sizə inanır və Sizi ürəkdən dəstəkləyir.
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Sonra çıxış edən “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyev dedi ki,
Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətli inkişafını təmin edən amillərdən biri də ölkənin müstəqil energetika
sisteminə malik olmasıdır. Bu isə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasətinin nəticəsidir. Məhz onun
uzaqgörənliyi sayəsində regionun ən böyük elektrik stansiyası olan Azərbaycan DPES-i tikilmişdir.
Müstəqilliyimiz dövründə mövcud iqtisadi-siyasi problemlərə baxmayaraq, ümummilli liderimiz
respublikada 3 yeni elektrik stansiyasının tikintisini reallaşdırmışdır. İndi istifadəyə verilən Astara elektrik
stansiyası Prezident İlham Əliyevin daimi nəzarəti və xüsusi qayğısı sayəsində çox qısa müddətdə tikilib
başa çatdırılmışdır.
“Azərenerji”nin rəhbəri stansiyanın texniki göstəriciləri barədə ətraflı məlumat verərək bildirdi ki,
burada ildə 700 min kilovat-saata qədər elektrik enerjisi istehsal olunacaqdır. Stansiya Astara, Lənkəran,
Lerik, Yardımlı və Masallı rayonları əhalisinin tələbatını tam ödəyəcək və burada əlavə sənaye və qeyrisənaye obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatına şərait yaradacaqdır. Cari ilin avqust ayında Şəkidə,
sentyabrda Xaçmazda, ilin sonunda isə Bakı və Naxçıvanda bu tipli stansiyaların tikintisi başa
çatdırılacaqdır.
E.Pirverdiyev daha sonra dedi ki, Sumqayıt elektrik stansiyasının təməlinin qoyulması
mərasimində Prezident İlham Əliyev xüsusi vurğulamışdır ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının evində daim
işıq olmalı, respublikanın enerji müstəqilliyi daha da möhkəmləndirilməli, elektroenergetikanın inkişafı elə
səviyyəyə çatdırılmalıdır ki, ölkənin tələbatını tamamilə ödəməklə yanaşı, elektrik enerjisinin ixrac
potensialı da yaradılsın. Bu strategiya müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Sumqayıt elektrik stansiyasında
tikinti işləri uğurla davam etdirilir. Stansiya nəzərdə tutulmuş vaxtda, yəni 2007-cı ilin oktyabrında
istismara veriləcəkdir. Naxçıvan istilik-elektrik stansiyası əsaslı yenidənqurmadan sonra fevral ayında işə
düşəcəkdir.
Respublikada alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunması istiqamətində də işlər aparılır.
Qobustan ərazisində ümumi gücü 50 meqavat olan külək elektrik stansiyasının tikintisi layihəsi üçün
texniki-iqtisadi əsaslandırma hazırlanmışdır.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz astaralılar!
Əziz dostlar, bacılar və qardaşlar!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, yeni istifadəyə verilmiş elektrik stansiyasının açılışı
münasibətilə sizi təbrik edirəm.
Beş ay bundan əvvəl biz elə bu ərazidə stansiyanın təməl daşını qoyduq. O vaxt burada heç bir
tikinti yox idi. Sadəcə, boş sahə idi və təməli qoyulanda, bəlkə də, təsəvvür etmirdik ki, qısa müddət ərzində
bu gözəl obyekt, gözəl stansiya istifadəyə veriləcəkdir. Ancaq məqsəd qoymuşduq, vəzifə qoymuşduq ki,
qısa müddət ərzində stansiya tikilsin, istismara verilsin və beləliklə, Astaranın və bütövlükdə cənub
bölgəsinin enerji problemləri aradan qaldırılsın. Bu gün biz buna nail olduq. Bu, çox böyük hadisədir, təkcə
Astara üçün yox, bütün cənub bölgəsi üçün böyük töhfədir. Bu fürsətdən istifadə edib, stansiyanın
tikintisində iştirak etmiş yerli və xarici şirkətlərə, onların rəhbərlərinə və fəhlələrinə minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Bu da çox gözəl beynəlxalq əməkdaşlıq nümunəsidir. Stansiyanın tikintisində xarici
şirkətlər - “Wartsila” şirkəti, “ABB” şirkəti, habelə Azərbaycanın “Azenko” şirkəti iştirak etmişdir. Onlar
çox səmərəli işləmişlər və bu işin nəticəsində bu gün stansiyanın açılışını qeyd edirik.
Azərbaycanda bütövlükdə, istər siyasi müstəvidə, istər iqtisadi sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq çox
sürətlə inkişaf edir. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan dünya birliyinə çox uğurla inteqrasiya edir.
Azərbaycanda çox nəhəng, irimiqyaslı, enerji təhlükəsizliyi baxımından ölkəmiz üçün və bölgə üçün
önəmli layihələr həyata keçirilir. Azərbaycanın bu layihələrdə iştirakı bizim ölkəmizin çəkisini artırır.
Bildiyiniz kimi, indi bölgədə enerji təhlükəsizliyi məsələsi kəskinləşibdir və qış aylarında bəzi
ölkələrdə enerji böhranı yaşandı. Azərbaycanda biz bunun qarşısını ala bildik. Baxmayaraq ki, enerji

15

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

potensialımız bizi hələ tam şəkildə qane etmir, yaxud da bütün tələbatlarımızı ödəmir, ancaq qış aylarında
enerjinin verilməsi bütövlükdə müsbət olmuşdur.
Yeni stansiyaların tikintisi məhz bu məqsədi güdür ki, Azərbaycanda bütövlükdə - nə yayda, nə
yazda, nə də qışda enerji problemi olmasın. İstənilən vaxtda, istənilən yerdə 24 saat ərzində işıq olmalıdır
və həm müəssisələrə, eyni zamanda, vətəndaşlara da verilməlidir.
Azərbaycanda indi bir neçə elektrik stansiyası tikilir. Artıq Etibar Pirverdiyev bunu qeyd etdi Bakıda, Naxçıvanda, Şəkidə və Xaçmazda buna bənzər stansiyalar tikilir. Amma biz o qərarı verəndə dedik
ki, ilk növbədə, Astarada stansiya tikilsin. Çünki cənub bölgəsində enerji problemləri bizi çox narahat edirdi
və bu gün də narahat edir. Bir də ki, cənub bölgəsinin inkişafı üçün bu stansiyanın əhəmiyyəti çox böyük
olacaqdır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda regionların inkişafı proqramı uğurla icra olunur, yeni iş yerləri
açılır, müəssisələr açılır, bütün bunlar yeni enerji mənbəyi tələb edir. Beləliklə, bu stansiyanın tikilməsi
bütün bölgəyə çox müsbət təsir göstərəcəkdir. Burada yeni müəssisələrin işə salınması prosesi daha da
sürətlə aparılacaqdır və bütövlükdə regionun infrastrukturu daha da möhkəm olacaqdır.
Bildiyiniz kimi, cənub bölgəsinə mənim böyük diqqətim var. Mən son iki il ərzində artıq bir neçə
dəfə burada olmuşam. Burada bölgə üçün, Azərbaycan üçün çox mühüm layihələr həyata keçirilir. Bu
yaxınlarda Astarada qaz-kompressor stansiyası istismara verilmişdir. Lənkəranda beynəlxalq hava
limanının tikintisi başlanmışdır, dəniz limanının tikintisi aparılır. Artıq bu gün elektrik stansiyasının
istismara verilməsini qeyd edirik. Yəni qısa müddət ərzində görülən bütün bu işlər bölgənin inkişafına
xidmət edir və gələcəkdə biz bunun daha da gözəl bəhrəsini görəcəyik.
Regionların inkişafına gəldikdə isə, şübhəsiz ki, enerji daşıyıcıları regional inkişaf proqramının
əsasını təşkil edir. Məhz bu məqsədlə artıq bir neçə yerdə elektrik stansiyalarının tikintisi başlanmışdır.
Sumqayıtda böyük, 500 meqavat gücündə elektrik stansiyası tikilir.
Regional inkişaf proqramımız uğurla icra edilir. Son iki il ərzində Azərbaycanda 340 min yeni iş
yeri açılmışdır, bu proses davam edir. Əminəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanda işsizlik problemi əsaslı
şəkildə aradan qaldırılacaqdır. Yoxsulluqla mübarizə güclənibdir, yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı
2005-ci ildə kəskin şəkildə aşağı düşübdür. 2006-cı ildə görüləcək işlər - əmək haqlarının qaldırılması,
təqaüdlərin qaldırılması, əlbəttə ki, yoxsulluğun səviyyəsini daha da aşağı salacaqdır. Bizim məqsədimiz
budur. Bütün görülən işlər bu amala xidmət edir. Azərbaycanın iqtisadi potensialı güclənməlidir, insanlar
daha da yaxşı yaşamalıdır, insanlara daha gözəl xidmət göstərilməlidir. Biz bütün istiqamətlərdə - istər
enerji sahəsində, istər yol infrastrukturu sahəsində, istər səhiyyə sahəsində işlərimizi yüksək səviyyədə
qururuq.
Bildiyiniz kimi, sentyabr ayında mən bölgədə olarkən burada zona müşavirəsi keçirildi. Bölgənin
əsas problemləri bir daha təhlil edildi və ondan sonra mən müvafiq Sərəncam imzaladım. Sərəncam da icra
olunur, xüsusilə yolların tikintisinə vəsait ayrılmışdır və bu gün artıq yollar tikilir. Mən göstəriş vermişdim
ki, rayon mərkəzlərində yollar və ilk növbədə, kənd yolları tikilməlidir. Uzun illərdir ki, kənd yollarına
investisiya qoyulmurdu və onlar bərbad vəziyyətə düşmüşdü. Biz kənd yollarının bərpası ilə ciddi məşğuluq
və indi cənub bölgəsinin bütün rayonlarında bu proses sürətlə gedir. Bildiyiniz kimi, Lənkəranı Leriklə
birləşdirən 50 kilometrlik yeni müasir yol və başqa yollar salındı.
Yəni bütün istiqamətlərdə - istər enerji sahəsində, iqtisadi sahədə, istrəsə də humanitar, sosial
sahələrdə bizim işlərimiz düşünülmüş proqram çərçivəsində həyata keçirilir və görülən işlər nəticəsində
Azərbaycanda yoxsulluq aradan qaldırılmalıdır. Bu, bir proqramdır, məqsəddir və mən heç şübhə etmirəm
ki, biz buna nail olacağıq. Çox istəyirəm ki, buna daha da tez nail olaq, çox istəyirəm ki, bütün bu planları
daha da qısa müddət ərzində həyata keçirək.
Bilirsiniz, bu stansiyanın tikintisi də məhz bu məqsədi güdür. Çünki bizim enerji proqramımız var.
Bir müddət bundan əvvəl mən xüsusi proqram imzaladım. Amma böyük elektrik stansiyasının tikintisi,
adətən, 2-3 il zaman tələb edir. Bizim vaxtımız yoxdur, bizə bu gün enerji lazımdır, bizə bu gün güclü
infrastruktur lazımdır. Ona görə fikirləşdik ki, hansı tədbiri görək ki, qısa müddət ərzində Azərbaycanı
elektrik enerjisi ilə təmin edək. Bu stansiyaların tikintisi də məhz bu məqsədə qulluq edir. Bir il ərzində
Azərbaycanda beş yerdə modul tipli elektrik stansiyalarının tikilməsi təxminən 400 meqavat, bəlkə də
ondan da çox elektrik enerjisi verəcəkdir. Bu gün Azərbaycanda enerji çatışmazlığı məhz elə 400
meqavatdır. Yəni 2006-cı ildə bu çatışmazlıq aradan qaldırılacaqdır. Amma o demək deyil ki, bununla
bizim işimiz bitəcəkdir. Azərbaycanda yeni sənaye müəssisələri, yeni fabriklər, zavodlar tikiləcək, əhalinin
artımı davam edəcək, yeni müəssisələr tikiləcək, yeni evlər tikilir, bütün bunlar enerji tələb edir.
Azərbaycanın xoşbəxtliyi bundadır ki, bizdə təbii sərvətlər var. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda neft və qaz
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hasilatı ildən-ilə artır. Keçən il Azərbaycanda 22 milyon ton neft hasil edilmişdir, bu da bütün dövrlər
ərzində Azərbaycan üçün rekorddur. Növbəti illərdə bu, 50-60 milyon tona çatacaqdır.
Yəni bu, təbii sərvətlər imkan verir ki, biz enerji təhlükəsizliyi baxımından heç kimdən asılı
olmayaq. İndiki qış aylarında bəzi ölkələrdə yaşanan enerji, qaz böhranı onu göstərdi ki, bu, çox ağır, sosial
və bəzi hallarda, siyasi məsələyə çevrilir. Azərbaycan bu baxımdan sığortalıdır, təbii sərvətlər var. Amma
təbii sərvətlər o zaman insanlara xidmət edir ki, onlar işlənilir, onlardan istifadə olunur, neft hasil edilir,
neft kəmərləri tikilir, stansiyalar, qaz kəmərləri tikilir. Şübhəsiz ki, bizim enerji təhlükəsizliyimiz çox
yüksək səviyyədə təmin olunacaq və Azərbaycan gələcək illərdə bölgə üçün, region üçün, Avropa
istehlakçıları üçün çox önəmli enerji mənbəyi olan ölkəyə çevriləcəkdir. Biz bundan məharətlə istifadə
etməliyik. Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti, onun regiondakı artan nüfuzu, rolu, habelə təbii sərvətlərimiz
bizə çox gözəl imkanlar yaradır. Bu imkanlar Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına xidmət
edəcək, eyni zamanda, Azərbaycanın bölgədəki və dünyadakı mövqelərini möhkəmləndirəcəkdir.
Mən bu gün çox xoşbəxtəm, çox şadam. Bilirsiniz, bu stansiyanın 4-5 ay ərzində tikilməsi çox
böyük nailiyyətdir. Bu gün mən xarici mütəxəssislərlə, bu stansiyanın tikintisində iştirak etmiş
mütəxəssislərlə söhbət əsnasında eşitdim ki, onların təcrübəsində də bu, rekorddur. Bu stansiyanın
tikintisində iştirak edən şirkətlər müxtəlif yerlərdə də belə stansiyalar tikiblər. Amma başqa heç bir yerdə
belə qısa müddət ərzində buna nail ola bilməmişdilər. Azərbaycanda isə qısa müddət ərzində stansiya
tikildi. Bu, nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Azərbaycanda işlər düzgün qurulur. Onu göstərir ki, burada
məqsəd qoyulursa, mütləq nail olunmalıdır. Bu, onu göstərir ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç
bir ziddiyyət yoxdur. Əgər demişiksə, yerinə yetirməliyik. Yadımdadır, mən sentyabrda vəzifə qoydum ki,
qış aylarında stansiya istismara verilməlidir. Çünki bizə işıq qış aylarında daha çox lazımdır. Biz buna nail
olduq. Şübhə etmirəm ki, bütün sahələrdə, bütün təşəbbüslərdə biz həmişə istədiyimizə nail olacaq,
Azərbaycanı daha da möhkəmləndirəcək, Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına çox ləyaqətlə
xidmət edəcəyik.
Əziz dostlar, bir daha mən sizin hamınızı bu stansiyanın açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Əminəm ki, bundan sonra bizim işığımız həmişə yanacaq, müəssisələrimiz işləyəcək və insanlar daha da
yaxşı, rahat yaşayacaqlar.
Sağ olun.
XXX
Prezident İlham Əliyev açılış mərasimindən sonra Astara elektrik stansiyasının inzibati binası ilə
və burada yaradılmış Heydər Əliyev muzeyi ilə tanış oldu.
Muzeydə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyi dövründə tikilmiş
elektrik stansiyalarının açılış mərasimlərində iştirakını, energetiklərlə görüşlərini əks etdirən fotoşəkillər
toplanmışdır. Burada Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə ötən il Astarada istifadəyə verilmiş qazkompressor stansiyasının açılışına dair fotoşəkillər də nümayiş etdirilir. Bütün bunlar ulu öndərin və
dövlətimizin başçısının bu sahəyə göstərdiyi böyük diqqət və qayğı barədə dolğun təsəvvür yaradır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev muzeyin Fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı:
“Azərbaycanın enerji potensialının möhkəmlənməsində ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna
xidmətləri olmuşdur.
Bu gün bu işlər davam edir. Astara elektrik stansiyasının istismara verilməsi bunun bariz
nümunəsidir.
Ölkəmizin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Astara elektrik stansiyası öz rolunu
oynayacaqdır və cənub bölgəsini keyfiyyətli enerji ilə təmin edəcəkdir.
Astaralılara yeni uğurlar və xoşbəxtlik arzulayıram.
XXX
Sonra Prezident İlham Əliyev stansiyanın qarşısına toplaşan sakinlərlə görüşüb səmimi söhbət etdi,
qayğı və problemləri, yaşayış şəraiti ilə maraqlandı.
Sakinlər Astaraya göstərdiyi böyük diqqətə görə ulu öndər Heydər Əliyevə Allahdan rəhmət
diləyərək, onun tarixi xidmətlərini xatırlatdılar və xalqımızın ümummilli liderinin siyasətini uğurla davam
etdirən, insanların daim qayğısına qalan dövlətimizin başçısına dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər. Onlar
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regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində Astarada da görülən işləri yüksək
qiymətləndirdilər, şəxsi qayğıları və problemləri barədə də söhbət açdılar.
Azərbaycan Prezidenti xoş sözlərə görə sakinlərə təşəkkürünü bildirdi, onların problemlərinin
aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görüləcəyini vurğuladı.
AZƏRTAC
2006, 3 fevral
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Cəlilabad
2004, 9 noyabr
➢ Cəlilabad rayonunun Alar kəndində orta məktəb binasının və Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
büstünün açılış mərasimi: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
2007, 9 aprel
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Cəlilabad rayonuna gəlmişdir
➢ Heydər Əliyev seyrəhgahı cəlilabadlıların sevimli istirahət yeri olacaq
➢ Cəlilabad şəhər orta məktəbinin tikintisi ilə tanışlıq
2008, 7 sentyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Salyan və Cəlilabad rayonlarına səfəri: Ümummilli lider
Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı
➢ Heydər Əliyev seyrəngahı cəlilabadlıların sevimli istirahət yeridir
➢ Cəlilabadda yeraltı keçid istifadəyə verilmişdir
➢ Akademik Zərifə Əliyeva adına orta məktəb ilə tanışlıq
➢ Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi ən müasir səhiyyə ocağı olacaqdır
➢ Olimpiya-İdman Kompleksi Cəlilabadda idmanın inkişafına təkan verəcəkdir
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Cəlilabad rayonunun Alar kəndində orta məktəb binasının və Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin büstünün açılış mərasimi
(9 noyabr 2004-ci il)
Noyabrın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Cəlilabad şəhərinə gəlmişdir.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri yol boyu dövlətimizin başçısını böyük hərarət və
mehribanlıqla salamladılar. Onların əllərində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin və prezident İlham
Əliyevin portretləri, dövlətimizin xarici və daxili siyasətini dəstəkləyən şüar və transparantlar var idi.
Prezident İlham Əliyev Cəlilabad rayonunun Alar kəndinə gəldi. Burada 400 yerlik orta məktəb
binasının və xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin büstünün açılış mərasimi oldu.
Prezident İlham Əliyev xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin büstünün üzərindən ağ örtüyü
götürdü və büstün önünə gül dəstəsi qoydu.
Mərasimi giriş sözü ilə Cəlilabad rayon təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Əsgərov açdı.
Cəlilabad rayon təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Əsgərovun çıxışı
- Hörmətli cənab Prezident!
İcazə verin, Cəlilabad rayonunun ictimaiyyatı, ziyalıları adından Sizi ürəkdən salamlayım,
Cəlilabada "Xoş gəlmisiniz!" deyim.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevi Azərbaycanın bütün bölgələrində çox sevirlər. Amma mən belə
hesab edirəm ki, ümummilli liderimizi Cəlilabadda daha çox sevirlər. Məlum həqiqətdir ki, Cəlilabad
rayonu öz tərəqqisini, inkişafını məhz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
34 il müddətində tapmışdır. Bu dahi şəxsiyyətin siyasi xətti bizim hamımızın böyük ürəklə, yekdilliklə
seçdiyimiz əziz prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən ləyaqətlə davam etdirilir. Ümummilli liderimiz
müəllimləri, təhsil işçilərini çox sevirdi, onlara çox böyük hörmət bəsləyirdi. Təsadüfi deyil ki, Heydər
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi son illərdə müəllimlərin əməkhaqqı 9 dəfə artırılmışdır. Biz çox fəxr
edirik ki, bu gün həmin siyasət onun siyasi xəttinin layiqli davamçısı, əzizimiz, hamımızın sevimlisi,
Cəlilabad camaatının sevimlisi İlham Əliyev tərəfindən ləyaqətlə həyata keçirilir. Prezidentimizin əldə
etdiyi bütün.uğurlara görə ona Cəlilabad rayonu sakinləri adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk. İlham
müəllim, bu gün çox fəxr edirəm ki, Sizinlə görüşmək mənə qismət olmuşdur.
1998-ci ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Cəlilabada gələndə mən onun qarşısında çıxış
edirdim. O vaxt olduğu kimi, bu gün də mən çox həyəcan keçirirəm. Amma Sizinlə görüşəndən sonra mənə
sanki daxili qüvvə gəldi və indi öz ürək sözlərimi Sizə çatdırıram.
Əziz cəlilabadlılar, bu gün Alar kəndində Azərbaycanın cənub bölgəsində Dövlət Proqramına əsasən
tikilmiş ilk məktəbin açılışıdır. Bizim üçün çox fərəhlidir ki, bu məktəbin açılışına Azərbaycan
Respublikasının regionlarının inkişafı haqqında fərmanı imzalamış bizim əzizimiz cənab İlham Əliyev
təşrif buyurmuşdur.
Cənab Prezident, buna görə biz Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Biz çox fəxr edirik ki.
Cəlilabadın Ocaqlı kənd 1 nömrəli orta məktəbinin müəlliminə "Əməkdar müəllim" adı vermisiniz və
Göytəpə şəhər 1 nömrəli orta məktəbinin məzunu Müşviq Mikayıllıya Prezident təqaüdü verirsiniz. Cənab
Prezident, icazə verin, bütün bunlara görə Sizə öz adımdan, təhsil işçiləri adından, buraya toplaşmış bütün
cəlilabadlılar adından bir daha minnətdarlığımı bildirim. Biz ürəkdən inanırıq ki. hamımızın sevimlisi
Heydər Əliyevin siyasi xətti bundan sonra da layiqincə davam etdiriləcəkdir.
Hamımızın adından əzizimiz cənab prezident İlham Əliyevdən xahiş edərdim ki, öz ürək sözlərini
bizimlə bölüşsün.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz cəlilabadlılar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
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Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizə öz dərin hörmət və məhəbbətimi bildirirəm. Burada
qeyd olundu ki, cəlilabadlılar Heydər Əliyevi çox sevirlər. Bu, həqiqətən də belədir. Mən də bunun
şahidiyəm. Çünki yaxşı xatırlayıram ki, 1970-80-ci illərdə Heydər Əliyev Cəlilabada tez-tez gələrdi. Mən
də onunla birlikdə Cəlilabada gəlirdim və cəlilabadlıların Heydər Əliyevə qarşı olan hissələrini çox yaxşı
xatırlayıram. Həqiqətən səmimi, mehriban münasibətlər var idi. Mən dəfələrlə bunu qeyd etmişəm və bu
gün də demək istəyirəm ki, ictimai-siyasi quruluşdan asılı olmayaraq, Heydər Əliyev bütün dövrlərdə,
sözün əsl mənasında, xalqın rəhbəri, xalqın lideri idi. Sizə onu da demək istəyirəm ki, o da cəlilabadlılara
eyni hisslər bəsləyirdi.
O da cəlilabadlıları çox sevirdi, çox istəyirdi ki, Cəlilabad inkişaf etsin. 1970-ci illərdə Cəlilabad
rayonunda aparılmış böyük quruculuq işləri nəticəsində burada böyük üzüm bağları salınmışdı və o illərdə
Cəlilabad Azərbaycanda ən çox üzüm istehsal edən rayon idi. Hətta onu da xatırlayıram ki, Cəlilabadın bu
sahədəki uğurları bütünlükdə qonşu Ermənistanda olan uğurlardan daha böyük idi. Yəni Cəlilabadda
yığılan üzümün həcmi bütün Ermənistanda yığılan üzümdən daha çox idi. Yaxşı xatırlayıram ki, Heydər
Əliyev bu məqamı çox böyük ləzzətlə vurğulayırdı.
Xalqımızın ümummilli lideri 1970-ci illərdə olduğu kimi, 1990-cı illərdə, xalqın tələbi ilə
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra da Cəlilabada daim diqqət göstərirdi. O, çox istəyirdi ki, burada yeni
infrastruktur yaradılsın, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar, sabitlik, əmin-amanlıq olsun və buna da nail
oldu. Məhz onun fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz anarxiyadan, xaosdan çıxa bildi. Ölkədə sabitlik yarandı
və iqtisadi inkişafın başlıca amili olan sabitlik bu gün də Azərbaycanda davam edir. Mən hesab edirəm ki,
Azərbaycanın ən böyük nailiyyətlərindən biri də odur ki, bu ictimai-siyasi ab-hava, sabitlik, bu gün də,
prezident seçkilərindən sonra da davam edir, xalqımız rahat yaşayır, təhlükəsizlik şəraitində yaşayır.
Azərbaycanı yenə də o böhrana, faciəyə sürükləmək istəyən qüvvələr xalq tərəfindən layiqli cavablarını
aldılar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi, Heydər Əliyevin davamçısı kimi, onun siyasi xəttini
bu gün Azərbaycanda həyata keçirən bir şəxs kimi mən də sizə söz verirəm ki, Azərbaycanda bu əminamanlıq, bu asayiş, bu sabitlik, nəyin bahasına olursa-olsun, qorunacaqdır. Bu, Azərbaycan xalqının
tələbidir, zəmanənin tələbidir, bu, hər bir inkişaf üçün zəruridir. Xüsusilə, gələcəkdə ölkəmizdə görüləcək
işlər naminə biz sabitliyi qoruyub saxlamalıyıq. Həyat onu göstərir ki, sabitlik olan yerdə inkişaf da olur.
Qeyd olundu ki, bu yaxınlarda, bu il imzalanmış proqramlar - regional inkişaf proqramı, sosial-iqtisadi
inkişaf proqramı Azərbaycanda yeni bir mühitin yaranmasına gətirib çıxardı. Ölkəmizdə çox sürətlə yeni
iş yerlərinin açılması prosesi gedir. Bu gün bu, bir növ ümummilli bir məsələyə çevrilibdir. Mən çox şadam,
çünki bu təkliflə, bu proqramla bir il bundan əvvəl prezident seçkiləri ərəfəsində çıxış etmişdim və bəyan
etmişdim ki, əgər xalq mənə inansa, əgər xalq məni dəstəkləsə, Azərbaycanda yüz minlərlə iş yerləri
açılmalıdır və açılacaqdır.
Çox şadam ki, Azərbaycan xalqı, o cümlədən cəlilabadlıların demək olar ki, tam əksəriyyəti
prezident seçkilərində məhz bu xəttə, bu siyasətə, Heydər Əliyev siyasətinə səs vermişdir və mən əminəm
ki, bu gün onlar buna görə peşman deyillər. Bir il ərzində 100 mindən artıq iş yerinin yaradılması, o
cümlədən 70 minə qədər daimi iş yerinin açılması çox böyük nailiyyətdir, çox böyük uğurdur. Bu gün mən
bunları öz fəaliyyətimi tərifləmək üçün demirəm. Bu, həqiqətən də belədir.
Bu proses bütün bölgələrdə gedir. Bütün bölgələrdə sahibkarlara diqqət göstərilir, onlara ayrılan
kreditlərin, vəsaitlərin həcmi artır. Gələn il də biz bunun artırılmasını nəzərdə tutmuşuq. Kənd təsərrüfatını
dəstəkləmək üçün yeni proqramlar həyata keçirilir. Kənd təsərrüfatı texnikasının alınması nəzərdə tutulur.
Cəlilabadda ənənəvi üzüm istehsalı bərpa ediləcəkdir. Bu sahədə də işlər görülüb və mənə verilən məlumata
görə yüzlərlə hektar torpaq nəzərdə tutulmuşdur ki, 1970-ci illərdə olduğu kimi, Cəlilabadda biz üzüm
bağlarının salınmasına kömək edək. Bilirsiniz ki, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin
yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində, səhv siyasəti nəticəsində Azərbaycanda, demək olar ki, bütün üzüm bağları
məhv edilmişdir. Azərbaycana çox böyük bir ziyan dəymişdir. Əlbəttə ki, bu istiqamətdə çox ciddi işlər
aparılmalıdır ki, bu bağları, bu sahəni, Azərbaycan iqtisadiyyatının çox vacib sahəsini biz bərpa edək. Mən
əminəm ki, biz buna nail olacağıq. Azərbaycanın bugünkü inkişaf sürəti, ölkədə gedən quruculuq işləri,
sahibkarlığın inkişafı bunu deməyə əsas verir ki, biz bu vəzifəni də yerinə yetirəcəyik.
Mən bu gün Astarada, Lənkəranda, Masallıda və Cəlilabadda olarkən çox sevinc hissi keçirirəm.
Sevinirəm ki, Azərbaycan inkişaf edir, yeni iş yerləri açılır, yeni müəssisələr fəaliyyət göstərir. Ölkəmizdə
istehsal olunmuş məhsullar digər ölkələrə ixrac olunur. Biz də bunu istəyirik. İstəyirik ki, istehsal güclənsin,
idxal əvəzinə, yerli istehsal öz bazarımızı təmin etsin və məhsullarımız dünya bazarlarına çıxsın. Biz
bunların hamısına nail olacağıq. Bunu etmək üçün hər bir imkan var, maliyyə vəziyyətimiz də ildən-ilə

21

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

yaxşılaşır, sosial məsələlərin həlli üçün lazımi addımlar atılır. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda minimum əmək
haqqı qaldırılmışdır, pensiyalar artırılmışdır. Gələn il minimum əmək haqqı, pensiyalar, əhaliyə çatan digər
ödəmələr yenidən qaldırılacaqdır. Bu siyasət ildən-ilə daha da güclü aparılacaqdır. Azərbaycan xalqı, hər
bir Azərbaycan vətəndaşı daha da yaxşı yaşamalıdır və yaşayacaqdır.
Buna Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşının haqqı var və biz də bunu təmin edəcəyik.
O cümlədən başqa sahələrdə də - təhsil sahəsində də böyük irəliləyişlər vardır. Mən çox şadam ki,
Alar kəndindəki bu gözəl, müasir məktəbin açılışında iştirak edirəm. Onu da deməliyəm ki, Azərbaycanda
Dövlət Proqramı çərçivəsində yeni məktəblərin tikintisi təşəbbüsü xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyev tərəfindən irəli sürülmüşdür. Son bir neçə il ərzində müxtəlif yerlərdə yeni məktəblər tikilir.
Onlardan biri də bu gün burada istifadəyə verilir. Bu, ən müasir məktəbdir. Burada şagirdlər çox yaxşı
oxuyacaqlar, əminəm ki, müəllimlər də çox yaxşı işləyəcəklər.
Təhsil sahəsinə də çox böyük diqqət göstərilir. Mənim tərəfimdən təsdiq edilmiş proqrama əsasən,
Azərbaycanda növbəti üç il ərzində hər bir məktəb, - ölkəmizdə 4 mindən artıq məktəb vardır, - kompüter
sistemi ilə təchiz olunacaqdır. Hər bir məktəbdə kompüter sinfi yaradılacaqdır. Bu kompüterlər birbaşa
İnternetə qoşulacaqdır və bizim şagirdlərimiz gənc yaşlarından İnternetə, dünya məlumat şəbəkəsinə
çıxacaqlar. Bu, üçillik proqramdır. Bu proqram gələn ilin əvvəlindən icra edilməyə başlayacaqdır. Əgər
görsək ki, bu proqram uğurla icra olunur, biz bəlkə də bunu iki ilə təmin edə bilərik. Yəni bu sahəyə də,
bütün digər başqa sahələrə də diqqət artırılacaqdır.
Azərbaycanın çox gözəl gələcəyi var. Azərbaycanın çox gözəl perspektivləri var. Çox zəngin neft,
qaz yataqları var və bu gün bu yataqlar işə salınıbdır. Heydər Əliyevin adını daşıyan, onun əsəri olan BakıTbilisi-Ceyhan neft kəməri uğurla tikilir və gələn il istismara veriləcəkdir. Azərbaycan xalqı bundan çox
böyük fayda görəcəkdir.
Əziz dostlar, mən bir daha sizi ürəkdən salamlayıram, görüşə gəldiyinizə görə öz minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Bu gözəl məktəbin açılışı münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm.
xxx
Sonra Prezident İlham Əliyev yeni istifadəyə verilmiş məktəbin kompüter otaqları, fənn kabinələri
ilə tanış oldu. Dövlətimizin başçısı kimya laboratoriyasında şagirdlərin keçdikləri təcrübəni müşahidə etdi
və məktəbli idmançıların çıxışına tamaşa etdi.
Azərbaycan.- 2004.- 11 noyabr.- №263.- S. 2-3.

22

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Cəlilabad rayonuna gəlmişdir
(9 aprel 2007-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 9-da
Masallıdan Cəlilabad rayonuna gəlmişdir.
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə avtovağzalın yenidən qurulan binası ilə tanış oldu. Dövlətimizin
başçısına məlumat verildi ki, 1982-ci ildə tikilmiş ikimərtəbəli bu avtovağzal binası son beş ay ərzində
tamamilə yenidən qurulmuşdur. Bu işlər Prezidentin tapşırığına əsasən rayonda aparılan abadlıq işləri
çərçivəsində görülmüşdür. Avtovağzaldan gün ərzində 400-500 sərnişin yola salmaq mümkündür. Hər gün
30-40 avtobus respublikanın müxtəlif bölgələrinə sərnişin daşıyır. Binada sərnişinlərin rahatlığı üçün hər
cür şərait yaradılacaq, təxminən iki ay ərzində bütün işlər başa çatdırılacaqdır. Hazırda Ələt-Astara
avtomobil yolunun bir hissəsi əsaslı təmir olunmuş, Cəlilabad şəhəri ərazisindən keçən
hissə genişləndirilmiş, yolun kənarındakı yöndəmsiz tikililərin yerində milli üslubda yeni binalar inşa
olunmuş, işıqlandırma sistemi yenidən qurulmuşdur.
Məlumat verildi ki, hazırda şəhərdə Heydər Əliyev seyrəngahının, ulu öndərin adını daşıyacaq
muzeyin, parkın, habelə məktəbin və yeni iş yerlərinin açılacağı beş obyektin tikintisi davam etdirilir.
Bildirildi ki, ötən əsrin 70-80-ci illərində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin sayəsində
Cəlilabadın siması tamamilə dəyişmişdi və hazırda Prezidentin diqqət və qayğısı nəticəsində rayon yeni
inkişaf dövrünü yaşayır.
Prezident İlham Əliyev rayonda tikilmiş və inşası davam etdirilən obyektlərin layihələri və
fotoşəkilləri ilə tanış oldu, bütün işlərin vaxtında və yüksək keyfiyyətlə görülməsinin zəruriliyini vurğuladı.
Dövlətimizin başçısı dedi ki, həqiqətən də 1970-80-ci illərdə Cəlilabad dirçəlişdə idi və indi də inkişaf
etmiş ən qabaqcıl rayonlardan olacaqdır.
AZƏRTAC
2007, 9 aprel
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Heydər Əliyev seyrəhgahı cəlilabadlıların sevimli istirahət yeri olacaq
(9 aprel 2007-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Prezident İlham Əliyev aprelin 9-da Cəlilabad
şəhərində Heydər Əliyev seyrəngahının tikintisi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına rayonun sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı görülən işlər haqqında məlumat
verildi. Bildirildi ki, şəhərin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması üçün 6 min metr
əsas, 5,5 min metr məhəllədaxili su xətləri çəkilmişdir. Privolnoye kəndinin su təchizatının
yaxşılaşdırılması üçün 3 min metr su xətti təzələnmişdir. Cəlilabad şəhərində yeni kanalizasiya sisteminin
tikintisinə başlanılıb və 6 min metrdən artıq xətt çəkilmişdir.
Rayonda yeni tibb müəssisəsinin, Göytəpə şəhərində mədəniyyət evinin, Cəlilabad şəhərində
doğum evinin, İdman kompleksinin tikintisi üçün torpaq sahəsi ayrılmışdır. Əlillər və şəhid ailələri üçün
də yaşayış binasının inşası nəzərdə tutulmuşdur. Cəlilabadda 16 mənzilli yaşayış binası istifadəyə
verilmişdir. 7 nömrəli şəhər orta məktəbi üçün 1100 şagird yerlik binanın tikintisi davam etdirilir.
Cəlilabadlıların sevimli istirahət yeri olacaq Heydər Əliyev seyrəngahında, ulu öndərin adını
daşıyacaq muzeyin tikintisində işlər başa çatır. Heydər Əliyev prospekti əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş,
1,5 kilometrlik məsafədə nəqliyyatın ikitərəfli hərəkəti təmin edilmiş, 19,4 min kvadratmetr asfalt
döşənmişdir. 12 min kvadratmetr ərazidə çəmənliklər salınmış, suvarma məqsədi ilə üç artezian quyusu
qazılmış və çənlər qoyulmuşdur. Rayonda taxılçılığın inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. 2006-cı ildə 125
min 625 ton taxıl (2005-ci ildəkindən 2 min 621 ton çox) istehsal olunmuş, hər hektardan 26,1 sentner
məhsul götürülmüşdür.
Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən 729 hektar sahədə üzüm bağları salınmışdır. Damazlıq quşçuluq
təsərrüfatının və broyler fabrikinin fəaliyyətinin bərpası üçün də işlər gedir. Hazırda fabrikin dörd sexi
bərpa edilmiş və 200 ton quş əti istehsal olunmuşdur.
Sonra dövlətimizin başçısı rayon ağsaqqalları ilə görüşdü.
Cəlilabad rayon təhsil şöbəsinin müdiri ƏDALƏT ƏSGƏROV Prezidentə müraciətlə dedi: Cənab
Prezident, icazə verin öz adımdan, ağsaqqallar adından, rayon ictimaiyyəti adından, rəhbərlik adından Sizə
minnətdarlıq edim. Qədəmləriniz mübarək olsun. Siz bu gün bizi şərəfləndirdiniz, bizə ilham verdiniz. Xoş
gəlmisiniz ulu öndərimizin yadigarı. İlham müəllim, Siz Cəlilabadı həmişə yaşatmısınız. Ulu öndərimiz də
rayonumuzu yaşatmışdır. Cəlilabad 40 ildir ulu öndərimizin qoyduğu yol ilə gedir, Allah qoysa, hələ 40 il
bundan sonra da inkişaf yolu ilə gedəcəkdir. Biz Sizə çox minnətdarıq ona görə ki, bu gün bir daha
Cəlilabada gəlməklə bizə yeni ruh verdiniz. Bu gün Sizin qarşınıza çıxarmağa az-çox işimiz var.
Yadınızdadırsa, Heydər Əliyev adına məktəbin açılışına gələndə buranın vəziyyəti barədə məndən
soruşmuşdunuz. Onda xəcalət çəkirdim, indi görün, necə dəyişibdir. Fikirləşirdim ki, cənab Prezident
buranı məndən niyə soruşur.
İLHAM ƏLİYEV: O, 2004-cü il idi.
ƏDALƏT ƏSGƏROV: Bəli, layihəni Siz o vaxt vermişdiniz. İndi bura tanınmır. Səhər-səhər işə
gələndə hər kəs rayonda yenilik görür. İnsanlarda böyük həvəs var, inciyirlər, deyirlər ki, bəs bizi niyə
işlətmirsiniz? Hər kəs istəyir ki, işləməklə iz qoysun. Biz ulu öndərimizin layiqli davamçısı İlham Əliyevi
ona görə çox istəyirik ki, rəhmətlik Heydər Əliyev Cəlilabadı çox sevirdi. Ulu öndərimizi Azərbaycanın
hər yerində çox sevirlər, ancaq Cəlilabadda hamıdan çox sevirlər. Bu sözü Sizə tam səmimiyyətlə deyirəm.
O vaxt ümummilli liderimiz Cəlilabada 3 dəfə səfər etmişdi və rayonumuza hər gəlişində burada bir iz
qoyurdu. Allah Sizin ömrünüzü uzun, canınızı da sağ eləsin. Çünki Siz rəhmətlik Heydər Əliyevin
ideyalarını uğurla davam etdirirsiniz. Allah Sizi bizlərə çox görməsin.
Cənab Prezident, Sizdən bir xahişim var ki, bu obyektlərin açılışında iştirak edəsiniz.
İLHAM ƏLİYEV: Mən mütləq gələcəyəm. O illəri çox yaxşı xatırlayıram, ulu öndər həmişə
Cəlilabada gələndə, mən də onunla gəlirdim. Burada dəfələrlə olmuşam, bu yerləri çox yaxşı xatırlayıram
və mənim üçün çox əzizdir. Ona görə 2004-cü ildə sizdən soruşdum ki, bu yer nə vəziyyətdədir. Sizin
sözünüzdən bildim ki, o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil. O vaxt fikrimə gəldi ki, biz mütləq burada böyük
yenidənqurma işləri aparaq. 1970-80-ci illərdə Heydər Əliyev Cəlilabadı, demək olar ki, inkişaf etdirdi,
burada üzüm bağları salındı, çox işlər görüldü, insanlar yaxşı pul qazandılar, ev tikdilər, maşın aldılar. İndi
biz Cəlilabada yeni həyat veririk.
Artıq müasir səviyyəyə uyğun şəkildə, yəni dünya səviyyəsində. Dünyanın istənilən ölkəsinə gedib
baxmaq olar, amma bu gözəlliyi orada görmək mümkün deyildir. Hər yer abadlaşır, hər yer gözəlləşir. Mən
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indi avtovağzalın binasına baxdım. Müasir gözəl binadır, orada gözəl xidmət göstəriləcəkdir. Bu yerlər
abadlaşır, insanların rahatlığı, istirahəti üçün park olacaqdır. Bunlar Cəlilabadın ümumi inkişafının
dinamikasını göstərir. Bizim də məqsədimiz odur ki, insanlar rahat yaşasınlar. Gözəl binalar, istirahət,
dincəlmək üçün yaxşı yer olsun, iş yerləri olsun, məktəb tikilsin. Sizin çox gözəl məktəbiniz var. Mənim
yadımdadır, o vaxt açılışında oldum.
ƏDALƏT ƏSGƏROV: Cənab Prezident, ondan da gözəl məktəbimiz olacaq və Siz açılışına
gələcəksiniz.
İLHAM ƏLİYEV: İndi ondan da gözəl məktəb tikilir, şəkilləri görmüşəm, buradan sonra gedib
baxacağam. Yəni bütün bunları biz edirik ki, Azərbaycan xalqı daha da yaxşı yaşasın. Maaşlar, pensiyalar
artırılır, bu, öz yerində, amma belə gözəl məişət, istirahət yerləri də olmalıdır. Xüsusilə ağsaqqallar üçün,
onlar böyük zəhmət çəkiblər, Azərbaycanın inkişafında çox fəal iştirak ediblər. Bu gün də iştirak edirlər və
onların fəaliyyəti gənc nəsil üçün böyük örnəkdir. Onlar üçün, cavanlar üçün də gözəl istirahət yeri
olmalıdır.
Mən bu yerin ilkin planını görəndə oraya bəzi düzəlişlər etdim. Yəni bilirəm ki, burada nələr
olacaqdır. Çünki bu yerin planını özüm təsdiq etmişəm və şəkildəkindən də gözəl olmalıdır. Şəkildə çox
gözəldir, həyatda da ondan gözəl olmalıdır. Ona görə bu işlər tezliklə başa çatacaq və mən də bundan sonra
buraya dəfələrlə gələcəyəm.
ƏDALƏT ƏSGƏROV: Cənab Prezident, ümummilli liderimiz gənclərə çox böyük qayğı
göstərirdi. Çox şadıq ki, o xətti Siz ləyaqətlə davam etdirirsiniz. Təyin etdiyiniz kadrlar Sizin iş sürətinizlə
işləyirlər.
İLHAM ƏLİYEV: Onlar mənim tələblərimi bilirlər və təyin edəndə deyirəm ki, get düz işlə,
insanlara qulluq et, qur, yarat, rayonu gözəlləşdir. Çalış ki, insanlara maksimum dərəcədə kömək ol. Yəni,
mənim iş prinsiplərim belədir.
ƏDALƏT ƏSGƏROV: Sizin bir kəlamınız var: “Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir”. Allah
buna görə də ona rəhmət eləsin.
VƏDUD MƏMMƏDOV (rayon ağsaqqalı): Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin çox sevdiyi və
rəğbət bəslədiyi Cəlilabad torpağına xoş gəlmisiniz! Qədəmləriniz mübarək, gəlişiniz uğurlu olsun!
Hörmətli Prezident, biz Sizin istər xarici, istərsə də regionlara bütün səfərlərinizi diqqətlə izləyirik.
Xarici səfərləriniz dövlətlər arasında ünsiyyət, mehribançılıq, əməkdaşlıq yaradır və buna sevinirik.
Respublikanın regionlarında olanda əhali Sizə, Siz əhaliyə yaxınlaşırsınız, xalq Sizi sevir, camaatın Sizə
rəğbəti artır, Sizin camaata rəğbətiniz artır. Hamı ürəyində istilik hiss edir, qəlblərə işıq, nur çökür. Bilir ki,
qayğıkeşi, problemlərə diqqətlə yanaşanı var. Bizim rayona da xoş gəlmisiniz. Biz çox sevinirik, neçə
illərdir Sizinlə görüşməyi gözləyirik.
İLHAM ƏLİYEV: İllər yox, mən 2004-cü ildə gəlmişdim. Ondan əvvəl 2003-cü ildə Prezident
seçkilərində də gəlmişdim. İndi də gəlmişəm, bundan sonra da gələcəyəm.
HİDAYƏT BABAYEV (rayon ağsaqqalı): Qədəmləriniz nurlu olsun, bu gəlişinizlə üç bayram bir
yerə düşür. Sizin səfəriniz, yazın gəlişi və burada bu cür abadlığın aparılması. Buna kim şad olmaz ki?!
Bütün cəlilabadlılar sevinirlər. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev həmişə cəlilabadlıları sevib,
cəlilabadlılar da onu sevirdi və sevirlər. Həqiqətən də belədir. Bizə həmişə qayğı göstəribdir. Onun bir sözü
vardı ki, Cəlilabad ictimaiyyətinə, Cəlilabad əhalisinə mənim az xidmətim olmamışdır. Bu, həqiqətən də
belədir. Heydər Əliyevin fəaliyyəti həm də Cəlilabadla bağlı idi. Heydər Əliyevin və onun ailəsinin
cəlilabadlıların qəlbində məhəbbəti elə həkk olunub ki, atalar demişkən, “südlə girib, sümüklə bərkiyibdir”.
Heç bir qüvvə, heç bir təsir onu bizim qəlbimizdən çıxara bilməz.
Cənab Prezident, Sizin və xanımınızın ingilis dilində çıxışlarınız bizi həddindən çox sevindirir.
Bütün arzularınız çin olsun, torpaqlarımız azad edilsin. Ölkəmizin iqtisadi cəhətdən daha da sürətlə inkişaf
etməsi, əhalinin rifah halının yüksəlməsi - ürəyinizdəki bütün bu arzular çin olsun.
İLHAM ƏLİYEV: Mənim bir arzum var ki, Azərbaycan möhkəm olsun, güclü olsun.
SƏNAN DÖVLƏTOV (rayon ağsaqqalı): Sizin bütün xarici səfərlərinizi izləyirik, çıxışlarınızı
diqqətlə dinləyirik. Sizin daxili və xarici siyasətinizi bəyənirik. Çünki Siz xalqın qayğısına qalırsınız.
Cəlilabad əhalisi Sizinlədir və Sizi sevir, fəxr edir. Siz bizim fəxri vətəndaşımızsınız.
RƏŞİD ƏSGƏROV (rayon ağsaqqalı): Cənab Prezident, Cəlilabad rayonunda 1971-ci ildə ulu
öndər Heydər Əliyevlə görüşdə mən də iştirak etmişəm. O, həmin vaxt rayon partiya komitəsinin binasına
daxil olmadı, bağa getdi, əlini ağaca qoyub söykəndi və bütün camaat başına toplaşdı.
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Orada camaatla söhbət etdi. Söhbətin əsas mövzusu rayonda üzümçülüyün inkişaf etdirilməsi idi.
Həqiqətən də, o, bu məsələni ətraflı öyrəndi, müəyyən vaxtdan sonra Cəlilabad rayonunda 31 min hektar
üzüm bağları salındı və üzüm istehsalı 265 min tona çatdı. Ancaq onun bir nigarançılığı var idi. Mən bunu
həmişə demişəm, bundan sonra da deyəcəyəm. O nigarançılıq bu idi ki, Azərbaycan nə vaxt müstəqil olacaq
və ona nə vaxt rəhbərlik edəcəkdir. Allaha şükür ki, ona da nail oldu. İndi Siz onu əvəz edirsiniz. Bu, böyük
işdir. Sizin planlarınız var, qəzetdən oxuyuram. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı
şəhərlərdə yox, daha çox kəndlərdə həyata keçirilir. Görülən işlərin hamısı onun nəticəsidir. Azərbaycan
xalqı nə qədər əziyyət çəkibsə, onun səfasını görməlidir və indi görür. İndi həmin məqamdır və ulu öndərin
istəklərini həyata keçirdiyiniz üçün Sizə çox sağ olun deyirik.
İLHAM ƏLİYEV: 1969-70-ci illərdə Azərbaycan bütün sovet respublikaları arasında ən geridə
qalanlardan idi. Ulu öndər 1969-cu ildə hakimiyyətə gəldi və Azərbaycan 1982-83-cü illərdə birinci yerə
çıxdı. Təkcə iqtisadi göstəricilərə görə deyil, həm də insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşdı, xüsusilə
kəndlərdə. O, nədən başladı? Rayonların inkişafından. Ondan sonra, 1990-cı illərin əvvəllərində
Azərbaycan çox çətin vəziyyətə düşdü, faktik olaraq, ölkəmiz dağılırdı, bizim müstəqilliyimiz də şübhə
altında idi. İqtisadi tənəzzül, hərbi-siyasi böhran ölkəni, faktik olaraq, parçalayırdı və Azərbaycan dünya
xəritəsindən silinə bilərdi. Yenə ulu öndər 1990-cı illərin əvvəllərində hakimiyyətə gəldi, ən çətin
vəziyyətdə olan Azərbaycanı gətirib dünyanın ən sürətli inkişaf edən ölkəsi səviyyəsinə çıxardı. Bu gün biz
taleyimizi özümüz həll edirik. Neftimiz Azərbaycan xalqının həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına xidmət
edir. Büdcəmiz 1 milyard dollardan 6,5 milyard dollara qalxdı. May ayında hələ yenə düzəliş edəcəyik və
əlavə vəsait ayrılacaqdır.
RƏŞİD ƏSGƏROV: İqtisadi artım 34,5 faiz olmuşdur.
İLHAM ƏLİYEV: Bəli, siz bunları yaxşı bilirsiniz. Bu artım heç bir başqa ölkədə yoxdur. Özü də
bir il deyil, ardıcıl olaraq ikinci və üçüncü ildir ki, dünyada lider ölkəyik. Biz bütün abadlıq işlərini bunun
hesabına görürük. Əgər 1994-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Əsrin müqaviləsi”
imzalanmasaydı, bunun heç birini edə bilməzdik. Məhz bunun hesabına indi Azərbaycan dirçəldi, bizdə
güc var, maddi imkanlar var, siyasi iradə var, xalqın dəstəyi var. Bizim bütün ölkələrlə münasibətlərimiz
qarşılıqlı hörmət əsasındadır. Biz heç kimin qarşısında gözükölgəli deyilik.
Biz bölgədə, bütün işlərdə təşəbbüskar oluruq. Daxili sabitlik, xarici siyasət, iqtisadi islahatlar,
insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşması, məktəb, xəstəxana, idman komplekslərinin tikintisi, abadlıq
işləri, parkların, xiyabanların salınması - Azərbaycanın bugünkü reallıqları budur. Mən rayonların
abadlaşdığını, gözəlləşdiyini görəndə çox şad oluram.
Bakıda oturub çox gözəl qərarlar vermək olar. Əgər onlar yerlərdə icra olunmursa, heç bir
əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə kadrlara, - siz dediniz, bu, xüsusi məhəbbətin əlamətidir, - tapşırıq vermişəm
ki, qısa müddət ərzində gözəl işlər görəcəklər.
XXX
Prezident İlham Əliyev ağsaqqallarla xatirə şəkli çəkdirdikdən sonra tikinti işləri ilə də tanış oldu.
Məlumat verildi ki, seyrəngahda süni göl də yaradılacaq, şəhərə xüsusi yarışıq verəcək yeni mehmanxana
tikiləcək, sakinlərin asudə vaxtını səmərəli keçirməsi üçün hər cür şərait yaradılacaqdır. Bütün işlər
təxminən üç ay ərzində başa çatdırılacaqdır.
Dövlətimizin başçısı işlərin nəzərdə tutulan vaxtda keyfiyyətlə başa çatdırılmasının zəruriliyini
bildirdi, müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2007, 9 aprel
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Cəlilabad şəhər orta məktəbinin tikintisi ilə tanışlıq
(9 aprel 2007-ci il)
Prezident İlham Əliyev aprelin 9-da 7 nömrəli Cəlilabad şəhər orta məktəbinin tikintisi ilə də tanış
olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 1100 şagird yerlik bu məktəbdə son tamamlama işləri
aparılır. Bu təhsil ocağı yüksək standartlara cavab verəcək, sinif otaqlarından əlavə fənn kabinetləri, idman
salonu, yeməkxana, idman meydançası, internetə qoşulmuş kompyuter otağı da olacaqdır.
Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin keyfiyyətlə görülməsinin, binanın xarici görünüşünün də
gözəl olmasının, burada hər bir şəraitin yaradılmasının zəruriliyini xatırlatdı.
Bildirildi ki, rayonun Komanlı kəndində 480 şagird yerlik orta məktəb binası, Burovar kənd orta
məktəbi üçün əlavə sinif otaqları tikilib istifadəyə verilmişdir. Xəlilabad, Şiləvəngə və Zopun kəndlərinin
hər birində 260 şagird yerlik orta məktəb binalarının tikintisi üçün yer ayrılmışdır.
Bununla da Azərbaycan Prezidentinin Masallı və Cəlilabad rayonlarına səfəri başa çatdı.
AZƏRTAC
2007, 9 aprel
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Salyan və Cəlilabad rayonlarına səfəri
Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(7 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 7-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Salyan rayonundan
sonra Cəlilabad rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin Cəlilabad şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək, gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyev abidənin ətrafındakı parkda aparılmış abadlıq işləri ilə də tanış oldu.
Məlumat verildi ki, tamamilə yenidən qurulmuş və şəhər sakinlərinin sevimli istirahət guşələrindən
birinə çevrilmiş parkda yaşıllıq salınmış, çoxlu dekorativ bəzək və gül kolları, ağac əkilmiş, fəvvarə
quraşdırılmışdır.
Parkın yaxınlığında müasir üslubda mədəniyyət evi tikilmişdir.
AZƏRTAC
2008, 7 sentyabr
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Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı
(7 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 7-də Cəlilabad şəhərində Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı
olmuşdur.
Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi və muzeylə tanış oldu.
İkimərtəbəli, müasir memarlıq üslubunda tikilmiş binanın birinci mərtəbəsində eksponatlar 4
bölmədə yerləşdirilmişdir. Birinci bölmədə ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatının uşaqlıq və gənclik
illərinə, sovet dövründəki fəaliyyətinə dair fotoşəkillər nümayiş etdirilir. İkinci bölmədə dünyanın görkəmli
şəxsiyyətlərinin ulu öndər barədə kəlamları ilə tanış olmaq mümkündür. Digər bölmələrdə isə ümummilli
liderin Azərbaycan xalqı qarşısında tarixi xidmətlərini, ötən əsrin 70-80-ci illərində və ölkəmizin
müstəqilliyi dövründə Cəlilabada səfərlərini əks etdirən fotoşəkillər toplanmışdır.
Muzeyin ikinci mərtəbəsində kompyuter və inzibati otaqlar, arxiv yerləşir.
Prezident İlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
AZƏRTAC
2008, 7 sentyabr
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Heydər Əliyev seyrəngahı cəlilabadlıların sevimli istirahət yeridir
(7 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 7-də Cəlilabad şəhərinin
mərkəzindəki Heydər Əliyev seyrəngahı ilə tanış olmuşdur.
Beş hektar sahədə yerləşən seyrəngahda süni göl, fəvvarə, pilləli şəlalə yaradılmışdır, uşaq-əyləncə
mərkəzi və beş istirahət kotteci də vardır. Burada üçmərtəbəli hotel, kafe, çayxana, yeməkxana fəaliyyət
göstərir. Bu obyektlərdə 40 nəfər işlə təmin olunmuşdur.
Dövlətimizin başçısı seyrəngahda şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
MİRAĞA SALMANOV (sakin): Cənab Prezident, Sizin keçən gəlişinizdən ötən bir ildə Cəlilabad
simasını o qədər dəyişib ki, tanınmaz olubdur. Bunların hamısını bizə Siz bəxş etmisiniz. Sizin sayənizdə
bunlara nail olmuşuq, cənab Prezident.
Cəlilabadda quruculuq işləri göz qabağındadır. Sizin keçənilki tapşırığınıza əsasən YardımlıCəlilabad yolu çəkilibdir. Bu yolun üstündə 60 kənd var. Cənab Prezident, keçmişdən belə bir adət var,
deyirlər ki, yol çəkənin atasına rəhmət! Allah Sizin atanıza qəni-qəni rəhmət eləsin. 1998-ci ildə mənə ulu
öndərlə görüşmək nəsib olmuşdur. Bu gün də Sizin o nurlu simanızı görürəm. Vallah, mən səmimi adamam,
hamı başa düşür, həmin nur sizin üzünüzdən yağır. Allah Sizi uca etsin, bəd-nəzərdən qorusun, cənab
Prezident!
Cənab Prezident, çox sağ olun, bütün cəlilabadlılar Sizə minnətdarlıq edir ki, indi biz həkim
müayinəsindən keçməyə yüz kilometrlərlə yol ölçüb Bakıya yox, Lənkərana gedirik. Amma Sizin
sayənizdə xəstəxana yaradılıb, biz daha heç Lənkərana da getməyəcək, elə Cəlilabadda müayinə
olunacağıq.
Cənab Prezident, Siz bizim gələcəyimizi düşünürsünüz, uşaqlarımızın qayğısına qalırsınız. Biz çox
fəxr edirik ki, belə bir Prezidentimiz var. Elə bil, bu, Allahın bizə bəxş etdiyi bir nemətdir. Hazırda burada
da idman kompleksi tikilir, bunlar Azərbaycan xalqının gələcək nəsillərinin sağlamlığına xidmət edəcəkdir.
Sizi Olimpiadada da gördük. Biz fəxr etdik, Siz idmançılarımıza ruh verirdiniz.
Cənab Prezident, bu gün Cəlilabadda gedən işləri saymaqla qurtarmaq olmaz. Heydər Əliyev
Fondunun təşəbbüsü ilə tikilən məktəblərimiz var. Bu seyrəngahı bizə Siz bəxş etmisiniz. Vaxtilə bura
zibillik idi. Siz özünüz də görmüşdünüz. Deyirəm ki, Allah bizə bir 20 il də ömür versin, Sizin bu
yaratdığınız cənnətdə biz də yaşayardıq.
İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun. Bu inkişafı görəndə mən də çox sevinirəm. Yadımdadır ki, keçən il
mən burada olarkən işlər hələ tam başa çatmamışdı, yarımçıq idi. Amma görünürdü ki, gözəl bir seyrəngah
olacaqdır. Son bir il ərzində burada çox güclü işlər görülüb. Siz burada yaşayırsınız, görürsünüz, hiss
edirsiniz. Mən də vaxtaşırı gəlirəm və görürəm, həm yeni-yeni yollar salınır, işıq dirəkləri qoyulur, binaların
xarici görkəmi dəyişir. Gözəl park - Heydər parkı, Heydər Əliyev Muzeyi, bir neçə məktəb tikilib, biz
açılışını qeyd elədik. Bu da çox vacibdir. Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün mütləq bilikli vətəndaşlar
olmalıdır. Uşaqlar yaxşı şəraitdə oxumalıdırlar. Müəllimlər üçün də yaxşı şərait yaradılmalıdır. İndi
Olimpiya kompleksi tikilir, yəqin ki, gələn il onun da açılışında iştirak edəcəyəm.
Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi tikilir. Əvvəllər biz hər bir bölgədə, hər bir regionda diaqnostika
mərkəzinin tikintisinə nail olmuşduq, amma indi bütün rayonlarda yaradılır. Ən yüksək tibbi xidmət
göstəriləcəkdir, yəni bu, insanların rahatlığı üçündür. Bütün bu qoyulan investisiyalar - Olimpiya
Kompleksi, məktəblər, xəstəxana – bunlar hamısı kommersiya xarakteri daşımır, sadəcə olaraq, insanların
daha da yaxşı yaşaması üçündür. Cəlilabad-Yardımlı yolunun tikintisinə də başlamışıq. O vaxt mənə
müraciət olunmuşdu ki, belə bir layihə var və bu yola böyük ehtiyac var. Yol tikilib qurtarandan sonra,
əminəm ki, kəndlərdə yaşayan insanların həyat səviyyəsi xeyli dərəcədə yaxşılaşacaq, mərkəzi yollarla
əlaqə yaxşılaşacaqdır. Bu kəndlərə daha da çox insanlar gedib iş görəcəklər. Müxtəlif biznes imkanları
yaranacaqdır.
Yəni bütün bunlar ona görə edilir ki, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Cəlilabadda həm sənaye
potensialı inkişaf edir, - mənə verilən məlumata görə, son dörd ildə sənaye istehsalı iki dəfədən çox, ümumi
daxili məhsul iki dəfədən çox artıb, bu, böyük nəticə, böyük nailiyyətdir, - həm də burada işlər böyük
zövqlə, səliqə ilə aparılır. Biz görürük ki, bu parklar, burada əkilən ağaclar necə gözəldir. Bu, xüsusi diqqət
tələb edir və mən çox şadam ki, burada yerli rəhbərlik də çox fəal işləyir. Əslində, bizim uğurumuzun səbəbi
bundadır. Biz düzgün qərarlar qəbul edirik, vəsait ayırırıq, büdcə xərcləri ildən-ilə artır. Yerlərdə bütün
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fəallar, bütün vəzifəli şəxslər, ictimaiyyət - hərə öz yerində gərək səmərəli işləsin ki, inkişaf daha da sürətlə
getsin.
Mən çox şadam ki, Cəlilabadın simasında biz Azərbaycanda son illər ərzində gedən işlərin
nəticələrini görürük. Siz də bunu görürsünüz. Siz burada yaşayırsınız, bəlkə də, bu yaxşı dəyişikliklərə tez
öyrəşirsiniz, bu da çox yaxşıdır. Amma mən, misal üçün, keçən il gəlmişdim, ondan əvvəl 2005-ci ildə
gəlmişdim və hər dəfə gələndə bu dəyişiklikləri görürəm və sizinlə bərabər mən də buna sevinirəm.
MİRAĞA SALMANOV: Hamımız gördük ki, çətin vəziyyətlərdə necə təmkinli qərarlar qəbul
etdiniz. Xalq bunu görür, hamı duyur, hamı danışır. Vallah, bunu demək lazımdır.
İLHAM ƏLİYEV: Biz ölkəmizi qorumalıyıq, Azərbaycanın müstəqilliyini qorumalıyıq,
möhkəmləndirməliyik, ölkəmizin milli maraqlarının təmin olunması üçün nə lazımdırsa, onu da edəcəyik
və edirik. Hər bir atılan addım istər daxildə, istərsə də bölgədə Azərbaycanı gücləndirir. Bizim bölgədə
mövqelərimiz böyük dərəcədə möhkəmlənibdir.
Son illər, aylar ərzində, bölgədə Azərbaycanın nüfuzu, Azərbaycanın çəkisi, regionda aparıcı ölkə
kimi dünya birliyinə özünü təqdim etməsi - bütün bunlar reallıqlardır. Bütün dünya bunu görür, bunu dərk
edir, dəstəkləyir. Azərbaycan bölgədə sabitləşdirici rol oynayır və bu rol getdikcə artır. Bizim hamımızın
məqsədi ondan ibarət olmalıdır ki, ölkəmizin maraqlarını müdafiə edək, ölkəmizi bütün bəlalardan qoruyaq,
sabitliyi, inkişafı davam etdirək. Azərbaycan xalqı sülh, əmin-amanlıq, təhlükəsizlik və rifah içərisində
yaşamalıdır. Bunu etmək üçün bizim bütün imkanlarımız var: ölkədə qəbul edilmiş proqramlar, artan maddi
imkanlarımız, uğurlu neft strategiyamız, sosial məsələlərin həlli. Hansı istiqamətə baxsaq görərik ki, inkişaf
var. İqtisadi inkişaf baxımından dünyada ikinci belə bir ölkə yoxdur ki, son dörd il ərzində iqtisadi artım
bu qədər sürətlə getsin. Yəni, biz dünya miqyasında bir nömrəli ölkəyik.
Sosial məsələlərin həlli baxımından təkcə Cəlilabad rayonunda deyil, bütün başqa rayonlarda da,
hər yerdə məktəblər, xəstəxanalar, yollar, yeni fabriklər, zavodlar tikilir. Bölgələr inkişaf edir, yeni iş yerləri
açılır. Son beş il ərzində 700 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır. Bu, böyük bir nailiyyətdir. Hər bir iş yeri
insanlara daha da yaxşı şərait yaradır, onları daha da yaxşı əmək haqqı ilə təmin edir, eyni zamanda, daxili
istehsal artır.
Azərbaycan indi özünü ən zəruri əksər ərzaq məhsulları ilə 85-95 faiz səviyyəsində təmin edir. Heç
vaxt belə olmamışdır. Burada ağsaqqallar, təcrübəli insanlar var, bilirlər, vaxtilə Sovet İttifaqında hər bir
respublika üzrə xüsusi iqtisadi planlar var idi. Məsələn, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı əsasən üzümçülük,
pambıqçılıq istiqamətində inkişaf edirdi. Başqa respublikalardan isə ət, yağ, digər ərzaq məhsulları
gətirilirdi. İndi biz özümüzü təmin edirik. Şəkərlə 100 faiz, bitki yağları ilə 100 faiz təmin edirik. Kərə yağı,
süd, ət, yumurta ilə, meyvə-tərəvəzlə Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar hesabına təmin edirik. Təkcə
taxıl istehsalında biz hələ ki, xarici idxaldan asılıyıq. Ancaq son qərarlar, kənd təsərrüfatının inkişafına dair
atılmış addımlar bu istiqamətdə də böyük irəliləyişə gətirib çıxaracaqdır. Biz indi elə etməliyik ki, taxıl
istehsalı tam şəkildə Azərbaycanı təmin etsin. Beləliklə, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi həll
olunur.
Enerji təhlükəsizliyini təmin etmişik, indi başqa ölkələrə enerji daşıyıcıları ixrac edirik. Nəqliyyat
təhlükəsizliyini təmin etmişik. Qonşu ölkələrlə bizim nəqliyyat əlaqələrimiz güclənibdir. İndi Bakı-Astara
avtomobil yolu tikilir, bir hissəsi tikilibdir. Dəmir yolu, hava nəqliyyatı və ərzaq təhlükəsizliyi - bax, bu üç
əsas məsələ indi demək olar ki, bütün ölkələri narahat edir. Dünyada enerji daşıyıcılarının, ərzaq
məhsullarının qiyməti artır. Əgər biz idxaldan asılı olsaq, Azərbaycanda da qiymətlər artacaqdır. Bizdə də
bu var - inflyasiya, qiymət artımı var. Amma elə etməliyik ki, daxildə istehsal olunan məhsullar qiymətin
aşağı salınmasına gətirib çıxarsın. Əlbəttə ki, bütün bu nəticələrə çatmaq üçün ölkəmizdə sabitlik, əminamanlıq davam etməlidir.
Azərbaycan öz əməyi ilə bütün bu uğurları əldə edibdir. Əminəm ki, gələcək illər üçün nəyi nəzərdə
tutmuşuqsa, onu da edəcəyik.
LYUBOV DANİLOVA (sakin): Çox hörmətli cənab Prezident, axır ki, mən vaxtilə Sizin atanıza
dediyim kimi, ən səmimi, xoş sözlərimi indi də Sizə ünvanlamaq imkanı əldə etdim. Bu gün biz Sizi
bərəkətli Cəlilabad torpağında salamlamağımıza çox şadıq. Axı, Siz ümummilli liderin davamçısısınız, elə
böyük insanın, əsrin insanının işlərini davam etdirirsiniz. Biz Sizin ailənizi sevirik. Sizin ünvanınıza çox
xoş sözlər söyləmək olar. Heydər Əliyev bizim rayonda tez-tez olur, onu sevirdi. Bəlkə də mən eqoist
adamam, əlbəttə, o, başqa rayonları da sevirdi, lakin hələ uşaq vaxtımdan yadımdadır ki, o, bizim rayonu
çox sevirdi. Həmişə deyirdi ki, nə üçün Cəlilabadda üzüm yoxdur, nə üçün Cəlilabadda, Privolnoye
kəndində gül-çiçək, ağaclar yoxdur. Bu gün biz hiss edirik ki, Siz də rayonumuza çox böyük qayğı
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göstərirsiniz. Ona görə də rayonumuz vaxtilə Heydər Əliyevin sayəsində olduğu kimi, indi də Sizin
sayənizdə tərəqqi edir. Bu gün bizim hamımızın sevimlisi, ölkəmizin birinci xanımı Mehriban xanım
haqqında söz deməmək olmaz. O, Sizin bütün qərarlarınızı həyata keçirmək üçün çox iş görür. İdmana
xüsusi diqqət yetirilir.
Biz artıq 200 ildən çoxdur ki, bu gözəl, xeyirxah diyarda yaşayırıq. Heç vaxt din, dil, təhsil və
mədəniyyətlə bağlı problemlərlə üzləşməmişik. Biz hamımız bir beynəlmiləl ailədə yaşayırıq. Bu fikri belə
bir fakt da təsdiqləyir ki, bu gün mənim rəhbərlik etdiyim “Ruçeyok” rus folklor ansamblı 1987-ci ildən
bəri respublikada keçirilən bütün tədbirlərdə iştirak edir. Bir haşiyə çıxmaq istəyirəm: Mən Heydər Əliyevi
çox sevirdim, ömrümün axırına qədər də onu unutmayacağam. Mən ona həmişə deyirdim: Heydər Əliyeviç,
mənim atam yoxdur, Siz mənə ata əvəzi olmusunuz. Heydər Əliyeviçin andiçmə mərasimi münasibətilə
qoşduğumuz çastuşka bütün dünyaya yayılmışdı, çünki bir çox ölkənin telekanalları bu hadisəni lentə
çəkmişdi. Hörmətli İlham Heydəroğlu, mən Sizin üçün də bir çastuşka hazırlamışam.
Çox sağ olun ki, Siz ümummilli liderin işini davam etdirirsiniz. Siz həmişə xalqın yanındasınız.
Sizin həmişə beləcə cavan, əzmkar olmağınızı arzu edirik. Qoy, bizim çiçəklənən doğma Azərbaycan
bundan sonra da tərəqqi etsin, qoy, bütün dünyada Heydər Əliyevi tanıdıqları kimi, bu diyarı da tanısınlar.
Heydər Əliyev bizim hamımız üçün yeni yol açmışdır. Onun sayəsində ölkəmizdə sülh və əmin-amanlıq
bərqərar olmuşdur. Respublikamız onun sayəsində dünya səhnəsinə çıxmış, bütün beynəlxalq təşkilatların
tamhüqüqlu üzvü olmuşdur. İlham Heydər oğlu, Sizə, ailənizə, uşaqlarınıza, xoşbəxtlik diləyirik. Qoy,
ailənizdə həmişə firavanlıq olsun, Siz də həmişə ailənizin üstündə olun.
İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun, bu səmimi sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Doğrudur, Heydər
Əliyev Cəlilabadı həmişə çox sevirdi. Siz düz dediniz ki, Heydər Əliyev dəfələrlə burada olmuşdur. Demək
olar ki, hər il buraya gəlirdi. 1970-ci illərdə sizin rayon tərəqqi edirdi. Burada başqa rayonlardan daha çox
üzüm istehsal olunurdu. Rayonda çoxsaylı sosial obyektlər tikilmişdi. Heydər Əliyev Azərbaycandan
gedəndən sonra nə oldu – tənəzzül başlandı, hər şey dağıldı. Ölkəmiz müstəqillik əldə edəndən sonrakı ilk
illərdə onun inkişaf perspektivi yox idi, müstəqilliyi itirmək təhlükəsi yaranmışdı. Təxminən 1980-ci illərin
ortalarından 1993-cü ilə qədər sözün tam mənasında Azərbaycanda ən ağır dövr idi. 1993-cü ildə Heydər
Əliyev hakimiyyətə qayıdandan sonra isə dirçəliş prosesi başlandı. Bu gün Azərbaycan ən dinamik inkişaf
edən ölkədir. Bizdə bütün xalqlar bir ailə kimi yaşayır. Bizdə milli, dini və dil mənsubiyyətinə görə heç bir
ayrı-seçkilik yoxdur və bu, həmişə belə olacaqdır. Bu baxımdan, Azərbaycan dünya dövlətlərinin çoxu
üçün nümunədir. Çünki bizim ölkədə millətlərarası həmrəylik hökm sürür, bütün xalqlar arasında sülh,
dostluq, qardaşlıq münasibətləri möhkəmlənir, hər kəsin öz ənənələrini, öz dinini, dilini, mədəniyyətini
qoruyub saxlamaq və onları zənginləşdirmək imkanı var. Ölkəmizin xüsusiyyəti bundadır. Bizim
əhatəmizdə elə ölkələr var ki, orada yalnız bir millət yaşayır, başqa millətlər yoxdur, yalnız monomillət
vardır. Bu isə heç bir yaxşı nəticəyə gətirib çıxarmayacaqdır. Bu onu göstərir ki, həmin ölkələrdə başqa
xalqların yaşaması çətindir. Onlar bir-biri ilə yola getmir, təzyiqlərə, təqiblərə, müxtəlif mənfi təsirlərə
məruz qalırlar. Azərbaycanda isə əksinə, hamı bir ailə kimi yaşayır, hamı sevinir, fərəhlənir.
LYUBOV DANİLOVA: Hətta vaxtilə bizim kənddən köçüb getmiş adamlar da indi geri qayıdırlar.
Ən başlıcası isə, hörmətli İlham Heydər oğlu, deməliyəm ki, mən tez-tez Rusiyada oluram. Bilirsinizmi,
Cəlilabaddan köçüb gedənlər onun haqqında necə səmimi sözlər söyləyirlər, nə qədər xoş xatirələri var.
Qadınlardan biri deyirdi ki, biz tarlada işlədiyimiz vaxt Heydər Əliyev gəlmişdi, mənim əllərim çirkli idi,
o isə mənim əlimi sıxdı. Bu, insana xas olan səmimiyyətdir. İnsanlar məhz belə cəhətləri xatırlayırlar. Bütün
görüşləri xatırlayırlar - əsas məsələ budur. Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. Heydər Əliyev həmişə
qəlbimizdədir - dar günümüzdə də, fərəhli anlarımızda da.
İLHAM ƏLİYEV: Onun işləri davam etdirilir.
LYUBOV DANİLOVA: O, daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq, heç kəsin yadından çıxmayacaqdır.
Kaş, hamının belə prezidentləri olsun.
XXX
Prezident İlham Əliyev parkda ictimaiyyətin nümayəndələri ilə birgə xatirə şəkli çəkdirdi.
AZƏRTAC
2008, 7 sentyabr
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Cəlilabadda yeraltı keçid istifadəyə verilmişdir
(7 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 7-də Cəlilabad şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev
prospektində müasir üslubda tikilmiş və milli ornamentlərlə bəzədilmiş yeraltı keçid istifadəyə verilmişdir.
Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, ulu öndərin adını daşıyan bu prospekt şəhərdə nəqliyyatın və piyadaların
hərəkətinin daha çox olduğu yerdir. Yeraltı keçid piyadaların rahat gediş-gəlişini təmin edəcəkdir. Keçidin
2600-dən çox şagirdi olan 1 və 8 nömrəli şəhər orta məktəblərinin yaxınlığında yerləşməsi uşaqların
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından xüsusilə əhəmiyyətlidir.
Keçidlə yaxından tanış olan dövlətimizin başçısı onun milli memarlıq üslubunda inşa olunmasını
yüksək qiymətləndirdi, ətraf ərazilərdə abadlıq işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2008, 7 sentyabr

33

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Akademik Zərifə Əliyeva adına orta məktəb ilə tanışlıq
(7 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, sentyabrın 7-də Prezident İlham Əliyev Cəlilabad şəhərindəki akademik
Zərifə Əliyeva adına orta məktəbdə olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın
məktəbin həyətindəki abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.
Məlumat verildi ki, 1100 şagird yeri olan bu məktəb binası Heydər Əliyev Fondunun “Yeniləşən
Azərbaycana yeni məktəb” proqramı çərçivəsində inşa edilmiş, ötən ilin sentyabrında istifadəyə
verilmişdir. Üç və dördmərtəbəli tədris korpuslarından ibarət təhsil ocağı ən müasir avadanlıqla təchiz
edilmişdir. Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətlərini
əks etdirən fotoguşə vardır.
Kompyuter otağı ilə tanış olan dövlətimizin başçısına bildirildi ki, internet şəbəkəsinə qoşulmuş
kompyuterlər uşaqların müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində biliklərə
yiyələnmələrində mühüm rol oynayacaqdır.
Məktəbin sonuncu mərtəbəsində görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevaya həsr
olunmuş fotoguşə yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısı burada latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə çap olunmuş müxtəlif
ədəbiyyatla təmin edilmiş kitabxanaya və Heydər Əliyev elektron kitabxanasına baxdı.
Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı fənn kabinetlərini, sinif otaqlarını və örtülü idman salonunu gəzdi,
tədris işinin yüksək səviyyədə təşkili ilə bağlı tövsiyələrini bildirdi.
AZƏRTAC
2008, 7 sentyabr
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Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi ən müasir səhiyyə ocağı olacaqdır
(7 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 7-də Cəlilabad şəhərində tikilən
Müalicə-Diaqnostika Mərkəzində işlərin gedişi ilə tanış olmuşdur.
Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti hesabına tikilən və 1,5 hektar ərazidə yerləşəcək mərkəzin inşasına
2007-ci ildə başlanmışdır. 3 və 4 mərtəbəli üç korpusdan ibarət olacaq sağlamlıq ocağında qəbul, şüadiaqnostika, cərrahiyyə, dializ, reanimasiya-anestezilogiya şöbələri, poliklinika, laboratoriyalar, cərrahiyyə
bloku fəaliyyət göstərəcəkdir.
Ən müasir tibb avadanlığı və texnika ilə təchiz ediləcək mərkəz cəlilabadlıların və ətraf rayonların
əhalisinin sağlamlığının qorunmasında mühüm rol oynayacaqdır.
Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin yüksək səviyyədə görülməsi ilə bağlı tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2008, 7 sentyabr
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Olimpiya-İdman Kompleksi Cəlilabadda idmanın inkişafına təkan verəcəkdir
(7 sentyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 7-də Cəlilabad Olimpiya-İdman
Kompleksinin tikintisində də olmuşdur.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı çərçivəsində tikintisinə 2007-ci ildə başlanmış
bu idman qurğusu 4 hektarlıq ərazidə yerləşəcəkdir. Kompleksə əsas idman salonu, üzgüçülük hovuzu,
müxtəlif idman meydançaları, salonlar, müasir üslubda ikimərtəbəli mehmanxana və kotteclər daxildir.
Burada respublika və beynəlxalq səviyyəli yarışların keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılacaqdır. Yeni
qurğu həm də bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına təkan verəcəkdir.
Prezident İlham Əliyev obyektin layihəsinə baxdı, tikinti işlərinin gedişi ilə tanış oldu.
Dövlətimizin başçısı ölkəmizdə bu sahənin tərəqqisinə xüsusi diqqət yetirildiyini bildirdi, tikinti
işlərinin vaxtında və keyfiyyətlə başa çatdırılması barədə tapşırıqlarını verdi.
XXX
Bununla da Prezident İlham Əliyevin Salyan və Cəlilabad rayonlarına səfəri başa çatdı.
AZƏRTAC
2008, 7 sentyabr
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Lerik
2005, 8 sentyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın cənub bölgəsinə səfəri: Lənkəran-Lerik
avtomobil yolunun açılışı
➢ Lerikdə Ümummilli lider Heydər Əliyevin büstünün açılış mərasimi və rayon ictimaiyyəti ilə görüş:
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
➢ Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin dostu Xanış Şahıyevlə görüş
➢ Tarix-diyarşünaslıq muzeyi ilə tanışlıq
➢ Valeh İbrahimov adına Lerik qəsəbə orta internat məktəbi ilə tanışlıq
➢ Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatı məhsulları sərgisinə baxmışdır
2006, 23 oktyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri: Lerik rayonuna təbii qazın verilməsi
münasibətilə təntənəli mərasim keçirilmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
➢ Prezident İlham Əliyev Lerik qəsəbəsindəki orta internat məktəbində olmuşdur
➢ “Relax” turizm istirahət mərkəzi ilə tanışlıq

37

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın cənub bölgəsinə səfəri
Lənkəran-Lerik avtomobil yolunun açılışı
(8 sentyabr 2005-ci il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 8-də Astara rayonuna
səfərini başa çatdıraraq, Lerik rayonuna gəlmişdir. Bu, rayonun tarixində respublika rəhbərinin Lerikə ilk
səfəri idi.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə burada Lənkəran-Lerik avtomobil yolunun istifadəyə verilməsinə həsr
olunmuş mərasimdə iştirak etdi. Mərasimə toplaşan yol inşaatçıları, minlərlə sakin respublikamızın
rəhbərini hərarətlə, böyük səmimiyyətlə qarşıladı. Prezidentə gül-çiçək təqdim olundu.
Təxminən bir əsr əvvəl, 1912-ci ildə əsası qoyulmuş bu yol uzun müddətdən sonra, 1970-ci illərdə
hissə-hissə çəkilməyə başlansa da, işlər yarımçıq qalmışdı. Bir neçə ay əvvəl Prezident İlham Əliyevin
tapşırığı ilə yolun çəkilməsinə başlanmışdı. Uzunluğu 56 kilometr olan yolun əsaslı şəkildə yenidən
qurulmasına 50 milyard manat vəsait ayrılmışdır. Bu yolun istifadəyə verilməsi Lerik rayonunun
yaradılmasının 75 illiyi ərəfəsində Azərbaycan Prezidentinin leriklilərə ən gözəl hədiyyəsidir.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, 3-cü texniki dərəcəli
bu yola asfalt-beton döşənmişdir. Yolboyu 10 körpü var və bunlar da yenidən qurulmuşdur. Yolun torpaq
yatağının eni 12 metr, hərəkət hissəsinin eni isə 7 metrdir. Hazırda yolun 50 kilometrində işlər başa
çatmışdır. Qalan 6 kilometrlik hissə isə ilin sonunadək hazır olacaqdır.
Rayon sakinləri uzun illər həsrətində olduqları bu yolun qısa müddətdə çəkilib istifadəyə
verilməsinə görə dövlətimizin başçısına dərin minnətdarlıqlarını ifadə etdilər. Bildirdilər ki, bu yol Lerik
rayonunun sosial-iqtisadi inkişafına, əhalinin güzəranının yaxşılaşmasına çox böyük kömək göstərəcəkdir.
Leriklilər yetişdirdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarını respublikanın müxtəlif bölgələrinə apara biləcəklər.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, bir neçə ay bundan əvvəl mənə Lənkəran-Lerik yolunun çox bərbad
vəziyyətdə olması barədə məlumat vermişdilər. Yolun çəkilişi üçün dərhal tapşırıq verdim və Nəqliyyat
Nazirliyi, digər əlaqədar qurumlar burada çox böyük işlər görmüşlər. Rahat yolun olması hər bir bölgənin
inkişafı üçün əsas şərtlərdəndir. Bu yolun istifadəyə verilməsi rayonda turizmin inkişafına da təkan
verəcəkdir.
Dövlətimizin başçısı yolun istifadəyə verilməsini bildirən qırmızı lenti kəsdi, yol inşaatçıları ilə
xatirə şəkli çəkdirdi.
AZƏRTAC
2005, 9 sentyabr
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Lerikdə Ümummilli lider Heydər Əliyevin büstünün açılış mərasimi və rayon ictimaiyyəti
ilə görüş
(8 sentyabr 2005-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 8-də Lənkəran-Lerik avtomobil yolunun
açılışından sonra Lerik qəsəbəsinə gəldi.
Rayon mərkəzinin və ətraf kəndlərin minlərlə sakini Prezident İlham Əliyevi çox böyük
səmimiyyətlə, hərarətli alqışlarla qarşıladı. Azərbaycan Prezidentinə və xanımına gül dəstələri təqdim
edildi.
Əvvəlcə burada müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyevin
büstünün açılış mərasimi oldu. Prezident İlham Əliyev büstün üzərindən ağ örtüyü götürdü, abidənin önünə
gül dəstəsi qoydu.
Sonra Lerik rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş oldu. Görüşü təqaüdçü Məhəbbət
İbadov açdı.
Təqaüdçü Məhəbbət İbadovun çıxışı
- Hörmətli cənab Prezident!
Lerik rayonuna çox xoş gəlmisiniz!
Siz bu günlərdə yaranmasının 75 illiyi tamam olan Lerik rayonuna bu müddətdə xoş məramla gələn
ilk dövlət başçısısınız. Sizin buraya gəlişiniz leriklilər üçün toy-bayramdır, bütün leriklilərdə iftixar hissi
doğurur.
Möhtərəm cənab Prezident, qeyd etmək istəyirəm ki, Lerik rayonu 1970-ci ilin astanasına qədər
respublikanın geri qalan, az qala yaddan çıxan bir rayonu olmuşdur. 1969-cu il iyulun 14-də xalqımızın
qüdrətli oğlu Heydər Əliyev rəhbərliyə gəldikdən sonra, xüsusilə Mərkəzi Komitənin məşhur avqust
plenumunda Heydər Əliyevin parlaq məruzəsində irəli sürdüyü strateji proqrama uyğun olaraq, Azərbaycan
Respublikasının bütün daxili potensial imkanları səfərbərliyə alındı. Respublika tarixən qısa müddət
ərzində ittifaq miqyasında öncül sıralara çıxarıldı. Azərbaycan o zaman yeganə respublika idi ki, sənaye və
kənd təsərrüfatında qazandığı nailiyyətlərə görə 14 dəfə ali hakimiyyət orqanlarının Keçici qırmızı
bayrağını aldı.
Lerikin iqtisadi inkişafı da həmin dövrdən başlamışdır. Məhz Heydər Əliyevin qayğısı, diqqəti
sayəsində o zaman Lerik rayonunda qısa müddət - cəmi 10-12 il ərzində 14 orta məktəb binası tikilib
istifadəyə verildi. Qəsəbənin mərkəzində hər biri 16 ailə üçün nəzərdə tutulan 14 yaşayış binası tikildi.
Uşaq bağçası tikildi, Bardavı kəndində televiziya qülləsi ucaldıldı. Həmin dövrdə bilavasitə Heydər
Əliyevin göstərişi ilə rayonda 6 üzümçülük sovxozu yaradıldı, 3500 hektar üzüm bağları salındı. Yeni yollar
çəkildi, körpülər salındı. Üzümçülükdən əldə olunan gəlir hesabına əhali qısa müddət ərzində varlandı,
yüzlərlə ailə özünə təzə ev tikdi, minik avtomaşınları aldı. Lakin təəssüf ki, Mansur Qardaşovun iflasa
uğrayan siyasəti və 1990-cı illərin əvvəlindəki məlum hadisələr nəticəsində Lerikdə biz çox şey itirdik.
Lakin Ulu Tanrıya şükürlər olsun ki, 1993-cü il 15 iyunda Azərbaycanın böyük xilaskar oğlu
Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıtdı. Onun hakimiyyətə qayıtmasından sonra qısa
müddət ərzində Azərbaycan dövləti xilas edildi. Dövlətimizə qarşı yönəldilmiş qəsdlərin qarşısı qətiyyətlə
alındı. İctimai-siyasi sabitlik, əmin-amanlıq təmin edildi. İnsanların yaratmaq-qurmaq həvəsi özlərinə
qaytarıldı. Respublikada iqtisadiyyatımızın inkişafı üçün bütün istiqamətlərdə əsaslı təminat yaradıldı.
Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, məhz Heydər Əliyevin həyata keçirmək istədikləri, arzuları bu gün onun
layiqli davamçısı, xalqımızın sədaqətli oğlu, sevimlisi İlham Əliyev tərəfindən şərəflə, ləyaqətlə, qətiyyətlə
yerinə yetirilir.
Son illərdə iqtisadiyyatımıza, mədəniyyətimizə, incəsənətimizə, xüsusilə idmana, gənclərə
göstərdiyiniz qayğı, bütün xalqımız tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Son vaxtlarda Sizin zonalarda
keçirdiyiniz müşavirələrdə verilən konkret göstərişlərin və tapşırıqların yerinə yetirilməsi respublikanın
həyatında qaynar bir canlanma yaratmışdır. Bu, Lerikdə də hiss olunur. Respublikanın regionlarının sosialiqtisadi inkişafı ilə bağlı Dövlət Proqramının təsdiq olunması haqqında Fərmanınızdan sonra rayonumuzda
da geniş işlər görülmüşdür. Təkcə son iki il yarım ərzində biz dörd orta məktəb binası tikmişik. Hazırda üç
kəndimizdə yeni orta məktəb binaları tikilir. Qəsəbənin mərkəzi gözoxşayan dərəcədə dəyişmişdir. Küçələr,
xiyabanlar yenidən qurulub, abadlaşdırılıbdır. Bütün bunlara görə, rayon ictimaiyyəti, bütün əhali Sizə
minnətdarlığını bildirir. Çünki bu şəraiti Siz yaratmısınız.
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Möhtərəm Prezident!
Bizim üçün gördüyünüz işlərin ən mühümü, əlbəttə ki, Lənkəran-Lerik yolunun tikintisidir. Yaşlı
bir adam, uzun müddət dövlət, partiya işində çalışan bir adam kimi demək istəyirəm ki, hələ Lerikə dövlət
səviyyəsində bu qədər, belə möhtəşəm qayğı göstərilməmişdir. Mən bu qayğıya görə Sizə bütün Lerik
ictimaiyyətinin dərin məhəbbətini, rəğbətini bildirmək istəyirəm. Bu, Lerik camaatı üçün əvəzsiz qayğıdır.
Həmin yolun tikintisi başa çatdıqdan sonra Lerikin inkişafının yeni mərhələsi başlanacaqdır.
Ona görə də, möhtərəm cənab Prezident, Sizə cansağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik arzulayıram.
Müqəddəs Heydər Əliyev ideyalarının bundan sonra, qarşıdakı onilliklər ərzində, bəli, məhz onilliklər
ərzində ləyaqətlə həyata keçirilməsi işində Sizə çox böyük uğurlar diləyirəm. Sizi əmin edirəm ki, həmişə
dövlətimizə sədaqətli olan Lerik əhalisi göstərdiyiniz bu misilsiz qayğıya cavab olaraq, bundan sonra da
Sizin ətrafınızda sıx birləşəcək, bütün göstərişlərinizi ləyaqətlə yerinə yetirəcəklər. Qarşıdan gələn
seçkilərin tam demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün əllərindən gələni edəcək, bizim dövlətçiliyimizə,
azərbaycançılığa sədaqətli olan namizədə səs verəcəklər.
Diqqətinizə görə çox sağ olun.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
-Əziz leriklilər!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizi öpürəm, bağrıma basıram.
Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Lerikdə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əlıiyevin büstü
açıldı. Heydər Əliyevin müasir Azərbaycanın tarixində müstəsna rolu və çox böyük xidmətləri vardır. Bu,
Azərbaycanın inkişafına, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi fomalaşmasına xidmət olubdur. Sirr deyil ki,
Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra çox ağır vəziyyətdə idi, çox böyük problemlərlə
üzləşmişdi. Hətta o problemlər Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yaşamasını da şübhə altında qoyurdu.
Ancaq ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə Azərbaycanda rəhbərliyə qayıdışı vəziyyəti tamamilə
dəyişdi. Ölkədə asayiş, sabitlik bərpa olundu, inkişaf başladı. Hər bir inkişafın başlıca şərti sabitlik və
insanların rahat yaşamasıdır. Məhz bu amillər hər bir ölkənin inkişafını təmin edir. Azərbaycan da son illər
ərzində inkişaf edir. Aparılmış siyasi və iqtisadi islahatlar öz səmərəsini verməkdədir. Son vaxtlar, xüsusilə
regional proqramlar həyata keçirilməyə başlandıqdan sonra Azərbaycan daha da sürətlə inkişaf etməyə
başladı.
Mən dəfələrlə vəd etmişdim ki, fəaliyyətimin əsas prioritetlərindən biri də regionların inkişafı
olacaq, Azərbaycanın hər bir bölgəsi, hər bir kəndi inkişaf etməlidir. Bütün bölgələri gəzərkən, rayonlara
səfər edərkən, gedən işlərlə özüm şəxsən tanış oluram. Regional inkişaf proqramının icrası ilə tanış olur,
inkişafı görəndə, yeniliyi görəndə, abadlıq-quruculuq işlərini görəndə, əlbəttə, çox sevinirəm.
Azərbaycanın çox gözəl gələcəyi, çox gözəl perspektivləri vardır. İqtisadi inkişaf baxımından ölkəmiz
dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. Bizim iqtisadi potensialımız güclənir, sənaye
potensialımız güclənir, sosial məsələlər daha da sürətlə öz həllini tapır. İqtisadi imkanlar artır, büdcəmiz
artır, maaşlar artır, tələbələrin təqaüdləri, pensiyalar, digər sosial müavinətlər artır. Bu, faktdır, artım çox
sürətlə baş verir.
İki il bundan əvvəl Azərbaycanda minimum əmək haqqı 60 min manat idi. Oktyabrın 1-dən
minimum əmək haqqı 150 min manat olacaqdır. Qısa müddət ərzində belə bir inkişafın olması çox böyük
göstəricidir. Bizim büdcə xərclərimiz də artır və bu bizə imkan verir ki, bütün məsələlərə daha da diqqətlə
yanaşaq.
Bir müddət bundan əvvəl mənə xəbər gəldi ki, Lənkəran-Lerik yolu çox bərbad vəziyyətdədir və
demək olar ki, dağılmış vəziyyətdədir. İnsanlar çox böyük əziyyət çəkir. Dərhal Nəqliyyat Nazirliyinə
göstəriş verdim ki, təkliflər planı hazırlasınlar və qısa müddət ərzində bu yolun bərpasını təmin etsinlər. O
vaxt demişdim ki, yol bərpa ediləndən, faktiki olaraq yenidən tikiləndən sonra özüm Lerikə gələcək,
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yolunun açılşında iştirak edəcəyəm və özüm burada vəziyyətlə tanış olacağam. Mən sözümün üstündə
durdum. Bu gün sizinlə bərabər Lerikdəyəm və buraya gələrkən o yolun açılşını da qeyd elədik.
Yol həyat deməkdir, yol inkişaf deməkdir. Bu, həm bölgənin inkişafı üçün çox mühüm bir amildir,
eyni zamanda, insanlarımızın rahatlığı üçün də çox vacib bir vasitədir. Nə üçün bizim insanlarımız əziyyət
çəkməlidir, nə üçün pis yollardan istifadə etməlidir? Axı bizim imkanımız var, maliyyə imkanımız var və
iradəmiz də var. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycanda güclü iqtisadi bazanın yaradılmasına nail olaq. Əgər
bizim büdcə xərclərimizə nəzər salsaq görərik ki, 2004-cü ildə büdcəmiz 1 milyard 500 milyon idi, 2006cı ildə isə büdcəmiz ən azı 3 milyard 500 milyon dollar olacaqdır. Bu imkan verəcək ki, maaşlar yenə də
qalxsın, pensiyalar qalxsın, digər sosial ödənişlər daha da sürətlə artsın, yeni fabriklər, zavodlar tikilsin, iş
yerləri açılsın. Bu gün Lənkəranda aeroportun təməlini qoyduq. O aeroport bütün bölgəyə xidmət edəcəkdir
və bu zonada mərkəz aeroport olacaqdır. Eyni zamanda, bu gün Lənkəranda müalicə-diaqnostika
mərkəzinin təməlinin qoyulmasında da iştirak etdik. Orada ən müasir avadanlıq quraşdırılacaq və bütün bu
zonanın insanları da müalicə, müayinə üçün Mərkəzin xidmətindən çox yüksək səviyyədə istifadə
edəcəklər.
Astarada bu gün yeni elektrik stansiyasının təməl daşını qoyduq. Dekabrın sonuna qədər stansiya
istismara veriləcək, beləliklə bölgənin elektrik enerjisinə tələbatı ödəniləcəkdir. Lerikə yolun çəkilməsinə
nail olduq. İndi tapşırıq verdim ki, Masallı-Yardımlı yolunun çəkilməsinə də başlayaq. Bütün bu işləri biz
görürük. Verdiyimiz bütün vədlərə sadiqik və bundan sonra da sadiq olacağıq.
Prezident seçkiləri ərəfəsində mən söz vermişdim ki, əgər bu yüksək etimada layiq görülsəm,
Azərbaycan xalqına xidmət edəcəyəm və öz fəaliyyətimlə sübut etməyə çalışacağam ki, Azərbaycan xalqı
mənə səs verəndə səhv etmədi. Bu gün çox böyük qürur hissi ilə sizə bəyan etmək istəyirəm ki, qarşıda
duran bütün vəzifələr öz həllini tapır, verilən bütün vədlər icra olunur. Görülən işlər deməyə əsas verir ki,
yaxın zamanlarda ölkəmiz daha da güclənəcək, daha da zənginləşəcək və qüdrətli dövlətə çevriləcəkdir.
Əziz dostlar, iqtisadi islahatlar, sosial məsələlərin həlli Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun
gücləndirilməsi, əlbəttə, çox vacibdir və ölkəmizin gələcəyini təmin edəcək amillərdir. Ancaq eyni
zamanda, insani əlaqələrə də çox böyük diqqət göstərilməlidir və mən buna da çox böyük ürəklə yanaşıram.
Bu gün buraya gələrkən yolda Xanış əmi ilə görüşdük. Bilirsiniz ki, Xanış əmi bizim ailə üçün çox əziz bir
insandır. Mən Xanış əmiyə onun xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyevlə birlikdə çəkdirdiyi şəkillərdən
ibarət albomu da hədiyyə kimi gətirdim. Bu, bir xatirə olacaqdır. Heydər Əliyevin dostu olmaq, həm çox
böyük məsuliyyətdir, həm də çox böyük şərəf. Bilirsiniz ki, mənim atam Xanış əmiyə dost deyirdi, çox
səmimi görüşləri, çox mehriban, açıq söhbətləri olubdur. Bu, mənim üçün də bir məktəbdir. Artıq Xanış
əmi mənim üçün də doğma bir insandır, mənim əmimdir, bizim ailəmizin üzvüdür və onu burada
görməyimdən çox şadam.
Yenə də deyirəm, iqtisadi islahatlar davam edəcək, ölkəmiz güclənəcək, qarşıda duran problemləri
həll edəcəyik. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini də biz öz xeyrimizə, ədalətli şəkildə
həll edəcəyik. Buna həm siyasi iradə var, həm iqtisadi imkanlar var, həm də indi hərbi potensial da yaranır.
Amma bütün bunlarla yanaşı, biz insani əlaqələrə də böyük diqqət göstərməliyik. Əlbəttə, biz vəzifə
sahibiyik, haradasa işləyirik, kiminsə məsuliyyəti daha böyükdür, kiminsə daha da azdır. Amma biz
hamımız insanıq, hamımızın da Vətəni Azərbaycandır. Hərə öz yerimizdə, öz fəaliyyətimizlə, öz işimizlə
ümumi işimizə töhfə verməliyik və veririk. Biz gərək mehriban olaq, bir-birimizə həmişə xoş münasibət
göstərək, həmişə bir-birimizin uğurlarına sevinək. Əgər hansısa problem varsa, onu birlikdə həll edək. Mən
çox şadam ki, Azərbaycanda uzun illər ərzində hökm sürən bu gözəl ab-hava, bu gözəl qardaşlıq mühiti
davam edir, bu siyasət davam edir. Bu, bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir, onun gələcəyini müəyyən
edəcəkdir. Azərbaycan müasir, həm siyasi, həm də sosial cəhətdən inkişaf etmiş ölkə olmalıdır və olacaqdır.
Mən ilk dəfədir ki, Lerik rayonundayam. Düzdür, əvvəllər Lerik rayonunun ərazisində olmuşam.
Amma qəsəbəyə ilk dəfədir ki, gəlmişəm. Eşitmişəm ki, məndən əvvəl burada yüksək vəzifəli şəxslər
olmamışdır. Bəziləri olmuşdur, amma başqa məqsədlə gəlmişdilər, yəni xoş niyyətlə gəlməmişdilər. Mən
isə xoş niyyətlə gəlmişəm. Azərbaycanın hər bir bölgəsi mənim üçün doğmadır, əzizdir, mənim Vətənimdir.
Azərbaycanın ən ucqar rayonlarından biri olan Lerikin inkişafına da çox böyük diqqət göstərilir. Yolun
çəkilməsi, məktəblərin tikintisi, abadlıq-quruculuq işlərinin aparılması, rayonun inkişafı - bütün bu işlər
var və daha da sürətlə gedəcəkdir. Mən şübhə etmirəm ki, hələ bundan sonra da bizim çoxlu görüşlərimiz
olacaqdır və mən buraya çox gələcəyəm. Hər dəfə gələndə də istəyirəm ki, yenilik görəm, abadlıq görəm,
inkişaf görəm.
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Əziz bacılar və qardaşlar, sizi bir daha səmimi qəlbdən salamlayıram, sizə öz dərin hörmət və
məhəbbətimi ifadə edirəm, sizə cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.
AZƏRTAC
2005, 9 sentyabr
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Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin dostu Xanış Şahıyevlə görüş
(8 sentyabr 2005-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 8-də Lerik rayonuna səfəri zamanı ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin yaxın dostu Xanış Şahıyevə baş çəkdi. Xanış kişi Prezident İlham Əliyevi və
ailə üzvlərini böyük hörmət və mehribanlıqla qarşıladı.
XANIŞ ŞAHIYEV bu diqqətə görə dövlətimizin başçısına ürəkdən minnətdarlıq edərək dedi:
- Mən, həmişə demişəm, indi də deyirəm, gələn yollarınıza qurban olum. Mənim 76 yaşım var.
Heydər Əliyev kimi, İlham kimi adamlar görməmişəm. Gözəl ad daşıyan, hörməti olan adamlar həyatda
çoxdur. Amma onlardan da gözəli kimdir? Gözəl ölkələrdə, gözəl cəmiyyətdə gözəl danışan. Kim idi o
gözəl adı daşıyan? Prezident Heydər Əliyev! Biri Həzrəti Əliyə deyir ya Əli, mən səni çox istəyirəm.
Həzrəti Əli deyir ki, mən də istəyirəm. Biri o tərəfdən deyir ya Əli, mən də səni çox istəyirəm. Həzrəti Əli
cavabında deyir ki, mən istəmirəm. Həmin adam soruşur ki, nəyə görə? Həzrəti Əli deyir ki, onun istəməyi
mənim qəlbimdə sevinc doğurur, sənin istəməyin isə kədər.
“İlham” sözü ruh verən, yüksək ruh coşğunluğu deməkdir. Ailəsinə baxın - gözəl adı Mehriban
xanım. Televizorda hamımız, uşaqlar da, biz də görürük uşaqları necə öpür, onları necə bağrına basır.
Hörmətli Prezident, 400-500 qoyun-quzum var. Bir mənəm, bir də arvadımdır. Mənim işimin bir
saatını 100 dəfə deməkdənsə, bir dəfə görmək yaxşıdır. Xalqın qarşısında deyirəm ki, zirəklikdə ikinci bir
Xanış Şahıyev yoxdur. Təkcə Miri Qənbərovu deyə bilərəm ki, bəli, 91-ci ildən bu yana çox iş görüb, o,
bir az məndən üstündür. Mən bu cür zəhmət çəkirəm, bax, bu mənim əllərim. 400-500 qoyunu 10 nəfərlik
ailə bir qış saxlaya bilməz. Hörmətli Prezident, bunu həmişə demişəm, əlimin qabarını görəndə başqasının
belinin, gözünün, ürəyinin qabarını görürəm.
Hörmətli Prezident, Avropada böyük təşkilatın büro üzvü oldun, sədrin müavini seçildin. İlhamın
başına dönüm, Azərbaycan xalqına, Prezident Əliyevə sübut elədi ki, bəli, belə atanın belə oğlu var. İdman
sahəsində də Azərbaycanı bəşəriyyətə tanıtdırdı. Prezidentimizin ən axırıncı sözü nə oldu? Cəmiyyəti bəzibəzi adamların, müxalifətin, kimin-kimin ümidinə saxlamadı. Seçkilərdə çox adamlar dedi ki, belə
eləyərəm -elə eləyərəm. Amma mən həmişə demişəm, camaat da bilir, sənin vədələrinin biri də kənarda
qalmayıb. Lerik özünün tarixində Prezidentin üzünü görməyib. Keçmişdə bir dəfə Bağırov buraya gəlib,
bir neçə kəndi köçürdü. Zirək kişi kimi mən deyirəm ki, sənin tayın yoxdur. Bir il Qurban bayramında
gəlmədim, Heydər Əliyev zəng elədi ki, nə olub? İki uşağım şəhid olub, mən onlar üçün ağlamamışam.
Ancaq hər iki gündən bir kasetə baxmasam, ona ağlamasam, başımda papaq gəzdirmərəm. Bunu o qazanıb.
İLHAM ƏLİYEV: Sağ ol, Xanış əmi, çox sağ ol. Sən atamın da qardaşı olmusan, siz çox yaxın
olmusunuz. Mən o günləri xatırlayıram, gəlirdin Bakıya, görüşürdün. O gözəl xatirələr hamısı mənim üçün
əzizdir. Yadımdadır, özü demişdi ki, gələcəyəm Lerikə, sənin qonağın olacağam. Allah nəsib etmədi.
Amma onun yerinə mən gəlmişəm sənin yanına. Çox şadam ki, səni belə gümrah görürəm. Həmişə belə
möhkəm olmusan, həmişə haqq sözünü demisən, bir sifətin olub. Həmişə vətənpərvər olmusan, Azərbaycan
dövlətinin müstəqilliyinə töhfələr vermisən. Bu təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyev səni özünə dost seçib.
Azərbaycanda 8 milyon adam var, onların da yarısı kişidir. Onların içərisində az adam tapılardı ki, dost
deyərdi, onlardan da biri sənsən. Bu, həqiqətdir. Mən də buraya ürəklə gəlmişəm. Mən demişdim ki, Lerikə
mütləq gələcəyəm. Özü də əliboş gəlməmişəm, yol çəkdirib gəlmişəm. Lənkərandan Lerikə qədər yeni
müasir, yol salınıb ki, camaat əziyyət çəkməsin, rahat gəlsin, getsin. Çünki mənə demişdilər ki, yol bərbad
vəziyyətdədir, gəlib-getmək çətindir, çala-çuxurdur. Bundan sonra başqa işlər olacaq, inkişaf olacaq. Ən
əsası odur ki, ürək təmiz olsun, qəlb təmiz olsun. Adam, necə deyərlər, öz hərəkətlərinə məsuliyyət daşısın
və sözlə əməl arasında birlik olsun. Bu, atamın yoludur, onun mövqeyidir, mənim də yolumdur. Mən bir
xatirə fotoalbomu gətirdim. Bu, çox əzizdir. Sənin Prezidentlə bütün görüşlərinin şəkilləridir. O şəkillər
yəqin ki, sizdə var, amma bunlar bir albomdadır.
XANIŞ ŞAHIYEV: Mən söz üçün gəzən adam deyiləm. Mən zəhmət adamıyam, nəyinsə xatirinə,
kimisə tərifləmərəm. Hər sözün düzü olmadan danışmağa dəyməz. Sənin bircə əmi sözün hər şeydir.
Prezident adi bir çobana əmi deyir!
İLHAM ƏLİYEV: Prezident olsam da, olmasam da, mən həqiqəti deyirəm. Prezident bir vəzifədir,
böyük məsuliyyətdir.
XANIŞ ŞAHIYEV: Əminin bir böyüklüyü də odur ki, mən heç vaxt heç kimdən təmənna etmirəm.
Ali təhsili olan bir oğlum, üç-dörd nəvəm var. Amma heç kimə söz deməmişəm. Cənab Prezident, burada
bir cöngəm var, onu Sizin ayağınız altında kəsərəm.
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İLHAM ƏLİYEV: Sağ ol, biz gedək, sonra kəsərsən.
XXX
Prezident İlham Əliyev Xanış Şahıyevə televizor hədiyyə etdi, onun ulu öndər Heydər Əliyev ilə
görüşləri zamanı çəkilmiş şəkillərdən ibarət fotoalbomu təqdim etdi.
AZƏRTAC
2005, 9 sentyabr
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Tarix-diyarşünaslıq muzeyi ilə tanışlıq
(8 sentyabr 2005-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 8-də Lerik rayon Tarix-diyarşünaslıq muzeyi ilə
tanış olmuşdur.
Rayon Mədəniyyət şöbəsinin müdiri Həmzə Vəliməmmədov dövlətimizin başçısına muzeyin tarixi
və burada saxlanılan eksponatlar barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, rayon kimi yaranmasının 75 illiyi bu
il qeyd olunan Lerik Azərbaycanın qədim tarixə malik bölgələrindəndir. Tarix-diyarşünaslıq muzeyinin
binası ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin göstərişi ilə ötən əsrin 80-ci illərində tikilmişdir. 5 bölmədən
ibarət muzeydə 4 min eksponat nümayiş etdirilir. Onların arasında eramızdan əvvəl XIV-XII əsrlərə aid
tunc xəncərlər, ox ucluqları, amuletlər və s. maddi mədəniyyət nümunələri vardır.
Muzeydə müstəqil Azərbaycan Respublikasının memarı və qurucusu, ümummilli lider Heydər
Əliyevə həsr olunmuş xüsusi bölmə yaradılmışdır. Vətən uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş lerikli şəhidlərə
- beş Milli Qəhrəmana həsr olunmuş guşələr də vardır. Hazırda muzeyin binasında yüksək səviyyəli təmirbərpa işləri aparılır və artıq başa çatmaqdadır.
Prezident İlham Əliyev muzeylə yaxından tanış oldu, burada saxlanılan eksponatların rayonun
qədim tarixini əks etdirən nümunələr kimi qiymətli olduğunu vurğuladı.
Dövlətimizin başçısına xatirə olaraq Lerik rayonunun mənzərəsi çəkilmiş tablo hədiyyə edildi.
AZƏRTAC
2005, 9 sentyabr
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Valeh İbrahimov adına Lerik qəsəbə orta internat məktəbi ilə tanışlıq
(8 sentyabr 2005-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lerik rayonuna səfərinin sonunda Valeh İbrahimov adına
Lerik qəsəbə orta internat məktəbində olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı və xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva 1960-cı
ildə tikilmiş və əsaslı təmirə ehtiyacı olan məktəb binasının vəziyyəti ilə yaxından tanış oldular, eyni
zamanda, fənn kabinetlərinə baxdılar, tədris üçün şəraitlə, dərsliklərlə təminatın vəziyyəti ilə maraqlandılar.
Məktəbin direktoru, elmlər namizədi Musa Bədəlov bildirdi ki, burada 180 şagird təhsil alır. Bina
çox köhnəldiyindən təmirə böyük ehtiyacı vardır.
Prezident İlham Əliyev binanın əsaslı təmiri üçün yaxın vaxtlarda hər cür kömək göstəriləcəyini
bildirdi.
Sonra dövlətimizin başçısı məktəbin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı:
“Azərbaycan dili və ədəbiyyat kabineti uşaqların ana dilinin mükəmməl öyrənilməsi işində böyük
rol oynayır. Bizim ədəbiyyatımız, ana dilimiz müstəqil Azərbaycan Respublikasının inkişafında çox böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Arzu edirəm ki, uşaqlar ədəbiyyatımızı yaxşı oxusunlar, yaxşı tərbiyə alsınlar, yaxşı
vətəndaş olsunlar. İnternat məktəbinin təmirə böyük ehtiyacı vardır. Yaxın zamanlarda burada əsaslı təmirə
başlayacağıq. İnternat məktəbinin kollektivinə və burada oxuyan bütün uşaqlara uğurlar arzulayıram.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
8 sentyabr 2005-ci il”.
Məktəbin direktoru Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya öz kitabını
hədiyyə etdi.
AZƏRTAC
2005, 9 sentyabr
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Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatı məhsulları sərgisinə baxmışdır
(8 sentyabr 2005-ci il)
Sentyabrın 8-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lerik qəsəbəsində təşkil olunmuş kənd
təsərrüfatı məhsulları sərgisinə baxmışdır.
Sərgidə yerli fiziki və hüquqi şəxslərin istehsal etdikləri məhsullar, habelə sənaye məhsulları
təqdim olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev mineral su istehsal edən “Zərinqala” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin,
“Yüksəliş” arıçılıq təsərrüfatının, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən “Sədrəddin və ortaqları” fermer
təsərrüfatının, Lerik konserv zavodunun, sənaye məhsulları istehsal edən “Şahmurad”, “Nurlan”
müəssisələrinin, “Azərxalça” İstehsalat Birliyinin Lerik xalça sexinin məhsulları ilə, “Meşəbəyi” ailəvi
istirahət zonasının, “Təbəssüm” turizm, istirahət və əyləncə mərkəzinin fotosərgiləri ilə yaxından tanış
oldu. Tikinti materialları istehsal edən “Mars-M” firmasının, sənaye məhsulları istehsal edən “KaspiYıldız” holdinq şirkətinin, Lerik damazlıq arıçılıq təsərrüfatının, “Niftan” fermer təsərrüfatının və
başqalarının məhsulları da maraq doğurdu.
Sahibkarlar Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildirərək iş adamlarına, özəl sektora
yaradılan şəraitdən razılıqlarını söylədilər, eyni zamanda kreditlə bağlı bəzi problemlərin olduğunu
vurğuladılar. Bildirdilər ki, əgər maliyyə köməyi olarsa, fəaliyyəti genişləndirmək və iş yerlərinin sayını
artırmaq mümkündür.
Azərbaycan Prezidenti sahibkarlara dövlət qayğısının bundan sonra da artırılacağını, gələn il kredit
ayrılması üçün 400 milyard manat vəsaitin ayrılacağını vurğuladı. Dövlətimizin başçısı gözəl təbiətə malik
bu bölgədə özəl sektorun inkişafına xüsusi qayğı göstəriləcəyini də bildirdi.
Sonra dövlətimizin başçısına xatirə hədiyyələri təqdim olundu.
AZƏRTAC
2005, 9 sentyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri
Lerik rayonuna təbii qazın verilməsi münasibətilə təntənəli mərasim keçirilmişdir
(23 oktyabr 2006-cı il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də Lerik
rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısını Lerik qəsəbəsinin girəcəyində rayon ağsaqqalı, fermer Xanış Şahıyev və
ailə üzvləri hərarətlə qarşıladılar. Prezident İlham Əliyev dedi ki, keçən il Lerikə yolun açılışına gəlmişdim,
bu il isə qaz xəttinin açılışına gəlmişəm. İnşallah, bundan sonra daha da çox gələcəyəm.
Xanış Şahıyev əziz qonağa ürəkdən təşəkkür edərək dedi ki, sovet dövründə borular da gətirdilər,
üç-dörd il işlədilər, ancaq qaz xətti çəkə bilmədilər. Sən leriklilərə söz verdin ki, yoldan sonra qaz xətti
çəkdirəcəksən, rayona bundan sonra tez-tez gələcəksən. Bu gün rayonun hər yerində deyirlər ki, İlham
Əliyev yeganə insandır ki, dediyi sözə əməl edir. Ona görə Allah da onunladır. Ən böyük gözəllik budur
ki, sənin bu zəhmətin əziz Ramazan bayramı günü ilə bir vaxta düşür. Məgər bu balaca işdir?
XXX
Rayonun mərkəzi meydanına toplaşan minlərlə sakin dövlətimizin başçısını böyük hörmət və
ehtiramla qarşıladı. Onların əllərində Prezidenti salamlayan şüarlar, ulu öndərin və Prezident İlhan Əliyevin
portretləri və Azərbaycanın dövlət bayraqları var idi.
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül
dəstəsi qoydu, sonra Lerik rayonuna ilk dəfə olaraq təbii qazın verilməsini bildirən məşəli alovlandırdı.
Lerik və Yardımlı rayonlarının qazlaşdırılması üçün hələ ötən əsrin 80-ci illərində layihə-smeta
sənədləri hazırlanmış, 90-cı illərdə müəyyən işlər görülmüşdü. Lakin bu layihə yarımçıq qalmış, o vaxt
çəkilmiş borular da yararsız hala düşmüşdü. Prezident İlham Əliyev 2005-ci ilin payızında bu bölgəyə səfəri
zamanı həmin rayonların qazlaşdırılması barədə tapşırıq vermişdir. Qısa müddətdə “Azəriqaz” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti Lerik və Yardımlı rayonlarının qazlaşdırılması üçün layihə-smeta sənədləri və texnikiiqtisadi hesabat hazırlayaraq işə başlamışdır. Smeta dəyəri 11,5 milyon manat olan layihə başa
çatdırılmışdır.
Təbii qazın verilməsi münasibətilə keçirilən mərasimi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Füzuli
Hacıyev açdı.
Lerik rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Füzuli Hacıyevin çıxışı
- Möhtərəm cənab Prezident!
İcazə verin, Sizi Lerik ictimaiyyəti adından ürəkdən salamlayım, uzunömürlülər diyarı, təbiətin
füsunkar guşəsi olan Lerikimizə “Xoş gəlmisiniz!” deyim, müsəlman dünyasının ən müqəddəs bayramı
olan Ramazan bayramı münasibətilə Sizi təbrik edim.
Heydər Əliyev dühası ilə yaranmış Azərbaycan Respublikası günü-gündən inkişaf edir,
iqtisadiyyatda, xarici və daxili siyasətdə görünməmiş uğurlar qazanılır. Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi
strateji xətt Azərbaycanın inkişafını təmin edir, hər bir sahənin inkişafı üçün böyük stimul yaradır.
Azərbaycan dövlətinin qazandığı hər bir uğur əbədiyaşar Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır və uzun illər
sonra da belə olacaqdır. Məhz həmin əbədiyaşar ideyaların nəticəsidir ki, Sizin rəhbərliyinizlə son 3 ildə
respublikamızın daxili və xarici siyasətində böyük uğurlar əldə edilmişdir. Artıq heç kəsə sirr deyil ki,
Azərbaycan dinamik inkişaf mərhələsindədir.
Cənab Prezident, Sizin Ramazan bayramında respublikanın ən ucqar bölgəsi olan Lerikə səfəriniz
rayonumuza, rayon əhalisinə olan diqqət və qayğınızın təzahürü, xalqla bir olmağınızın bariz nümunəsidir.
Rayonumuzun tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış hadisə, 2005-ci il sentyabrın 8-də rayonumuza
səfəriniz hər bir leriklinin qəlbində dərin iz buraxmış və rayonumuzun sosial, iqtisadi və mədəni həyatının
inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoymuşdur. Sizin xeyir-duanızla, birbaşa nəzarətinizlə çəkilən
Lənkəran-Lerik avtomobil yolu müasir standartlara cavab verir və rayon əhalisini çoxdankı arzusuna
qovuşdurmuşdur.
80 ilə yaxın yaşı olan rayonumuzun tarixində dəfələrlə gündəliyə gətirilmiş, lakin həllini tapmayan
qaz xəttinin çəkilməsi məhz Sizin göstərişinizə əsasən qısa vaxt ərzində reallığa çevrilmişdir. Sovetlər
dövründə dövlətin maliyyə vəsaitinin kifayət qədər olmasına baxmayaraq, rayonumuza qaz xətti
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çəkilməmiş, nəticədə Allahın bizə bəxş etdiyi ən nadir milli sərvətimizdən biri olan meşələrimizin
məhvolma təhlükəsi yaranmışdı. İndi isə rayon əhalisinin, bəlkə də, xəyal edə bildiyi bir hadisə reallığa
çevrildi. Təbii qaz məişətimizə, həyatımıza daxil olur. Artıq meşələrimiz, flora və faunamız qorunacaqdır.
Cənab Prezident, Sizin respublikamızda apardığınız ardıcıl siyasət, hər yerdə olduğu kimi, Lerik
rayonunda da işgüzar mühitin yaranmasına yol açmışdır. Daim Heydər Əliyev ideyalarının həyata
keçirilməsinə səy göstərən, Heydər Əliyev məktəbindən öyrənməyə çalışan fəallarımız əhali ilə birlikdə
rayonun sosial-iqtisadi inkişafı, maddi-məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün ardıcıl iş aparır.
Respublikanın sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramına, habelə cənub bölgəsi rayonlarının sosialiqtisadi inkişafı ilə bağlı 2005-ci il sentyabrın 14-də təsdiqlənmiş proqrama görə Lerikdə 4 mindən çox iş
yeri açılmalıdır. İndiyədək 2 min 600 nəfərdən yuxarı vətəndaş işlə təmin edilmişdir ki, bunun da 1000-dən
çoxu daimi iş yerləridir.
Respublikamızda həyata keçirilən uğurlu islahatlar rayonumuzda da öz parlaq nəticəsini verir.
Ucqar dağ rayonu olan Lerikdə əhalinin həyat səviyyəsi ilbəil yaxşılaşır. Aparılan məqsədyönlü siyasət
nəticəsində 2005-ci ildə adambaşına düşən gəlir 345 manata çatmışdır ki, bu da 2004-cü illə müqayisədə
178 manat çoxdur.
Cənab Prezident, “Azərbaycan Respublikasında dəniz səviyyəsindən 1200 metr yüksəklikdə
yerləşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda çalışan işçilərin əməyinin stimullaşdırılması tədbirləri haqqında”
2006-cı il 26 sentyabr tarixli Fərmanınız rayonumuzun 80-dən çox yaşayış məntəqəsində işləyən
vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsini təmin etmişdir. Fərmanın icrası rayonumuzda hər bir
ailənin əlavə 40 min manatdan artıq vəsaitin almasına şərait yaratmışdır.
2003-cü ildən başlayaraq məktəb tikintisi çox böyük sürətlə davam etdirilmiş və 3 il ərzində 2 min
şagird yerlik 9 məktəb binası tikilib istifadəyə verilmişdir. Turizmin inkişafı üçün Lənkəran-Lerik
avtomobil yolu boyunca iş adamları tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Tikinti materialları istehsalı ilə
bağlı da xüsusi tədbirlər planı hazırlanıb həyata keçirilir.
Möhtərəm cənab Prezident, deyiləsi söz, fikir çoxdur, lakin mən vaxtınızı almaq istəmirəm. Sizi bu
böyük bayram münasibətilə bütün leriklilər adından bir daha səmimiyyətlə təbrik edir, rayonumuza olan
diqqət və qayğınıza görə sonsuz minnətdarlığımızı bildirirəm. Sizi əmin edirəm ki, Dövlət Proqramından
irəli gələn vəzifələri vaxtında yerinə yetirmək üçün daha əzmlə çalışacağıq. Sizə cansağlığı və
Azərbaycanımızın qüdrətlənməsi, xalqımızın firavanlığı naminə həyata keçirdiyiniz böyük işlərdə uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
“Azəriqaz” səhmdar cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikovun çıxışı
- Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Bu gün biz əlamətdar bir hadisə - Lerik rayonuna təbii qazın verilməsi ilə əlaqədar buraya
toplaşmışıq. Cənab Prezident, mən “Azəriqaz” Səhmdar Cəmiyyətinin çoxminlik kollektivi adından böyük
fərəh və iftixar hissi ilə Sizə məruzə edirəm ki, verdiyiniz tapşırıq - Lerik və Yardımlı rayonlarının
qazlaşdırılması qısa müddətdə, bir il ərzində yerinə yetirilmişdir.
Cənab Prezident, Lerik rayonunun mərkəzinə çəkilmiş magistral qaz kəməri texnoloji baxımdan
çox mürəkkəb bir layihə olmasına baxmayaraq, müəyyən etdiyiniz müddətdə başa çatdırılmışdır.
Xatırlatmaq istəyirəm ki, hələ 2000-ci ildə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin imzaladığı müvafiq
Fərmana uyğun olaraq, əvvəllər qaz təminatı dayandırılan şəhər və rayon mərkəzlərinə qazın verilməsinə
başlanılmışdır. Qısa müddət ərzində 32 rayon mərkəzinin qaz təminatı bərpa edilmişdir. Cənab Prezident,
ulu öndər Heydər Əliyevin siyasətinin davamı olaraq, Sizin apardığınız məqsədyönlü işlər nəticəsində 13
illik fasilədən sonra blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikasına 2005-ci ilin sonunda təbii
qaz verilmişdir. Həmin il İmişli rayon mərkəzinin də qaz təminatı bərpa edilmişdir.
Möhtərəm cənab Prezident!
Bu işlərin davamı kimi, 2005-ci ilin sentyabr ayında verdiyiniz tapşırıq artıq yerinə yetirilmiş,
ölkənin ucqar bölgələri sayılan Lerik və Yardımlı rayon mərkəzlərinə təbii qaz çatdırılmışdır. AstaraQazıməmməd qaz kəmərinin 65 kilometrindən, Masallı rayonunun Tüklə kəndi yaxınlığından başlayaraq,
təzyiqi 15 atmosfer olan 28 kilometr 325 millimetrlik, 15 kilometr 219 millimetrlik magistral qaz kəməri
çəkilib istismara verilmişdir. Lerik rayon mərkəzində bir qazpaylayıcı stansiya inşa edilmiş və 40
kilometrdən artıq müxtəlif diametrli qaz xətləri çəkilmiş, 11 ədəd qaztənzimləyici quraşdırılmışdır.

49

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Magistral xətlər dəniz səviyyəsindən 1200-1500 metr hündürlükdə, 36 yol, 6 çay keçidi, 12
kilometr uzunluğunda sıldırım qayalardan və 10 kilometr sıx meşələrdən ibarət ərazilərdən keçməklə
çəkilmişdir. Lerik rayon mərkəzində qaz təminatına və ölçü qovşağına nəzarət məqsədilə normal iş şəraiti
və kommunikasiyalarla təmin olunan operator binası, qaz istismarı idarəsi üçün inzibati bina tikilib
istifadəyə verilmişdir.
Tikinti işləri yerli şirkətlər və “Azəriqaz” təmir-tikinti idarəsi tərəfindən həyata keçirilmişdir.
Ümumilikdə layihənin icrası ilə bağlı cəmi 11 milyon 500 min manatlıq, o cümlədən büdcə vəsaiti hesabına
9 milyon 180 min manatlıq iş görülmüşdür. Lerik qaz istismar idarəsi üzrə 25 nəfər daimi işlə təmin
olunmuşdur.
Möhtərəm cənab Prezident!
Sizin tapşırığınızla Lerik və Yardımlı rayon mərkəzlərində təbii qaz veriləcək bütün abonentlər
“Azəriqaz” Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaiti hesabına qaz pilətəsi və sayğacla təmin olunacaqdır. Hazırda
Lerik rayon mərkəzində evlərdə mətbəx sobaları, sayğaclar quraşdırılır və ilin sonuna kimi başa
çatdırılacaqdır.
Möhtərəm cənab Prezident!
“Azəriqaz” Səhmdar Cəmiyyətinin kollektivi adından Sizi əmin edirəm ki, respublikada əhalinin
və iqtisadiyyatın təbii qazla fasiləsiz və təhlükəsiz təmin olunması üçün bütün imkanlardan istifadə edərək,
verdiyiniz tapşırıqları vaxtında və layiqincə yerinə yetirəcəyik.
Rayon ağsaqqallar şurasının üzvü Özbək Quliyevin çıxışı
- Möhtərəm cənab Prezident!
Dağların ağ şəhəri, uzunömürlülər diyarı Lerikə xoş gəlmisiniz! Sizin gəlişiniz xalqımızın və
müsəlman dünyasının müqəddəs Ramazan bayramına təsadüf edir. Rayonumuzun ağsaqqalları adından
Ramazan bayramı münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edir, Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, ailənizə
səadət və Lerik uzunömürlülüyü arzulayırıq.
Möhtərəm Prezident!
Ümummilli liderimiz, əbədiyaşar Prezidentimiz Heydər Əliyev, vaxtilə Azərbaycan
Respublikasına rəhbərliyinin hələ birinci dövründə, bütün dağ rayonları kimi, Lerikin də sosial-iqtisadi
geriliyini aradan qaldırmaq üçün misilsiz işlərin təməlini qoymuşdur. Leriki Heydər Əliyevin müdrik
siyasətinin bəhrəsinin nümunəsi hesab etmək olar. Bu müqəddəs Ramazan bayramında ümummilli
liderimizə rəhmət diləyirik. Onunla təsəlli tapırıq ki, bizə Sizin kimi ləyaqətli, xeyirxah əməllər sahibi,
respublikamızın tərəqqisi, xalqın daha da firavan həyat sürməsi naminə var qüvvəsini əsirgəməyən bir
şəxsiyyət bəxş etmişdir.
Cənab Prezident, Lerikə ikinci tarixi səfəriniz bizim hədsiz sevincimizə səbəb olmuşdur. Birinci
səfərinizdən cəmi bir il keçməyinə baxmayaraq, Lerikdə bütün sahələrdə irəliləyiş, canlanma vardır. Sanki
Siz Lerikə soyuq payız günlərində deyil, isti yay günlərində gəlmisiniz. Gəlişinizdən doğan əhvalruhiyyənin hərarəti bizim hamımızı isitməyə kifayət edir. Hətta, bizdən bir qədər aralıdakı bağda ərik ağacı
da çiçək açmışdır. Ötən il rayonumuza ən yüksək standartlara cavab verən yol çəkdirdiniz. Bu gün isə
rayonumuzda qaz kəmərinin açılışıdır. Biz bu qaz kəmərini Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə bənzədirik.
Rayonda evlərə qaz çəkilir, pilətələr qoyulur. Bunu bu müqəddəs bayramda Sizin leriklilərə çox qiymətli
hədiyyə kimi qəbul edirik. Sizin Lerikə, Yardımlıya, hətta keçilməz dağ kəndi Xınalığa yol, su, qaz
çəkdirməyiniz biz kənd adamlarına yüksək diqqət və qayğının nümunəsidir. Camaatımız bu qayğıya görə
Sizə dərin minnətdarlığını və ehtiramını bildirir. Ömrünüz uzun olsun!
Son üç ildə təkcə Lerik rayonunda müasir tipli 9 orta məktəb binası
tikilmiş, 2 uşaq bağçası, çoxlu poçt binaları istifadəyə verilmişdir.
Möhtərəm Prezident,
Xatırlatdığım 9 məktəb ən ucqar, rayon mərkəzindən 25-30 kilometr uzaqda yerləşən kəndlərdə
tikilibdir. Elə kəndlərdə ki, rayon mərkəzindən, oraya tikinti materiallarını aparmaq üçün 4-5 saat vaxt
lazımdır. Bir ağsaqqal kimi şəxsən mən özüm bu yaxınlarda həmin məktəblərdə olmuşam. İnanın ki, bəlkə
də, heç Bakının mərkəzində elə məktəblər yoxdur. Buna görə biz şəxsən Sizə minnətdarıq. Sizi canımızdan
da çox sevirik.
Qəsəbənin bütün küçələri abadlaşdırılmışdır. Vaxtilə hətta yük maşınlarının hərəkət edə bilmədiyi
məhəllələrə asfalt döşənmişdir. Sosial-iqtisadi imkanlarımızın artmasının nəticəsidir ki, kənddən şəhərə
axın dayanmış, əksinə vaxtilə köçən ailələrin rayonumuza qayıdışı başlanmışdır. Hazırda Lerikin elə bir
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küçəsi, elə bir dalanı, elə bir evi yoxdur ki, orada abadlıq işləri görülməsin. İndi Lerik dağlarda ağ şəhərə
bənzəyir. Leriki dağların yaşıl şəhəri adlandırsaq, heç də yanılmarıq. Buna görə Sizə bir daha öz
minnətdarlığımızı bildiririk.
Dəniz səviyyəsindən 1200 metr yüksəklikdə işləyənlərin əmək haqqına əlavələrin verilməsi,
minimum pensiyaların, əmək haqlarının artırılması barədə verdiyiniz sərəncamlar bütün əhalinin sevincinə
səbəb olmuşdur.
Biz pensiyaçılar da Sizdən sonsuz dərəcədə razıyıq. Vaxtaşırı pensiyalarımız artırılır. Pensiyaları
rahatca bankomat vasitəsilə alırıq. Asudə vaxtımızın səmərəli təşkili üçün qəsəbənin ən səfalı yerində yeni
yaraşıqlı istirahət parkı salınmışdır.
Görülən işləri saymaqla qurtaran deyildir. Bütün bunlara görə bir daha Lerik camaatı adından Sizə
hədsiz minnətdarlığımızı, ən dərin məhəbbətimizi bildiririk.
Cənab Prezident,
Gəlişinizdən doğan sevinc hisslərini sözlə ifadə etmək mümkün deyil! Allahdan arzum budur ki,
ölkəmizdə daim əmin-amanlıq olsun. Sizin müdrik rəhbərliyiniz altında daha böyük uğurlara nail olaq. Biz
Lerik camaatı da ölkəmizin inkişafı naminə gərgin fəaliyyətinizdə həmişə Sizə yardımçı olacağıq.
Möhtərəm Prezident!
Çıxışımın sonunda camaatımızın iki xahişini Sizə çatdırmaq istəyirəm. Birincisi, rayonumuzun
Zuvand bölgəsi rayon mərkəzindən 25 kilometr aralıda yerləşir. Zuvand rayonun dilbər guşələrindən biridir.
Vaxtilə, 1952-53-cü illərdə Zuvand camaatı respublikaya rəhbərlik edən mənfur qüvvələr tərəfindən
köçürülmüş, kəndlər viran qoyulmuşdu. Yurd-yuvalarından didərgin salınmış əhali respublikanın müxtəlif
rayonlarında, habelə İrana keçərək, orada məskən salmışdır. Biz leriklilər Zuvandın zəngin kənd təsərrüfatı
məhsullarından istifadə edirik. Hətta Lənkəran şəhərinin və başqa şəhərlərin burada iştirak edən
nümayəndələri bunun canlı şahididir ki, onun gözəl məhsullarından həmişə istifadə edirlər. Lakin möhtərəm
Prezident, böyük bir qayğıya ehtiyacımız vardır. Çox istərdik ki, biz yaxın qohumlarımızla vaxtlı-vaxtında
görüşək. Doğrudur, biz Lənkərana, sonra Astaraya, oradan da uzaq məsafə qət edib İrana, Ərdəbilə
qohumlarımızla görüşə gedirik. Lakin mən Sizə xatırladım ki, Zuvand bölgəsinin Kəlvət kəndindən
Ərdəbilə, Piləçaya cəmi 8-15 kilometr məsafə vardır. Yaxşı olar ki, Prezidentimiz, bizim sevincimiz,
canımız, sabahımız, gələcəyimiz, bizim camaatın xahişini nəzərə alıb, Kəlvət kəndində keçid-buraxılış
məntəqəsi, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması üçün həftəbazarı açılmasına kömək göstərəsiniz.
İkincisi, əksər kəndlərimizin sakinləri içməli su sarıdan korluq çəkirlər. Bu çətinliyi aradan
qaldırmaq üçün artezian quyularının qazılmasına ciddi ehtiyac vardır.
Cənab Prezident, əmin ola bilərsiniz ki, daim Heydər Əliyev siyasətinə sadiq olan leriklilər həmişə
Sizinlədir. Növbəti səfərinizdə Sizi daha nəhəng quruculuq işləri ilə sevindirəcəyimizə söz veririk.
Allah Sizi həmişə bizim üçün yaşatsın! Sağ olun.
XXX
Prezident İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz leriklilər,
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizi müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə təbrik
edirəm.
Bu gözəl gündə biz birlikdəyik. Lerikdə çox əlamətdar bir hadisəni birlikdə qeyd edirik. Demək
olar ki, bu, tarixi bir hadisədir. İlk dəfə olaraq, biz Lerikə təbii qazın çəkilişinə nail olduq və bu gün bu
məşəli yandırdıq. Bu münasibətlə də sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Lerik rayonuna qazın çəkilişi onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti hər şeyə qadirdir. Bizim əsas
vəzifəmiz, əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsi inkişaf etsin. Hər bir bölgədə
abadlıq-quruculuq işləri aparılsın, yollar çəkilsin, qaz xətləri çəkilsin, işıq çəkilsin ki, insanlar daha da yaxşı
yaşasınlar. Bu gün Azərbaycanın, demək olar ki, bütün bölgələrində çox sürətli inkişaf gedir. Regionların
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı uğurla icra edilir. Bu proqramda nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər
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öz həllini tapır. Proqram təxminən üç il bundan əvvəl qəbul edilmişdir və bu gün artıq onun icrası göstərir
ki, nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər həyatda öz əksini tapır. Verilmiş bütün vədlər həyatda öz əksini tapır.
Mən bir il bundan əvvəl burada, Lerikdə olarkən söz vermişdim ki, yaxın zamanlarda Lerikə qaz
xətti çəkiləcəkdir. Biz buna nail olduq və bu gün birlikdə qeyd edirik. Bir il əvvəl isə bundan daha az
əhəmiyyət kəsb etməyən məsələni - Lənkərandan Lerikə çəkilmiş yeni yolun açılışını birlikdə qeyd edirdik.
Siz yaxşı xatırlayırsınız ki, o yol əvvəllər çox bərbad vəziyyətdə idi. Lerikdən Lənkərana getmək üçün
insanlar çox böyük çətinlik, böyük əzab çəkirdi. O yolu getmək üçün bir neçə saat vaxt lazım idi. İndi isə
çox rahat, bir saatdan az vaxtda bu yolu gəlmək olar. Bu gün də bu yolu gəlmişəm və görürəm ki, bir il
ərzində yol öz keyfiyyətini itirməyibdir. Yəni bu, onu göstərir ki, çox keyfiyyətli çəkilibdir. İstər paytaxtda,
istərsə də ən ucqar rayonda, kənddə bizim bütün işlərimiz belə yüksək səviyyədə, dünya standartlarına
uyğun səviyyədə olmalıdır. Yalnız o təqdirdə biz Azərbaycanımızı hərtərəfli inkişaf etdirə biləcəyik.
Mənim məqsədim bundan ibarətdir. Lerik rayonunun timsalında biz bunu görürük. Yeni yol salınıb,
qaz xətti çəkilibdir. İndi Astara rayonunda yeni elektrik stansiyasının işə salınmasından sonra bütün cənub
bölgəsinin elektrik enerjisi ilə təminatı daha da yaxşılaşacaqdır. Yeni, əlavə ötürücü xətlər çəkiləcəkdir.
Bütün infrastruktur yeniləşir. Xüsusilə, cənub bölgəsinə böyük diqqət göstərilir. Astara modul tipli elektrik
stansiyası son illər ərzində Azərbaycanda tikilən bu cür birinci stansiya idi. Lənkəranda müasir Müalicədiaqnostika mərkəzi tikilibdir və artıq müalicə üçün, yüksək keyfiyyətli tibbi xidmət almaq üçün Bakıya
getməyə ehtiyac yoxdur. Lənkəranda ən müasir standartlara cavab verən avadanlıq quraşdırılıbdır.
Bilirsiniz ki, bu bölgənin hərtərəfli inkişafı üçün Lənkəran şəhərində yeni aeroportun tikintisi də
başlanmışdır. Əminəm ki, gələn il aeroport fəaliyyətə başlayacaqdır. Bu, beynəlxalq aeroport olacaq,
buradan istənilən şəhərə, istənilən ölkəyə getmək mümkün olacaqdır. Bütün bunlar regionun hərtərəfli
inkişafına çox güclü təkan verir, gözəl şərait yaradır. Yeni iş yerlərinin açılması, maaşların, pensiyaların
qaldırılması, elektrik enerjisi, qaz təchizatı insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırır və beləliklə, hər bir
vətəndaş müsbət dəyişiklikləri öz gündəlik həyatında görür.
İki gün bundan əvvəl Bakıda Nazirlər Kabinetinin geniş iclasında biz ilin 9 ayının yekunlarını
müzakirə etdik və bir daha qeyd olundu ki, Azərbaycan ən yüksək sürətlə inkişaf edir. İqtisadi inkişaf,
sənaye istehsalının artımı baxımından dünyada birinci ölkədir. Bu, çox əlamətdar məsələdir. Ancaq ən
önəmlisi odur ki, hər bir vətəndaş gündəlik həyatda bu müsbət dəyişiklikləri hiss etsin. Bunu etmək üçün
hər bir imkan var.
Bu gün burada çıxış edən ağsaqqal qaz kəmərini Bakı-Ceyhan neft kəmərinə bənzətdi. Mən bu
müqayisə ilə razıyam. Bu qaz kəməri az əhəmiyyət daşımır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri Azərbaycanın
hərtərəfli inkişafına gözəl imkanlar yaradır. Lerikə çəkilən qaz xətti bu rayonun inkişafına gözəl imkanlar
yaradır və onu göstərir ki, bizim üçün bütün məsələlər eyni dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir. Qlobal, nəhəng
layihələr və bir qəsəbənin, bir kəndin problemləri arasında heç bir fərq qoymuruq. Çünki hər birindən
məqsəd Azərbaycan xalqının daha da yaxşı yaşamasıdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ulu öndər Heydər
Əliyevin əsəridir. Onun başladığı uğurlu neft strategiyasının təntənəsidir. Biz bu kəmərin tikintisini başa
çatdırdıq və Azərbaycan bundan sonra uzun illər, onilliklər ərzində rahat yaşayacaq, iqtisadi potensialımız,
imkanlar artacaqdır.
Büdcəmiz artır. Yeni büdcə layihəsi parlamentə göndərilibdir. Gələn ilin büdcəsi 6 milyard
dollardan çox olacaqdır. Üç il əvvəlki büdcə ilə müqayisədə dörd dəfə çox olacaqdır. Bu nə deməkdir? O
deməkdir ki, gələn il çoxlu abadlıq işləri görüləcək, maaşlar, pensiyalar qaldırılacaq, yanvarın 1-dən
minimum əmək haqqı artırılacaqdır. Bu da öz növbəsində insanların rifah halının yaxşılaşmasına xidmət
edəcəkdir. Yeni sənaye müəssisələri, zavodlar, fabriklər, məktəblər, xəstəxanalar tikiləcəkdir. Bütün bunlar
inkişaf deməkdir və Azərbaycanı gücləndirir, Azərbaycanda olan potensialı tam şəkildə səfərbər edir. Mən
çox şadam ki, bütün bölgələrdə inkişaf çox sürətlə gedir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çox böyük beynəlxalq əhəmiyyəti var. Regional işlərdə bizim
mövqelərimizi möhkəmləndirir, ancaq ilk növbədə, Azərbaycanda həllini gözləyən problemlərin həll
olunmasına kömək göstərir.
Buraya yolun, qaz kəmərinin çəkişinə böyük vəsait xərclənmişdir. O vəsaiti biz haradan götürürük?
Azərbaycanın artan maddi, iqtisadi imkanlarının hesabına əldə edirik. Bunun isə təməlində Bakı-TbilisiCeyhan neft kəməri dayanır. Ondan gələn gəlirlər, bunun sayəsində digər sektorların inkişafı - bütün bunlar
bir-birinə çox bağlıdır.
Lerik rayonuna qaz kəmərinin çəkilişi sırf sosial məqsəd daşıyan bir layihədir. Çünki, adətən, bazar
iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan ölkələrdə hər bir layihə sırf bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini nəzərdə tutur.
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Yəni mənfəət götürülməsini nəzərdə tutur. Ən qabaqcıl, ən zəngin, inkişaf etmiş ölkələrdə də heç vaxt
yanacaq-enerji sahəsi ilə əlaqədar hansısa sırf sosial xarakter daşıyan layihələrə vəsait ayrılmır. Amma
Azərbaycanda biz bunu edirik. Bəlkə də nə vaxtsa bu kəmərdən əldə ediləcək gəlir, heç vaxt ona xərclənən
vəsaiti qaytarmayacaqdır. Məqsəd də bunda deyil, ondadır ki, Azərbaycanda ucqar rayonlarda, ucqar
kəndlərdə, xüsusilə, Lerik rayonunda yaşayan insanlar təbii qazla təmin olunsunlar, daha da yaxşı
yaşasınlar. Ekologiya qorunsun, meşələr qorunsun – bu, insanlara rahatlıq gətirən hadisədir. Ona görə
bunun əhəmiyyəti çox böyükdür. Bunun həm iqtisadi, həm sosial, həm siyasi əhəmiyyəti var. Bir daha onu
göstərir ki, Azərbaycan dövləti hər şeyə qadirdir. Əgər bu çox çətin relyefdə, hündür dağlardan biz bu
kəməri çəkə bildiksə, deməli, hər şeyə qadirik. Sadəcə olaraq, gərək bütün işlər vaxtlı-vaxtında, proqram
şəklində görülsün. Azərbaycanın vətəndaşları da bütün bu abadlıq-quruculuq işlərində fəal iştirak
etməlidirlər.
Bizim sözümüzlə işimiz birdir. Nəyi deyiriksə, onu da edirik. Üç il bundan əvvəl hansı vədlər
verilmişdisə, onların hamısı yerinə yetirilib və yetirilir. Bu, ölkəyə dinamizm gətirir. İnsanlarda inam hissini
gücləndirir. Bu, çox önəmlidir. Xalqla iqtidar arasında birlik hər bir ölkənin inkişafı üçün əsas məsələdir.
Əgər ölkə sürətlə inkişaf etməlidirsə, bu qarşılıqlı inam, bu dəstək mütləq olmalıdır. Bu da var! Bunu mən
hər yerdə görürəm, rayonlara səfərlərimdə görürəm. Çünki bizim siyasətimiz real işlərdir. Bizim
siyasətimiz şüar, boş-boş vədlər, reallığı əks etdirməyən bəyanatlar deyildir. Bizim siyasətimiz konkret
işlərdir. Hər bir insanın qayğısına diqqət yetirmək, hər bir insanın, hər bir rayonun problemini çalışıb həll
etməkdir.
Bu gün də Lerikdə mövcud olan problemlər haqqında fikirlər səsləndi. Biz onları da həll edəcəyik.
Mənim rayonlara səfərlərimin məqsədi də məhz ondan ibarətdir ki, gedim, görüm vəziyyət necədir, insanlar
necə yaşayırlar, onları hansı problemlər daha da ciddi narahat edir, hansı problemlər daha da tezliklə həll
olunmalıdır. Mən Bakıda kabinetdə oturub, sadəcə olaraq, arayışları oxumaqla bu işlərə tam nəzarət edə
bilmərəm. Ona görə bölgələrdə oluram, baxıram, soruşuram, danışıram, öz gözümlə görürəm. Görürəm ki,
hər yerdə inkişaf var. Harada ki, problem var, biz onu dərhal biz həll edirik və bundan sonra da edəcəyik.
Bizim siyasətimiz bundan sonra daha da sürətlə gedəcək, Azərbaycan hərtərəfli inkişaf edəcəkdir.
Biz hələ işlərin ilkin mərhələsindəyik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri hələ təzə-təzə işə
başlayıbdır. Növbəti illərdə böyük gəlir gətirəcəkdir. Milyardlarla dollar gəlir gətirəcəkdir. O pullarla, o
vəsaitlə Azərbaycanın hər bir yerini gözəlləşdirmək mümkündür. Biz bunu edirik və edəcəyik. Hər bir sahə
üçün proqram var, hər bir istiqamət üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlər planı var. Məktəb, xəstəxana tikintisi,
yol çəkilişi, qaz, su kəmərlərinin, işıq xətlərinin çəkilişi – bütün bunlar infrastruktur üçün gözəl şərait
yaradır.
Bununla bərabər, özəl sektorun inkişafı, kəndlilərə kreditlərin verilməsi, “Aqrolizinq” xətti ilə
texnikanın gətirilib kəndlilərə icarəyə verilməsi - bu da böyük dəstəkdir. Kənddə yaşayan insanlara yeni
imkanlar açır. Azərbaycan əhalisinin 50 faizi kəndlərdə yaşayır. Ona görə də kənd təsərrüfatının inkişafına
çox böyük diqqət göstərilməlidir və göstəririk. Dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır, imkanımız artdıqca daha
da böyük vəsait ayrılacaqdır. İndi bizdə əgər büdcə artımı olmasaydı, nə bu kəməri, nə bu yolu çəkə bilərdik,
nə üç ildə 700-dən çox məktəbi tikə bilərdik. Biz bunu edirik, çünki imkanımız var. İmkan da haradan
yaranır? Bizim səmərəli işimizdən, Azərbaycanda həyata keçirilən nəhəng layihələrdən, eyni zamanda,
maliyyə nizam-intizamının möhkəmlənməsindən. Bütün bunlar kompleks şəkildə öz həllini tapmalıdır. Ona
görə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə sadiqlik davam edəcək, sosial sahəyə diqqət daha da böyük olacaq,
maaşlar, pensiyalar mütəmadi qaydada qaldırılacaq, kreditlərin verilməsi davam etdiriləcək, abadlıq işləri
gedəcək, infrastruktur yeniləşəcək və beləliklə, ölkəmiz zənginləşəcəkdir. Yol olmasa, qaz olmasa, işıq
olmasa, heç bir müəssisə fəaliyyət göstərə bilməz. Bu, aksiomdur, hər bir ölkədə belədir.
Lerik rayonunun çox gözəl imkanları var, çox gözəl təbiətə malik məkandır. Bundan səmərəli
istifadə etməliyik. Turizmin inkişafına böyük diqqət göstərilməlidir. Yol olmayanda turizm inkişaf edə
bilməz.
Bir daha demək istəyirəm ki, bu məsələlər hamısı bir-birinə bağlıdır. Bunun təməlində, məsələlərin
həlli üçün gərək möhkəm iradə olsun, proqram olsun, xalqla iqtidar arasında birlik olsun. Bunların da
hamısı var. Azərbaycanın bugünkü reallıqları bunu sübut edir. Bu gün Lerikə çəkilən qaz kəmərinin
istifadəyə verilməsi bir daha bizim gücümüzü göstərir. Mən çox şadam, çox sevinirəm ki, Lerik rayonunun
əhalisini narahat edən çox ciddi problemlər qısa müddət ərzində öz həllini tapıbdır. Keçən il biz burada
yolun açılışını qeyd edirdik, bu gün qaz verilməsini qeyd edirik, əminəm ki, sonrakı illərdə də çoxlu
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bayramlarımız olacaqdır. Çünki bizim işimiz elə sürətlə gedir ki, demək olar, hər il belə bayramlar olacaq,
biz də bunları bərabər qeyd edəcəyik.
Mən əziz dostlar, bu gözəl gündə, hər bir azərbaycanlı üçün, hər bir müsəlman üçün müqəddəs olan
bayram günündə sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Sizə öz hörmətimi, məhəbbətimi ifadə edirəm və əmin
olduğumu bildirirəm ki, leriklilər, həmişə olduğu kimi, bundan sonra da Azərbaycanın müstəqilliyinə öz
töhfələrini verəcək, doğma ölkəmizin inkişafı üçün öz səylərini əsirgəməyəcəklər. Hər birinizə cansağlığı,
xoşbəxtlik arzulayıram, bayramınız mübarək olsun!
Dövlətimizin başçısının nitqi diqqətlə dinlənildi və dəfələrlə alqışlarla qarşılandı.
AZƏRTAC
2006, 25 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev Lerik qəsəbəsindəki orta internat məktəbində olmuşdur
(23 oktyabr 2006-cı il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də Lerik
qəsəbəsindəki orta internat məktəbində olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş Valeh İbrahimovun adını daşıyan məktəbdə
Prezident İlham Əliyevi gül-çiçəklə qarşıladılar.
Dövlətimizin başçısı keçən il Lerikə səfəri zamanı bu məktəblə tanış olmuş və onun tamamilə
yenidən qurulması barədə tapşırıq vermişdi. İndi məktəb büsbütün yeni görkəm almışdır. Prezident İlham
Əliyev ulu öndərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən guşə ilə tanış oldu, ayrı-ayrı sinif otaqlarına, habelə
kompyuter otağına baxdı.
Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, 200-ə yaxın şagirdin təhsil aldığı məktəbdə
Mingəçevirdə yığılan kompyuterlər quraşdırılmış və internetə qoşulmuşdur.
Dövlətimizin başçısı burada şagirdlərin yaxşı oxuması və biliklərə dərindən yiyələnməsi, habelə
yeni müasir texnologiyalardan istifadə üçün yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi və bunun çox vacib
olduğunu söylədi.
AZƏRTAC
2006, 25 oktyabr
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“Relax” turizm istirahət mərkəzi ilə tanışlıq
(23 oktyabr 2006-cı il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev yolüstü Lerik rayonundakı “Relax” turizm-istirahət mərkəzi ilə tanış olmuşdur.
Prezidentə məlumat verildi ki, Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı çərçivəsində bir
il ərzində yaradılan turizm istirahət mərkəzində 15-dək işçi çalışır. Qış, yay mövsümündə istirahət üçün hər
cür şərait var, 20-dən çox kottec, habelə yay istirahət güşələri yaradılmışdır. Müasir standartlara cavab
verən bu istirahət mərkəzinin ərazisi gələcəkdə daha da genişləndiriləcəkdir.
Dövlətimizin başçısı ölkəmizdə turizmin inkişafı üçün hər cür şəraitin olduğunu bildirdi və belə
obyektlərin daha çox tikilməsinin zəruriliyini vurğuladı, kotteclərə baxdı və hazırlanan ləziz yeməklərdən
daddı.
AZƏRTAC
2006, 25 oktyabr
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Masallı
2004, 9 noyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın cənub bölgəsinə səfəri: Masallı Olimpiya İdman
Kompleksinin təməlqoyma mərasimi
➢ Masallı rayondakı EMBA WOOD mebel fabrikində yeni istehsal sahəsi ilə tanışlıq
➢ Masallı rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
➢ "Nur-M" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yeni istehsal sahələri ilə tanışlıq
➢
➢
➢
➢

2005, 9 sentyabr
Prezident İlham Əliyev Masallı rayonuna gəlmişdir
Masallı ticarət mərkəzi ilə tanışlıq
“Fəxrəddin-K” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kərpic zavodu müasir müəssisədir
Masallı şəhərində Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önündə rayon sakinləri ilə görüş:
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi

2006, 23 oktyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri: Masallı–Yardımlı avtomobil yolunun
açılış mərasimi: Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir
➢ Masallı Olimpiya İdman Kompleksinin tikintisi ilə tanışlıq
2007, 9 aprel
➢ Prezident İlham Əliyevin Masallı və Cəlilabad rayonlarına səfəri: Olimpiya İdman Kompleksinin
təntənəli açılışı: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
➢ Masallı abadlaşir, gözəlləşir
➢
➢
➢
➢
➢

2008, 7 oktyabr
Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri: Ümummilli liderin abidəsini ziyarət
Masallida Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı olmuşdur
Masallıda göz xəstəlikləri institutunun filialı açılmışdır
Masallı ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
“Dəfinə” liseyi Masallının yeni təhsil ocağıdır
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın cənub bölgəsinə səfəri
Masallı Olimpiya İdman Kompleksinin təməlqoyma mərasimi
(9 noyabr 2004-cü il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 9-da Masallı
şəhərində Olimpiya İdman Kompleksinin təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
Mərasimə toplaşmış ictimaiyyətin nümayəndələri, gənc idmançılar dövlətimizin başçısını
mehribanlıqla, hərarətli alqışlarla qarşıladılar. Prezident İlham Əliyev onlarla səmimi görüşüb hal-əhval
tutdu.
Sonra Olimpiya İdman Kompleksi barədə dövlətimizin başçısına ətraflı məlumat verildi. Bildirildi
ki, regionlann sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş bu kompleksə idman oyunları,
güləş, boks, ağır atletika və gimnastika salonları, iki örtülü üzgüçülük hovuzu, iki tennis kortu, futbol
stadionu daxildir. Tikintisi 16 aya başa çatacaq kompleksin layihəsini "S.Modus” şirkəti vermiş, podratçı
təşkilat isə EL tikinti şirkətidir. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən obyektin inşasına 7 milyard
500 milyon manat vəsait ayrılmışdır.
Prezident İlham Əliyev "Bu kompleksin təməli 9 noyabr 2004-cü il tarixdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur" sözləri yazılmış vərəqi imzalayaraq
kapsulun içərisinə qoydu. Kapsul obyektin bünövrəsinə qoyuldu, dövlətimizin başçısı bünövrəyə beton
məhlulu tökdü, tikintiyə öz xeyir-duasını verdi.
Azərbaycan.- 2004.- 11 noyabr.- №263.- S. 1.
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Masallı rayondakı EMBA WOOD mebel fabrikində yeni istehsal sahəsi ilə tanışlıq
(9 noyabr 2004-cü il)
Noyabrın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Masallı şəhərində yerləşən 'EMBA WOOD"
mebel fabrikində yeni istehsal sahəsi ilə tanış olmuşdur.
Müəssisənin qarşısına toplaşmış şəhərin minlərlə sakini dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə,
hərarətli alqışlarla qarşıladı.
Müəssisənin rəhbəri Məşkur Məmmədov prezident İlham Əliyevə fabrikin fəaliyyəti və burada
istehsal olunan müxtəlif çeşidli mebellər barədə ətraflı məlumat verdi. Bildirildi ki, 1996-ci ildən fəaliyyət
göstərən müəssisədə ildə 25 milyard manatlıq 45 min dəst yüksək keyfiyyətli yumşaq və bərk mebellər
istehsal olunur. Burada çalışanların minimum orta aylıq əməkhaqqı 320 min manat təşkil edir və satış bazarı
genişləndikcə fəhlələrin maaşı da artırılır. Fabrikdə istehsal olunan mebellərin kataloqları hazırlanmışdır.
Müəssisənin məhsulu Rusiyaya, Gürcüstana, Orta Asiya respublikalarına da ixrac edilir. Məhsulun
keyfiyyətini yüksəltmək üçün İtaliyadan, Bolqarıstandan, Rumıniyadan, Türkiyədən yarımfabrikatlar
gətirilir. Müəssisə "İSO-9001" beynəlxalq keyfiyyət sertifikatı almış, bir sıra beynəlxalq sərgilərin
diplomuna layiq görülmüşdür.
Prezident İlham Əliyev müəssisənin fəaliyyətinin genişlənməsindən və burada yeni iş yerlərinin
açılmasından məmnun qaldığını söylədi.
Azərbaycan.- 2004.- 11 noyabr.- №263.- S. 1.
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Masallı rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(9 noyabr 2004-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müəssisə ilə tanışlıqdan sonra Masallı şəhərinin mərkəzi
meydanına gəldi. Burada rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş oldu. Meydana toplaşanların
əllərində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin portretləri,
Azərbaycan Prezidentinin daxili və xarici siyasətini dəstəkləyən şüarlar yazılmış transparantlar var idi.
Görüşü Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin cənub bölgəsi üzrə qazisi Mirqiyas ağa açdı.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin cənub bölgəsi üzrə qazisi Mirqiyas ağanın çıxışı
- Hörmətli cənab Prezident!
Sizi masallılılar adından salamlayıram və rayonumuza etdiyiniz səfərə görə dərin təşəkkürümüzü
bildirirəm. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycanın iqtisadi potensialının güclənməsinə,
dövlətimizin möhkəmlənməsinə böyük töhfələr vermişdir. Biz çox sevinirik ki, Sizi, Heydər Əliyevin
davamçısını burada qarşılayırıq. Bu, bizim üçün çox əlamətdar hadisədir. İcazə verin, Masallının ziyalıları,
ağsaqqalları adından Sizə xoş gəldin deyim.
Sizin hakimiyyətə gəlişiniz Heydər Əliyev siyasətinin yeni mərhələsinin başlanması deməkdir. 2004cü ilin 11 fevralında Sizin imzaladığınız fərman və regionların iqtisadi vəziyyətini daha da yaxşılaşdırmaq
üçün göstərişləriniz bütün bölgələrdəki kimi, Masallıda da böyük uğurlara səbəb olmuşdur. Masallı öz
inkişafına görə cənub bölgəsinin ən irəlidə gedən rayonlarından biridir. Rayonda yeni iş yerləri açılmış,
abadlaşdırma işləri aparılmış, sahibkarlığın səviyyəsi xeyli yüksəlmişdir. Masallılılar bundan sonra da bu
işləri davam etdirəcəklər. 2004-cü ilin 30 sentyabrında Sizin sərəncamınızla Masallıya yeni icra
hakimiyyəti başçısı təyin olunmuşdur. Buna görə masallılılar adından Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Rayonumuzun sakinləri həmişə olduğu kimi, indi də ölkə rəhbərliyini dəstəkləyir və bundan sonra da
dəstəkləyəcəklər. Sizin gördüyünüz işlər, imzaladığınız fərman və sərəncamlar bizi yeni-yeni nailiyyətlər
əldə etməyə ruhlandırır. İcazə verin, bütün masallılılar adından Sizi bir daha salamlayım. İnanın ki, bundan
sonra da Sizin göstərişləriniz masallılılar tərəfindən layiqincə yerinə yetiriləcəkdir.
***
Prezident İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz masallılılar!
Əziz bacılar və qardaşlar,
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Sizə öz dərin hörmət və məhəbbətimi bildirirəm.
Təxminən bir il bundan əvvəl, prezident seçkiləri ərəfəsində mən Masallıda olarkən çox gözəl
görüşlər keçirdim. Xatırlayıram ki, o görüşlər çox səmimi keçdi və görüşlər əsnasında təklif irəli
sürülmüşdü ki, Masallıda olimpiya idman kompleksi tikilsin.
Mənə müraciət olundu və mən də öz çıxışımda bildirmişdim ki, bir halda ki, belə bir təklif var, onu
yerinə yetirəcəyəm. Bu gün buraya gələrkən həmin olimpiya kompleksinin təməl daşını qoydum. Bir il
bundan əvvəl söz vermişdim ki, Masallıda idmanla məşğul olmaq üçün yeni tipli, müasir kompleks
yaradılacaqdır və bu gün o, yaradılır. Bu, onu göstərir ki, bütün sahələrdə, bütün istiqamətlərdə verilən hər
bir söz, bəyan edilən hər bir proqram həyatda öz əksini tapır. Bu, başlıca məsələdir. Əsas məsələ odur ki,
xalq öz rəhbərinə inansın. Rəhbər də özünü elə aparmalı, elə işlər görməlidir ki, xalq onu dəstəkləsin.
Azərbaycanda xalqla hökumət arasında bu birlik, vəhdət vardır və bu, bizim bugünkü və gələcək
inkişafımızın ən əsas, ən başlıca amillərindən biridir.
Mənim prezident seçkilərindən sonrakı bir il ərzində bütün fəaliyyətim xalqa xidmət etməkdən
ibarət olmuşdur. Hər bir atılmış addım, hər bir qəbul olunmuş qərar bir məqsəd güdür - Azərbaycanı daha
da gücləndirmək, daha da zənginləşdirmək, aparılan islahatları daha dərinləşdirmək ki, Azərbaycan xalqı
daha da yaxşı yaşasın. Görülən işlər deməyə əsas verir ki, bu istiqamətdə mühüm addımlar atılmışdır.

60

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Regionların sosial-iqtisadi proqramının icrası onu göstərir ki, biz düz yoldayıq. Azərbaycanda bu
müddət ərzində on minlərlə yeni iş yerləri açılmışdır. Azərbaycanda yeni müəssisələr, yeni fabriklər
fəaliyyətə başladı. Köhnədən qalan fabriklər və müəssisələr də çox səmərəli işləyir. Bu gün mən Masallıda
yerləşən "EMBA WOOD" mebel fabrikinə baş çəkdim, orada istehsalla tanış oldum və çox sevindim ki,
Azərbaycanda, Masallıda ən yüksək standartlara uyğun istehsal mövcuddur və məhsullar nəinki daxili
bazarın tələbatını ödəyir, eyni zamanda xaricdə də satılır, ixrac edilir.
Biz öz potensialımızı daha da gücləndirməliyik. Bunu etmək üçün hər bir əsas vardır. Azərbaycanın
çox zəngin təbii ehtiyatları vardır və bunlar Azərbaycan xalqına xidmət edir. Heydər Əliyevin neft
strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində ölkəmizə milyardlarla dollar sərmayə qoyulubdur, minlərlə
iş yeri açılıbdır. Azərbaycanda dünyanın ən böyük, ən nəhəng enerji layihəsi həyata keçirilir. Bakı-TbilisiCeyhan neft kəməri tikilir. Gələn il onun istismara verilməsini qeyd edəcəyik, bu, ölkəmizə böyük həcmdə
valyuta ehtiyatı gətirəcəkdir. Eyni zamanda, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru inkişaf edir və çox
məmnunluq hissi ilə deyə bilərəm ki, bu il qeyri-neft məhsullarının ixracı təxminən iki dəfə yarım artmışdır.
Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı çoxşaxəlidir.
Bizim də məqsədimiz ondadır ki, iqtisadiyyatımızı daha da şaxələndirək, xüsusilə regionlarda yeni
iş yerləri açılsın. Kənd yerlərində bu məqsədlə fermerlərə, sahibkarlara ayrılacaq kreditlərin həcmi də gələn
il iki dəfə artacaqdır. Əgər bu il 100 milyard manat kredit nəzərdə tutulubsa, gələn il bu, 200 milyard manat
olacaq və heç şübhə etmirəm ki, gələcək illərdə bu məbləğ daha da artacaqdır. Yəni kənd təsərrüfatı
istehsalı, sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən insanlara da dövlət tərəfindən kömək göstəriləcəkdir.
Kənd təsərrüfatı texnikasının çatışmaması aqrar bölmənin ən başlıca problemidir və problem də öz
həllini tapacaqdır. Mənim tərəfimdən qəbul edilmiş qərarların əsasında "Aqrolizinq" Səhmdar Cəmiyyəti
yaradılıbdır. Bu cəmiyyət tərəfindən gələn il 100 milyard manat dəyərində kənd təsərrüfatı texnikası
gətiriləcəkdir. 2006-cı ildə 150 milyard manat dəyərində texnika gətiriləcəkdir ki, bu da kənd təsərrüfatı ilə
məşğul olan insanlara icarəyə veriləcək, onlar da bundan səmərəli istifadə edib, məhsulların həcmini
artıracaqlar.
Bir sözlə, Azərbaycan hərtərəfli inkişaf edir. Mənim vəzifəm, mənim borcum ondan ibarətdir ki,
Azərbaycanın hər bir qəsəbəsi, hər bir kəndi, hər bir rayonu inkişaf etsin. Bölgələrə etdiyim səfərlər məhz
bu məqsədi güdür. Mən şəxsən özüm, öz gözümlə vəziyyətlə tanış oluram, mövcud olan problemləri
yerlərdə araşdırıb müvafiq qərarların qəbul olunması üçün addımlar atıram. Bu, belə də olmalıdır.
Azərbaycanın hər bir yeri, hər bir guşəsi mənim üçün doğmadır, əzizdir, mənim vətənimdir. Bilirsiniz ki,
Masallıya da mənim xüsusi münasibətim var. Mən dəfələrlə Azərbaycanın bu gözəl guşəsində olmuşam,
burada görüşlər keçirmişəm. Mən prezident seçkiləri ərəfəsində də burada olmuşam, amma Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti kimi ilk dəfədir Masallıdayam. Həmişə olduğu kimi, mən indi də masallılılardan
böyük dəstək görürəm, böyük inam görürəm. Bu inam mənə daha da güc verir. Rəhbər o vaxt güclü olur
ki, xalq onu dəstəkləyir. Mən çox şadam ki, bu bir il ərzində görülən bütün tədbirlər Azərbaycan xalqı
tərəfindən dəstəklənir və çalışacağam ki, bundan sonra da bu yolla gedim. Seçkilərdən əvvəl demişdim ki,
Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasətinə alternativ siyasət yoxdur. Alternativ siyasət aparmaq istəyən
qüvvələr çoxdan iflasa uğradılar və demək olar ki, siyasi səhnədən tamamilə silindilər. Xüsusilə, son
prezident seçkilərindən sonra bizim vəzifəmiz bu yolla getməkdir. Heydər Əliyevin yolu Azərbaycanı
böyük nailiyyətlərə gətirib çıxaracaqdır. Azərbaycan on il ərzində gücləndi, iqtisadi, siyasi, hərbi cəhətdən
daha da möhkəmləndi. Bizim vəzifəmiz bu yolu davam etdirmək, bu siyasəti davam etdirmək, Azərbaycanı
zəngin, müasir, qüdrətli dövlətə çevirməkdir.
Əminəm ki, biz bu yolda istədiyimizə nail olacaq, uğurlar əldə edəcək, Azərbaycanı - müstəqil
vətənimizi daha da gücləndirəcəyik.
Əziz masallılılar, sizin hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram. Bu gün mənimlə görüşə
gəldiyinizə görə sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm və sizi əmin etmək istəyirəm ki, biz daim bir yerdə
olacağıq, Azərbaycanı daim birlikdə inkişaf etdirəcəyik.
Azərbaycan.- 2004.- 11 noyabr.- №263.- S. 1-2.
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"Nur-M" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yeni istehsal sahələri ilə tanışlıq
(9 noyabr 2004-cü il)
Noyabrın 9-da Azərbaycan Prezidenti ilham Əliyev Masallı rayonundakı "NUR-M" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yeni istehsal sahələri ilə də tanış olmuşdur.
Cəmiyyətin sədri Nəriman Əliyev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, 2000-ci ildən fəaliyyətə
başlamış bu müəssisədə tomat, müxtəlif konservlər, habelə un məmulatları - makaron, vermişel istehsal
olunur. Bu məhsullar Rusiyaya, Bolqarıstana və digər ölkələrə ixrac olunur. Məhsulların yüksək keyfiyyətinə görə müəssisə "İSO-9002" Avropa keyfiyyət sertifikatı almışdır. Hazırda müəssisədə 14Ö işçi çalışır.
Konservlərin yüksək keyfiyyətini təmin etmək üçün 320 torpaq mülkiyyətçisi ilə bağlanmış müqavilə
əsasında 300 hektar sahədə bostan-tərəvəz məhsulları əkilir. Buraxılan yüksək keyfiyyətli məhsulların 85
faizi müxtəlif ölkələrə ixrac olunur. Müəssisədə yeni mayonez sexinin tikilməsi də nəzərdə tutulmuşdur ki,
burada da 50 nəfər rayon sakini daimi işlə təmin ediləcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müəssisə ilə tanışlıqdan sonra jurnalistlərin suallarına cavab
verdi.
SUAL: Cənab prezident, Sizin imzaladığınız yeni fərmana əsasən, xarici ölkələrə səfər edən
nümayəndə heyətləri səfərdən sonra rəsmi hesabat verməlidirlər. Belə fərmanın verilməsi hansı zərurətlə
bağlıdır.
CAVAB: Hesab edirəm ki, zərurət vardır. Çünki hər bir nümayəndə heyəti hansısa görüşlər
keçirdikdən sonra bu görüşlər haqqında müzakirə olunan məsələlərə dair hesabat verməlidir. Biz bunları
bilməliyik və eyni zamanda bunu digər müvafiq qurumlar da bilməlidir. Elə məsələlər var ki, birbaşa digər
nazirliklərə aiddir. Ona görə də bu sistem imkan verəcəkdir ki, bütün nazirliklər, bütün dövlət orqanları
hansı məsələnin müzakirə olunduğunu və hansı nəticəyə gəlindiyini bilsinlər. Hesab edirəm ki, bu, ümumi
işimizə çox yaxşı töhfə verəcəkdir və müzakirə olunan məsələlər, çıxarılan qərarlar hamıya məlum
olacaqdır.
SUAL: Cənab Prezident, NATO Parlament Assambleyasının tədbirində erməni deputatlarının
iştirakı ilə bağlı Qarabağ Azadlıq Təşkilatı yenidən etiraz bəyanatı veribdir. Bu məsələyə Sizin
münasibətinizi öyrənmək istəyirik.
CAVAB: İstənilən təşkilat istənilən məsələyə öz etirazını bildirə bilər. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda
demokratiya var, söz azadlığı var, sərbəstlik var və hər bir təşkilat bundan istifadə edib öz fikrini söyləyə
bilər. Amma eyni zamanda Azərbaycanın maraqları var, Azərbaycanın ümumi siyasəti var. Demək
istəyirəm ki, keçmişdə Ermənistandan müxtəlif vəzifəli şəxslər Azərbaycanda olmuşlar. O cümlədən
Ermənistan parlamentinin deputatları da, Ermənistanın baş naziri də bir neçə il bundan əvvəl gəlmişdilər.
Nədənsə, o illərdə bu səfərlər dediyiniz təşkilatın etirazına səbəb olmamışdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan
erməni hərbçilərini ölkəmizə buraxmadı. Baxmayaraq ki, bu, beynəlxalq təşkilatar tərəfindən birmənalı
qarşılanmamışdı, biz öz mövqeyimizdə çox qəti durmuşduq və bu qərarı şəxsən mən qəbul etmişdim ki,
erməni hərbçiləri Azərbaycana gəlməsin. Bu, prinsipial məsələdir - işğalçı ordunun nümayəndəsi
Azərbaycana gələ bilməz. O ki qaldı digər beynəlxalq tədbirlərə axı, biz özümüzü dünyada gedən
proseslərdən təcrid edə bilmərik. Biz istəyirik ki, Azerbaycanda müxtəlif beynəlxalq tədbirlər keçirilsin.
Müxtəlif konfranslar, seminarlar, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların xətti ilə tədbirlər keçirilməlidir. Əgər
biz bundan imtina etsək, bundan ancaq Ermənistan faydalanacaqdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu
məsələ ilə əlaqədar lazım olmayan ajiotaj yaratmaq düzgün deyildir.
Hökumət hər şeyi bilir, prezident hər şeyi tənzimləyir. Biz prinsipial məsələlərdə heç vaxt güzəştə
gedən deyilik. Ancaq əgər ermənilərə görə biz bu seminardan, bu görüşdən imtina etsək, bu, bizim
xeyrimizə olmayacaqdır.
SUAL: Cənab Prezident, Siz tez-tez regionlarda olursunuz. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf
sürətini necə qiymətləndirirsiniz?
CAVAB: Yüksək qiymətləndirirəm. Azərbaycanda iqtisadiyyat inkişaf edir, yeni iş yerləri açılır.
Mən bu gün keçirdiyim görüşlərdə də bunu qeyd etdim. Bir il ərzində 100 mindən artıq iş yeri açılıbdır.
Bu, hansı ölkədə vardır? Bu, Azərbaycanda aparılmış siyasətin nəticəsidir. Ölkəmizdə çox vacib sosialiqtisadi, regional proqramlar qəbul edilibdir. Sahibkarlara sərbəstlik verilib, onlara dəstək var. Sahibkarlar
bu dəstəyi hiss edirlər. Əgər ,hiss etməsəydik bu il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük həcmdə
sərmayə qoyulmazdı. Yerli sahibkarların, xarici şirkətlərin də bu barədə fikri qətidir. Azərbaycanın bu
gününə, gələçəyinə böyük inam var. Biz bu inamı qazanmışıq və gərək bu inamı saxlayaq. Azərbaycan

62

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

bundan sonra daha da yüksək sürətlə inkişaf edəcəkdir. Gələn il ümumi daxili məhsulun artımı da yüksək
olacaq, minimum əmək haqqı, pensiyalar, sosial ödəmələr yenə də qaldırılacaqdır. Eyni zamanda bilirsiniz
ki, Azərbaycanda gələn ildən sosial vergilər 5 faiz aşağı düşəcək ki, bu da sahibkarlığın inkişafına verilən
böyük dəstəkdir. Yəni iqtisadi sahədə görülən tədbirlər deməyə əsas verir ki, ölkə düzgün istiqamətdə
inkişaf edir və nəticə də göz qabağındadır. Sadəcə olaraq, bu siyasəti daha inamla davam etdirməliyik.
Azərbaycanda bütün qurumlar - hökumət, özəl qurumlar, sahibkarlar, yerli icra orqanları gərək bu məsəledə
yekdil olsunlar, bir nöqtəy8 vursunlar.
Azərbaycan.- 2004.- 11 noyabr.- №263.- S. 2.
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Prezident İlham Əliyev Masallı rayonuna gəlmişdir
(9 sentyabr 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 9-da
Masallı rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı yolüstü Masallı şəhərinin girəcəyində inşa edilən Olimpiya İdman
Kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə yaxından tanış oldu. Olimpiya kompleksinin təməli ötən ilin
noyabrında Azərbaycan Prezidenti tərəfindən qoyulmuşdur.
Buraya toplaşan inşaatçılar və şəhər sakinləri Prezident İlham Əliyevi sürəkli alqışlarla və ehtiramla
qarşıladılar.
Prezidentə məlumat verildi ki, bu ilin noyabrında tikinti başa çatdırılacaq, gələn ilin may ayınadək
isə kompleks tam istifadəyə veriləcəkdir.
Dövlətimizin başçısı tikinti işlərinin sürətləndirilməsi və keyfiyyətlə aparılması üçün müvafiq
tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. Kompleksin memarlıq baxımından gözəl olmasının və bütün işlərin ən
yüksək səviyyədə görülməsinin vacibliyini vurğuladı.
Olimpiya kompleksində örtülü üzgüçülük hovuzu, futbol meydançası, tennis kortları,
avtodayanacaqlar və digər xidmət obyektləri tikiləcək, idmançılar üçün hər cür şərait yaradılacaqdır.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Masallı şəhərinin mərkəzində on minlərlə sakin böyük
hörmət və ehtiramla, alqışlarla, gül-çiçəklə qarşıladı. Prezidenti qarşılamağa gələnlərin əllərində
Azərbaycanın dövlət bayraqları, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin portretləri,
dövlətimizin başçısını salamlayan şüarlar var idi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül-çiçək dəstələri qoydular.
AZƏRTAC
2005, 9 sentyabr
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Masallı ticarət mərkəzi ilə tanışlıq
(9 sentyabr 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, sentyabrın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Masallıda kənd təsərrüfatı məhsulları satılan Ticarət mərkəzində də olmuşdur.
Mərkəzin direktoru Nizami Alışov dövlətimizin başçısına məlumat verərək bildirdi ki, 2004-cü ildə
istifadəyə verilmiş ticarət mərkəzinin sahəsi 0,65 hektar, smeta dəyəri 2,2 milyard manatdan çoxdur.
Burada 500 nəfər özünə yeni iş yeri tapmışdır. İrandan gətiriləcək texnologiya hesabına şirniyyat məhsulları
da istehsal ediləcəkdir.
Vəziyyətin günbəgün yaxşılaşdığını söyləyən ticarətçilər yaradılan şəraitə görə minnətdarlıqlarını
bildirərək, bu diqqət və qayğının rayon sakinləri tərəfindən rəğbətlə qarşılandığını söylədilər və Prezidentə
xoş arzularını yetirdilər.
Prezident İlham Əliyev burada satılan məhsulların keyfiyyəti ilə maraqlandı, ticarətçilərə işlərində
uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2005, 9 sentyabr
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“Fəxrəddin-K” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kərpic zavodu müasir müəssisədir
(9 sentyabr 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Prezident İlham Əliyev Masallıya səfərinin sonunda
“Fəxrəddin-K” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kərpic zavoduna gəlmişdir. Fəhlələr dövlətimizin
başçısını səmimiyyətlə qarşıladılar.
Zavodun direktoru Fəxrəddin Baxşıyev Prezidentə məlumat verdi ki, zavod 1989-cu ildə
tikilmişdir. O vaxt sahəsi 2,5 hektar, illik gücü 3 milyon ədəd idi. 1997-ci ildə müəssisə tam
özəlləşdirildikdən sonra sahəsi 10 hektara, illik gücü isə 60 milyon ədədə çatdırılmışdır. Hazırda burada
380 nəfər işçi çalışır. Müəssisə kirəmit, divar üzlükləri istehsal edir. Zavodu elektrik enerjisi ilə davamlı
təmin etmək üçün ayrıca yardımçı stansiya tikilmişdir.
Zavodun 24 avtomobili və traktoru var. Fəhlələri işə gətirib-aparmaq üçün 4 avtobus ayrılmışdır.
Prezident İlham Əliyev zavodun sexlərini gəzdi, istehsal prosesini izlədi, burada yaradılan şəraiti
və görülən işləri yüksək qiymətləndirdi. Bu cür müəssisələr hesabına ölkənin iqtisadi tərəqqisinə nail
olunduğunu və regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının uğurla həyata keçirildiyini vurğuladı
və zavodun kollektivinə müvəffəqiyyətlər arzuladı.
Dövlətimizin başçısı daha sonra zavodun istehsal etdiyi məhsulların çeşidləri ilə də tanış oldu,
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Masallıya səfərləri zamanı çəkilmiş fotoşəkillərə baxdı.
XXX
Sentyabrın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yardımlı rayonuna gəldi. Dövlətimizin
başçısı burada Heydər Əliyev parkının və büstünün açılışında oldu, rayon ictimaiyyəti ilə görüşdü, Heydər
Əliyev muzeyinin, şəhər stadionunun, tikiş fabriki və xalça sexinin, ticarət mərkəzinin, akademik Zərifə
Əliyeva adına körpələr evi-uşaq bağçasının açılışında iştirak etdi.
Həmin gün Prezident İlham Əliyev Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin binasında ölkəmizin cənub
bölgəsinin sosial-iqtisadi inkişafına və problemlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirdi. Dövlətimizin başçısı
müşavirəni giriş nitqi ilə açdı. Sonra Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı və Yardımlı rayon icra
hakimiyyətlərinin başçıları görülən işlər barədə məlumat verdilər.
Prezident İlham Əliyev müşavirəyə yekun vurdu.
(Dövlətimizin başçısının Yardımlı rayonuna səfəri və Lənkəranda keçirdiyi müşavirə haqqında
geniş hesabat qəzetin növbəti nömrəsində dərc olunacaqdır).
AZƏRTAC
2005, 9 sentyabr
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Masallı şəhərində Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önündə rayon sakinləri ilə
görüş
(9 sentyabr 2005-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 9-da Masallı şəhərində xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin abidəsi önündə rayon sakinləri ilə görüşmüşdür.
Görüşü rayon poçt-rabitə işçiləri Ağsaqqallar şurasının sədri Məmmədhüseyn Həsənov açdı.
Masallı rayonu poçt-rabitə işçiləri ağsaqqallar şurasının sədri Məmmədhüseyn Həsənovun
çıxışı
- Hörmətli və möhtərəm Prezidentimiz,
Sizi Masallı rayonunun bütün əhalisi adından, o cümlədən ağsaqqalları, gəncləri, ziyalıları adından
hərarətlə salamlayıram. Sizinlə gələn hökumət nümayəndələrini, Milli Məclisin deputatlarını, kütləvi
informasiya vasitələrinin təmsilçilərini və digər qonaqları salamlayıram. Respublikamızın füsunkar
guşələrindən biri olan Masallıya “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.
Bu, son bir ildə Sizin Masallıya ikinci gəlişinizdir. Keçən ilin noyabr ayında Siz rayonumuzda
oldunuz, Olimpiya İdman Kompleksinin bünövrəsinin qoyulmasında iştirak etdiniz. Dünya standartlarına
cavab verən məhsul istehsal edən “EMBA WOOD” fabrikinin, “Nur-M” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin kollektivləri ilə görüşdünüz. İstehsal olunan məhsulların nümunələrinə baxdınız, dəyərli
təkliflərinizi, məsləhətlərinizi verdiniz. Rayon zəhmətkeşlərinin toplantısında çıxış etdiniz, proqram
xarakterli nitq söylədiniz. Masallılılar bu diqqətinizi yüksək qiymətləndirirlər.
Son vaxtlar Siz respublikanın onadək rayonunda əhali ilə görüşmüsünüz. Özünüzün dediyiniz kimi,
inkişafı statistik məlumatlardan yox, öz gözlərinizlə görmüş, qiymətləndirmiş və həmin rayonların sosialiqtisadi inkişafını sürətləndirmək barədə Sərəncamlar imzalamısınız.
Mən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 1998-ci ildə Masallıya gəlişini xatırlayıram. Masallılılar
həmin gəlişi heç vaxt unutmurlar. O vaxt Heydər Əliyev rayon zəhmətkeşlərinin nümayəndələri ilə
görüşündə proqram xarakterli nitq söylədi, xalqın qarşısında duran vəzifələrdən danışdı. Təsadüfi deyil ki,
həmin ildə keçirilən prezident seçkilərində masallılılar ulu öndərimiz Heydər Əliyevin namizədliyinə
yekdilliklə səs verdilər. Mən demək istəyirəm ki, respublikamızın sürətli inkişafı Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Onun 1969-1982-ci illərdə respublikaya rəhbərliyi dövründə çox böyük, nəhəng işlər
görülmüşdür. Respublika çox sürətlə inkişaf etmişdir, böyük infrastruktur yaranmışdır. Onlarca yeni zavod,
fabrik, minlərlə yaşayış evi tikilmişdir. Bir sözlə, respublikamızın hər bir rayonunda, o cümlədən də
Masallıda böyük inkişaf olmuşdur.
Masallı rayonunda bölgədə ən çox 76 milyon kubmetr su tutumu olan Viləşçay dəryaçası tikilib
istifadəyə verilmişdir. Bölgədə ən böyük iripanelli evtikmə kombinatı həmin illərdə məhz Masallıda
tikilmişdir. Onlarca yeni məktəb, uşaq bağçası, təhsil müəssisəsi və başqa binalar tikilib istifadəyə
verilmişdir. O illərdə kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf etmişdir. Rayonun o vaxtkı rəhbərlərindən biri kimi,
bəzi statistik göstəricilər mənim yadımdadır. Tərəvəz istehsalı 150 min tondan, yaşıl çay yarpağı istehsalı
10 min tondan, üzüm istehsalı 20 min tondan, ət istehsalı 2 min tondan, süd istehsalı 10 min tondan artıq
olmuşdur. Rayonumuzda əhali firavan yaşamış, minlərlə ailə özünə müasir yaşayış evləri tikdirmiş, minik
maşını almışdır.
Ulu öndərimizin hakimiyyətə ikinci qaydışından sonra respublikamızda özbaşınalığa son qoyuldu,
ölkə inkişaf yoluna çıxdı. Onun vaxtilə yaratdığı infrastruktur, dərin özüllər zavodu, yarımdalma qurğuları
indi neft strategiyamızın həyata keçirilməsinə çox böyük kömək göstərir. Mən Heydər Əliyevlə eyni
vaxtda, keçən əsrin 50-ci illərinin ortalarında Azərbaycan Dövlət Universitetində, indiki Bakı Dövlət
Universitetinin tarix fakültəsində oxumağımı, onunla görüşümü əziz xatirə kimi xatırlayıram.
Nəinki biz, bütün dünya Sizi böyük siyasətçi kimi tanıyır. Hörmətli Prezidentimiz, artıq dünya
qəbul edir ki, Siz Qafqazın liderisiniz. Siz bunu öz zəhmətinizlə, öz siyasətinizlə təsdiq etmisiniz. Bunu
hətta əleyhdarlarınız da etiraf edirlər. AŞPA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olarkən Sizin
çıxışlarınız, diplomatiyanız, səyləriniz, fəaliyyətiniz bütün Avropa dövlətlərinin Sizi böyük siyasətçi kimi
qəbul etməsinə imkan verdi. Dövlət Neft Şirkətindəki işinizdə yüksək nəticələr əldə edilməsi, Milli
Olimpiya Komitəsinə rəhbərliyiniz Sizi dünyada tanıtdı.
Bu gün respublikaya rəhbərliyiniz dövründə, xüsusilə Sizin gərgin əməyiniz, tələbkarlığınız
sayəsində Azərbaycan sürətli inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Büdcəmiz sürətlə artır, ümumi daxili
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məhsul istehsalının artımı dünyada rekord səviyyədədir. Respublikanın şəhər və rayonlarında geniş
miqyasda tikinti-abadlıq, quruculuq işləri görülür. O cümlədən Masallı rayonunda da. Bu, Sizin
rəhbərliyiniz, tələbkarlığınız sayəsində mümkün olmuşdur.
Masallılılar Sizi ürəkdən salamlayırlar. Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayıram.
XXX
Dövlətimizin başçısı görüşdə geniş nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz masallılılar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizi öpürəm, bağrıma basıram. Mən çox şadam ki, yenidən
Masallıdayam, sizinlə görüşürəm. Bildiyiniz kimi, dünəndən mən cənub bölgəsindəyəm, müxtəlif görüşlər
keçirmişəm. Görürəm ki, bu bölgədə inkişaf çox sürətlə gedir. İndi ağsaqqal 1970-ci illəri xatırlatdı.
Həqiqətən, o illərdə Azərbaycanın bütün bölgələri inkişaf edirdi. Azərbaycanın rayonları, kəndləri
abadlaşdı. İnsanlar daha da yaxşı yaşamağa başladılar. Məhz o illərdə Azərbaycanın inkişaf strategiyası
işlənildi və icra olunmağa başladı. Azərbaycan hərtərəfli inkişaf etməyə başladı və əgər statistik
göstəricilərə nəzər salsaq görərik ki, 1970-ci illər inkişaf baxımından, iqtisadi potensialın güclənməsi
baxımından Azərbaycanın tarixində ən önəmli illər olmuşdur. O illərdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına çox çalışırdı və həqiqətən də, kəndlərdə həyat dəyişdi.
İnsanlar daha yüksək maaş almağa başladılar, kənd təsərrüfatı istehsalı artdı. Beləliklə, Azərbaycanda
insanlar daha yaxşı yaşamağa başladılar.
Ondan sonrakı dövr Azərbaycan tarixində çox böyük çətinliklərlə yadda qaldı. Çünki Heydər
Əliyev Azərbaycandan gedəndən sonra ölkədəki inkişaf yavaş-yavaş tənəzzülə uğradı və 1980-ci illərin
sonu-1990-cı illərin əvvəllərində artıq ölkə idarəolunmaz vəziyyətə gəlib çıxmışdı. 1990-cı illərin
əvvəllərində Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər ölkəmizi tamamilə məhvə aparırdılar və onun gələcəyi
qeyri-müəyyən idi. Ölkədə iqtisadi böhran hökm sürürdü. Hərbi və siyasi böhran da ölkəmizi çox çətin
vəziyyətə salmışdı. Nəzərə alsaq ki, o illərdə Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz edirdi və müharibə
gedirdi, təsəvvür etmək çətin deyil ki, bizi hansı bəlalar gözləyirdi. Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərliyə ikinci qayıdışı ölkəmizi bu bəlalardan qurtardı, inkişafa qədəm qoyduq və bu gün Azərbaycan
dünyada ən sürətlə inkişaf edən ölkədir.
Həmin inkişafın təməli məhz o illərdə qoyulmuşdu. Sabitlik, əmin-amanlıq yaradandan sonra
ölkəmiz çox sürətlə inkişaf etməyə başladı.
İndi mənim regionlara səfərlərim də bu məqsədi güdür. Bilirsiniz ki, keçən ilin əvvəllərində
regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı işlənildi, qəbul edildi və artıq bu proqram icra olunur. Özü də
çox uğurla icra edilir. Proqramda nəzərdə tutulmuşdur ki, 2008-ci ilə qədər Azərbaycanda 600 min yeni iş
yeri açılacaqdır. Artıq indi Azərbaycanda 300 minə qədər yeni iş yeri açılıbdır. Bu, onu göstərir ki, bizim
qarşımıza qoyduğumuz məsələlər real məsələlərdir, o məsələlərin həll yolları var və bunlar həll olunur.
Ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edir, sənaye potensialı artır, büdcəmiz kəskin surətdə artır. Əgər 2004-cü ildə
büdcə 1 milyard 300 milyon dollar idisə, 2006-cı ilin büdcəsi ən azı 3 milyard 500 milyon dollar olacaqdır.
Bu, dünyada görünməmiş bir göstəricidir, artımdır, böyük nəticədir. Şübhəsiz, bizə imkan verəcək ki,
ölkəmizin bütün iqtisadi və sosial problemlərini həll edək.
Bu bölgədə görülən işlər yaxın zamanlarda gözəl nəticələrini verəcəkdir. Dünən Astarada yeni
elektrik stansiyasının təməlini qoydum. Çox qısa müddət ərzində, ilin sonuna qədər stansiya işə başlayacaq
və 90 meqavat elektrik enerjisi verəcəkdir ki, bu da bütün bu zonanın işıqla təmin olunmasını təmin
edəcəkdir. Eyni zamanda, magistral qaz kəməri təmir olundu. Astara-Qazıməmməd qaz kəməri uzun illər
çox bərbad vəziyyətdə idi. Biz onu təmir elədik və indi yüksək təzyiqlə qazın nəqli mümkündür. Nəzərə
alsaq ki, Azərbaycanda qaz hasilatı ildən-ilə artırılacaq, yaxın zamanlarda bölgələrdə qaz problemi də
aradan qaldırılmalıdır. Lənkəranda yeni aeroportun, yeni regional müalicə-diaqnostika mərkəzinin tikintisi
- bütün bunlar xalqa xidmət edəcək, Azərbaycanın inkişafına xidmət edəcəkdir.
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Bu bölgənin çox böyük potensialı, çox böyük imkanları var. Biz gərək bu imkanlardan səmərəli
istifadə edək. Əlbəttə ki, investisiya qoyuluşu, sahibkarlığa yardım strategiyası daha da güclənməlidir. Bu
il sahibkarlığın inkişafına dövlət büdcəsindən 200 milyard manat vəsait ayrılmışdır, gələn il isə bu məbləğ
400 milyard manat olacaqdır. Yəni bizdə artım 5, 10, 15 faiz deyil, 50, 60, 70 faizdir. Bu, sosial sahədə də
özünü büruzə verir. 2003-cü ildə Azərbaycanda minimum əmək haqqı 60 min manat idi, yəni ən aşağı maaş
alan 60 min manat alırdı. Oktyabrın 1-dən Azərbaycanda minimum əmək haqqı 150 min manat olacaqdır.
Əlbəttə, 150 min manat da bizi qane edə bilməz. Bu elə məbləğ deyil ki, insanın normal həyatını təmin
etmək üçün şərait yaratsın. Amma bu, bir dinamikadır, meyildir, artımdır. Mən ümid edirəm ki, gələcəkdə
də bütün sahələrdə artım bu templə gedəcəkdir.
Bir məsələni də istəyirəm sizin diqqətinizə çatdırım. Uzun illərdir ki, keçmişdə banklara qoyulmuş
əmanətlər dondurulmuş vəziyyətdə qalmışdır. Bizim imkanımız yox idi ki, bu əmanətləri əhaliyə qaytaraq.
Mən qərar qəbul etdim ki, gələn ildən əmanətlərin qaytarılmasına başlayaq. Biz buna başlayacağıq
və sovet dövründə əmanət kitabçalarında qalmış pullar yavaş-yavaş, əlbəttə ki, müəyyən olunmuş əmsalla
qaytarılacaqdır.
Kənd təsərrüfatının inkişafına böyük diqqət göstərilir. Masallıda da kənd təsərrüfatı çox inkişaf
edir. "Aqrolizinq" Səhmdar Cəmiyyətinin yaranması da bu məqsədi güdür. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul
olmaq üçün ilk növbədə pul lazımdır, texnika və gübrə lazımdır. Əgər bunlar yoxdursa, inkişaf mümkün
deyildir. Ona görə ilk növbədə vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub və kreditlərin həcmi artırılacaqdır. Digər
tərəfdən, "Aqrolizinq" tərəfindən texnika artıq alınıb və kəndlilərə pulsuz, icarə formasında veriləcəkdir.
Eyni zamanda, gübrələr də alınacaq və veriləcəkdir. Biz gərək bütün istiqamətlərdə bir məqsədə qulluq
edək, xidmət edək ki, ölkəmizi necə daha da gücləndirək, insanların həyat səviyyəsini necə yaxşılaşdıraq.
Bunun müxtəlif yolları var. Əlbəttə ki, büdcəmiz artır və büdcə xərcləri də artacaqdır. Maaşlar,
təqaüdlər, pensiyalar artır və gələcəkdə də artırılacaqdır. Ancaq eyni zamanda, sahibkarlıq da inkişaf
etməlidir. Bunu inkişaf etdirmək üçün dövlət vəsait ayırır, yerli sahibkarlara da gərək yaxşı şərait yaradılsın.
Onların işinə müdaxilə olunmasın, əksinə, yerli icra orqanları sahibkarlara kömək etməlidir. Biz inkişaf
etmiş ölkələrin təcrübəsini yaxşı bilirik. O ölkələrdə ki, orta sahibkarlıq inkişaf edib, o ölkələr çox sürətlə
inkişaf edir. Ona görə inkişaf yolu budur: dövlət siyasəti, dövlət strategiyası və yerlərdə onun icrası və
bütün göstərişlərin yerinə yetirilməsi.
Azərbaycanda xalqımızın lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1990-cı illərin ortalarında başlanmış
neft strategiyası da öz gözəl nəticələrini verməkdədir. Neft kəmərlərinin tikintisi, qaz kəmərlərinin
yaranması, Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılması nəticə etibarilə artıq ölkəmizi iqtisadi
cəhətdən çox gücləndiribdir. Büdcə gəlirlərinin artımının bir hissəsi də bunun hesabınadır. Bizim Neft
Fondumuz vəsaitləri çox şəffaf idarə edir. Bizim Dövlət Neft Şirkətimiz öz potensialını gücləndirir. Nəzərə
alsaq ki, gələn ildən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşəcək, təsəvvür etmək mümkündür ki,
Azərbaycanda hansı böyük imkanlar yaranacaq, bizim qarşımızda hansı imkanlar açılacaqdır. Biz bu
imkanlardan, daxil olacaq vəsaitdən çox səmərəli istifadə etməliyik və hər bir vətəndaş öz gündəlik
həyatında bunun nəticələrini görməlidir.
Maaşların, pensiyaların artırılması artıq bu istiqamətdə atılmış çox önəmli addımdır. Gələcəkdə biz
bunları daha da böyük həcmdə artırmalıyıq. Çünki Azərbaycan xalqının bir hissəsinin yoxsulluq
səviyyəsində yaşaması bizi qane edə bilməz. Biz bunu qəbul edə bilmərik. Ölkə Prezidenti kimi şəxsən mən
qəbul edə bilmərəm ki, Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsində yaşayanların sayı belə çoxdur. Nə üçün bu
belə olmalıdır? Hansı səbəblərə görə? Bu səbəblər aydındır. Azərbaycana vurulmuş o zərbələr ölkəmizi
iqtisadi cəhətdən elə zəiflətdi ki, biz hələ indi-indi özümüzə gəlirik. Bir rəqəmi də sizə xatırlada bilərəm.
Ancaq 2005-ci ildə Azərbaycan öz iqtisadi potensialına görə 1990-cı ilin səviyyəsinə gəlib çıxmışdır.
Görün, o illərdə ölkəmizə nə qədər böyük zərbələr vuruldu ki, 1990-ci ilin səviyyəsinə çıxmaq üçün bizə
15 il vaxt lazım oldu. Biz bu 15 ili, demək olar ki, itirdik. Əgər 1980-ci illərin sonunda, 1990-cı illərin
əvvəllərində ölkəmizə rəhbərlik edən bacarıqsız, səriştəsiz, xəyanətkar adamlar o bəd əməlləri
törətməsəydilər, yaxud da, ümumiyyətlə, siyasətdən uzaq olsaydılar, əlbəttə ki, belə çətin vəziyyətə
düşməzdik. Ona görə bu gün Azərbaycan əhalisinin bir hissəsinin yoxsulluq səviyyəsində yaşamasının
səbəbkarları məhz onlardır. Biz isə çalışırıq ki, bunu aradan qaldıraq və qısa müddət ərzində, son ilyarım
ərzində yoxsulluğun səviyyəsi 50 faizdən 40 faizə düşübdür. Gələn il daha da aşağı düşəcəkdir. Mən qarşıya
məqsəd qoymuşam ki, Azərbaycanda bir nəfər də yoxsul adam olmamalıdır. Azərbaycan xalqı yaxşı
yaşamalıdır, bizim buna haqqımız çatır. Bizim siyasi iradəmiz var və biz bunu təmin edəcəyik.
Əziz dostlar!
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Mən hər dəfə cənub bölgəsinə gələndə, inkişafı görəndə, bu gözəl ab-havanı görəndə çox sevinirəm.
Sevinirəm ki, bu bölgə çox sürətlə inkişaf edir. Dediyim kimi, bu bölgənin böyük potensialı var və biz
hamımız çalışmalıyıq ki, bundan çox səmərəli istifadə edək. Elə edək ki, qısa müddət ərzində burada inkişaf
daha da sürətlə getsin. Bu da olacaqdır. Yeni elektrik stansiyalarının tikintisi, qaz xətlərinin çəkilməsi, yeni
yolların salınması, digər infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, məktəblərin, xəstəxanaların tikintisi
- bütün bunlar artıq reallıqdır, Azərbaycanın reallıqlarıdır. Biz öz işimizlə məşğul oluruq. Biz heç bir başqa
ölkənin daxili işinə qarışmırıq. Biz öz xarici siyasətimizi də məhz milli maraqlarımızın qorunması üzərində
qururuq.
Biz istəyirik ki, Azərbaycanda sülh olsun, sabitlik olsun, əmin-amanlıq olsun, əməkdaşlıq olsun.
Qonşularımızla əlaqələrimiz də bu məqsədə xidmət edir. Görürsünüz ki, bizim qonşularımızla heç bir
problemimiz yoxdur. Əvvəllər bəzi problemlər olmuşdur. Onlar tamamilə aradan qaldırıldı. Eyni zamanda,
biz öz milli maraqlarımızı ən yüksək səviyyədə qoruyuruq və imkan verə bilmərik ki, hansısa məsələdə
güzəştə gedək. Heç bir güzəştə də getmirik, getməyəcəyik də. Bizim buna siyasi iradəmiz də var, gücümüz
də var. Ona görə Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi, Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı məndə şübhə doğurmur.
Biz buna nail olacağıq. Bunu etmək üçün əlbəttə ki, iqtisadi islahatlar da bu sürətlə getməlidir və siyasi
islahatlar da getməlidir. Bu proses də gedir.
Bilirsiniz ki, noyabrda parlament seçkiləri olacaqdır. Mən şübhə etmirəm ki, seçkilər tam ədalətli
və şəffaf keçiriləcəkdir. Artıq birinci mərhələ başa çatdı və bildiyiniz kimi, heç bir irad ifadə edilmədi.
Birinci mərhələ çox ədalətli, bütün qanunlara uyğun şəkildə başa çatdı. Əminəm ki, seçki kampaniyası da,
təşviqat kampaniyası da eyni şəkildə keçəcəkdir. Bütün namizədlərə eyni şərait yaradılmalıdır. Bilirsiniz
ki, may ayının 11-də mən seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair Sərəncam imzalamışam. Bu
Sərəncam hər bir yerdə icra olunmalıdır. Yerli icra orqanları seçki prosesinə müdaxilə etməməlidir. Əksinə,
çalışmalıdırlar ki, bütün namizədlərə eyni şərait yaradılsın ki, seçkilər tam ədalətli və şəffaf keçirilsin.
Şübhə etmirəm ki, belə də olacaqdır. Eyni zamanda, şübhə etmirəm ki, bizim siyasətimiz, gördüyümüz işlər
Azərbaycan xalqı tərəfindən yüksək qiymətləndiriləcək və Azərbaycan xalqı inandığı, inam qazanan,
etimad qazanan, işləri görən namizədlərə səs verəcəkdir. Boşboğazlığın vaxtı çoxdan keçibdir. Yalançı
vədlərə, qeyri-real təkliflərə, yaxud da hansısa ideyalara heç kim inanmır. Azərbaycan xalqı çox yaxşı bilir
ki, kim-kimdir, kim işlə məşğul olur, öz xalqına xidmət edir, gündəlik fəaliyyətində çalışır ki, Azərbaycan
daha da möhkəmlənsin. Kimsə öz çirkin siyasi hikkələri naminə gedib istənilən qüvvələrlə işbirliyinə də
girə bilər. Ona görə mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu seçkilərdə öz düzgün seçimini edəcək və
seçkilərdən sonra ölkəmiz daha da güclənəcəkdir. Bu, bizim qarşımızda yeni üfüqlər açacaq, Azərbaycan
dünya birliyinə daha da sürətlə inteqrasiya etməyə başlayacaq, siyasi və iqtisadi islahatlar daha da sürətlə
aparılacaq və nəticədə Azərbaycan daha da möhkəmlənəcəkdir. Mənim məqsədim budur və bu məqsədlə,
bu məramla xalqın dəstəyi ilə bu vəzifəyə gəlmişəm.
Mənim başqa heç bir niyyətim yoxdur. İstəyirəm ki, Azərbaycan gələcək illərdə möhkəm dövlətə
çevrilsin. Regiondakı mövqelərimiz indi də çox güclüdür. Azərbaycan həm siyasi cəhətdən, həm iqtisadi
cəhətdən, həm də hərbi cəhətdən regionda lider dövlətdir, bunu hamı etiraf edir. Bizim hərbi xərclərimiz
gələn il 600 milyon dollar olacaqdır. Bilirsiniz ki, mən qarşıya vəzifə qoydum ki, bizim hərbi büdcəmiz
Ermənistanın bütün büdcəsinə bərabər olmalıdır və biz bu məqsədə nail olacağıq. Bir halda ki, mən bu
vəzifəni qarşıya qoymuşam, buna nail olmalıyıq.
Əziz dostlar!
Mən hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram. Arzu edirəm ki, Masallıda bundan sonra da inkişaf
sürətlə getsin, burada hər şey yaxşı olsun, əmin-amanlıq olsun, siz yaxşı yaşayasınız. Prezident kimi mən
də əlimdən gələni edəcəyəm ki, hamımız birlikdə buna nail olaq. Sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ
olun.
AZƏRTAC
2005, 9 sentyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri
Masallı–Yardımlı avtomobil yolunun açılış mərasimi
Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir
(23 oktyabr 2006-cı il)
Oktyabrın 23-də Masallı-Yardımlı avtomobil yolunun açılışı olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı mərasimin keçirildiyi yerə, Yardımlı rayonunun Təkdam kəndi ərazisinə
gəldi. Yolun tikintisində çalışan inşaatçılar Prezidenti gül-çiçəklə qarşıladılar.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov yolun əsas göstəriciləri barədə məlumat verərək dedi ki, cənab
Prezident, Sizin tapşırığınıza uyğun olaraq, Masallı-Yardımlı yolu, bir il ərzində yenidən bərpa edilmiş və
istismara hazırdır. Yol 3-cü texniki dərəcəlidir. 53 kilometr uzunluğunda olan yolun hərəkət hissəsinin eni
7 metrdir. Yol boyu 6 körpü bərpa edilmiş və ya yenidən tikilmişdir. Layihənin smeta dəyəri 10 milyon
manat olmasına baxmayaraq, 8 milyon manat xərclənmiş, 104 min ton asfalt-beton işləri görülmüşdür. Bu
yol 54 kəndə, o cümlədən Masallı rayonunun 6, Yardımlı rayonunun 48 yaşayış məntəqəsinə gediş-gəlişi
asanlaşdıracaqdır.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, yol çox gözəl və keyfiyyətlidir. Mən gələndə fikir verirdim, ən
yüksək səviyyədədir, yəni dünyada hansı yüksək səviyyə varsa, burada da var.
SABİR RÜSTƏMXANLI Milli Məclisin deputatı: Cənab Prezident, camaat 70-80 il bunun ağrısını
çəkib, həsrətində idi ki, Yardımlıya normal yol olsun.
İLHAM ƏLİYEV: Keçən il biz gələndə görduk, yol çox bərbad gündə idi.
SABİR RÜSTƏMXANLI: Onda mən də burada idim, Siz söz verdiniz.
İLHAM ƏLİYEV: Yadınızdadır?
SABİR RÜSTƏMXANLI: Bəli, yadımdadır.
ZİYA MƏMMƏDOV: Cənab Prezident, fəal sürüşməyə məruz qalan hissələrdə istinad divarları da
tikilmişdir.
İLHAM ƏLİYEV: Yolda müasir nişanlar da qoyulubdur. Bunlar da artıq Azərbaycanda istehsal
olunur.
ZİYA MƏMMƏDOV: Bəli, biz bunu İsveç texnologiyası əsasında özümüz hazırlayırıq.
İLHAM ƏLİYEV: Gərək bütün yollara qoyulsun.
SABİR RÜSTƏMXANLI: İndi rayonların üç böyük problemi var: yol, məktəb və qaz. Ekoloji
məsələ də var, meşələr çox qırılır. Qazın verilməsi ilə əlaqədar meşələrin qırılmasının qarşısı xeyli
alınacaqdır. Əlavə iş yerləri də açılır.
İLHAM ƏLİYEV: Əlbəttə, kənd təsərrüfatı inkişaf edir, məktəblər də tikilir.
SABİR RÜSTƏMXANLI: Burada 40 ildə yaponlar bir məktəb tikmişdilər. Təkcə bir ildə, keçən il
isə 31 məktəb tikilmişdir. Bu, çox böyük işdir.
İLHAM ƏLİYEV: Bu il də, gələn ildə də nəzərdə tutulubdur.
SABİR RÜSTƏMXANLI: Yardımlıda 31 məktəbin tikilməsi çox böyük işdir. Bu, insanları buraya
bağlayır. Özü də burada istedadlı uşaqlar çoxdur.
İLHAM ƏLİYEV: Çoxdur. İndi rayonun inkişafı üçün bütün şəraiti yaradırıq. Astara elektrik
stansiyasının işə düşməsindən sonra elektrik enerjisi də daha yaxşı veriləcək, Yardımlıya yeni xətlər
çəkilməlidir.
SABİR RÜSTƏMXANLI: Cənab Prezident, bir ildə Sizin iki dəfə rayona gəlməyiniz çox böyük
hadisədir. Dövlət başçılarından heç biri Yardımlıya gəlməmişdi.
ZİYA MƏMMƏDOV: Cənab Prezident, bir faktı da demək istəyirəm. Bu yolun çəkilişini bilavasitə
Nəqliyyat Nazirliyinin “Yolnəqliyyatservis” departamentinin işçiləri, yerli mütəxəssislər həyata
keçirmişlər. Yəni bu isə kənar firmalar cəlb olunmayıbdır.
İLHAM ƏLİYEV: Yəni buna ehtiyac yoxdur. Artıq ən yüksək səviyyədə təcrübə var.
ZİYA MƏMMƏDOV: Bəli, öz mütəxəssislərimizdir. Bu da yeni iş yerlərinin yaranmasına,
insanların rifah halının yaxşılaşmasına köməkdir.
CAVİD QURBANOV (“Yolnəqliyyatservis” departamentinin rəisi): Cənab Prezident, Sizin
köməyinizlə 1400 ədəd yeni texnika alınmışdır.
İLHAM ƏLİYEV: 1400 texnika, yəni bununla hər şey etmək olar.
ZİYA MƏMMƏDOV: Bəli, təxminən 300-400 ədəd də alsaq, bizə kifayət edər.
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İLHAM ƏLİYEV: Mən keçən dəfə demişəm, əgər biz Xınalığa yol çəkə bilmişiksə, bundan böyük
iş ola bilməz, çünki ondan yüksəkdə kənd yoxdur. Lerik yolu o yoldan da pis idi, siz keçən il o yolu da
çəkdiniz.
ZİYA MƏMMƏDOV: Bəli, təkcə bunlar deyil, Daşkəsən, Xızı yolları da çəkilir.
İLHAM ƏLİYEV: Mən bu gün səhər Lerikə getmişdim, yol yaxşıdır. Baxmayaraq ki, bir il keçib,
yolda heç bir dağılma yoxdur.
ƏHƏD ABIYEV (Milli Məclisin deputatı): Cənab Prezident, Masallı rayonunda da yüksək inkişaf
var.
İLHAM ƏLİYEV: Mən müşavirədə dedim, gərək rayon mərkəzlərinin görkəmi də dəyişsin.
ƏHƏD ABIYEV: Hörmətli Prezident, bu əziz gündə xoş gəlmisiniz. İndi rayonlarda dəyişiklik,
yenilik çoxdur. Camaat Sizi həddindən artıq çox istəyir. Bütün sahələrdə inkişaf var.
İLHAM ƏLİYEV: İşlər gərək daha da sürətlə getsin. Bu yolun tikintisində iştirak etmiş bütün
yoldaşlara minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, çox böyük işlər görürsünüz. Həm Lerik yolu, həm də
Xınalıq yolu istifadəyə verilib, indi Daşkəsən yolu da çəkilir. Magistral yolları çəkmək nisbətən asandır.
Düzdür, o da böyük işdir, amma indi müasir texnologiyalar var. Dağ şəraitində yol çəkmək isə çox böyük
işdir. Gələn ilin büdcəsində də çoxlu tikinti nəzərdə tutulubdur.
ZİYA MƏMMƏDOV: Cənab Prezident, yaratdığınız Yol Fondu vəsaitlərin toplanmasında,
məqsədyönlü istifadəsində xeyli kömək edəcəkdir. Həm operativliyi artıracaq, həm də, vəsait toplamaq
baxımından səmərəli olmalıdır.
İLHAM ƏLİYEV: Sizi təbrik edirəm. Sağ olun.
XXX
Dövlətimizin başçısı Masallı-Yardımlı avtomobil yolunun açılışını bildirən rəmzi lenti kəsdi,
inşaatçılarla xatirə şəkli çəkdirdi.
AZƏRTAC
2006, 26 oktyabr
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Masallı Olimpiya İdman Kompleksinin tikintisi ilə tanışlıq
(23 oktyabr 2006-cı il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də Masallı Olimpiya İdman Kompleksində də
oldu, tikinti işlərinin gedişi ilə maraqlandı. Prezidentə məlumat verildi ki, kompleksin tikintisi cədvələ
uyğun aparılır.
Dövlətimizin başçısı ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına təkan verəcək, gənc nəslin
sağlam böyüməsinə xidmət edəcək bu cür müasir idman obyektlərinin inşasının davam etdiriləcəyini
bildirdi.
Bununla da Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin cənub rayonlarına səfəri başa çatdı.
AZƏRTAC
2006, 26 oktyabr
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Prezident İlham Əliyevin Masallı və Cəlilabad rayonlarına səfəri
Olimpiya İdman Kompleksinin təntənəli açılışı
(9 aprel 2007-ci il)
AzərTAc xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 9-da Masallı
rayonuna gəlmiş, Masallı şəhərində Olimpiya İdman Kompleksinin təntənəli açılışı mərasimində iştirak
etmişdir.
Mərasimə toplaşan masallılılar, o cümlədən gənc idmançılar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi,
Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikeyi və onun xanımını böyük hörmətlə və hərarətli
alqışlarla qarşıladılar. Onların əllərində Azərbaycanın dövlət bayraqları, idmana həmişə diqqət və qayğı
göstərmiş ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik kəlamları yazılmış transparantlar, dövlətimizin
başçısını salamlayan şüarlar var idi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramına uyğun inşa
olunan bu kompleksə idman oyunları, güləş, boks, ağır atletika və gimnastika salonları, örtülü üzgüçülük
hovuzu, süni örtüklü voleybol və basketbol meydançaları, iki tennis kortu, mini-futbol meydançası daxildir.
Olimpiya kompleksində avtomobil dayanacaqları və digər xidmət obyektləri də tikilmiş, idmançılar üçün
hər cür şərait yaradılmışdır. Dördulduzlu mehmanxana səviyyəsində ondan çox kottec tikilmişdir. 60
nəfərlik yeməkxana müasir tələblərə cavab verən mətbəx avadanlığı ilə təchiz edilmişdir. Azərbaycan Milli
Olimpiya Komitəsi tərəfindən obyektin inşasına 1,5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Kompleksin
layihəsini “S.Modus” şirkəti vermiş, podratçı təşkilat isə “EL” tikinti şirkətidir.
Masallı Olimpiya İdman Kompleksinin təməli 2004-cü il noyabrın 9-da Prezident İlham Əliyev
tərəfindən qoyulmuşdur. Dövlətimizin başçısı 2005-ci ilin sentyabr və oktyabr aylarında burada tikintinin
gedişi ilə yaxından tanış olmuş, işlərin sürətləndirilməsi və keyfiyyətlə aparılması üçün müvafiq tövsiyə və
tapşırıqlarını vermişdir. Bütün tövsiyə və tapşırıqlara əməl olunmuş və məhz bunun sayəsində bu idman
obyekti istifadəyə bu ilin mayında yox, aprelində hazır olmuş və hazırda idmançıların ixtiyarına verilir.
Kompleksdə 700-dən çox tamaşaçı yeri olan böyük salonda bütün əl oyunları, mini-futbol, güləş
və digər idman növləri üzrə beynəlxalq səviyyəli yarışlar keçirmək mümkündür. Uzunluğu 25 metr olan
üzgüçülük hovuzu Avropa ölkələri layihəsi əsasında inşa olunmuşdur və beynəlxalq standartlara uyğundur.
Respublikamızda sayca 11-ci olan bu kompleksdən cənub zonasında yerləşən digər rayonların idmançıları
da istifadə edə biləcəklər.
Ölkəmizdə gənclərə göstərilən qayğının, idmanın və bədən tərbiyəsinin inkişafı istiqamətində
həyata keçirilən dövlət siyasətinin - ümummilli lider Heydər Əliyevin dövründə əsası qoyulan siyasətin
Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilməsinin daha bir təzahürü olan yeni kompleks
Azərbaycanın müasir idman qurğuları sırasında layiqli yerini tutacaqdır. Azərbaycanın gözəl guşələrindən
biri olan Masallının mülayim iqlimi, əlverişli coğrafi mövqeyi burada respublikanın müxtəlif idman növləri
üzrə yığma komandalarının təlim-məşq toplanışlarının, beynəlxalq yarışların keçirilməsinə əlverişli imkan
yaradacaqdır. Kompleksin ərazisinin ümumi sahəsi 3,5 hektardır. Burada park salınmış, su təchizatı üçün
artezian quyusu qazılmışdır. 10 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik xətti çəkilmiş və 160 kilovatlıq
transformator quraşdırılmışdır. Elektrik enerjisinin verilişində fasiləsizliyi təmin etmək üçün əlavə olaraq
160 kilovatlıq dizel generatoru və 250 kilovatlıq gərginlik tənzimləyicisi də qoyulmuşdur. İstilik təchizatı
üçün ərazidə qazanxana tikilmiş, Türkiyədən müvafiq avadanlıq gətirilmişdir. Polşa, Çexiya və Türkiyə
istehsalı olan avadanlıqdan istifadə olunmaqla ventilyasiya sistemi quraşdırılmışdır.
Kompleksin ümumi sahəsi 6 min 230 kvadratmetr olan 3 mərtəbəli binasının tikintisində yerli
xammal və materiallardan da istifadə edilmişdir.
İdmançıların həkim yardımından istifadə etməsi üçün lazımi avadanlıqla təchiz olunmuş tibb
məntəqəsi yaradılmışdır.
Kompleksin ikinci mərtəbəsində gimnastika və boks, üçüncü mərtəbəsində isə güləş, trenajor
salonları yerləşir. Kompleksə açıq səma altında müasir standartlara cavab verən otüstü xokkey stadionu
daxildir. Sahəsi 6,3 min kvadratmetr olan stadionun 210 nəfər tamaşaçı tutan tribunası var.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikey
kompleksin xarici görünüşünə baxdılar, Cəlilabad və Lənkəranın otüstü xokkey komandalarının yoldaşlıq
görüşünə tamaşa etdilər və idmançılarla xatirə şəkli çəkdirdilər.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik
Hikey Olimpiya İdman Kompleksinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdilər və ölkəmizin Olimpiya oyunları
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mükafatçılarına həsr olunmuş guşəyə, kompleksin idman salonlarına və xidmət otaqlarına, üzgüçülük
hovuzuna baxdılar.
Olimpiya İdman Kompleksinin təntənəli açılış mərasimi oldu. Mərasimi Masallı Rayonu İcra
Hakimiyyətinin başçısı Qəzənfər Ağayev açdı.
Masallı rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Qəzənfər Ağayevin çıxışı
-Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Patrik Hikey!
Əziz qonaqlar!
Sizi bütün masallılılar adından salamlayır və rayonumuza “Xoş gəlmisiniz!” deyirik.
Bu gün müasir və möhtəşəm olimpiya kompleksinin açılışında Sizin iştirakınız bütün masallılıların,
o cümlədən rayonun 60 minə yaxın gəncinin hədsiz sevincinə səbəb olmuşdur.
Möhtərəm cənab Prezident, Siz qonşu Lənkəranda olimpiya kompleksinin açılışından sonra
Masallıda hətta üzgüçülük hovuzu olacaq kompleksin tikiləcəyinə söz vermişdiniz. Xalqımız Sizi sözü ilə
əməli bir olan ölkə rəhbəri kimi tanıyır. İki il öncə Sizin təməlini qoyduğunuz və tikintisinin gedişi ilə
şəxsən maraqlandığınız Olimpiya İdman Kompleksi rayonumuza xüsusi gözəllik və yaraşıq gətirmişdir.
Siz Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçiləndən sonra ölkəmizdə idmana dövlət qayğısı daha da
artmış, bir çox yerlərdə yeni idman kompleksləri tikilmişdir. Azərbaycan idmanının inkişafında yeni dövr
başlamışdır. İndi ölkəmizin hər yerində gənc nəsildə idmana böyük həvəs yaranmışdır. Qısa müddət ərzində
idmançılarımızın Olimpiya yarışlarında, dünya və Avropa çempionatlarında, müxtəlif beynəlxalq
turnirlərdə əldə etdikləri uğurlar bunun əyani sübutudur. Azərbaycan idmanının dünyada şöhrətlənməsində
Masallı idmançılarının da payı vardır. Belə ki, rayonumuzun yetirmələri arasında Olimpiya yarışlarının
iştirakçıları, beynəlxalq turnirlərin qalibləri, dünya və Avropa çempionları olmuşdur.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev demişdir ki, xalqımızın sağlamlığını təmin etmək dövlətimizin ali
məqsədidir. Siz bu ali məqsəd naminə Azərbaycan gəncinin sağlam və savadlı gələcəyini təmin edirsiniz.
Sizin tapşırığınızla həm respublikamızda, o cümlədən bizim rayonumuzda müasir müalicə-diaqnostika
mərkəzləri və təhsil müəssisələri inşa edilir. Son üç ildə rayonumuzda 7 yeni məktəb binası tikilmişdir.
Bunlardan 3-ü Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” proqramı
çərçivəsində tikilib istifadəyə verilmişdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xalqımızın gələcək rifahı
naminə başladığı sosial-iqtisadi islahatların Sizin tərəfinizdən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində ölkəmiz
iqtisadi inkişaf sürətinə görə dünyada birincilər sırasındadır.
Sizin qəbul etdiyiniz hər bir qərar, xalqımızın xoş və firavan sabahına hesablanmış regionların
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı uğurla həyata keçirilir. Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Masallı
rayonunda da bu sahədə xeyli işlər görülmüşdür. Rayonda 9184 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da 4095-i
daimi iş yeridir. 520 nəfər turist qəbul etmək imkanına malik 25 turizm və istirahət mərkəzi yaradılmışdır.
“İstisu” sanatoriyası əsaslı təmir edilmiş və 60-a yaxın yeni istirahət evi tikilmişdir. Rayonda 2 meyvətərəvəz emalı müəssisəsi, 6 kərpic zavodu, 1 mebel fabriki və 35-ə yaxın mebel sexi fəaliyyət göstərir.
2006-cı ildə ümumi məhsul istehsalı əvvəlki ilə nisbətən 8,4 faiz artmışdır. Respublikamızın həyata
keçirilən sosial və mədəni proqramlara masallılılar da həvəslə qoşulmuşdur. Rayonda geniş miqyasda
abadlıq, quruculuq işləri, yeni park və xiyabanlar salınması davam etdirilir. Yaxın vaxtlarda rayonumuzda
tikiləcək beynəlxalq standartlara uyğun futbol stadionu təkcə Masallıda deyil, həm də regionda futbolun
inkişafına böyük təkan verəcəkdir.
Cənab Prezident, bizə hədiyyə etdiyiniz bu Olimpiya İdman Kompleksi respublikamızda indiyədək
tikilmiş komplekslərin ən müasiridir. Biz əminik ki, bu gün istifadəyə veriləcək bu möhtəşəm idman
kompleksində Azərbaycanı dünya və Olimpiya yarışlarında layiqincə təmsil edəcək yeni nəsil idmançılar
yetişəcəkdir. Bu yüksək qayğıya görə bir daha Sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Möhtərəm cənab Prezident!
İcazə verin, Sizi əmin edim ki, masallılılar həmişə olduğu kimi, bundan sonra da xalqımızın
firavanlığı, Vətənimizin tərəqqisi naminə həyata keçirdiyiniz bütün proqramlarda yaxından iştirak edəcək,
Sizin ətrafınızda sıx birləşəcək, həmişə Sizinlə olacaqlar.
Voleybol üzrə gənclərdən ibarət milli yığma komandanın üzvü Şəfəq Kərimovanın çıxışı
-Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli tədbir iştirakçıları!
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Bu gün biz buraya yeni bir tikilinin – Masallı Olimpiya İdman Kompleksinin açılış mərasiminə
toplaşmışıq. Belə bir tədbirdə iştirak etdiyim üçün qürur hissi keçirirəm. Ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və
idmanın inkişafı, idmanda əldə olunan nailiyyətlər ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. İndi biz
əsası ümummilli liderimiz tərəfindən qoyulmuş bu böyük işin daha da genişlənməsinin şahidlərinə
çevrilirik.
Azərbaycanda idman və bədən tərbiyəsi durmadan inkişaf edir, onun maddi bazası möhkəmlənir.
Mən bu gün yeni inşa olunmuş Olimpiya kompleksinin açılışı münasibətilə respublikamızın rəhbəri, Milli
Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyevə idmançılar ordusu adından təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm.
Çox sevinirəm ki, bu Olimpiya kompleksi öz şəraitinə görə bizim dünya, Avropa çempionatları
zamanı çıxış etdiyimiz idman komplekslərindən heç də geri qalmır. Son illər ölkəmizdə idman və olimpiya
hərəkatı böyük inkişaf yolu keçmişdir. Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin bu sahəyə böyük
diqqət və qayğısı sayəsində çox qısa bir vaxt ərzində böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bir-birinin ardınca
Bakıda, digər şəhər və rayonlarda tikilib istifadəyə verilən olimpiya kompleksləri buna əyani misaldır. Bu
komplekslər biz idmançılara ustalığımızı artırmağa, beynəlxalq yarışlara yüksək səviyyədə
hazırlaşmağımıza kömək edir. Məhz bu komplekslər istifadəyə verildikdən sonra biz respublikamızı
müxtəlif yarışlarda layiqincə təmsil etmiş və Vətənə medallarla qayıtmışıq. Əminəm ki, dövlətimiz
tərəfindən göstərilən bu diqqət və qayğı sayəsində biz idmançılar daha da yaxşı hazırlaşacaq və gələcəkdə
dünya, Avropa birinciliklərindən, Olimpiya oyunlarından Vətənə medallarla dönəcəyik.
Mən bütün Masallı gənclərini, bütün Azərbaycan gənclərini olimpiya hərəkatına qoşulmağa dəvət
edir və sizə idmanla təmasda sağlamlıq arzulayıram.
Çox sağ olun.
Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikeyin çıxışı
-Cənab Prezident Əliyev!
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin üzvləri!
Hörmətli cənablar!
Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi bu gün burada, Masallıda belə möhtəşəm yeni
kompleksin rəsmi açılış mərasimində olmaqdan son dərəcə məmnunam. 2001-ci ildə Avropa Olimpiya
Komitəsinin baş katibi kimi mənə Azərbaycana səfər etmək şərəfi nəsib olmuşdur. Həmin il Avropa
Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsi tam heyətlə özünün ilk toplantısını keçirirdi. Həmin vaxt biz
Azərbaycandan dinamik inkişaf edən Milli Olimpiya Komitəsi, gözəl xalqınız və onun səmimi
qonaqpərvərliyi haqqında ən xoş xatirələrlə qayıtdıq.
Ölkənizin Prezidenti, o cümlədən Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyevin bacarıqlı
rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqı bütün ölkədə bir sıra çox gözəl olimpiya komplekslərinin və indi isə
burada, Masallıda gördüyümüz çox yaraşıqlı kompleksin tikintisinin şahidi olduq.
Azərbaycan bir ölkə kimi həm beynəlxalq miqyasda, həm də Avropa səviyyəsində olimpiya
idmanının inkişafında parlaq məşələ çevrilib və bu nailiyyət, əsasən, sizin siyasi və idman sahələrində
rəhbərliyinizin sadiqliyi və baxışları, eləcə də idman gücünü, haqlı olaraq, sosial rifahın və iqtisadi
tərəqqinin rəmzi hesab edən xalqınızın səyləri sayəsində mümkün olmuşdur.
Son illər ərzində Azərbaycanda idmanın inkişafı, bu cür idman qurğularının tikintisi sahəsində
görülən işlər, nəzərdə tutulan planları barədə mənim məlumatım var idi. Bununla bağlı cənab Prezident
İlham Əliyevin nəzərdə tutduğu işlərin həyata keçirilməsinin şahidiyəm. Cənab Prezident, icazənizlə,
Avropa Olimpiya Komitəsi adından, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi adından Sizə dərin minnətdarlığımı
bildirir, Sizin gördüyünüz bu işlərdən çox böyük şərəf hissi duyuram.
Hörmətli cənab Prezident, ola bilsin, coğrafi baxımdan ölkəniz Avropanın mərkəzindən uzaq olsun.
Amma idmanla və Masallıdakı kimi bu cür gözəl komplekslərin tikintisi ilə Siz Avropanın lap ürəyində yer
tutursunuz. Bir çox hallarda, siyasət və diplomatiyanın bacarmadığı hallarda, idman, sözün əsl mənasında,
xalqları birlik və dostluq şəraitində bir araya gətirən vasitə kimi çıxış edə bilər.
Masallıdakı son dərəcədə heyrətləndirici yeni Olimpiya İdman Kompleksi bütün Azərbaycan
atletlərinin toplantı yeri olacaqdır. Buradan heyətlər bütün dünyada keçirilən beynəlxalq yarışlara çıxacaq
və qəhrəmanlığına görə qazandıqları tərifləri almaq məqsədi ilə yenə də buraya qayıdacaqlar.
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Bu kompleksin tikilməsində əməyi olan memarlara, inşaatçılara və bütün işçilərə minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Bilirəm ki, bu yer idman zirvəsinin əsl mərkəzinə çevriləcək və Masallı rayonunun və
onun iqtisadiyyatının inkişafına böyük töhfə verəcəkdir.
Azərbaycan xalqı milli ruhu, qonaqpərvərliyi və idmana olan məhəbbəti ilə özünəlayiq nüfuz
qazanmışdır. Qoy bu nailiyyət uzun illər davam etsin!
İcazə verin, çıxışımın sonunda 2008-ci il Pekin Olimpiadasında idmançılarınıza böyük uğurlar
arzulayım. Sağ olun.
XXX
Cənab Patrik Hikey Avropa Olimpiya Komitəsi adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə
xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.
Prezident İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
-Əziz masallılılar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz qonaqlar!
İlk növbədə, mən sizin hamınızı Masallı Olimpiya İdman
Kompleksinin açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Patrik Hikeyi və onun
xanımını ürəkdən salamlayıram.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın idman ictimaiyyəti beynəlxalq idman qurumları ilə çox sıx
əlaqədədir. Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsi uzun illərdir ki, Avropa və beynəlxalq olimpiya
komitələri ilə çox sıx əməkdaşlıq edir, birgə tədbirlər keçirilir və Azərbaycan olimpiya hərəkatında çox fəal
iştirak edir. Təsadüfi deyil ki, beynəlxalq və Avropa olimpiya komitələrinin prezidentləri Azərbaycana
səfərlər edir, buradakı vəziyyətlə tanış olurlar. Bizim birgə səylərimiz nəticəsində Azərbaycan qısa müddət
ərzində idman ölkəsinə çevrilibdir. Bu gözəl olimpiya kompleksinin tikilib istifadəyə verilməsi bir daha
göstərir ki, Azərbaycanda idmanın inkişafına çox böyük diqqət yetirilir. İdmanın hərtərəfli inkişafı bizim
üçün vacibdir və bu məqsədlə, ilk növbədə, idmanın maddi-texniki bazasının yaradılması və
möhkəmlənməsi çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Sirr deyil ki, əvvəllər Azərbaycanın bölgələrində idmanla
məşğul olmaq üçün kifayət qədər imkan yox idi. Vaxtilə tikilmiş idman qurğuları yararsız vəziyyətə
düşmüşdü və bizim idmançılarımız məşq etmək, yaxud da yarışlar keçirmək üçün çətinliklərlə
üzləşmişdilər. Məhz bunu nəzərə alaraq, 2000-ci ildən Milli Olimpiya Komitəsinin təşəbbüsü və bilavasitə
iştirakı ilə Azərbaycanın bölgələrində yeni, müasir olimpiya kompleksləri tikilməyə başlamışdır. İlk
kompleksin açılışını biz 2000-ci ildə etdik və onun açılışında Avropa Olimpiya Komitəsinin o vaxtkı
prezidenti, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin indiki prezidenti cənab Jak Roqq iştirak etmişdir. Yəni bu
gözəl ənənə davam edir, beynəlxalq olimpiya hərəkatının rəhbərləri ilə çox sıx əməkdaşlığımız var. Eyni
zamanda, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında yeni gözəl komplekslərin tikintisi də davam edir.
2000-ci ildən bu günə qədər 11 gözəl, müasir olimpiya kompleksi tikilmişdir. Bundan əlavə,
federasiyalar tərəfindən ixtisaslaşdırılmış olimpiya kompleksləri də tikilmişdir və onların da sayı 10-a
yaxındır. Hazırda 14 olimpiya kompleksinin tikintisinə başlanmışdır, yaxud da buna hazırlıq işləri gedir.
Yəni bizim məqsədimiz - bütün bölgələrdə gözəl, müasir komplekslər tikilməsi artıq reallığa çevrilir. Bu,
bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda çox güclü idman potensialı var. Biz istəyirik ki, hər bir insan,
xüsusilə gənclər, uşaqlar, yeniyetmələr idmanla məşğul olsun. Çünki idman sağlamlıq, sağlam həyat tərzi
deməkdir. Son illər ərzində Azərbaycanda idman bölmələrinə müşahidə olunan kütləvi axın onu göstərir
ki, artıq idman cəmiyyətimizin çox önəmli amilinə çevrilibdir.
Bununla bərabər, Bakıda vaxtilə tikilmiş əzəmətli idman qurğularında da yenidənqurma və bərpa
işləri aparılır. Bakı İdman Sarayı əsaslı təmir olunubdur. Heydər Əliyev adına İdman-Konsert
Kompleksində çox böyük yenidənqurma və bərpa işləri aparılır. Mingəçevirdə Beynəlxalq avarçəkmə
bazası və mərkəzi yaradılır. O, vaxtilə sovet məkanında yeganə baza idi ki, il ərzində orada təlim-məşq
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toplanışları keçirilirdi. Biz indi o bazanı faktik olaraq yenidən qururuq. Ancaq bir addım da irəliyə getmişik.
İndi həm təlim-məşq toplanışları keçirilməsi üçün imkanlar yaradırıq, eyni zamanda, orada ən mötəbər
yarışlar, hətta dünya çempionatları da keçirmək mümkün olacaqdır. Bütün bu işlər, əlbəttə ki, böyük vəsait
tələb edir və Azərbaycanın indi iqtisadi imkanları bizə belə şəraiti yaradır. İdman sahəsinə qoyulan vəsait
insanların sağlamlığına qoyulan vəsaitdir.
Azərbaycan, eyni zamanda, bir sıra beynəlxalq yarışların keçirilməsi üçün də çox tanınan
ölkələrdən birinə çevrilibdir. Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda beynəlxalq yarışlar təşkil olunur və bu
il güləş üzrə dünya çempionatı, bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatı keçiriləcəkdir. Olimpiya
oyunlarına lisenziya verən iki turnir keçiriləcəkdir. 2004-cü il Olimpiya Oyunları ərəfəsində üç lisenziya
turniri keçirilmişdir. Yəni bütün bunlar Azərbaycanın idman gücünü göstərir: bir tərəfdən, beynəlxalq
idman qurumları ilə səmərəli əməkdaşlığımız, digər tərəfdən, maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi
və gözəl, əzəmətli komplekslərin tikintisi. Siz də görürsünüz ki, bu kompleks, eyni zamanda, memarlıq
abidəsidir. Bizim məqsədimiz sadəcə, idmanla məşğul olmaq üçün bir salon, yaxud da ki, bina tikmək
deyildir. Biz istəyirik ki, bunu ən yüksək səviyyədə, dünyada olan ən yüksək səviyyədə edək. Özü də təkcə
Bakıda yox, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında tikilən bu komplekslər məhz bu standartlara cavab verir.
Bunlar Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının tərkib hissəsidir.
Sosial sahəyə diqqət də həmçinin. Son 3 il ərzində Azərbaycanda təxminən 800 məktəb tikilibdir. Məktəb
tikintisi gələcək nəslə olan dəstəkdir. Bilik, savad, elm - bizim gənclərimiz həm əqli, həm də fiziki cəhətdən
hazırlıqlı, güclü olmalıdırlar. Onlar gözəl şəraitdə həm oxumalıdırlar, həm də idmanla məşğul olmalıdırlar.
İnsanların sağlamlığı üçün indi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yeni, müasir diaqnostika və müalicə
kompleksləri tikilir. Bunu da biz edirik ki, insanlara ən yüksək tibbi xidmət göstərilsin. Qonşu şəhərdə,
Lənkəranda ən müasir diaqnostika və müalicə mərkəzi yaradılıbdır və artıq orada açıq ürək üzərində
əməliyyatlar aparılır. Masallılılar da o imkanlardan istifadə edəcəklər. İndi biz hər bir bölgədə belə müalicədiaqnostika kompleksləri yaradırıq ki, yaxın rayonlarda yaşayanlar da ondan istifadə edə bilsinlər.
Amma vaxt gələcək, hər bir rayonda belə gözəl müalicə mərkəzləri tikiləcəkdir. Yəni biz bu
məsələyə kompleks şəkildə yanaşırıq. O cümlədən idmanın inkişafı həm ölkəmizin imicinə çox böyük
töhfədir, Azərbaycanı dünyada tanıdır, eyni zamanda, millətimizin sağlamlığı üçün də çox lazımdır və bu
iki amil burada birləşir.
İdmanın inkişafı, eyni zamanda, idmançıların uğurları ilə ölçülür. Mən çox şadam ki, Azərbaycan
idmançıları ölkəmizin idman şöhrətini çox uca tutur, beynəlxalq yarışlarda - dünya, olimpiya, Avropa
yarışlarında Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edirlər. 2004-cü ilin yay Olimpiya Oyunlarında bizim
idmançılarımız beş medal qazanmışlar. Bu, çox böyük göstəricidir. Eyni zamanda, dünya və Avropa
çempionatlarında da çox uğurla çıxış edirlər.
Hər il Azərbaycan idmançıları müxtəlif beynəlxalq yarışlarda yüzlərlə medal qazanırlar. Bu da
Azərbaycanın idman gücünü göstərir. İdmançılara olan diqqət, idmançılara olan hörmət, onların
nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi, tanınmış idmançılara cəmiyyətdə olan münasibət uşaqlarda stimul
doğurur. Görəndə ki, idmançı Azərbaycanda çox böyük hörmətə layiq bir insandır, onlar da idman
bölmələrinə daha da böyük ürəklə və həvəslə gedirlər. Yəni bu işlər bir-biri ilə sıx bağlıdır.
Əlbəttə ki, Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti və ölkə Prezidenti kimi mən çox
böyük qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan, sözün əsl mənasında, idman ölkəsidir. Biz bundan sonra
da bütün bu sahədəki işlərimizi çox böyük səmərə ilə aparacağıq, Azərbaycanın idman şöhrətini
qaldıracağıq və elə edəcəyik ki, hər bir yerdə idmanla məşğul olmaq üçün imkanlar olsun.
Mən bizim üçün yeni olan bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda
Azərbaycan 2016-cı ildə yay Olimpiya Oyunlarının ölkəmizdə keçirilməsi üçün rəsmi qaydada müraciət
etmişdir. Deyə bilərəm ki, bu, postsovet məkanında yay Olimpiya Oyunlarının keçirilməsi üçün ilk belə bir
müraciətdir. Mən onu deyə bilərəm ki, bir neçə il bundan əvvəl, bəlkə də, heç kimin ağlına da gəlməzdi ki,
biz belə bir təşəbbüslə çıxış edərik. Ancaq bu gün Azərbaycanın həm idman potensialı, həm idmanın madditexniki bazası, idmançılarımızın nailiyyətləri, eyni zamanda, ölkəmizin maddi imkanları belə qərarın qəbul
olunmasında ən başlıca rol oynamışdır. Yəni, bizim ölkəmiz Olimpiya Oyunlarını keçirməyə hazırdır, buna
qadirdir və bütün imkanlar var. Mən ümid edirəm ki, beynəlxalq idman qurumları bizim müraciətimizə
diqqətlə yanaşacaqdır. Onu da başa düşürük ki, adətən, ilk dəfə edilən müraciət təmin olunmur. Yəni,
bilirsiniz, Olimpiya Oyunlarını keçirmək istəyən çoxlu ölkələr var, şəhərlər var, hansılar ki, artıq bir neçə
dəfə belə müraciətlər etmişlər, ancaq buna nail ola bilməmişlər. Yəni biz bu məsələyə real yanaşmalıyıq.
Amma biz Azərbaycanda nəinki 2016-cı ildə, indi Olimpiya Oyunlarını ən yüksək səviyyədə keçirməyə
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qadirik. Bu, ölkəmizin potensialını, bizim iqtisadi gücümüzü göstərir. Sirr deyil ki, Azərbaycan son üç il
ərzində dünya miqyasında iqtisadi cəhətdən ən dinamik inkişaf edən ölkədir. Bizim iqtisadi artımın dünyada
analoqu yoxdur. 2005, 2006-cı illərdə, 26 və 35 faiz olmuşdur. Bu il də iqtisadiyyatımız təxminən həmin
səviyyədə artacaqdır. Bölgələrimiz inkişaf edir, iş yerləri açılır, yeni müəssisələr yaradılır. Hər bir bölgənin
problemi diqqət mərkəzindədir, o cümlədən Masallıda da inkişaf üçün lazımi tədbirlər görülür. Ümid
edirəm ki, Masallıda gedən quruculuq-abadlıq işlərinin nəticələri yaxın zamanlarda özünü göstərəcəkdir.
Rayonun çox böyük potensialı var və ümidvaram ki, bu potensialdan tam şəkildə istifadə edəcəyik.
Olimpiya Kompleksinin açılışı əlbəttə ki, özlüyündə böyük hadisədir. Bununla bərabər, mən buna
geniş səpkidə rayonların inkişafı kontekstində baxıram. Mənim məqsədim Azərbaycanda hər bir rayonun
inkişaf etməsidir. Hər bir rayonda inkişaf səviyyəsi Avropa səviyyəsində, dünya səviyyəsində olmalıdır.
Azərbaycan xalqı buna layiqdir və biz birgə səylərlə buna nail olacağıq.
Əziz dostlar, mən sizi bu gözəl gündə, bu gözəl kompleksin açılışı münasibətilə bir daha ürəkdən
təbrik edirəm, sizə cansağlığı, masallılılara bütün işlərdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun!
(Dövlətimizin başçısının nitqi diqqətlə dinlənildi və alqışlarla qarşılandı).
AZƏRTAC
2007, 9 aprel
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Masallı abadlaşir, gözəlləşir
(9 aprel 2007-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbirləri xəbər verirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 9-da
Masallı şəhərinin girəcəyində tikilmiş alaqapı ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, yaraşıqlı alaqapıdan şəhərin mərkəzinə doğru uzanan
2,5 kilometrlik Heydər Əliyev prospekti başlayır. Təzə asfalt döşənmiş, abadlaşdırılmış prospekt boyunca
yeni yaşayış binaları tikiləcəkdir. Burada 200 ədəd palma da əkilmişdir. Nəzərdə tutulan başqa layihələr də
vardır. İlin sonuna qədər Heydər Əliyev adına parkın salınması, Heydər Əliyev Muzeyinin, mebel
salonunun tikintisi başa çatdırılacaqdır. Masallıda qədim dövrlərdə fəaliyyət göstərmiş Qalabazarı da
yenidən qurulacaqdır.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramına uyğun olaraq, rayonda ənənəvi istehsal
sahələri bərpa olunur, turizm inkişaf etdirilir və bunun da sayəsində insanların sosial rifahı yaxşılaşır. Təkcə
son 3 ayda 442 yeni iş yeri açılıb ki, bunun da 232-si daimidir. Bakı-Astara yolunun Masallı hissəsində 7
min ağac və kol əkilmişdir. İlin sonunadək yüzlərlə iş yeri yaradılacaq, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının
Masallı filialı üçün bina da inşa olunacaqdır.
Prezident İlham Əliyev yeni yaradılacaq obyektlərin gələcək görünüşünü əks etdirən fotoşəkillərə
baxdı, müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi, qısa müddət ərzində rayonda görülən işlərdən razılığını
bildirdi, nəzərdə tutulan işlərin yüksək səviyyədə, keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinin vacibliyini söylədi.
AZƏRTAC
2007, 9 aprel
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Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri
Ümummilli liderin abidəsini ziyarət
(7 oktyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 7-də Masallı rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı və xanımı əvvəlcə Heydər Əliyev parkında ulu öndərin abidəsini ziyarət
edərək gül dəstələri qoydular.
Prezident İlham Əliyev daha sonra parkla tanış oldu. Bildirildi ki, ümumi sahəsi 4 hektar olan
parkın salınmasına ötən il başlanmış və artıq işlər tamamlanmışdır. 17,5 min kvadratmetr ərazidə yaşıllıq
salınmış, iki böyük fəvvarə tikilmişdir. Burada şəhər sakinlərinin istirahəti üçün yaxşı şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2008, 7 oktyabr
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Masallida Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı olmuşdur
(7 oktyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 7-də Masallı şəhərində Heydər Əliyev
Muzeyinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi.
İkimərtəbəli binanın birinci mərtəbəsindəki ekspozisiya salonunda ulu öndərin büstü qoyulmuşdur.
Muzeydə ümummilli liderin Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki dövrünü əks etdirən fotoşəkillər,
kitablar və digər eksponatlar toplanmışdır. Burada elektron kitabxana və konfrans salonu da vardır.
Prezident İlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
AZƏRTAC
2008, 7 oktyabr
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Masallıda göz xəstəlikləri institutunun filialı açılmışdır
(7 oktyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, oktyabrın 7-də akademik Zərifə Əliyeva adına Elmi Tədqiqat Göz
Xəstəlikləri İnstitutunun Masallı filialının açılışı olmuşdur.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak edirdilər.
Dövlətimizin başçısı institutun bölgələrdə ilk filialının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Masallı şəhərinin mərkəzində, akademik Zərifə Əliyeva küçəsində yerləşən yeni səhiyyə
müəssisəsinin ümumi sahəsi 850 kvadratmetrdir. Binanın foyesində görkəmli oftalmoloq alimin büstü
qoyulmuşdur.
Filialda 6 çarpayılıq 3 palata, əməliyyat otağı, laboratoriya, ambulator, qəbul və müayinə şöbələri,
konfrans salonu vardır.
Ən müasir avadanlığın quraşdırıldığı və regional əhəmiyyət daşıyan bu səhiyyə ocağında göz
xəstəliklərinin müayinə və müalicəsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Yüksək hazırlıqlı tibbi heyətin
işləyəcəyi filialda respublikamızın cənub bölgəsinin sakinlərinə tibbi xidmət göstəriləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev akademik Zərifə Əliyevaya həsr edilmiş guşə ilə tanış oldu. Burada
görkəmli alimin, habelə Göz Xəstəlikləri İnstitutunun fəaliyyətinə aid fotoşəkillər toplanmışdır.
Dövlətimizin başçısı filialda quraşdırılmış müasir avadanlıqla tanış oldu.
Prezident İlham Əliyev səhiyyə ocağının kollektivinə müraciətlə dedi: Sizi təbrik edirəm. Burada
gözəl şərait var. Bu yaxınlarda Bakıdakı xəstəxanada da belə gözəl şərait olacaqdır. Amma burada əsas
vəzifə yerli həkimləri hazırlamaqdan ibarətdir. Əlbəttə ki, sizin təcrübəniz burada həlledici rol
oynayacaqdır. Həm əməliyyatlar aparacaqsınız, həm də çalışın ki, burada yerli həkimləri də öyrədəsiniz.
Gələcəkdə hər bir bölgənin öz həkimləri bu işlərlə məşğul olmalıdırlar. Sizə uğurlar arzulayıram və bir daha
təbrik edirəm.
XXX
Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı filialın müasir standartlara cavab verən səyyar klinikası ilə
tanış oldular. Bütün zəruri avadanlıqla təchiz edilmiş avtomobil institutun filiala hədiyyəsidir.
AZƏRTAC
2008, 7 oktyabr

83

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Masallı ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(7 oktyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, oktyabrın 7-də Prezident İlham Əliyev Masallı şəhərində rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Rayonun Digah kənd orta məktəbinin direktoru NAİLƏ ƏSƏDULLAYEVA dövlətimizin
başçısına müraciətlə dedi:
- Möhtərəm Prezident, sevimli Mehriban xanım xoş gəlmisiniz. Azərbaycanın cənub bölgəsinin
dilbər guşəsi Masallıda sizləri salamlayırıq. Qədəmləriniz mübarək olsun. Deyirlər, rəhbərin ayaq qoyduğu
torpaq bərəkət gətirər. Arzu edirik ki, Sizin bugünkü bu gəlişiniz də Masallı torpağına bərəkət, xalqımıza
ruzi gətirsin. İnanın, bu gün biz hamımız sevinirik, bütün Masallı sakinləri sevinir. Hər kəs Sizi özünün
qonağı hiss edir. Sizi sevir, doğma bir şəxs kimi görür.
Sizin bölgələrə səfərlərinizi böyük sevinc, ruh yüksəkliyi ilə
izləyirik və Azərbaycanımızın bugünkü inkişafını görüb fəxr edirik. Bir də ona görə fəxr edirik ki,
Azərbaycanımıza, xalqımıza Sizin kimi savadlı, Vətəninə, xalqına sadiq bir lider rəhbərlik edir. Möhtərəm
Prezident, bu gün elə bir ailə, elə bir ev yoxdur ki, orada Sizin adınız hörmətlə çəkilməsin. Həm
Azərbaycana xidmət edən bir rəhbər kimi, həm də adı böyük hərflə yazılan bir şəxsiyyət kimi Sizə hamının
hörməti vardır. Bölgələrə səfərinizi izləyirik və görürük ki, hər bir yerdə gözoxşayan abadlıq işləri gedir.
Bizim Masallı da bu işlərdən kənarda qalmır. Sizinlə görüşdüyümüz Heydər Əliyev adına park öz gözəlliyi
ilə göz oxşayır. Burada bizim sakinlər istirahətlərini keçirirlər. Heydər Əliyevə ucaldılan bu heykəl bizim
sakinlərin ona olan hörmətini, sevgisini göstərir. Gənclərimiz ailə qurarkən bu heykəlin qarşısına gəlir,
ehtiram əlaməti olaraq gül-çiçək dəstələri qoyurlar. Rayonumuzda səhiyyədə, təhsildə böyük irəliləyiş
vardır. Zərifə Əliyeva adına sağlamlıq ocağının açılması ilə, əlbəttə ki, təkcə Masallı rayonunun sakinləri
deyil, bütün bölgədən də buraya müayinə və müalicə olunmağa gələcəklər. Açılan hər bir təhsil, səhiyyə
ocağı, hər bir müəssisə yeni avadanlıqla da təmin olunur. Masallının, onun əhalisinin sosial problemləri
həll edilir. Masallıya dayanıqlı elektrik enerjisi verilir, kəndlərdə qaz problemi həll olunur, yollarımız,
şəhərdaxili küçələrimiz abadlaşır. Əlbəttə bu, böyük irəliləyişdir. Hər məhəlləyə içməli su xətləri
çəkilmişdir.
Amma bir təhsil işçisi kimi, əlbəttə ki, bizi daha çox bu sahədəki uğurlar sevindirir, daha əzmlə
işləməyə ruhlandırır. Dövlət xətti ilə, Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə Masallıda iki il ərzində 10 məktəb
binası tikilmiş, hamısı yeni, müasir avadanlıqla təmin edilmişdir. Sevimli Mehriban xanım, əlbəttə ki, bu
işdə sizin də böyük əməyiniz vardır. Sizin incə zövqünüz, Vətənə, xalqa olan sədaqətiniz bir daha sübut
edir ki, bizim Sara Xatunlar, Natəvanlar müasir dövrdə də yaşayırlar. Sizin bu fəaliyyətiniz biz qadınlara
böyük örnəkdir, nümunədir. Buna görə biz sizə dərin təşəkkür edirik və qoy, Allah-Taala sizi həmişə
sevindirsin.
Möhtərəm Prezident, “İlin ən yaxşı müəllimi”, “İlin ən yaxşı məktəbi” müsabiqəsinin təşkili, əmək
haqlarımızın artırılması, “Müəllimlər yaxşı məktəblərdə çalışmalıdırlar, şagirdlər yaxşı məktəblərdə
oxumalıdırlar” sözləriniz gələcəyə qayğının təzahürüdür. Bizi daha əzmlə işləməyə sövq edir. Qadınların
III qurultayı ərəfəsində bir çox qadınlarımız mükafatlara layiq görülmüşdür, onların arasında bizim
rayondan da 2 qadın vardır. “Tərəqqi” medalına layiq görülməyim məni bir daha sevindirir və məsuliyyət
hissimi daha çox artırır. İnanıram və bilirəm ki, bu, təkcə mənim əməyimə deyil, Masallının ziyalı
qadınlarına verilən qiymətdir. Buna görə mən Sizə bütün qadınlarımız, ziyalılarımız adından bir daha
təşəkkürümü bildirirəm.
Əgər fikir vermisinizsə, Masallının girəcəyində 2 doqquzmərtəbəli bina tikilir. Belə demək
mümkünsə, bunlar Masallıda ilk göydələnlərdir. Bu, əlbəttə Masallı sakinlərinin mənzillərə olan ehtiyacını
ödəyir. Hansı sahəyə baxırıqsa, insan amilinə, insana xidmətə, xalqın rifahına yönələn xidmətinizi görürük.
Bütün bunlara görə Sizə təşəkkür edirik. Mən bir daha Masallı sakinləri adından Sizə “Xoş gəlmisiniz!”
deyir, cansağlığı arzulayıram.
Mehriban xanım, siz də ailənizlə birlikdə xoşbəxt olasınız. Sizə Azərbaycanın rifahı naminə
gələcək işlərinizdə uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun.
İLHAM ƏLİYEV: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən çox şadam ki, Masallı çox sürətlə inkişaf edir,
gözəlləşir, abadlaşır. Siz, burada yaşayan insanlar bunu daha yaxşı bilirsiniz və mən də bunu görürəm,
əvvəllər də olmuşam. Burada baş verən dəyişikliklər, əlbəttə ki, Masallı rayonunun hər bir sakinini və hər
bir vətəndaşı sevindirir. Bu gözəl, abadlaşan parklar, təmir olunan binalar, yeni tikilmiş hündürmərtəbəli
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binalar, məktəblər, tibb ocaqları - bütün bunlar insanlar üçündür, insanların yaxşı yaşaması üçün nəzərdə
tutulubdur. Bütün bu gözəl işlər Azərbaycanın gücünü göstərir, ölkəmizin qüdrətini göstərir. Azərbaycan,
sözün əsl mənasında, hərtərəfli inkişaf edir. Bizim inkişafımız təkcə statistik rəqəmlərlə ölçülmür. Halbuki,
bu statistik rəqəmlər bizə imkan verir ki, biz maliyyə imkanlarımızı daha da genişləndirək və büdcə
xərclərimizi sosial məsələlərin həllinə yönəldək. Amma bu irəliləyiş insanların yaşayış səviyyəsinin
yaxşılaşmasında, abadlaşan şəhərlərdə, çəkilən yollarda, su xətlərində, bir sözlə, həm iqtisadi, həm də sosial
məsələlərin həllində özünü göstərir. Bizim ölkəmiz son illər ərzində dünyada analoqu olmayan sürətlə
inkişaf edibdir. Bunu həm biz görürük, həm də bütün dünya etiraf edir. Çox şadam ki, bütün bölgələrdə bu
gözəl inkişaf meyilləri davam edir. Biz bunu Masallı rayonunun timsalında da görürük, sosial obyektlər,
məktəblər tikilir. Bu gün biz Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunun filialını açacağıq. Bununla
bərabər, yollar çəkilir, parklar salınır, içməli su xətti çəkilib və Masallı sakinlərini çox narahat edən məsələ
öz həllini tapıbdır. Gələcəkdə, əlbəttə ki, bütün bu məsələlər öz həllini daha da böyük həcmdə tapacaqdır.
Sosial məsələlərin həlli üçün güclü iqtisadi potensial lazımdır. Bunu da Azərbaycan dövləti yaradır. Həm
uğurlu neft strategiyamızın davam etdirilməsi sahəsində, eyni zamanda, ölkəmizdə aparılan köklü iqtisadi
islahatlar hesabına, özəl sektorun inkişafı hesabına. Biz bunu Masallı rayonunun timsalında da əyani şəkildə
görürük ki, həm yerli iş adamları burada daha fəal işləyirlər, həm də dövlət xətti ilə yatırılan sərmayələr
rayonun inkişafına növbəti təkan verəcəkdir. Bakı-Masallı-Astara avtomobil yolunun yeniləşməsi - bu,
özlüyündə böyük bir təkanverici amil olacaqdır. Əlbəttə ki, bu, ilk növbədə, insanların rahatlığına xidmət
edəcəkdir. Çünki Azərbaycan vətəndaşları yaxşı yollardan istifadə etməlidirlər. Digər tərəfdən, biznes, yerli
sahibkarlıq inkişaf edəcək və beləliklə, hər bir bölgə, hər bir rayon özünəməxsus şəkildə, öz daxili
potensialına istinad edərək, daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövlətinin ildən-ilə artan iqtisadi potensialı artıq insan kapitalına
çevrilir, əlbəttə ki, biz gələcəyə də çox nikbinliklə baxa bilərik. Çünki bu vaxta qədər istər iqtisadi, istər
sənaye sektorunda, istər sosial sahədə nəzərdə tutulmuş bütün layihələr icra olunubdur. Regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlət proqramında göstərilən bütün məsələlər öz həllini tapıb, özü də 2004-cü ildə nəzərdə
tutulandan daha çox məsələ həll olunubdur. Növbəti beş il üçün yeni proqram hazırlanır. Bu proqram
çərçivəsində bütün qalan problemlər öz həllini tapacaqdır. Nəinki rayon mərkəzlərinin, həm də bütün
kəndlərin problemləri - kənd yolları, infrastruktur layihələri öz həllini tapacaqdır.
Biz beş il ərzində 1500 məktəb tikmişik, amma hələ ki, bu proses davam etməlidir. Hələ o qədər də
yaxşı vəziyyətdə olmayan məktəblər var və təhsil işçiləri bunu bilirlər. Əlbəttə, beş il ərzində 1500 məktəbin
tikintisi böyük, tarixi nailiyyətdir. Azərbaycanda məktəblərin ümumi sayı 4500-dür. Onun 30 faizini biz
yeniləşdirdik. Amma bu proses növbəti illərdə davam etdiriləcəkdir.
İndi bizim iqtisadi imkanlarımız var. Azərbaycanın çox güclü beynəlxalq mövqeləri var. Ölkəmizin
hörməti artır, təsiretmə imkanlarımız artır. Biz istənilən meyara görə bu bölgədə, sözün əsl mənasında,
aparıcı dövlətik. Azərbaycan həm sosial, həm iqtisadi, həm də siyasi məsələlərin həlli işində müstəqil ölkə
kimi uğurla çıxış edir. Əlbəttə, belə möhkəm iqtisadi zəmin əsasında biz insanları narahat edən bütün
problemləri həll etməliyik.
Azərbaycanda çox güclü sosial siyasət aparılır: iqtisadi islahatlarla, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə
tam şəkildə keçməyimizlə bərabər, insanların sosial cəhətdən dəstəklənməsi, istər maaşların, pensiyaların
artırılması, istərsə də ünvanlı sosial yardımın məbləğinin artırılması. İndi Azərbaycanda 500 minə qədər
insan dövlət tərəfindən sosial müavinət alır. Yəni bu, dövlət tərəfindən insanlara birbaşa verilən ianədir.
Nəyə görə?! Çünki o insanların buna ehtiyacı var. Çünki o insanlar hələ ki, həyatda özlərini tapa bilmirlər.
Hələ ki, yaxşı iş ala bilməyiblər, yüksək maaş ala bilmirlər, onlar çətinlik çəkirlər. Bəzi yerlərdə, yəni sırf
bazar iqtisadiyyatı prinsipi əsasında yaşayan ölkələrdə bu məsələlərə məhəl qoyulmur. Amma bizim üçün
əsas nədir?! Azərbaycan xalqının yaxşı yaşaması. Bütün islahatlar, aparılan bütün siyasət bu məqsədi güdür.
Həm ölkə güclənsin, - güclü ölkə öz vətəndaşlarını istənilən sahədə müdaifə etməyə qadirdir, - həm də
insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Bax, sosial məsələlərin həlli bundan ibarətdir. İldən-ilə artırılan maaşlar
və pensiyalar – onlar da bu məqsədi güdür. Əgər desəm ki, onların səviyyəsi bizi tam qane edir, elə deyil.
Baxmayaraq ki, son illər ərzində bir neçə dəfə artırılıb, hələ ki, minimum əmək haqqı bizi qane edə bilməz.
Amma biz bu istiqamətdə böyük addımlar atmışıq və əlbəttə ki, növbəti illərdə də həm orta aylıq əmək
haqqı, həm minimum əmək haqqı artırılacaqdır. Bölgənin və keçmiş postsovet məkanının başqa ölkələri ilə
müqayisədə Azərbaycan bu baxımdan ən qabaqcıl yerlərdən birini tutur. Amma biz özümüzü inkişaf etmiş
ölkələrlə müqayisə etməliyik. Yəqin ki, bilirsiniz, mən dəfələrlə demişəm, Azərbaycan inkişaf etmiş
ölkələrin sırasına daxil olmalıdır. “İnkişaf etmiş ölkələr” - bu, elə termindir ki, çox ölkəni əhatə etmir, çox
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məhdud sayda ölkə özünü belə hesab edə bilər. Amma bizim tam imkanımız var ki, o ölkələrin sıralarında
olaq. Çünki çox güclü insan potensialımız var, intellektual potensialımız yüksəkdir.
Siz təhsildən söhbət açdınız, təsadüfi deyil ki, biz təhsil sahəsinə böyük diqqət göstəririk, çünki bu,
bizim gələcəyimizdir. Bizim gələcəyimiz təhsillə bağlıdır. Uşaqlarımızın, gənc nəslin savadlı olması ilə
bağlıdır. Yox, əgər bu olmasa, istənilən təbii sərvət nə qədər olursa-olsun, bunun heç bir əhəmiyyəti
olmayacaqdır.
Digər tərəfdən, ölkəmizin təbii sərvətləri də var. Bu da Allahın hədiyyəsidir və biz bundan çox
səmərəli şəkildə istifadə edirik. Bütün enerji məsələlərini həll etmişik. Azərbaycan növbəti onilliklər üçün
özünün enerji təhlüksəziliyini təmin edib və başqa ölkələrin təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verir.
Digər tərəfdən, düşünülmüş strategiya və siyasət, iqtisadi islahatlar, kənd təsərrüfatının inkişafı –
bax, bu məsələlərə daha böyük diqqət göstərməliyik və göstəririk. Ərzaq təhlükəsizliyini təmin edəcəyik
ki, Azərbaycan bütün lazım olan istehlak mallarını daxildə istehsal etsin.
Bizim müasirliyə doğru addımlarımız – Azərbaycan müasirləşir, amma digər tərəfdən, biz çox
güclü milli ənənələr üzərində gələcəyə baxırıq. Bütün bunlar birlikdə həll olunur və regionlarda gedən bu
gözəl dəyişikliklər əlbəttə ki, ölkəmizi gücləndirir. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanın hər bir yerində yaxşı
yaşamaq üçün ən yaxşı şərait olsun. Bax, Masallı rayonunun timsalında biz bunu görürük, bu irəliləyişi
görürük. Növbəti illərdə əlavə vəsait ayrılacaq, proqramlarda əlavə məsələlər nəzərdə tutulacaq ki, rayonun
bütün problemləri həll edilsin və həmişəki kimi, Masallı ən gözəl, qabaqcıl rayonlardan biri olsun. Bu
işlərdə sizə uğurlar və yeni qələbələr arzulayıram. Sağ olun.
XXX
Dövlətimizin başçısı Böyük Vətən müharibəsi veteranı Atabala Hacıyev ilə görüşdü, ökəmizdə
veteranlara çox böyük hörmət bəsləndiyini bildirdi, eyni zamanda, onların gənc nəsil üçün örnək olduğunu
vurğuladı.
Veteranlara göstərilən diqqət və qayğıya görə təşəkkür edən Atabala Hacıyev Prezidentə işlərində
uğurlar arzuladı.
Sonra Prezident İlham Əliyev görüş iştirakçıları ilə xatirə şəkli çəkdirdi.
AZƏRTAC
2008, 7 oktyabr
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“Dəfinə” liseyi Masallının yeni təhsil ocağıdır
(7 oktyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, oktyabrın 7-də Prezident İlham Əliyev Masallı şəhərində “Dəfinə” liseyi
üçün tikilmiş bina ilə tanış olmuşdur.
Uzun illər baxımsız və təmirsiz vəziyyətdə qalan məktəb binası bu il yenidən tikilmişdir. Müasir
standartlara cavab verən məktəb bütün zəruri avadanlıqla təchiz edilmişdir. 220 şagird yerlik liseyin
ikimərtəbəli tədris korpusunun mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi də vardır.
Prezident İlham Əliyev idman salonu, fənn kabinetləri, iclas salonu, laboratoriya ilə tanış oldu,
internetə çıxışı təmin olumuş kompyuter otağında şagirdlərin bu müasir texnologiyalara yiyələnməsi
prosesini izlədi. Dövlətimizin başçısı bu təhsil ocağının uğurlarını əks etdirən lövhəyə də baxdı.
Məktəblə tanışlıqdan məmnun qalan Prezident İlham Əliyev kollektivə uğurlar arzuladı.
Bununla da dövlətimizin başçısının Masallı rayonuna səfəri başa çatdı.
AZƏRTAC
2008, 7 oktyabr
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Yardımlı
2005, 9 sentyabr
➢ Prezident İlham Əliyev Yardımlı rayonuna gəlmişdir: Heydər Əliyev parkının açılışı və rayon sakinləri
ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
➢ Heydər Əliyev muzeyinin açılışı
➢ Yardımlı qəsəbəsində yeni stadion istifadəyə verilmişdir
➢ Xalça və tikiş sexləri ilə tanışlıq
➢ Ticarət mərkəzi işsizliyin aradan qaldırılmasına kömək edir
➢ Akademik Zərifə Əliyeva adına körpələr evi-uşaq bağçası istifadəyə verilmişdir
2006, 23 oktyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri: Masallı–Yardımlı avtomobil yolunun
açılış mərasimi: Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir
➢ Yardımlıya təbii qaz verilməsi rayonun həyatında tarixi hadisədir: Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin nitqi
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın cənub bölgəsinə səfəri
Prezident İlham Əliyev Yardımlı rayonuna gəlmişdir
Heydər Əliyev parkının açılışı və rayon sakinləri ilə görüş
(9 sentyabr 2005-ci il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev respublikanın cənub bölgəsinə səfəri
çərçivəsində sentyabrın 9-da Yardımlı rayonuna gəlmişdir.
Rayon mərkəzinin girəcəyində dövlətimizin başçısını minlərlə sakin böyük hörmət və ehtiramla
qarşıladı. Prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya gül-çiçək dəstələri təqdim olundu.
Son vaxtlar Yardımlı rayonunda quruculuq-abadlıq işləri genişlənmiş, yeni obyektlərin tikintisinə
başlanmışdır. Onlardan bir neçəsi istifadəyə verilmişdir.
Belə obyektlərdən biri də həmin gün açılış mərasimi keçirilən Heydər parkı idi. Mayın 25-dən
tikintisinə başlanan bu park ulu öndərin adını daşıyan küçənin başlanğıcında - Masallı-Yardımlı magistral
yolunun kənarında salınmışdır. Parkın uzunluğu 122 metr, eni 43 metrdir. Dağlıq ərazı üçün bu, heç də az
deyildir.
Parkda ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü ucaldılmışdır. Postamentlə birlikdə onun
hündürlüyü 3,9 metrdir. Parkda sakinlərin istirahəti üçün gözəl şərait yaradılmışdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ümummilli liderimizin büstünün üzərindən ağ örtüyü götürdü.
Dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva büstün önünə gül qoydular.
Sonra Yardımlı rayonunun sakinləri ilə görüş keçirildi. Görüşü rayon ağsaqqallı Mirzəli Cəfərov
açdı.
Rayon ağsaqqalı Mirzəli Cəfərovun çıxışı
-Cənab Prezident!
İcazə verin, bütün yardımlılılar adından, o cümlədən ziyalılar və ağsaqqallar adından, çoxsaylı
Yardımlı gəncləri adından Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyim, qədəmləriniz mübarək olsun. Rəhmətlik Heydər
Əliyev hələ 1964-cü ilin oktyabr ayında Yardımlıya xoş bir müjdəni yerinə yetirmək üçün gəlmişdi. Bu
gün Siz buradasınız, bizimləsiniz. Həyatımızın elə bir sahəsi yoxdur ki, Heydər Əliyev dühası oraya nüfuz
etməmiş olsun. Məncə, Heydər Əliyevin ən böyük xidmətlərindən biri Sizin kimi dünya şöhrətli, ən
görkəmli bir insanı Azərbaycan xalqına bəxş etməsidir.
Cənab Prezident, 2003-cü il oktyabrın 1-də Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına müraciətində
deyilirdi: “İlham Əliyev praqmatik düşüncəli, yüksək ideyalı, mənim qurub başa çatdıra bilmədiyim ən
çətin işləri axıra çatdıra biləcək bir şəxsiyyətdir. Mən ona özüm qədər inanıram”. Xalq bu müdrik sözləri,
nəsihətləri qəbul elədi və Sizə səs verdi, Sizi Prezident seçdi. O vaxt yardımlılıların 79 faizi Sizə səs
vermişdi. Sizin Prezident seçildikdən az sonra təsdiq etdiyiniz regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə
Dövlət proqramı ulu öndərin bütün arzularının həyata keçirilməsinə kömək etdi.
Cənab Prezident, ulu öndər Heydər Əliyev məktəbliləri sevirdi və hesab edirdi ki, gələcəkdə
Azərbaycanın ən mühüm işlərinin ağırlığını uşaqlar öz çiyinlərində aparacaqlar. Bu sahədə möhtərəm
Mehriban xanım Əliyevanın işləri çox böyükdür. O, Azərbaycanda bu sahədə Heydər Əliyev ideyalarının
həyata keçirilməsində, xalqa xidmətdə nümunə göstərir. Respublikada tikilən 132 məktəbdən 6-sı
rayonumuzda qısa vaxt ərzində tikilib bütün avadanlığı, təchizatı ilə istifadəyə verilmişdir.
Cənab Prezident, Siz həmişə xalqla birlikdə olmusunuz. Bütün bunlar bizim qəlbimizi riqqətə
gətirir. Xalqla rəhbərin vəhdətinin nə demək olduğunu göstərir. Biz qarşıdakı seçkilərdə də, sonrakı
seçkilərdə də bütünlüklə Sizinlə xalqın vəhdətinə, Heydər Əliyev ideyalarının həyata keçməsinə səs
verəcəyik.
Cənab Prezident, Prezident kimi çətin, məsul, şərəfli bir vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlmək
üçün Sizə Ulu Tanrıdan uzun ömür, cansağlığı arzu edir, bütün yardımlılılar və onların burada iştirak edən
nümayəndələri adından uğurlar diləyirəm.
Cənab Prezident, ola bilməz ki, sazı-sözü olan bir region şairi Sizi şeirə qonaq etməsin.
Böyük Heydər olsun balaca Heydər,
Yetdi, kömək etdi ən çətin anda,
Bu odlar yurdunun ahı Heydərə.
Yenidən yaratdı, yenidən qurdu,
Dedilər dünyanın şahı, Heydərə.
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Nadanlar susadı xalqın ətinə,
Xalq od ayaqladı düşdü çətinə,
Heydər kömək oldu öz millətinə,
Onunçün dedilər dahi, Heydərə.
Böyük Heydər olsun, balaca Heydər,
Heydərlər yetirsin dalınca Heydər,
Tanrı qismət etsin, ən uca Heydər,
Özünün ən şirin payın Heydərə.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz bacılar və qardaşlar !
Əziz yardımlılar !
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizə öz dərin hörmət və məhəbbətimi bildirirəm.
İki gündür ki, mən cənub bölgəsindəyəm, burada gedən işlərlə, regional inkişaf proqramının icrası
ilə tanış oluram. Deyə bilərəm ki, burada hökm sürən inkişaf, sabitlik, əmin-amanlıq məni çox sevindirir.
Mən bu zonanın inkişafına çox böyük əhəmiyyət verirəm, çox böyük diqqət yetirirəm. Görülən işlər deməyə
əsas verir ki, bölgə sürətlə inkişaf edir və bu inkişaf bundan sonra daha da sürətlə gedəcəkdir. Burada yeni
elektrik stansiyaları, aeroport, xəstəxanalar, məktəblər, müxtəlif müəssisələr tikilir, yeni iş yerləri açılır,
abadlıq-quruculuq işləri sürətlə gedir. Bu bir daha onu göstərir ki, biz hər şeyə nail ola bilərik. İş olan yerdə
nəticə də var.
Mən bilirəm ki, uzun illər ərzində Yardımlıda işlər o qədər də yaxşı getməyibdir. Bu rayonun çox
böyük imkanları var, çox böyük potensialı var. Ancaq mənə xəbər gəlirdi ki, burada işlər daha da yaxşı
gedə bilər. Ona görə də bir neçə ay əvvəl rayon rəhbərliyi dəyişildi, yeni icra başçısı təyin olundu. Mənə
verilən məlumata görə, işlər daha sürətlə getməyə başlayıbdır. Abadlıq-quruculuq işləri, məktəblərin
tikintisi, infrastrukturun yaradılması, iş yerlərinin açılması məsələləri öz həllini tapmaqdadır. Bu, həm də
onu göstərir ki, yeni seçilmiş kadrlar bütün işlərimizin yaxşı getməsinə şərait yaradacaqdır.
Şübhəsiz ki, Azərbaycanın hərtərəfli inkişaf strategiyası, bunun perspektivləri Bakıda müəyyən
olunur, Prezident tərəfindən müəyyən olunur. Ölkəmiz həm iqtisadi sahədə, həm sosial sahədə, həm də
xarici siyasət sahəsində müəyyən olunmuş istiqamətlər üzrə inkişaf edir. Ancaq o da faktdır ki, çox şey
yerlərdəki rəhbərlikdən asılıdır. Elə məsələ var ki, nə böyük vəsait tələb edir, nə də hansısa böyük texnoloji
yenilik tələb edir. Sadəcə olaraq, onlar gərək ürəklə işləsinlər, öz vəzifə borclarını şərəflə və ləyaqətlə
yerinə yetirsinlər, insanlara diqqətlə yanaşsınlar və işlədikləri sahədə əlindən gələni etməlidirlər ki, yerlərdə
inkişaf daha da güclü getsin.
Bizim ölkəmizin çox böyük potensialı var. Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti, təbii ehtiyatlarla zəngin
olması, çox güclü kadr potensialı, istedadlı insanların fəaliyyəti, neft strategiyası - bütün bu amillər
Azərbaycanı qüdrətli ölkəyə çevirmək üçün çox gözəl şərait yaradır. Ölkəmizi daha da gözəlləşdirmək,
dünyadakı mövqelərini möhkəmləndirmək, Azərbaycanda gedən həm iqtisadi, həm də siyasi islahatları
daha da sürətləndirmək bizdən asılıdır. Bu istiqamətdə ardıcıl işlər aparılır.
2003-cü ilin Prezident seçkiləri ərəfəsində çoxsaylı görüşlərimdə mənim platformam, məni
maraqlandıran prioritet məsələlər ictimaiyyətə bəlli olmuşdur. Bu gün çox şadam ki, bütün istiqamətlərdə
uğurlardan danışmağa əsas var. Azərbaycan həm xarici siyasətdə böyük uğurlar əldə edib, həm də bölgədə
öz nüfuzunu artırıbdır. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli işində bizim mövqeyimiz üstünlük
təşkil edir. Beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qərarlar, danışıqlar prosesində müşahidə olunan meyillər,
başqa amillər bizim haqlı olmağımızı dünyaya daha da dolğun şəkildə sübut etdi.
Biz qonşularımızla münasibətlərdə də müsbət nəticələrə nail olmuşuq və Azərbaycanın heç bir ölkə
ilə heç bir problemi yoxdur. Biz qonşu dövlətlərlə münasibətləri qarşılıqlı hörmət və etimad prinsipləri
əsasında qururuq.
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İqtisadi islahatlar sürətlə gedir. Azərbaycanda qısa müddət ərzində 300 minə yaxın iş yerləri
açılıbdır ki, onun da tam əksəriyyəti daimi iş yerləridir. Xatırlayıram, prezident seçkiləri ərəfəsində mənim
Azərbaycanda 5 il ərzində 600 min yeni iş yeri yaradılacağı barədə verdiyim vədlər bəziləri tərəfindən
inamsızlıqla qarşılanırdı. Ancaq biz sübut etdik ki, bu, reallıqdır. Azərbaycanın elə bir bölgəsi yoxdur ki,
iş getməsin, orada yenilik, yeni yanaşmalar olmasın.
Sosial sahəni götürsək, bu illər ərzində minimum əmək haqqı 3 dəfə qaldırılıb, pensiyalar qaldırılıb,
orta aylıq əmək haqqı artıbdır. Əlbəttə ki, bu bizi hələ qane etmir və edə də bilməz. Çünki hələ ki, bu,
insanların tələbatlarının ödənilməsinə imkan yaratmır. Amma əgər biz müqayisə etsək və görsək ki, iki il
əvvəl minimum əmək haqqı 60 min manat idi, bu ilin oktyabr ayından 150 min manat olacaqdır, bu o
deməkdir ki, insanlar daha yaxşı yaşayacaq, daha yaxşı imkanlar yaranacaqdır. Azərbaycanda 1 milyondan
artıq pensiyaçı var, onların pensiyaları nə onları qane edir, nə də bizi. Ancaq bu istiqamətdə də işlər görülür.
Pensiyalar da artırılacaq, amma o da sirr deyil ki, bütün bunlara nail olmaq üçün güclü iqtisadi potensial
yaratmalıyıq.
Ona görə də, biz başqa məsələrlə yanaşı, son bir il ərzində iqtisadi islahatlara da böyük diqqət
göstərmişik. Hər şey ölkənin maddi vəziyyətinə bağlıdır. 2004-cü ilin dövlət büdcəsi 1 milyard 500 milyon
dollar idi. 2005-ci ilin büdcəsi 2 milyard 200 milyon dollardır. 2006-cı ilin büdcəsi ən azı 3 milyard 500
milyon dollar olacaqdır. Qısa müddət ərzində görün Azərbaycanda nə qədər imkanlar yaranıbdır. Bütün
bunların əsas hissəsi maliyyə nizam-intizamının güclənməsi sayəsində mümkün olubdur.
Əlbəttə ki, burada neft amili güclü rol oynayır, bu da təbiidir. Azərbaycan neft ölkəsidir. Dünyada
neft ölkəsi kimi tanınır. Amma təbii ehtiyatlar ölkəyə də, əhaliyə də o zaman xeyir verir ki, onlar dənizin
dibindən çıxarılır, müvafiq infrastrukturlar vasitəsilə etibarlı şəkildə dünya bazarlarına çatdırılır, sonra
ondan gələn gəlir ölkəyə daxil olur. Əgər neft-qaz sərvətləri yerin altında qalırsa, ondan səmərəli istifadə
olunmursa, onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə də, Azərbaycanda xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin 1990-cı illərin ortalarında başlamış olduğu neft strategiyasının əsas mahiyyəti məhz
bundadır: neft ehtiyatlarını Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına yönəltmək, bundan səmərəli
istifadə etmək. Çox çətin vəziyyətə, çox ağır şəraitə, hər tərəfdən müxtəlif maneələrin olmasına
baxmayaraq, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri artıq reallıqdır. Bu, bir əfsanə idi, Heydər Əliyevin siyasəti,
onun qətiyyəti, cəsarəti və xalqın dəstəyi bu əfsanəni reallığa çevirdi. Artıq bir neçə aydan sonra bu kəmər
istismara veriləcək və Azərbaycana milyardlarla dollar vəsait gətirəcəkdir. Biz bu vəsaitdən səmərəli
istifadə etməliyik və Azərbaycanın bütün bölgələrində çox ciddi inkişaf getməlidir. İndi də inkişaf var,
amma daha da sürətlə gedəcək, bizim maliyyə imkanlarımız artacaqdır.
Belə olan halda, ölkədə sosial problemlər də öz həllini tapacaqdır. Mən buna şübhə etmirəm, çünki,
biz öz siyasətimizi ictimaiyyətə çox aydın və şəffaf şəkildə çatdırırıq.
İqtisadi potensialın güclənməsi, Azərbaycanın dünya miqyasında rolunun artırılması, sosial
problemlərin həlli, hərbi potensialın güclənməsi, sosial ədalət prinsiplərinin tam bərqərar olunması - bütün
bu əsas istiqamətlərdə irəliləyiş var.
Əlbəttə ki, regionların inkişafı bu ümumi strategiyada mühüm yer tutur. İndi Azərbaycanın hər bir
regionu inkişaf etməlidir. Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarət deyildir. Bakı bizim paytaxtımızdır, doğma,
əziz şəhərimizdir. Amma paytaxtla rayon mərkəzləri arasında bu qədər böyük fərq ola bilməz. Biz inkişaf
etmiş ölkələrin təcrübəsini yaxşı bilirik. Olmuşuq, görmüşük, oxumuşuq. Görürük ki, inkişaf etmiş
ölkələrdə paytaxtla o biri şəhərlər arasında fərq var, amma bu, o qədər də böyük deyildir. Bu, ümumi inkişaf
səviyyəsinin göstəricisidir. Bizdə belə deyil və bu da təbiidir. Çünki 1990-cı illərin əvvəllərində vurulmuş
zərbələr ölkəmizi iqtisadi cəhətdən faktiki olaraq məhv etmişdi. Mən bu yaxınlarda demişəm, iqtisadi
potensial baxımından biz ancaq bu ilin yayında 1990-cı ilin səviyyəsinə gəlib çıxmışıq. Görün nə qədər
böyük zərbələr dəymişdi ki, Azərbaycan kimi Sovet İttifaqında ən qabaqcıl respublika, - bütün sovet
statistikası bunu göstərir, - 1990-cı illərin əvvəllərində ən geridə qalmış ölkəyə çevrilmişdi. Bütün ötən
dövr ərzində biz çalışmışıq ki, itirilmiş o illərin əvəzini çıxaq, iflic vəziyyətinə düşmüş sənaye
müəssisələrini hamısını bərpa edək. Buna yavaş-yavaş nail oluruq. Ona görə regionların inkişafı, rayonlarda
vəziyyətin yaxşılaşması, həyat səviyyəsinin yüksəlməsi həm bizim insanlarımızın yaşayışı üçün, həm də
ölkənin hərtərəfli inkişafı üçün lazımdır.
Qeyri-neft sektorunun inkişafı, kənd təsərrüfatının inkişafı - bunlar Azərbaycanın gələcəyini
müəyyən edən amillərdir. Bu istiqamətlərdə də işlər gedir. Deyə bilərəm ki, biz indi ilkin mərhələdəyik.
Bütün istiqamətlərdə siyasət müəyyən olunub, onun icrasına başlanıbdır. Ancaq əsas güclü təkan 20062008-ci illərdə olacaqdır. O illərdə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri tam şəkildə işə düşəcəkdir. Ondan
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sonra Azərbaycanda ildən-ilə, aydan-aya insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşmalıdır, iqtisadi potensial
güclənməlidir və ölkəmiz daha da güclü olmalı və zəngin dövlətə çevrilməlidir.
Bu, bizim hamımızdan asılıdır. Əlbəttə ki, burada ən böyük məsuliyyət Prezidentin üzərinə düşür.
Mən də bu məsuliyyəti öz üzərimə götürmüşəm, buna hazıram və əlimdən gələni etməyə çalışıram ki,
gündəlik fəaliyyətimlə doğma vətənimə, doğma xalqıma xidmət edim və vəziyyət günü-gündən yaxşılaşsın.
Eyni zamanda, bütün başqa icra orqanlarından, yerli icra orqanlarından çox şey asılıdır, ictimaiyyətdən,
insanlardan, bizim hamımızdan da çox şey asılıdır. Çünki Azərbaycan bizim hamımızın vətənidir.
Hamımızın məqsədi olmalıdır ki, vətənimizi daha da möhkəmlədək, ölkədə siyasi proseslər,
demokratikləşmə prosesləri daha da sürətlə getsin.
Yenə də inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə qayıdıram. Harada ki, demokratiya inkişaf edib, o
ölkələr iqtisadi cəhətdən də inkişaf edibdir. Harada ki, demokratiya inkişaf etməyib, o ölkələrdə inkişaf da
sürətlə getməyibdir. Bu məsələdə heç bir təbii ehtiyatlar, neft, qaz böyük rol oynamır, bunlar müvəqqəti
amillərdir.
Amma biz Azərbaycanın uzunmüddətli strategiyasını işləyib hazırlayırıqsa, əgər Azərbaycanın
gələcəyi haqqında fikirləşiriksə, 10, 20, 30, 50 ildən sonrakı gələcəyi düşünürüksə, gərək bu gün
Azərbaycanın bütün sahələrini dünya səviyyəsinə çatdıraq və ona uyğunlaşdıraq.
Əlbəttə ki, bizim öz xüsusiyyətlərimiz var, Azərbaycanda başqa ölkələrin təcrübəsini kortəbii tətbiq
etmək mümkün deyil, biz ona imkan verə bilmərik. Amma dünyada harada ki, mütərəqqi islahatlar gedir,
harada ki, insanın həyatına müsbət təsir edən işlər gedir, biz onları da öyrənməliyik.
Əziz yardımlılar, mən ilk dəfədir buradayam, ilk dəfədir ki, Yardımlıdayam, əvvəllər burada
olmamışam. Çox şadam ki, bu gün sizinlə bərabər burada, bu büstün açılışında iştirak edirəm. Heydər
Əliyevin Azərbaycan tarixindəki rolunun çox böyük əhəmiyyətini, bəlkə də, indi tam demək çətindir. Vaxt
keçdikcə, zaman keçdikcə, Heydər Əliyevin fəaliyyəti dolğun şəkildə təhlil olunandan sonra biz bu insanın
əzəmətini, Azərbaycan xalqına verdiyi töhfəni daha da yaxşı görəcəyik.
Əgər 1993-cü ildə xalqın iradəsi ilə Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərliyə qayıtmasaydı,
Azərbaycanın gələcəyi tam başqa ola bilərdi, o illərdə bizim, ümumiyyətlə, müstəqil ölkə kimi
yaşamağımız sual altında idi. İqtisadi tənəzzül, siyasi böhran, hərbi böhran, torpaqlarımızın itirilməsi bütün bunlar Azərbaycanı iflic vəziyyətinə salmışdı. Bir adam gəldi, nə ordusu var idi, nə dəstəsi var idi,
nə bir silahı var idi. Onun təkcə nüfuzu var idi, siyasi biliyi var idi, xalqın ona olan məhəbbəti, inamı var
idi, onun cəsarəti var idi, xalqa bağlılığı var idi, müstəqil Azərbaycana sevgisi-məhəbbəti var idi. Tək adam
xalqın dəstəyi ilə Azərbaycanı oddan-alovdan qurtardı və bu gün Azərbaycan dünyada iqtisadi cəhətdən ən
sürətlə inkişaf edən ölkədir.
Bu, böyük nemət, bu böyük sərvətdir. Bizim hamımızın borcudur ki, bu yolu davam etdirək, bu
siyasəti davam etdirək. Bu, Azərbaycanın gələcəyi üçün lazımdır, gələcək nəsillərə lazımdır, bizim
ölkəmizə lazımdır. Biz bunu edəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mən bu siyasətə
sadiqəm, bu yoldan heç zaman dönməyəcəyəm və Azərbaycanı xalqın dəstəyi ilə Heydər Əliyev yolu ilə
irəliyə aparacağam.
Əziz bacılar və qardaşlar, sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik
arzulayıram. Sağ olun!
AZƏRTAC
2005, 10 sentyabr
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Heydər Əliyev muzeyinin açılışı
(9 sentyabr 2005-ci il)
Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 9-da Yardımlı rayonunun mərkəzində Heydər Əliyev muzeyinin
təntənəli açılışı olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. Dövlətimizin başçısı muzeyin
açılışını bildirən qırmızı lenti kəsdi.
Ulu öndərin xatirəsinə yaradılmış muzey qəsəbənin mərkəzi küçəsində ikimərtəbəli binada yerləşir.
Binanın birinci mərtəbəsində, Heydər Əliyevin tuncdan büstü qoyulmuşdur. İkinci mərtəbədə ümummilli
liderimizin həyat və fəaliyyətini əks etdirən geniş materiallar toplanmışdır.
Prezident İlham Əliyev xalqımızın ümummilli liderinin uşaqlıq, gənclik illərinə, Dövlət
Təhlükəsizlik Komitəsinə, 1970-ci illərdə və müstəqillik illərində respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrlərə
aid, habelə ailəvi fotoşəkillərə, ulu öndərə həsr olunmuş kitablara, Heydər Əliyevin yeni obyektlərin
açılışlarındakı iştirakını, xarici ölkələrə və respublikamızın regionlarına səfərlərini, zəhmətkeşlərlə
keçirdiyi görüşləri əks etdirən fotoşəkillərə baxdı.
Muzeylə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı:
“Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Yardımlıda ulu öndər Heydər Əliyevin büstü və muzeyi açıldı.
Müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti Azərbaycan xalqına xidmət etməkdən
ibarət idi. Ölkəmizin müstəqilliyinin möhkəmlənməsində Heydər Əliyevin müstəsna rolu olmuşdur. Ölkədə
gedən islahatlar Heydər Əliyevin siyasi kursunun davamıdır. Yardımlıda regionların inkişafı proqramı
uğurla icra olunur. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda Yardımlı Azərbaycanın qabaqcıl rayonlarından birinə
çevriləcəkdir. Yardımlılılara cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Yardımlı, 9 sentyabr 2005-ci il”.
AZƏRTAC
2005, 10 sentyabr
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Yardımlı qəsəbəsində yeni stadion istifadəyə verilmişdir
(9 sentyabr 2005-ci il)
Sentyabrın 9-da Yardımlıda stadion istifadəyə verilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu
münasibətlə stadiona gəldi. Buraya toplaşan gənc idmançılar və rayon sakinləri dövlətimizin başçısını
hərarətli alqışlarla qarşıladılar.
Vaxtilə qəsəbənin mərkəzində tikilmiş stadion uzun illər baxımsız qaldığından bərbad vəziyyətə
düşmüşdü. Rayonda gənclərin idmana marağını nəzərə alaraq və onların asudə vaxtlarının səmərəli
təşkilinə şərait yaratmaq məqsədi ilə iyun ayının ortalarında stadionda əsaslı yenidənqurma işlərinə
başlanılmışdı. Tikintidə hər gün 35-40 nəfər çalışırdı və onlar qısa müddətdə işləri başa çatdırdılar.
Stadionun ümumi uzunluğu 140 metr, eni 70 metr, yaşıl örtüklü futbol meydançasının ölçüləri isə 90x50
metrdir. Tribunalarda 2200 nəfər tamaşaçı üçün plastik oturacaqlar qoyulmuşdur.
Stadiona xidmət etmək üçün onlarca adam daimi işə götürülmüşdür.
Prezident İlham Əliyev burada incəsənət ustalarının və idmançıların çıxışlarına baxdı.
AZƏRTAC
2005, 10 sentyabr
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Xalça və tikiş sexləri ilə tanışlıq
(9 sentyabr 2005-ci il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 9-da Yardımlıda xalça və
tikiş sexləri ilə tanış olmuşdur.
Xalçaçı qızlar dövlətimizin başçısını və xanımını hörmət və ehtiramla, gül-çiçəklə qarşıladılar.
Bu sexlər ümummilli liderimizin adını daşıyan mərkəzi küçədəki üçmərtəbəli binada yerləşir.
Birinci mərtəbədə Heydər Əliyev guşəsi yaradılmışdır. İkinci mərtəbədə 103 nəfər daimi işçisi olan xalça
sexi, üçüncü mərtəbədə isə 42 nəfərin çalışdığı tikiş sexi fəaliyyət göstərir. Bina əsaslı təmir olunmuşdur.
Rayonun bu ilk sənaye müəssisəsi gələcəkdə Yardımlının iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq, eyni
zamanda, qədim xalq sənəti olan xalçaçılığın inkişafına təkan verəcəkdir.
Prezident İlham Əliyev sexlərlə tanış oldu, hanada toxunub qurtarmış xalçanın iplərini kəsdi, ilk
xalça hazır oldu.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva və qızı Leyla isə hana arxasında
oturaraq xalça toxudular.
Dövlətimizin başçısına xatirə olaraq xalça hədiyyə olundu. Prezident və ailə üzvləri xalçaçı qızlarla
xatirə şəkli çəkdirdilər.
AZƏRTAC
2005, 10 sentyabr
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Ticarət mərkəzi işsizliyin aradan qaldırılmasına kömək edir
(9 sentyabr 2005-ci il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 9-da Yardımlıda yeni
açılan Ticarət mərkəzi ilə də tanış olmuşdur.
Qəsəbənin “Yeni Yardımlı” yaşayış massivində yerləşən Ticarət mərkəzinin inşasına bu il iyunun
20-də başlanmış və tez bir vaxtda istifadəyə verilmişdir. Ticarət mərkəzi sənaye malları, tikinti materialları,
ət məhsulları satışı, çörək və un məmulatlarının istehsalı və satışı bölmələrindən və digər xidmət
sahələrindən ibarətdir. Ticarət mərkəzində ümumilikdə 110 nəfər daimi işlə təmin olunacaqdır.
Dövlətimizin başçısı Ticarət mərkəzinin satış bölmələrinə, yardımçı sahələrə baxdı, satılan
məhsulların keyfiyyəti, sakinlərin alıcılıq qabiliyyəti ilə maraqlandı.
Prezident İlham Əliyev Yardımlıda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan fermerə bir ədəd traktor
hədiyyə etdi və gələcəkdə kəndlilərə bu cür texnikanın icarəyə veriləcəyini vurğuladı.
Kəndlilərə göstərilən diqqət və qayğıdan razılıqla danışan fermer Prezidentin siyasətinin
dəstəkləndiyini söylədi və hədiyyəyə görə dərin minnətdarlığını bildirdi.
AZƏRTAC
2005, 10 sentyabr

96

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Akademik Zərifə Əliyeva adına körpələr evi-uşaq bağçası istifadəyə verilmişdir
(9 sentyabr 2005-ci il)
Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 9-da Yardımlı qəsəbəsində akademik Zərifə Əliyeva adına
körpələr evi-uşaq bağçasının istifadəyə verilməsi münasibətilə mərasim keçirilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. Dövlətimizin başçısını, xanımı
Mehriban Əliyevanı və qızı Leylanı uşaqlar, valideynləri binanın qarşısında böyük sevinclə qarşıladılar,
onlara gül dəstələri təqdim etdilər. Balacalar Heydər babaya, Prezidentə həsr olunmuş şeirlər söylədilər.
Prezident İlham Əliyev körpələr evi-uşaq bağçasının rəmzi açılışını bildirən qırmızı lenti kəsdi.
Sonra binanın vestibülündə akademik Zərifə Əliyevanın büstü önünə gül dəstəsi qoydu.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə təxminən iki
aya tikilmiş bina ən müasir standartlara cavab verir. Ümumi sahəsi 720 kvadratmetr olan binada uşaqlar
üçün oyun zalı, yataq, yemək, dərs, həkim müayinəsi otaqları vardır. Burada Heydər Əliyev guşəsi də
yaradılmışdır. Həyətdə karusellər qoyulmuş, oyun meydançası, gəzinti yerləri düzəldilmişdir. 800
kvadratmetrə yaxın ərazidə yaşıllıq salınmış, müxtəlif bəzək kolları və güllər əkilmişdir. Binanın öz
qızdırıcı sistemi də vardır.
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev guşəsinə, görkəmli alim Zərifə xanımın fotoşəkillərinə baxdı,
ayrı-ayrı otaqları gəzdi, yaradılan yüksək şəraitdən razılığını bildirərək, bunu xalqımızın gələcəyi olan
uşaqlara göstərilən qayğının təzahürü kimi qiymətləndirdi.
Azərbaycan Prezidenti və ailə üzvləri uşaqlarla xatirə şəkli çəkdirdilər.
AZƏRTAC
2005, 10 sentyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri
Masallı–Yardımlı avtomobil yolunun açılış mərasimi
Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir
(23 oktyabr 2006-cı il)
Oktyabrın 23-də Masallı-Yardımlı avtomobil yolunun açılışı olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı mərasimin keçirildiyi yerə, Yardımlı rayonunun Təkdam kəndi ərazisinə
gəldi. Yolun tikintisində çalışan inşaatçılar Prezidenti gül-çiçəklə qarşıladılar.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov yolun əsas göstəriciləri barədə məlumat verərək dedi ki, cənab
Prezident, Sizin tapşırığınıza uyğun olaraq, Masallı-Yardımlı yolu, bir il ərzində yenidən bərpa edilmiş və
istismara hazırdır. Yol 3-cü texniki dərəcəlidir. 53 kilometr uzunluğunda olan yolun hərəkət hissəsinin eni
7 metrdir. Yol boyu 6 körpü bərpa edilmiş və ya yenidən tikilmişdir. Layihənin smeta dəyəri 10 milyon
manat olmasına baxmayaraq, 8 milyon manat xərclənmiş, 104 min ton asfalt-beton işləri görülmüşdür. Bu
yol 54 kəndə, o cümlədən Masallı rayonunun 6, Yardımlı rayonunun 48 yaşayış məntəqəsinə gediş-gəlişi
asanlaşdıracaqdır.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, yol çox gözəl və keyfiyyətlidir. Mən gələndə fikir verirdim, ən
yüksək səviyyədədir, yəni dünyada hansı yüksək səviyyə varsa, burada da var.
SABİR RÜSTƏMXANLI Milli Məclisin deputatı: Cənab Prezident, camaat 70-80 il bunun ağrısını
çəkib, həsrətində idi ki, Yardımlıya normal yol olsun.
İLHAM ƏLİYEV: Keçən il biz gələndə görduk, yol çox bərbad gündə idi.
SABİR RÜSTƏMXANLI: Onda mən də burada idim, Siz söz verdiniz.
İLHAM ƏLİYEV: Yadınızdadır?
SABİR RÜSTƏMXANLI: Bəli, yadımdadır.
ZİYA MƏMMƏDOV: Cənab Prezident, fəal sürüşməyə məruz qalan hissələrdə istinad divarları da
tikilmişdir.
İLHAM ƏLİYEV: Yolda müasir nişanlar da qoyulubdur. Bunlar da artıq Azərbaycanda istehsal
olunur.
ZİYA MƏMMƏDOV: Bəli, biz bunu İsveç texnologiyası əsasında özümüz hazırlayırıq.
İLHAM ƏLİYEV: Gərək bütün yollara qoyulsun.
SABİR RÜSTƏMXANLI: İndi rayonların üç böyük problemi var: yol, məktəb və qaz. Ekoloji
məsələ də var, meşələr çox qırılır. Qazın verilməsi ilə əlaqədar meşələrin qırılmasının qarşısı xeyli
alınacaqdır. Əlavə iş yerləri də açılır.
İLHAM ƏLİYEV: Əlbəttə, kənd təsərrüfatı inkişaf edir, məktəblər də tikilir.
SABİR RÜSTƏMXANLI: Burada 40 ildə yaponlar bir məktəb tikmişdilər. Təkcə bir ildə, keçən il
isə 31 məktəb tikilmişdir. Bu, çox böyük işdir.
İLHAM ƏLİYEV: Bu il də, gələn ildə də nəzərdə tutulubdur.
SABİR RÜSTƏMXANLI: Yardımlıda 31 məktəbin tikilməsi çox böyük işdir. Bu, insanları buraya
bağlayır. Özü də burada istedadlı uşaqlar çoxdur.
İLHAM ƏLİYEV: Çoxdur. İndi rayonun inkişafı üçün bütün şəraiti yaradırıq. Astara elektrik
stansiyasının işə düşməsindən sonra elektrik enerjisi də daha yaxşı veriləcək, Yardımlıya yeni xətlər
çəkilməlidir.
SABİR RÜSTƏMXANLI: Cənab Prezident, bir ildə Sizin iki dəfə rayona gəlməyiniz çox böyük
hadisədir. Dövlət başçılarından heç biri Yardımlıya gəlməmişdi.
ZİYA MƏMMƏDOV: Cənab Prezident, bir faktı da demək istəyirəm. Bu yolun çəkilişini bilavasitə
Nəqliyyat Nazirliyinin “Yolnəqliyyatservis” departamentinin işçiləri, yerli mütəxəssislər həyata
keçirmişlər. Yəni bu isə kənar firmalar cəlb olunmayıbdır.
İLHAM ƏLİYEV: Yəni buna ehtiyac yoxdur. Artıq ən yüksək səviyyədə təcrübə var.
ZİYA MƏMMƏDOV: Bəli, öz mütəxəssislərimizdir. Bu da yeni iş yerlərinin yaranmasına,
insanların rifah halının yaxşılaşmasına köməkdir.
CAVİD QURBANOV (“Yolnəqliyyatservis” departamentinin rəisi): Cənab Prezident, Sizin
köməyinizlə 1400 ədəd yeni texnika alınmışdır.
İLHAM ƏLİYEV: 1400 texnika, yəni bununla hər şey etmək olar.
ZİYA MƏMMƏDOV: Bəli, təxminən 300-400 ədəd də alsaq, bizə kifayət edər.
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İLHAM ƏLİYEV: Mən keçən dəfə demişəm, əgər biz Xınalığa yol çəkə bilmişiksə, bundan böyük
iş ola bilməz, çünki ondan yüksəkdə kənd yoxdur. Lerik yolu o yoldan da pis idi, siz keçən il o yolu da
çəkdiniz.
ZİYA MƏMMƏDOV: Bəli, təkcə bunlar deyil, Daşkəsən, Xızı yolları da çəkilir.
İLHAM ƏLİYEV: Mən bu gün səhər Lerikə getmişdim, yol yaxşıdır. Baxmayaraq ki, bir il keçib,
yolda heç bir dağılma yoxdur.
ƏHƏD ABIYEV (Milli Məclisin deputatı): Cənab Prezident, Masallı rayonunda da yüksək inkişaf
var.
İLHAM ƏLİYEV: Mən müşavirədə dedim, gərək rayon mərkəzlərinin görkəmi də dəyişsin.
ƏHƏD ABIYEV: Hörmətli Prezident, bu əziz gündə xoş gəlmisiniz. İndi rayonlarda dəyişiklik,
yenilik çoxdur. Camaat Sizi həddindən artıq çox istəyir. Bütün sahələrdə inkişaf var.
İLHAM ƏLİYEV: İşlər gərək daha da sürətlə getsin. Bu yolun tikintisində iştirak etmiş bütün
yoldaşlara minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, çox böyük işlər görürsünüz. Həm Lerik yolu, həm də
Xınalıq yolu istifadəyə verilib, indi Daşkəsən yolu da çəkilir. Magistral yolları çəkmək nisbətən asandır.
Düzdür, o da böyük işdir, amma indi müasir texnologiyalar var. Dağ şəraitində yol çəkmək isə çox böyük
işdir. Gələn ilin büdcəsində də çoxlu tikinti nəzərdə tutulubdur.
ZİYA MƏMMƏDOV: Cənab Prezident, yaratdığınız Yol Fondu vəsaitlərin toplanmasında,
məqsədyönlü istifadəsində xeyli kömək edəcəkdir. Həm operativliyi artıracaq, həm də, vəsait toplamaq
baxımından səmərəli olmalıdır.
İLHAM ƏLİYEV: Sizi təbrik edirəm. Sağ olun.
XXX
Dövlətimizin başçısı Masallı-Yardımlı avtomobil yolunun açılışını bildirən rəmzi lenti kəsdi,
inşaatçılarla xatirə şəkli çəkdirdi.
AZƏRTAC
2006, 26 oktyabr
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Yardımlıya təbii qaz verilməsi rayonun həyatında tarixi hadisədir
(23 oktyabr 2006-cı il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də Yardımlı rayonuna gəldi.
Yardımlı qəsəbəsinin mərkəzindəki Heydər Parkına toplaşan minlərlə sakin dövlətimizin başçısını
hörmət və ehtiramla, hərarətli alqışlarla qarşıladı. Onların əllərində Prezidenti salamlayan şüarlar, ulu öndər
Heydər Əliyevin və respublikamızın rəhbərinin portretləri və Azərbaycanın dövlət bayraqları var idi.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül
dəstəsi qoydu, sonra Yardımlı rayonuna ilk dəfə olaraq təbii qazın verilməsini bildirən məşəli alovlandırdı.
Bu münasibətlə keçirilən mərasimi açan Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı XƏZƏR
ASLANOV Masallı-Yardımlı avtomobil yolunun əsaslı şəkildə bərpasını və yenidən qurulmasını və qaz
kəmərinin çəkilişini rayonun həyatında tarixi hadisələr kimi dəyərləndirdi. O, ötən ilin may ayından bəri
rayonda 31 məktəbin tikildiyini və 7 məktəbin əsaslı təmir edildiyini bildirərək vurğuladı ki, həmin
məktəblərdən 9-u Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa edilmişdir. Uzun illər təhsil müəssisələri
yarıtmaz vəziyyətdə olan Yardımlıya bu cür yüksək qayğıya görə dövlətimizin başçısına, habelə Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevaya rayon əhalisi adından dərin
minnətdarlıq bildirildi.
İcra hakimiyyətinin başçısı qəsəbəyə ikinci içməli su xəttinin çəkildiyini söylədi və görülən digər
işlərdən danışaraq dedi:
- Möhtərəm Prezident, rayonun iki kəndində yeni xəstəxana binası və həkim ambulatoriyası
istifadəyə verilmişdir. Sizin göstərişinizlə rayon mərkəzi xəstəxanasının təmirinə başlanmışdır. Kənd
təsərrüfatının inkişafı məqsədi ilə “Aqroservis” müəssisəsi yaradılmış və texnika alınıb gətirilmişdir.
Hazırda həmin texnikadan rayon sakinləri istifadə edirlər.
Cənab Prezident, az müddət ərzində rayon üçün ən vacib problem olan yolun və qaz xəttinin
istifadəyə verilməsini, bu tarixi anlarda Sizin şəxsən burada iştirak etməyinizi, sevincimizə şərik
olmağınızı, bu ucqar rayona və onun əhalisinə böyük diqqət və qayğınızın təzahürü kimi qəbul edirik.
Yardımlı əhalisi Sizi sevir, dəstəkləyir. Problemlərinin ardıcıl surətdə həll olunmasına görə Sizə ürəkdən
minnətdarlığını bildirir.
“Azəriqaz” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri ƏLİXAN MƏLİKOV ulu öndər Heydər Əliyevin
tapşırığına əsasən 2000-ci ildən başlayaraq respublikamızın bölgələrinə təbii qazın verilməsi məqsədi ilə
ardıcıl tədbirlərin həyata keçirildiyini, 2001-ci ildə Gəncənin qaz təchizatının bərpa olunduğunu, daha sonra
qısa müddətdə 32 rayona mavi yanacağın verilməsinə başlandığını, 13 illik fasilədən sonra isə Naxçıvan
Muxtar Respublikasına, habelə İmişli rayonuna da qaz verildiyini xatırlatdı. O, hətta sovet dövründə belə
mavi yanacaqla təchiz edilməyən Lerik və Yardımlıya təbii qaz kəmərinin çəkilməsini isə əsil tarixi hadisə
kimi səciyyələndirərək dedi:
- Astara-Qazıməmməd magistral qaz kəmərinin 65-ci kilometrindən, Masallı rayonunun Tüklə
kəndi yaxınlığından başlayaraq Ordaxal kəndinə qədər təzyiqi 15 atmosfer olan 28 kilometr uzunluğunda
325 millimetrlik, Ordaxal kəndindən Yardımlı qəsəbəsinə qədər 28 kilometr uzunluğunda 219 millimetrlik
magistral qaz kəməri çəkilib istismara verilmişdir. Yardımlı rayon mərkəzində bir qazpaylayıcı stansiya
inşa edilmiş və 30 kilometrədək müxtəlif diametrli qaz xətləri çəkilmiş, 11 ədəd qaztənzimləyici
quraşdırılmışdır. Rayon mərkəzində qaz təminatı və ölçü qovşağına nəzarət məqsədi ilə normal iş şəraiti və
kommunikasiyalarla təmin olunmuş operator binasının və qaz istismarı idarəsi üçün inzibati binanın tikilib
istifadəyə verilməsi başa çatdırılmışdır.
Magistral boruların çəkilməsi dəniz səviyyəsindən 1200-1500 metr hündürlükdə 36 yol və 6 çay
keçidindən, 12 kilometr uzunluğunda sıldırım qayalardan və 10 kilometr sıx meşəlikdən keçməklə inşa
olunmuşdur. Layihənin icrası ilə bağlı 11 milyon 500 min manatlıq, o cümlədən büdcə vəsaiti hesabına 9
milyon 180 min manatlıq iş görülmüşdür. Kəmərin çəkilməsində həm yerli əhali, həm də digər
mütəxəssislər iştirak etmişlər. Yardımlı qaz istismarı sahəsi üzrə 22 nəfər daimi işlə təmin olunmuşdur.
Möhtərəm cənab Prezident!
Sizin tapşırığınızla Lerik və Yardımlı rayon mərkəzlərində təbii qaz veriləcək bütün abonentlər
“Azəriqaz” Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaiti hesabına qaz pilətəsi və sayğacla təmin olunacaqlar. Hazırda
Yardımlı qəsəbəsində evlərdə mətbəx sobaları və sayğaclar quraşdırılır. İlin sonuna kimi bu işlər başa
çatdırılacaqdır. Satılan qazın uçotu müasir tələblərə cavab verən və xüsusi proqram təminatı vasitəsilə
işləyən abonent-kompyuter sistemi ilə aparılacaq, hər bir abonentlə fərdi qaydada müqavilə bağlanacaqdır.
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Möhtərəm cənab Prezident, bu işlərin davamı olaraq Sizin tapşırığınızla Ağcabədi və Beyləqan
rayonlarının qaz təminatının bərpası üçün layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması işlərinə başlanmışdır.
2007-ci ildə bu rayonların qazlaşdırılması davam etdiriləcəkdir.
Möhtərəm cənab Prezident, “Azəriqaz” Səhmdar Cəmiyyətinin kollektivi adından Sizi əmin edirəm
ki, respublikada əhalinin və iqtisadiyyatın təbii qazla fasiləsiz və təhlükəsiz təmin olunması üçün bütün
imkanlardan istifadə ediləcək, qarşımızda qoyulan bütün tapşırıqlar vaxtında və layiqincə yerinə
yetiriləcəkdir.
Ağsaqqallar adından çıxış edən respublikanın əməkdar həkimi ZEYNİ ADİYEV dövlətimizin
başçısına rayon əhalisinin ən xoş arzularını yetirərək dedi:
-Çox hörmətli möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev!
İcazə verin, rayonumuzun bütün ağsaqqalları, əmək veteranları, ümumiyyətlə, bütün yardımlılıların
adından Sizi səmimi qəlbdən salamlayım və dağlar qoynunda yerləşən Yardımlıya “Xoş gəlmisiniz!”
deyim.
Bugünkü gün yardımlılıların həyatında, çox əlamətdar günlərdən biridir. Sevimli Prezidentimiz
bizə verdiyi vədə sadiq qalaraq, vaxtının olmamasına, işinin çoxluğuna baxmayaraq, dediyi kimi, ikinci
dəfə Yardımlıya səfər edir, burada insanlarla görüşür, onların həyat tərzi ilə təzədən tanış olur.
Möhtərəm Prezident, xoşbəxtlikdən budəfəki səfəriniz Ramazan bayramına təsadüf etmişdir. Mən
buna çox sevinmişəm, çünki Ramazan bayramında həmişə dostlar yığışır, birlikdə bayram edirlər. Əgər
bizim bu bayramımıza Prezident özü gəlib çıxıbsa, bu, bir olan Allahın bizə verdiyi böyük xoşbəxtlikdir.
Deməli, Siz bizim təkcə Prezidentimiz deyilsiniz, həm də yardımlılıların sədaqətli dostusunuz. Möhtərəm
Prezident, düzünü deyim ki, belə bir dosta biz yardımlılıların çox böyük ehtiyacı var.
Bilmirəm, Yardımlıya bu adı nə vaxt qoyublar, mənə məlum deyil, amma Yardımlının həmişə
dövlət yardımına, dost yardımına ehtiyacı olubdur. Mənim xeyli yaşım var, özüm canlı şahidəm ki,
Yardımlı camaatı dövlət tərəfindən heç bir yardım görməyibdir. Əksinə, bir çox hallarda dövlətə yardım
edibdir. Süfrəsində, tabağında nə var, hökumətə verib, özü ac qalıbdır. Amma bunun müqabilində o cür
qüdrətli sovet dövləti uzun illər Yardımlıda, heç olmasa, bir məktəb binası tikmirdi.
Yalnız ulu öndərimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra, - düzdür, elə bir vaxtda
hakimiyyətə gəldi ki, onun Yardımlıya gəlməyə imkanı yox idi, amma Yardımlıya onun əməlləri gəlib
çıxdı, - alimlər, mütəxəssislər Yardımlıya gəldilər, axtardılar, fikirləşdilər ki, bu rayonun iqtisadiyyatını
qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır. Möhtərəm Prezident, burada nə qədər binalar tikildi, üzüm bağları
salındı, tütün plantasiyaları yaradıldı. Qızlarımız-gəlinlərimiz işləyib pul qazanmağa başladılar. Bunlar
hamısı Sizin atanızın unudulmaz xidmətləridir.
Bax, yanında dayandığımız bu möhtəşəm xəstəxana binası Sizin atanızın yadigarıdır. Mən o zaman
baş həkim işləyirdim. Bilirdim, görürdüm ki, burada tikinti işi aparmaq nə qədər çətindir. Əgər Heydər
Əliyev olmasaydı, heç bir podratçı təşkilat bu işin altına girməzdi. Yalnız Heydər Əliyevin ciddi səyi,
tələbkarlığı nəticəsində bu bina tez bir zamanda istifadəyə verildi.
Diqqətinizə çatdırım ki, bina 1983-cü ilin dekabr ayında istifadəyə verilmişdir. O zaman cənab
Heydər Əliyev Moskvada idi və Həsən Həsənov bizi - baş həkimləri, raykomun katiblərini, icraiyyə
komitələrinin sədrini, tikinti təşkilatlarının rəhbərlərini təcili Bakıya çağırdı. Bizə dedi ki, Heydər Əliyev
Moskvadan gündə zəng edir, xəstəxanaların vəziyyətini soruşur. Tapşırığı bu oldu ki, nəyin bahasına olurolsun, təcili surətdə bu tikintiləri başa çatdıraq. Nə qədər çətin bir işdir.
Amma indi görün, möhtərəm Prezident, Sizin rəhbərliyiniz dövründə, bu qısa bir müddətdə
Yardımlıda nə qədər işlər görülübdür. Bu, yaşlı adam olan mənə röya, yuxu kimi görünür. Amma Allah
bəzən yuxuları çin edir.
Bütün bunlar bir tərəfə, nə olar, hökumətdir, Prezident sərəncam verib, yol da, qaz xətti də
çəkilibdir. Biz buna görə hamımız Sizə minnətdarıq. Amma Sizin gəlib bizi yoluxmağınız bizi çox məmnun
edir. Bu, nədən irəli gəlir? Ondan irəli gəlir ki, Siz Azərbaycanın torpağını sevirsiniz, onun hər bölgəsini
sevirsiniz. Siz Azərbaycan xalqını sevirsiniz. Onun hər bir vətəndaşını sevirsiniz. Andiçmə mərasimində
“Qurani-Kərim”ə əlinizi basıb, “Mən hər bir azərbaycanlının Prezidenti olacağam” deməyiniz, bu gün
buraya gəlməyiniz - bunun canlı sübutudur, biz bunun canlı şahidləriyik. Möhtərəm Prezident, bu müsbət
keyfiyyətlər Sizdə təsadüfi deyil, Sizin soykökünüzdən gəlir, rəhmətlik atanızdan, rəhmətlik babanızdan
gəlir.
Möhtərəm Prezident, mən böyük insan, gözəl həkim Əziz Əliyevin tələbəsi olmuşam. Siz elə bir
kişinin nəvəsisiniz. 48 ildir Yardımlıda həkim işləyirəm. Onun 30 ilini burada səhiyyə təşkilatına başçılıq
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etmişəm. Çalışmışam təxminən bu yarım əsrdə elə işləyim ki, rəhmətlik babanızın ruhu, müəllimimin ruhu
məndən inciməsin. Buna nə qədər nail olmuşam, bilmirəm, amma hiss edirəm ki, camaat üzümə gülür.
Atanız dünyada məşhur dövlət xadimi, dünya siyasətinin korifeylərindən idi. Kiçik Azərbaycanda
yaşayıb böyük dünya siyasətinə güclü təsir göstərə bilən belə bir şəxsiyyətin övladı bəs necə olmalıdır? Biz
xoşbəxtik ki, belə bir övlad bizə, bizim Azərbaycan xalqına rəhbərlik edir. Bizim tarixçilərimiz, xalqımız
nahaq yerə demirlər ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın xilaskarıdır. Bəli, bu belədir. Möhtərəm Prezident,
çox gözəldir ki, Sizə böyük inam var. Biz Sizə Heydər Əliyevin özü qədər inanırıq. Çünki verdiyiniz vədləri
dəqiqliklə yerinə yetirirsiniz. Siz Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş o zəfər yolu ilə inamla,
ilhamla irəli gedirsiniz. Azərbaycan xalqını inkişafın zirvələrinə doğru aparırsınız.
Bu yol Heydər Əliyev yoludur. Bu yol qədim İpək Yolundan keçir, Bakı-Ceyhan neft kəmərindən
keçir. Bu yol Günəşin arxasınca gedir və bu yolu Günəş işıqlandırır. Bu yol Azərbaycan xalqının inkişaf
etmiş Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatına inteqrasiyası yoludur. Möhtərəm Prezidentimiz, bu yolu axıracan
davam etdirmək məsuliyyəti Sizin üzərinizə düşmüşdür. Yüz faiz arxayınam ki, Siz onu ləyaqətlə yerinə
yetirəcəksiniz. Təsəvvür edin, üç ayda Masallıdan buraya 53 kilometrlik yol çəkildi!
Möhtərəm Prezident, məlumat üçün xatırladım ki, son bir-iki ildə çox ailələr şəhərə köçüblər.
Şəhərdə yaşamaq istəyirlər, orada qaz var, su var, yol var. Bunu hər adam edə bilər, bu, bir qəhrəmanlıq
deyil. Amma gərək yaşadığın kəndi, obanı şəhərə döndərəsən. Bax, mən qəhrəmanlıq buna deyərəm. Bu
qəhrəmanlıq da, möhtərəm Prezident, Sizin kimi gözəl insanların, nəcabətli insanların rəhbərlik etdiyi
ölkədə mümkündür.
Bu qaz xəttinin çəkilməsi bizə çox şey vəd edir. Təsəvvür edin, Yardımlının təbii sərvətləri olan
meşələr qalmır, qırılır. Bu, onun qarşısını alır. İndi səhər-səhər bizim qadınlar durub balalarını məktəblərə
yola salanda çay qoymaqdan ötrü çəpəri söküb yandırmayacaqlar. Kibrit çəkib qazı yandıracaq, çay
qoyacaqlar. Orada yanan təkcə o qaz deyil, həm də Sizin qəlbinizin xalqa olan məhəbbətinin istisi,
hərarətidir. Buna görə Sizə minnətdarıq.
Biz xoşbəxtik ki, Sizinlə bir dövrdə yaşayırıq. Biz xoşbəxtik ki, Sizin rəhbərlik etdiyiniz müstəqil
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq. İnanırıq ki, bizim xoş gələcəyimizin açarı Sizin əlinizdədir. Siz
bu işi müvəffəqiyyətlə yerinə yetirəcəksiniz. Qoy bu işdə Allah Sizə yar olsun. Diqqətinizə görə
minnətdaram.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
-Əziz yardımlılar,
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə sizi
səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ramazan bayramı Azərbaycan xalqının qəlbində həmişə yaşamışdır. Ancaq
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu bayram ölkəmizdə dövlət bayramı kimi, geniş
qeyd olunur. Bu həm də onu göstərir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi xalqımızın ən böyük nemətidir. Məhz
müstəqillik dövründə Azərbaycan sürətlə inkişaf etməyə başladı.
Ağsaqqal burada çıxış edərkən çox düzgün məqamlara toxundu. Əsrlər boyu Azərbaycan dövlət
müstəqilliyindən məhrum idi və Azərbaycanın təbii sərvətləri daha çox tərkibində olduğu ölkənin xeyrinə
istifadə edilirdi. Yalnız və yalnız dövlət müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra bütün təbii sərvətlər
Azərbaycan xalqına məxsus oldu. Azərbaycan xalqı ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə bu
təbii sərvətlərdən çox böyük səmərə ilə istifadə etdi. 15 il ərzində müstəqil yaşayan və möhkəmlənən
bugünkü Azərbaycan bütün görülən işlərin bariz nəticəsidir.
Azərbaycan bu gün həm dünyada, həm də bölgədə öz mövqelərini möhkəmləndirir. Azərbaycanın
beynəlxalq nüfuzu artır, aparılan siyasi, iqtisadi islahatlar ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün gözəl şərait
yaradır, insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşır, maddi rifah artır, böyük quruculuq-abadlıq işləri gedir. BakıTbilisi-Ceyhan neft kəməri, ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan neft kəməri istismara verilib və bu ən
böyük tarixi nailiyyətdir. Müstəqil Azərbaycanın ən böyük nailiyyətidir. Çünki bu kəmərin fəaliyyəti və
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istismarı dövrü ərzində görülən və görüləcək işlər Azərbaycan xalqının uzunmüddətli rifah mənbəyi
olacaqdır. Çünki bu kəmərdən əldə olunan gəlirlər Azərbaycan xalqının həyat səviyyəsini
yaxşılaşdıracaqdır. Biz artıq bunu görürük. Heydər Əliyevin neft strategiyasının nəticəsi olan Bakı-TbilisiCeyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərləri, digər layihələr bu gün Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi
yaşamasını təmin edir və edəcəkdir. Biz müstəqil siyasət aparırıq, müstəqil ölkəyik. Biz azad insanlarıq,
Azərbaycanın gələcəyi, Azərbaycan xalqının müqəddəratı bizim əlimizdədir. Biz bunu sübut etdik və 15 il
müstəqil ölkə kimi yaşamağımız bir daha sübut edir. Mən şübhə etmirəm ki, bundan sonrakı illərdə
Azərbaycan yalnız və yalnız inkişaf dövrünü yaşayacaqdır. Bütün çətin illər, çətinliklər, problemlər,
qarşıdurmalar keçmişdə qaldı. Baxmayaraq ki, müstəqilliyin ilk illəri çox ağır keçirdi və bəzi hallarda
ölkəmizin müstəqil yaşaması şübhə altında idi. Amma ulu öndər Heydər Əliyevin siyasəti nəticəsində bütün
o çətin günlər keçmişdə qaldı.
Bundan sonra mən Azərbaycanın qarşısında heç bir problem, heç bir maneə görmürəm. Qarşıda
yalnız və yalnız inkişaf, maddi rifahın yaxşılaşmasını, ölkənin hərtərəfli inkişaf etdirilməsini, insanların
həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasını görürəm. Bu istiqamətdə hər bir vətəndaş öz payını verməlidir və bu
həmrəylik indi Azərbaycanda var. Bizi birləşdirən milli ideyalar, azərbaycançılıq ideyası, bizi birləşdirən
amallar var: ölkəmizin hərtərəfli inkişafı, iqtisadi gücün yaranması və möhkəmlənməsi, sosial ədalətin
bərqərar olması, demokratiyanın inkişafı, bütün azadlıqların qorunub saxlanılması və nəticədə güclü
dövlətin yaradılması. Biz bunu yaradırıq və əgər keçid dövrünü yaşayan, yaxud da ki, bizimlə bərabər
vəziyyətdə olan ölkələrlə özümüzü müqayisə etsək görərik ki, Azərbaycan müstəqil siyasət aparmaq
gücündə olan ölkədir. Bizi bu fərqləndirir. Heç kimdən asılı deyilik, yalnız və yalnız öz resurslarımıza
arxalanırıq. Heydər Əliyevin yolu məhz bundan ibarət olmuşdur. Çünki Azərbaycanın üzləşdiyi
problemləri biz təkbaşına həll edirik. Heç kim bizə kömək etmirdi, heç kim bizim yanımızda durmadı.
Özümüz çətin günlərdən, çətin vəziyyətdən çıxdıq və bu gün ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdiririk.
Ağsaqqalın sözləri məni də çox duyğulandırdı. Çünki bu ürəkdən, qəlbdən gələn sözlərdir. Bir də
ki, həqiqətdir. Həqiqəti isə hər zaman demək, bildirmək lazımdır. Həqiqət də ondan ibarətdir ki, bugünkü
Azərbaycan ən dinamik, ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. Bugünkü Azərbaycanın hərtəfərli inkişafını 1993cü ildə məhz Heydər Əliyevin prezident vəzifəsinə seçilməsi ilə əlaqədardır. Məhz o illərdən başalayaraq
bütün xoşagəlməz meyillər tədricən, yavaş-yavaş aradan qaldırıldı və inkişafa qədəm qoyuldu. Bü gun
bütün bizim əsas layihələrimiz öz həllini tapmışdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri tarixi nailiyyətdir.
Baxmayaraq ki, böyük çətinliklərlə üzləşmişdik, böyük təxribatlar da, hədələr də olmuşdu, sui-qəsdlər də
təşkil edilmişdi. Digər təxribatlar da olmuşdu. Amma buna baxmayaraq, biz onu tikməyi bacardıq və bu
kəmərin işə düşməsi, uğurlu fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı mümkün olacaqdır.
Digər layihələr də öz həllini tapır.
İndi qarşımızda yeni vəzifələr durur. Yeni vəzifələr də ondan ibarətdir ki, bu gözəl şəraitdən,
iqtisadi inkişafdan, mövcud sabitlikdən istifadə edib ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirək. Bu yolda bizim
proqramlarımız var. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının məqsədi də məhz bundadır ki,
hər bir bölgə inkişaf etsin. Hər bir bölgənin problemləri var. Ölkənin ümumi problemləri var, eyni zamanda,
hər bir rayonun özünəməxsus problemləri var. Biz həm ümumi problemləri, həm də hər bir bölgənin
problemlərini həll edirik. Mən bir neçə dəfə demişəm, bir də demək istəyirəm ki, əgər hər bir rayonun
problemi öz həllini taparsa, deməli, ölkədə heç bir problem qalmaz.
Yardımlı rayonunun da böyük problemləri var idi. Yardımlı ucqar rayondur və uzun illər ərzində
burada olan vəziyyət, əlbəttə ki, bizi qane edə bilməzdi. Ancaq rayonun problemləri ilə maraqlananda,
görəndə ki, bu problemləri biz qısa müddət ərzində həll edə bilərik, proqram da qəbul edildi, yeni rəhbərlik
təyin olundu və sürətlə inkişaf başladı. Deyə bilərəm ki, son iki il ərzində Yardımlıda görülən işlər, demək
olar ki, rayonun hər bir sahəsinə öz təsirini göstərir. Bir il-il yarım ərzində 31 məktəb tikilibdir. Əvvəllər,
bəlkə də, 100 il ərzində 31 məktəb tikilirdi. Rayonda infrastruktur yarandı, yeni müəssisələr, xalça sexi işə
düşdü. Mənim yadımdadır, keçən il burada olarkən müəssisələrlə tanış oldum. Ticarət mərkəzi tikildi,
stadion bərpa olundu, yollar, elektrik xətləri çəkildi.
Bu gün isə biz iki böyük hadisəni qeyd edirik. Yardımlıya yeni yolun çəkilməsi və istismara
verilməsi, bir də qaz xəttinin çəkilməsi. İki hadisənin rayonun inkişafı üşün çox böyük əhəmiyyəti var. Bu
iki hadisə, xüsusilə yolun çəkilməsi, ümumiyyətlə, inkişafa böyük təkan verən amildir. Harada ki, müasir
yol var, o bölgədə mütləq və mütləq inkişaf olacaqdır. Əgər yol yoxdursa, o bölgə inkişaf edə bilməz. Orada
istənilən təbii sərvətlər, istənilən infrastruktur, gözəl binalar, mehmanxanalar olsa da, əgər yol yoxdursa və
ya bərbad vəziyyətdədirsə, heç kim gəlməyəcəkdir. Yol birinci şərtdir və biz onu çəkdik.
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İkinci şərt qaz xəttinin çəkilməsi. Yardımlı nadir rayonlardan idi ki, sovet dövründə də burada
qazlaşdırma aparılmamışdı. Bilirsiniz ki, sovet dövründə Azərbaycan ərazisinin böyük əksəriyyəti
qazlaşdırılmışdır. Düzdür, ondan sonra, 1990-cı illərin əvvəllərindəki xoşagəlməz hadisələr nəticəsində
qazın hasılatı kəskin şəkildə aşağı düşmüşdü və rayonların, demək olar ki, əksəriyyətinə qaz verilmirdi.
2000-ci ildən başlayaraq, biz qazın verilməsini bərpa etdik və ilk növbədə, qaz xətləri olan yerlərə verdik.
Amma Yardımlıda qaz xətti yox idi. Keçən il qərar qəbul edildi ki, Yardımlıya qaz çəkilməlidir. Bu çətin
şəraitdə hündür dağlardan keçməklə qaz xətti artıq çəkilibdir. Biz məşəli yandırdıq və növbəti aylarda rayon
mərkəzinə tamamilə qaz veriləcəkdir. Yəni bu onu göstərir ki, əgər adamın buna marağı varsa, iradə varsa
hər bir məsələni həll etmək olar. Əlbəttə ki, bütün bu işlərin təməlində müxtəlif amillər dayanır, ancaq ən
önəmlisi vətənə, xalqa olan məhəbbətdir. Budur ən önəmli amil, budur Azərbaycanı gələcəyə aparan əsas
şərt. Bu isə indi həm iqtidarda var, həm də xalqda var. Hamımız istəyirik ki, bizim güclü dövlətimiz olsun.
Biz hər gün müxtəlif yollarla, xarici siyasətlə, daxili siyasətlə, iqtisadi islahatlarla, insanların həyat
səviyyəsini yaxşılaşdırmaqla yollar, qaz xətləri çəkməklə, bütün başqa işlərlə bunu gücləndiririk. Haraya
baxsaq görərik ki, hər bir sahədə proqram var, inkişaf var.
Məktəb lazımdır, məktəb əsas məsələdir. Məktəb olmasa, heç bir inkişaf ola bilməz. Məktəblə
müqayisədə bəlkə yol da ikinci dərəcəli məsələdir. Yardımlıda 31 məktəb tikilibdir. Onlar indi kompyuterlə
təchiz edilməli, bütün məktəblərdə internet xətti olmalıdır. Uşaqlar lap balaca yaşlarından dünyadakı ən
müasir yenilikləri bilməlidirlər. Onların müasir dünyagörüşü olmalıdır. Həm bizim milli ənənələrə,
azərbaycançılıq ideologiyasına sadiq olmalıdırlar, eyni zamanda, dünyada gedən prosesləri bilməlidirlər.
Öz biliklərini artırmalı, təhsil almalı, işləməlidirlər. Ona görə də bunlar lazımdır. O cümlədən xəstəxanalar,
digər sosial infrastruktur.
Mən çox istəyirəm ki, nəzərdə tutduğumuz bütün proqramlar tezliklə həyata keçsin. Həmişə bütün
icra nümayəndələrini tələsdirirəm ki, tez edin. Buraya yolun çəkilişi də cəmi 3-4 ay vaxt apardı. Bu yol
böyük layihədir, 50 kilometrdən çox uzunluğu var. Özü də dağlıq, mürəkkəb relyefi olan yerdə və bu yolu
çəkmək asan məsələ deyildir. Buna həm böyük maliyyə vəsaiti xərclənib, həm də böyük zəhmət çəkilibdir.
Amma biz istəyirdik tez olsun ki, insanlar daha əziyyət çəkməsinlər. Hər dəfə o yolu gedib-gəlmək asan
məsələ deyildir. İndi Bakıda yaxşı yol ilə gedən bunu başa düşməz. Gərək insan bir-iki dəfə bu yolu gedibgəlsin ki, başa düşsün, insanlar nə əziyyət çəkir. Bir halda ki, imkan var bunu düzəldək, nə üçün əziyyət
çəkməlidirlər?
Hər bir insanın problemi Prezidentin problemi olmalıdır. Ancaq o təqdirdə Azərbaycan sürətlə
inkişaf edəcəkdir. Yaşadığı yerdən asılı olmayaraq, lap ucqar kəndində də gərək hər bir insanın həyatını
təmin edən əsas amillər olsun - suyu, işığı, qazı olmalıdır, yaxşı yolu olmalıdır, uşağı yaxşı məktəbə
getməlidir. Əgər xəstələnirsə, gərək yaxşı tibbi xidmətlə təmin olunsun. Bunlar insanın yaşayışını müəyyən
edən məsələlərdir.
Biz bu işləri görürük. Biz iqtisadi inkişafa nail olmuşuq və indi Azərbaycan iqtisadi inkişaf
baxımından dünyada birinci ölkədir. İqtisadiyyatın artım sürətinə görə biz bir nömrəli ölkəyik. Biz bölgədə
öz mövqelərimizi möhkəmləndirmişik və qonşularımızla çox gözəl, səmərəli, qarşılıqlı hörmətə əsaslanmış
münasibətlərimiz var. Bu da Azərbaycanın inkişafı üçün çox vacib amildir. Ölkə daxilində vətəndaş
həmrəyliyinə nail ola, sabitliyi qoruyub saxlaya bilmişik. Baxmayaraq ki, bu sabitliyi pozmaq istəyən
qüvvələr var idi. Onların cəhdləri məhz ona yönəlmişdi ki, Azərbaycanda sabitlik pozulsun, hərc-mərclik,
xaos, anarxiya yaransın. Başqa ölkələrdə bu xaosun, anarxiyanın nəyə gətirib çıxardığını görürük. O ölkələr
geriyə gedir, çox xoşagəlməz proseslər başlayır. Azərbaycanda bunların heç bir yoxdur. Biz sabitliyi
qoruyuruq, saxlayırıq.
Biz deyəndə, mən Azərbaycan xalqını nəzərdə tuturam. Çünki bütün məsələləri Azərbaycan
xalqının iradəsi müəyyən edir. İlk növbədə də sosial məslələrin həlli. Sosial məsələlərin həlli birbaşa maddi
dəyər yaratmır, əlavə mənfəət gətirmir. Bax, bu çəkdiyimiz yol birbaşa heç bir gəlir gətirməyəcəkdir.
Yaxud, çəkilən qaz xətti də heç bir mənfəət gətirməyəcəkdir. Abonentlərdən yığılan qaz haqqı çəkilmiş
xərcləri, bəlkə də, 100 ildən sonra qaytara bilər. Məqsəd bunda deyil, məqsəd ondadır ki, iqtisadi imkanları,
təbii sərvətləri insan kapitalına çevirək. Yaxşı işləyək, işlərimizi elə görək ki, inkişaf olsun. İnkişafdan əldə
olunan gəlirləri insanların yaxşı yaşamasına yönəldək. Büdcə xərclərimiz 4 dəfə artır. Üç-dörd il bundan
əvvəl 1 milyard 500 milyon dollar idi, indi olacaq 6 milyard 300 milyon dollar. Bu nə deməkdir? O
deməkdir ki, 2007-ci ildə ölkə qarşısında duran əsas problemlər öz həllini tapacaqdır: yolların, elektrik,
qaz, su xətlərinin çəkilməsi, məktəb, xəstəxana tikintisi, aeroportların inşası. İnsanları narahat edən bütün
məsələlər öz həllini tapmalıdır və ilk növbədə, yerlərdə icra orqanları da çox səmərəli işləməlidir. Biz
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düzgün qərarlar, proqramlar qəbul edə, vəsait ayıra bilərik. Ancaq yerlərdə iş yaxşı qurulmursa, onda bunun
heç bir səmərəsi olmayacaqdır. Mənim bölgələrə səfərlərimin məqsədlərindən biri də odur ki, gedib özüm
görüm, vəziyyətlə tanış olum ki, işlər necə gedir, insanların əhval-ruhiyyəsi necədir, yerli icra orqanlarına
münasibət necədir. Mən bunu görürəm, bəzi hallarda bunu heç demək də lazım deyildir. Mən insanların
baxışlarından, üzlərdəki təbəssümdən bunu görürəm. Yaxud da ki, bəzi hallarda insanların narazılığından
bunu görürəm və dərhal ölçülər götürülür, tədbirlər görülür. Belə olmalıdır. Biz elə etməliyik ki, bir dənə
də problem qalmasın. Düzdür, elə ölkə yoxdur ki, orada problem olmasın. Ən zəngin, ən inkişaf etmiş
ölkələrdə də kifayət qədər problemlər var. Amma biz çalışmalıyıq ki, ölkəmizdə bunları aradan qaldıraq.
Çalışmalıyıq ki, insanların həyatını yüngülləşdirək, yaxşılaşdıraq ki, bütün xalqımız firavan yaşasın.
Xalqımızın üzü gülsün, ürəyi sevinsin. Bunu etmək üçün iş görmək lazımdır. Xalqın dəstəyi ilə biz bu işi
görürük və bundan sonra da görəcəyik. Mən bir il bundan əvvəl məhz burada çıxış edərkən öz ürək
sözlərimi demişdim və söz vermişdim ki, işlər görüləcəkdir. Keçən il Yardımlıya gəlişim buraya ilk səfərim
idi. Amma demişdim ki, ondan sonra da gələcəyəm. Bəlkə də bəziləri fikirləşdi ki, sözdür, İlham Əliyev
deyir. Amma gəlmişəm. Gəlmişəm ki, ilk növbədə, istəyirəm, bu bayram günündə sizinlə birlikdə olum.
Gəlmişəm ki, bu gözəl gündə qazın verilməsini bərabər qeyd edək. Gəlmişəm ki, xalqımla birlikdə olum.
Mən öz vəzifə borcumu bunda görürəm və sizi bir daha əmin etmək istəyirəm ki, gələcəkdə
fəaliyyətimdə də mən bu yola sadiq olacağam. Əlimdən gələni edəcəyəm ki, doğma xalqımız daha da yaxşı
yaşasın, doğma vətənimiz güclənsin, zənginləşsin və qarşıda duran bütün vəzifələri yerinə yetirsin.
Əziz dostlar, sizi bu gözəl bayram münasibəti ilə bir daha təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı,
xoşbəxtlik arzulayıram.
Sağ olun.
Dövlətimizin başçısının nitqi diqqətlə dinlənildi və hərarətli alqışlarla qarşılandı.
AZƏRTAC
2006, 26 oktyabr
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Lənkəran
2004, 9 noyabr
➢ Lənkəran şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
2005, 8-9 sentyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın cənub bölgəsinə səfəri Lənkəran şəhərində
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin abidəsinin açılış mərasimi: Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin nitqi
➢ Lənkəranda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin təməli qoyulmuşdur: Prezident İlham Əliyev mərasimdə
iştirak etmişdir
➢ Lənkəran hava limanı yenidən tikiləcəkdir
➢ “Xəzər-Lənkəran” futbol klubunun stadionu ilə tanışlıq
➢ Azərbaycan Prezidenti Hirkan Milli Parkının açılışında iştirak etmişdir
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə ölkəmizin cənub bölgəsinin sosial-iqtisadi
inkişafına və problemlərinə həsr olunmuş müşavirə: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin giriş nitqi
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yekun nitqi

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2006, 11 avqust
Lənkəranda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi istifadəyə verilmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin nitqi
Lənkəran şəhərində Heydər Əliyev parkı ilə tanışlıq
General Həzi Aslanov abidəsini ziyarət
Lənkəran tikiş fabriki müasir tipli müəssisədir
Sahil parkı lənkəranlıların yeni istirahət guşəsidir
Xalq sənətkarlığı şəhərciyi qədim adət-ənənəni yaşadır
Süd emalı zavodunun məhsulları Avropa bazarına çıxarılacaq
“Xəzər-Lənkəran” futbol klubunun yeni stadionu istifadəyə verilmişdir
Lənkəran hava limanı beynəlxalq standartlara cavab verəcək

2008, 8 oktyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri: “Cənub TV” verilişlərini yeni binadan
yayımlayacaq
➢ “Qafqaz Sahil” hoteli müasir tələblərə cavab verir
➢ “Nur-Süd” MMC-nin süd məhsulları xarici bazara çıxarılacaqdır

106

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Lənkəran şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(9 noyabr 2004-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lənkəran şəhərinə gəlmişdir
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 9-da Astara rayonundan Lənkəran şəhərinə gəlmişdir.
Yol boyu kənd və qəsəbələrin sakinləri dövlətimizin başçısını hərarətlə salamlayır, hörmət və ehtiramlarını
bildirirdilər.
Şəhərin baş meydanında Azərbaycan rəhbərini ictimaiyyətin nümayəndələri, ağsaqqallar böyük
mehribanlıqla, sürəkli alqışlarla qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrına gəldi.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 460 yerlik salonu olan teatrın binası əsaslı, Avropa
standartlarına uyğun təmir edilmişdir və təmir işlərinə 400 min dollar, yeni texniki avadanlığın alınmasına
isə 250 min dollar xərclənmişdir.
Prezident İlham Əliyev aparılan yüksək səviyyəli təmir-bərpa işlərindən razılığını bildirdi, xidməti
otaqlarla, tamaşa salonu ilə tanış oldu.
Dövlətimizin başçısı teatrın yaradıcı kollektivi ilə görüşərək səmimi söhbət etdi. Kollektivin üzvləri
ümummilli lider Heydər Əliyevin sənət adamlarına, mədəniyyətə daim diqqət və qayğı göstərdiyini
xatırlatdılar, prezident İlham Əliyevin bu xətti davam etdirəcəyinə əminliklərini bildirdilər.
Prezident İlham Əliyev teatrın yaradıcı kollektivi ilə xatirə şəkli çəkdirdi.
Sonra teatrın qarşısındakı meydanda şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş keçirildi.
Dövlətimizin başçısı görüşdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Hörmətli lənkəranlılar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Mən növbəti dəfə Lənkərandayam. Çox şadam ki,
burada sizinlə birlikdəyəm.
Bilirsiniz ki, bir müddət bundan əvvəl, - ağsaqqal da bayaq qeyd etdi, - mən Lənkəranda olmuşam.
Bu, mənim Lənkərana növbəti səfərimdir. Burada dəfələrlə olmuşam, çoxlu görüşlərim olubdur. Biz bir
yerdə müəyyən mühüm məsələləri müzakirə, həll etmişik. Bu gün də buraya gəlməyimdən çox şadam. Çox
şadam ki, bir il ərzində, prezident seçkilərindən keçən dövr ərzində Lənkəran daha da inkişaf etmişdir.
Lənkəranda böyük quruculuq, abadlıq işləri görülür. O cümlədən Lənkəran Dövlət Dram Teatrının təmiri
də buna əyani sübutdur.
İndi teatra baxdıq və gördüm ki, doğrudan da teatr çox böyük zövqlə, məhəbbətlə, demək olar,
yenidən qurulub, ən yüksək dünya standartlarına cavab verir. Burada tamaşaçılar da, teatrın artistləri də
özlərini çox rahat hiss edəcəklər. Bu inkişaf, bu istiqamətdə görülən işlər məni çox sevindirir.
Azərbaycanın hər sahəsi - iqtisadi, ictimai, siyasi, mədəni, həyatımızın hər sahəsi inkişaf edir.
Lənkəranda böyük quruculuq işləri görülür. Bunu qeyd etdim. Şəhər meydanı, demək olar ki, yenidən
qurulubdur. İstirahət üçün gözəl şərait var. Digər məsələlər də öz həllini tapır.
Bilirəm ki, son müddət ərzində yeni iş yerlərinin açılması istiqamətində böyük addımlar atılıbdır,
böyük nailiyyətlər var. Bu, məni çox sevindirir. Bir sözlə, Azərbaycan hərtərəfli inkişaf edir. Azərbaycanın
hər bir regionu, bölgəsi inkişaf edir. Bizim bir müddət bundan əvvəl qəbul etdiyimiz regionların sosialiqtisadi inkişafı proqramının məqsədi də məhz budur ki, təkcə paytaxt Bakı deyil, Azərbaycanın hər bir
şəhəri, rayonu, kəndi inkişaf etsin. Bunu etmək üçün imkanlar var. Ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edir, iqtisadi
artım müşahidə olunur. Ölkəmizdə həyata keçirilən böyük layihələr imkan verəcək ki, Azərbaycan xalqı
ildən-ilə daha da yaxşı yaşasın, ölkəmiz daha da güclənsin, öz iqtisadi potensialını daha da gücləndirsin.
Əlbəttə, hökumət tərəfindən atılmış addımlar, iqtisadi islahatların davam etdirilməsi bu məqsədi
güdür. Çox sevindirici haldır ki, bütün istiqamətlərdə bu inkişaf göz qabağındadır. O cümlədən Lənkəranda
da.
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Lənkəranın, başqa bölgələrin problemləri də var. Bu problemlər öz həllini tapır. Yerli icra orqanları
da bu məsələ ilə məşğul olurlar. Bir müddət bundan əvvəl Zeynal Nağdəliyev ilə Bakıda görüşərkən
soruşdum ki, əsas problemlər hansılardır. O da əlbəttə, mənə bu barədə məlumat verdi. Demək olar ki,
problemlərin böyük əksəriyyətinin həlli mümkündür və bu istiqamətdə biz müvafiq tapşırıqlar vermişik və
verəcəyik.
Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Lənkəranda yeni yolların tkintisinə vəsait ayrılacaqdır. Artıq
mənim tərəfimdən maliyyə nazirinə tapşırıq verilibdir. Vəsait ayrılacaqdır ki, Lənkəranda yeni müasir
yollar salınsın. Yol inkişaf deməkdir, infrastruktur, mədəniyyət deməkdir. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanda
yeni yaradılan, qurulan hər bir obyekt, hər bir müəssisə dünya standartlarına cavab versin. Azərbaycan,
Azərbaycan xalqı buna layiqdir.
Kənd təsərrüfatı sektorunda da islahatlar davam etdirilir. Bilirsiniz ki, xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyev tərəfindən bir neçə il bundan əvvəl kənd təsərrüfatında böyük islahatlara başlandı. Bu
islahatlar öz nəticəsini verdi, on minlərlə insan torpaq sahibi, fermer oldu. Əlbəttə, indi dövlətin vəzifəsi
bu insanlara, fermerliklə, kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olan insanlara daha da yaxşı şərait
yaratmaqdan ibarətdir.
Bu məqsədlə gələn il çox mühüm addımların atılması nəzərdə tutulur. İlk növbədə, sahibkarlıqla
məşğul olan şirkətlərə, iş adamlarına veriləcək kreditlərin həcmi artırılacaqdır. Əgər bu il bu məqsədlərə
100 milyard manat nəzərdə tutulmuşdusa, gələn il həmin məbləğ 200 milyard manat olacaqdır və ildən-ilə
bu məbləğ artacaqdır. Bu da imkan verəcək ki, sahibkarlar kreditləri əldə edib yeni iş yerləri açsınlar, yeni
müəssisələr, fabriklər, zavodlar yaratsınlar. Eyni zamanda bu, bizim ümumi proqramımıza da gözəl töhfə
olacaqdır.
Bilirsiniz ki, mən seçkilərdən əvvəl proqram təqdim etmişəm, ölkədə beş il ərzində 600 min iş yeri
açılacaqdır. Bəziləri buna inanmır, bəziləri isə şübhə ilə yanaşırdı. Amma bu ilin təcrübəsi onu göstərir ki,
bizim bəyan etdiyimiz hər bir məsələnin, hər bir vəzifənin əsası vardır. Bu günə qədər Azərbaycanda 100
mindən artıq yeni iş yeri açılıbdır ki, onlardan 70 minə qədəri daimi iş yeridir. İş yerlərinin açılması
Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirəcəkdir. Ölkəmiz daha neft amilindən asılı olmayacaqdır. Bizim
iqtisadiyyatımız təkcə neftin qiymətindən asılı olmayacaqdır. Ölkədə müxtəlif sahələrdə, müxtəlif
istiqamətlərdə yeni müəssisələr, fabriklər yaranacaqdır.
Eyni zamanda, demək istəyirəm ki, yəqin bilirsiniz, bu yaxınlarda "Aqrolizinq" Səhmdar
Cəmiyyətinin yaradılması haqqında qərar verilibdir. O, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan zəhmətkeşlərə
texnikanı icarəyə verəcəkdir. İndi bu, bizim ölkəmizdə aqrar sektorda həlli ən vacib olan məsələdir. Daha
doğrusu, bu sahədə iki vacib məsələ vardır. Birincisi, maliyyə vəsaitinin, ikincisi, texnikanın
çatışmamasıdır. Bu qərar hər iki məsələnin həlli yolunda çox önəmli addımdır. Nəzərə alsaq ki, texnikanın
alınmasına da gələn il 100 milyard manat nəzərdə tutulub, 2006-cı ildə 150 milyard manat, ondan sonrakı
illərdə əminəm ki, daha böyük məbləğdə vəsait nəzərdə tutulacaq, bir neçə il ərzində biz bu sahədə də ciddi
dönüşə nail olacağıq.
Ölkəmiz inkişaf edir. Azərbaycanda hökm sürən sabitlik bizim iqtisadi inkişafımızın başlıca
əsasıdır. Azərbaycanda bu sabitliyi xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev təmin edibdir. Məhz onun
fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində yaşadığı çətin vəziyyətdən uğurla çıxa bildi.
Ölkədə sabitlik bərqərar oldu, indi ictimai-siyasi asayiş hökm sürür. Azərbaycan xalqı rahat, təhlükəsizlik
şəraitində yaşayır. Biz də, hərə öz yerində çalışmalıyıq ki, ümumi işimizə öz töhfəmizi verək.
Seçkilərdən əvvəl mənim tərəfimdən müxtəlif istiqamətlərə dair bəyanatlar, vədlər verilmişdi. Mən
çox şadam ki, bu gün sizin qarşınızda üzü ağ, alnı açıq hesabat verirəm. Nəzərdə tutulmuş bütün vəzifələr
həyatda öz əksini tapıbdır.
Mən əminəm ki, gələcək illər də uğurlu olacaq, Azərbaycan çox böyük inkişafın astanasındadır.
Bizim, - hər bir vətəndaşın, Prezidentin, bütün insanların, - borcu, vəzifəsi ondadır ki, ölkəmizi hərtərəfli
gücləndirək, güclü dövlət yaradaq. Qarşımızda duran çətin məsələni - Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini ancaq güclü dövlət həll edə bilər. Ancaq güclü ordu qarşıda duran vəzifəni ləyaqətlə
yerinə yetirə bilər. Məqsədimiz də budur.
Azərbaycanın başqa heç bir problemi o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Yəni bütün başqa
problemlər öz həllini tapacaq, işsizlik aradan götürüləcək, yoxsulluqla mübarizə davam etdiriləcək, yeni iş
yerləri açılacaq, dünyada mövqelərimiz daha da möhkəmlənəcəkdir. Amma ən ağrılı problem, ən çətin
problem Dağlıq Qarabağ problemidir. Bilirsiniz ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərilir. Beynəlxalq
təşkilatlar bu barədə, demək olar ki, öz mövqelərini daha da cəsarətlə ortaya qoyurlar. İşğal olunmuş

108

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

ərazilərdə vəziyyətlə əlaqədar məsələ Azərbaycanın təkidi ilə bu yaxınlarda Birləşmiş Millətlər
Təşkilatında gündəliyə salınıbdır. Cəmi bir ölkə bu məsələnin gündəliyə salınmasına etiraz edibdir, o da
Ermənistandır. Ermənistan yenə də özünü bütün dünyadan təcrid etdi. Bütün dünya birliyi yenə də
Azərbaycanı, onun haqq işini dəstəklədi. Bu, bizə lazımdır. Bu, bizə lazımdır ki, Azərbaycan öz
mövqelərini dünya birliyinə daha da açıq, dolğun, əsaslı, məntiqli şəkildə çatdırsın. Bu bizə lazımdır ki, bu
məsələ ilə əlaqədar dünyadakı mövcud ictimai rəy daha da müsbət olsun. Bu bizə lazımdır ona görə ki,
bütün vasitələrdən istifadə etmək istəyirik ki, məsələni həll edə bilək. Amma əgər görsək ki, atılmış
addımlar, danışıqlar yolu, beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti, beynəlxalq təşkilatlarda gedən müzakirələr
heç bir nəticə vermir, onda biz bütün başqa vasitələrə əl ata bilərik. Bunu etmək üçün, - yenə də iqtisadi
məsələlərə qayıdıram, - gərək güclü iqtisadiyyat olsun. Biz bu istiqamətdə işləri görürük. Azərbaycan xalqı
bizim gördüyümüz işlərə öz qiymətini verir. Mən bu dəstəyi hiss edirəm, bu dəstəyə arxalanıram. Sizi də
əmin etmək istəyirəm, bundan sonra da çalışacağam ki, doğma Vətənimiz üçün, xalqımız üçün,
Azərbaycanımız üçün əlimdən gələni əsirgəməyim, xalqla birlikdə öz ölkəmizi gücləndirək, onu yeni
qələbələrə doğru aparaq.
Sizin hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram. Sizə xoşbəxtlik, səadət arzulayıram. Sağ olun.
xxx
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lənkəran şəhərində bu ilin yanvarında qəza nəticəsində uçmuş
binanın yerində inşa edilən yeddimərtəbəli yaşayış binasının tikintisi ilə də tanış oldu.
xxx
İlham Əliyev Lənkərandan Masallı rayonuna gəldi. Prezident İlham Əliyev Milli Olimpiya
Komitəsinin vəsaiti ilə inşa ediləcək Masallı Olimpiya İdman Kompleksinin təməlqoyma mərasimində
iştirak etdi. Prezidentə məlumat verildi ki, burada idman oyunları, güləş, boks, ağır atletika və gimnastika
salonları, iki örtülü üzgüçülük hovuzu və iki tennis kortu tikiləcəkdir. Obyektin tikintisi 16 ay müddətində
başa çatdırılacaqdır.
Prezident İlham Əliyev Olimpiya İdman Kompleksinin tikintisinin başlanmasını bildirən vərəqi
imzaladı və onu kapsulun içərisinə qoyaraq obyektin bünövrəsinə atdı.
xxx
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Masallı rayonundakı "EMBA WOOD" mebel fabrikinin
yeni istehsal sahəsi ilə tanış oldu. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, ildə 45 min dəst yumşaq və
bərk mebel istehsal edən bu fabrikdə işçilərin orta əmək haqqı 320 min manat təşkil edir. Müəssisə "İSO9001" beynəlxalq keyfiyyət nişanına və bir sıra beynəlxalq sərgilərin diplomlarına layiq görülmüşdür.
xxx
Prezident İlham Əliyev Masallıdakı "Nur-M" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin yeni istehsal
sahələri ilə də tanış oldu. Bildirildi ki, 140 işçinin çalışdığı müəssisədə 320 torpaq mülkiyyətçisi ilə
imzalanmış müqavilə əsasında yüksək keyfiyyətli tərəvəz məhsullarından konservlər, habelə un
məmulatları - makaron, vermişel istehsal olunur.
İlham Əliyev müəssisə ilə tanışlıqdan sonra jurnalistləri maraqlandıran suallara cavab verdi.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Masallı şəhərinin mərkəzi meydanında rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə nitq söylədi.
xxx
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 9-da Cəlilabad şəhərinə gəldi. Rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri yolboyu dövlətimizin başçısını böyük hərarət və mehribanlıqla salamladılar.
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Prezident İlham Əliyev Cəlilabad rayonunun Alar kəndində 400 yerlik orta məktəb binasının
istifadəyə verilməsi və burada xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin büstünün açılış mərasimində
iştirak etdi.
Dövlətimizin başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin büstünün üzərindən ağ örtüyü götürdü və
mərasimdə nitq söylədi.
Sonra Prezident İlham Əliyev yeni istifadəyə verilmiş məktəbin kompüter otaqları, kimya
laboratoriyası və fənn kabinələri ilə tanış oldu, məktəbli idmançıların çıxışına tamaşa etdi.
Bununla da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikamızın cənub bölgəsinə səfəri başa
çatdı. İlham Əliyev həmin gün axşam Bakıya qayıtdı.
Azərbaycan.- 2004.- 10 noyabr.- №262.- S. 3.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın cənub bölgəsinə səfəri
Lənkəran şəhərində Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin abidəsinin açılış mərasimi
(8 sentyabr 2005-ci il)
Sentyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizin cənub bölgəsinə
səfəri başlanmışdır.
Prezident İlham Əliyev ilk olaraq Lənkəran şəhərinə gəldi. Şəhərin mərkəzi meydanına toplaşmış
on minlərlə sakin Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı böyük hörmət və ehtiramla,
hərarətli alqışlarla, gül-çiçəklə qarşıladı. Prezidenti qarşılamağa gələnlərin əllərində Azərbaycanın dövlət
bayraqları, ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin portretləri, respublikamızın rəhbərini
salamlayan şüarlar yazılmış transparantlar var idi.
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsinin
təntənəli açılış mərasimində iştirak etdi. Prezident İlham Əliyev şəhər icra hakimiyyəti binasının qarşısında
ucaldılmış abidənin üzərindən ağ örtüyü götürdü, heykəlin önünə gül dəstəsi qoydu. Azərbaycan
Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla da abidənin önünə gül dəstələri qoydular.
Tuncdan hazırlanmış və hündürlüyü 3,8 metr olan abidənin müəllifi Lənkəran Şəhər Rəsm
Qalereyasının direktoru Məmmədsadıq Axundovdur.
Mərasimi Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyoru, xalq artisti, Prezident
mükafatçısı Böyükxanım Əliyeva açdı.
xxx
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
-Əziz lənkəranlılar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, sizə öz dərin hörmət, məhəbbətimi bildirmək istəyirəm.
Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Bu gün Lənkəran şəhərində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
abidəsi açılır. Heydər Əliyevin müasir Azərbaycanın tarixində müstəsna xidmətləri var. Onun fəaliyyəti
nəticəsində ölkəmiz 1990-cı illərdə yaşanan böhrandan şərəflə çıxdı, inkişafa qədəm qoydu və 1993-cü
ildən indiyə qədər bu inkişaf yolu ilə inamla addımlayır. 1990-cı illərin əvvəllərinin çətin anları bizim
hamımızın xatirindədir. O vaxt ölkədə təkcə iqtisadi cəhətdən yox, eyni zamanda, siyasi cəhətdən hərcmərclik, xaos, anarxiya hökm sürürdü. Ölkəmizin gələcəyi, müqəddəratı aydın deyildi. Yalnız Heydər
Əliyevin qətiyyəti, onun siyasi biliyi, təcrübəsi və cəsarəti nəticəsində ölkəmiz bu çətin dövrdən şərəflə
çıxdı və indi Azərbaycan bölgədə və dünyada ən sürətli inkişaf edən ölkədir.
Mən Lənkəranda dəfələrlə olmuşam və hər dəfə buraya gələndə yenilik görəndə, abadlıq, quruculuq
işlərinin getdiyini görəndə çox sevinirəm. Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanın hər bir yeri inkişaf etsin,
hər bir bölgəsi, rayonu daha da sürətlə abadlaşsın və insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Bunu etmək üçün,
şübhəsiz ki, ilk növbədə ölkəmizin iqtisadi potensialı möhkəm olmalıdır. 1990-cı ilin ortalarında,
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik bərqərar olunandan sonra başlamış iqtisadi islahatlar bu gün öz
nəticələrini verməkdədir.
Əgər o islahatlar aparılmasaydı və bu gün davam etdirilməsəydi, biz istədiyimizə nail ola
bilməzdik. Hər bir ölkənin gücü onun iqtisadi potensialına bağlıdır. Azərbaycanda gedən inkişaf prosesləri
deməyə əsas verir ki, biz yaxın zamanlarda ölkəmizi zəngin, qüdrətli dövlətə çevirəcəyik. Sosial
problemlərin həlli üçün, müdafiə potensialının güclənməsi, ölkəmizin beyənlxalq miqyasda daha da
möhkəm yerini tutması üçün iqtisadi amillər çox mühüm rol oynayır. Ona görə təsadüfi deyildir ki, biz əsas
diqqətimizi bu məsələlərə yönəldirik və son iki il ərzində görülmüş işlər nəticəsində ölkəmiz iqtisadi
cəhətdən sürətlə inkişaf etməyə başladı. Bu ilin səkkiz ayında Azərbaycan iqtisadiyyatında artım 20 faiz
olmuşdur. Bu, dünyada misli görünməmiş göstəricidir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin iqtisadiyyatı ildə
2-3 faiz artır. Azərbaycan iqtisadiyyatı isə səkkiz ayda 20 faiz artıbdır. Sənaye potensialı isə 23 faiz artıbdır.
Bu, əlbəttə ki, statistik göstəricilərdir. Amma, eyni zamanda, bu göstəricilər həyatda da öz əksini
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tapmaqdadır. Son illər ərzində sosial məsələlərə göstərilən diqqət maaşların, pensiyaların, tələbələrin
təqaüdlərinin qaldırılmasına imkan yaradıbdır. Tələbələrin təqaüdləri 2,5 dəfə qaldırılıbdır. Orta əmək
haqqı sürətlə qalxır. Minimum əmək haqqı son iki il ərzində 3 dəfə artırılıb və oktyabrın 1-dən
Azərbaycanda minimum əmək haqqı 150 min manat olacaqdır. Ancaq bu da son hədd deyildir. Biz bilirik
ki, ölkədə çoxlu problemlər var, sosial problemlər var. Onların ən əsası işsizlik və yoxsulluqdur. Əminəm
ki, bu istiqamətdə görülən işlər yaxın gələcəkdə hər iki məsələnin aradan qaldırılmasına imkan verəcəkdir.
Azərbaycanda keçən ilin fevral ayında başlanmış regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının
icrası indiyədək 300 minə qədər yeni iş yerinin açılmasına imkan yaradıb və onların əksəriyyəti daimi iş
yeridir. Hansı başqa ölkədə qısa müddət ərzində 300 min yeni iş yeri açılıbdır? Azərbaycanda iki il bundan
əvvəl yoxsulluq səviyyəsində, şəraitində yaşayan insanların sayı 50 faiz idi. İndi 40 faizdir. Əlbəttə, bu da
çoxdur, amma gələn il yəqin ki, daha da aşağı düşəcək və nəticə etibarilə Azərbaycanda yoxsul adam
olmamalıdır. Biz elə bir dövlət, elə bir ölkə yaratmalıyıq, qurmalıyıq ki, Azərbaycanda hər bir vətəndaş
yaxşı yaşasın, rahat yaşasın, maddi problemlərlə üzləşməsin. Sosial problemlərin həlli üçün də imkanlar
yaransın. Bütün bu istiqamətlərdə biz çalışırıq ki, əlimizdən gələni edək, işlər daha da yaxşı getsin.
Bayaq dediyim kimi, mən Lənkəranda dəfələrlə olmuşam. Xatırlayıram, 2004-cü ilin yanvar ayında
burada qəza baş verərkən də gəldim və vəziyyətlə tanış oldum, zərər çəkmiş insanlara xəstəxanada baş
çəkdim və gördüm ki, bu xəstəxananın səviyyəsi o qədər də yaxşı deyidir. Yəni təkcə burada deyil,
Azərbaycanın bütün bölgələrində xəstəxanaların çox böyük təmirə ehtiyacı var. Bu da təbiidir. Çünki uzun
illər, iqtisadi imkanımız olmayan dövrdə, sosial məsələlərə diqqət, vəsait ayırmaq çətin idi.
Ancaq bu gün vəsait var və biz də bunu etməliyik. Bildirmək istəyirəm ki, bu gün Lənkəranda yeni
diaqnostika və müalicə mərkəzinin təməl daşının qoyulması mərasimi keçiriləcəkdir. Mən şübhə etmirəm
ki, yaxın zamanlarda Lənkəranda ən yüksək standartlara cavab verən müasir xəstəxana inşa ediləcəkdir.
Burada həm gözəl, müasir avadanlıq olacaq, həm də xəstələr üçün bütün şərait yaradılacaqdır. Eyni
zamanda, bu yaxınlarda mənim təşəbbüsümlə qəbul edilmiş qərara əsasən, Lənkəranda yeni aeroportun
tikintisi də nəzərdə tutulubdur. Bilirsiniz ki, vaxtilə Lənkəranda aeroport var idi və fəaliyyət göstərirdi.
Amma son illər ərzində faktiki olaraq işləmir. Hesab edirəm ki, yeni müasir aeroportun tikilməsi də
Lənkəranın, bu bölgənin inkişafına böyük təsir göstərəcəkdir. Bütün bunları biz edəcəyik.
Yenə də deyirəm, qarşıda duran bütün planların həyata keçirilməsi üçün iqtisadi potensial
yaranmalıdır. Azərbaycanın büdcəsi ildən-ilə artır. 2004-cü ildə 1 milyard 500 milyon, 2005-ci il 2 milyard
200 milyon dollar idi. 2006-cı ildə isə bizim büdcəmiz ən azı 3 milyard 500 milyon dollar olacaqdır. Hələ
dəqiqləşdirmə gedir və bəlkə biz bundan da artıq rəqəmə çıxacağıq. Bu, nəyi göstərir? Onu göstərir ki,
ölkədə inkişaf var. Ölkənin maddi vəziyyəti yaxşılaşır və belə olan halda bütün mövcud problemlər öz
həllini tapacaqdır.
Elektrik enerjisi ilə təminat yaxşılaşmalıdır və bu gün Astarada yeni tikiləcək elektrik stansiyasının
təməlqoyma mərasimi keçiriləcəkdir. Stansiya 90 meqavat elektrik enerjisi istehsal edəcəkdir ki, bu da
bölgənin təchizatına böyük kömək olacaqdır. Bu il və gələn il Azərbaycanın bütün bölgələrində belə
stansiyalar tikiləcəkdir. Yerlər də müəyyən olunubdur. Mən göstəriş verdim ki, ilk növbədə bu stansiya ilin
sonuna qədər Astarada tikilsin. Bu məsələlər öz həllini tapmalıdır.
Əgər biz Azərbaycanı zəngin dövlət kimi görmək istəyiriksə, bunları etməliyik və edəcəyik. İqtisadi
potensialın möhkəmlənməsi Azərbaycanda bütün başqa məsələlərin həlli üçün gözəl şərait yaradacaqdır.
İlk növbədə, ölkədə siyasi islahatların aparılması daha da sürətlə gedəcəkdir. Azərbaycanda
demokratikləşmə proseslərinin sürətlənməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan bu ilin
noyabrında keçiriləcək parlament seçkilərinin əhəmiyyəti çox böyükdür. Seçkilərə hazırlığın birinci
mərhələsi başa çatdı və çox uğurla başa çatdı. 2 mindən artıq adam öz namizədliyini irəli sürdü və
qeydiyyata alındı. Bu, bir daha onu göstərir ki, insanlarda seçkilərin ədalətli keçirilməsinə inam var.
Əgər bu inam olmasaydı, 2 min adam öz namizədliyini qeydiyyata aldırmazdı. Müqayisə üçün deyə
bilərəm ki, 2000-ci ilin parlament seçkilərində namizədlərin sayı 400 nəfər idi. İnam var, iradə var və belə
olan halda, mən şübhə etmirəm ki, seçkilərin ədalətli keçirilməsi mümkün olacaqdır. Azərbaycan xalqının
iradəsi öz əksini tapacaq, xalqımız istədiyi namizədə səs verəcəkdir. Ümid edirəm ki, yeni seçiləcək
parlament Azərbaycanda qanunvericilik bazasının təkmilləşməsində mühüm rol oynayacaqdır. Yeni,
mütərəqqi qanunlar qəbul olunacaq ki, bu da öz növbəsində bizim həyatımızın hər bir sahəsinə təsirini
göstərəcəkdir.
Bilirsiniz ki, mən bölgələrin inkişafına çox böyük diqqət göstərirəm. Bölgələrə səfərlərim də bu
məqsədi daşıyır. İstəyirəm və bu, mənim siyasətimdir ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsi, hər bir rayonu
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inkişaf etsin. Yaxşı yollar salınsın, elektrik xətləri, qaz, su xətləri çəkilsin, xəstəxanalar, məktəblər,
infrastruktur obyektləri tikilsin. Azərbaycan belə, hərtərəfli inkişaf etməlidir. Bizim iqtisadiyyatımız da
hərtərəfli inkişaf etməli və çoxşaxəli olmalıdır, bölgələrimiz də inkişaf etməlidir. Ümid edirəm ki, aparılan
siyasət bizə imkan verəcək ki, qarşıda duran bütün vəzifələr öz həllini tapsın.
Mən 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində Lənkəranda olarkən burada Olimpiya İdman
Kompleksinin açılışında sizə müraciət edərək demişdim ki, əgər mənə etimad göstərsəniz, əlimdən gələni
edəcəyəm ki, öz doğma xalqıma, vətənimə ləyaqətlə xidmət edim və qarşıda duran problemlərin həllində
fəal iştirak edim. Sizə deyə bilərəm ki, keçən dövr ərzində qarşıya qoyulmuş bütün məsələlər öz həllini
tapıb, yaxud da tapmaqdadır. İstər daxildə, istər xarici siyasətdə elə bir məsələ, verilən vəd, yaxud da söz
yoxdur ki, həyatda təsdiqini tapmasın. Bütün sahələrdə - Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə rolunun
yüksəlməsində, ölkədə ictimai-siyasi asayişin bərpa olunmasında və qorunmasında.
Əlbəttə ki, bizi ən çox narahat edən torpaqlarımızın işğal altında olmasıdır. ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi öz həllini tapmalıdır. Bilirsiniz ki, biz böyük
səylər göstəririk, uğurlu siyasi-diplomatik addımlar atırıq. Amma nəticə yoxdur. Nəticə də ona görə yoxdur
ki, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi məsələnin sülh yolu ilə öz həllini tapmasına imkan vermir. Biz
hələ ki, sülh prosesinə ümid edirik. Ümid edirik ki, biz problemi danışıqlar yolu ilə həll edə biləcəyik.
Ancaq, eyni zamanda, biz hərbi potensialımızı da möhkəmlətməliyik və bunu edirik.
Müqayisə üçün sizə deyə bilərəm ki, 2004-cü ildə bizim hərbi büdcəmiz 175 milyon dollar idi,
2005-ci ildə bunu 300 milyon dollara çatdırdıq. 2006-cı ildə isə bizim hərbi büdcəmiz 600 milyon dollar
olacaqdır. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, biz güclü hərbi və müdafiə potensialı yaradırıq və düşmən
bilməlidir ki, istənilən anda Azərbaycan ordusu öz doğma torpaqlarını azad etməyə qadirdir. Bu siyasət
bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Ermənistan üzərində hərbi üstünlüyümüz artıq mövcuddur. Eyni
zamanda, biz bunu daha da möhkəmlətməliyik.
Bir sözlə, əziz dostlar, sizə demək istəyirəm ki, bizim siyasətimiz çox şəffafdır, çox aydındır və
Azərbaycan xalqının gələcəyinə və bu gününə xidmət edir. Görülən bütün işlər bizə ümid verir ki,
istədiyimizə nail olacağıq. Ölkəmizi həm iqtisadi, siyasi və hərbi cəhətdən, həm də sosial məsələlərin həlli
baxımından irəliyə aparacağıq. Biz hamımız bunu etməliyik. Azərbaycan xalqı bunu etməlidir və biz bunu
edəcəyik. Mən bir daha sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, öz hörmət və məhəbbətimi ifadə edir, hər
birinizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.
Sağ olun.
AZƏRTAC
2005, 8 sentyabr
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Lənkəranda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin təməli qoyulmuşdur
Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir
(8 sentyabr 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, sentyabrın 8-də Lənkəran şəhərinin Tofiq İsmayılov
küçəsində Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti hesabına inşa ediləcək Müalicə-diaqnostika mərkəzinin təməlinin
qoyulması mərasimi olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. İnşaatçılar, lənkəranlılar
dövlətimizin başçısını böyük səmimiyyətlə qarşıladılar. Prezident İlham Əliyev onlarla görüşüb, hal-əhval
tutdu.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev respublikamızın rəhbərinə məlumat
verdi ki, yeni tibb müəssisəsi Avropa standartlarına uyğun, 2,7 milyon ABŞ dolları dəyərində avadanlıqla
təchiz ediləcəkdir. 2006-cı ilin birinci yarısında istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan Mərkəzdə 300 nəfər
daimi işlə təmin olunacaqdır. Burada cərrahiyyə, diaqnostika şöbələri də fəaliyyət göstərəcəkdir.
Prezident İlham Əliyev Mərkəzin binasının layihəsi ilə tanış oldu, onun müasir standartlara cavab
verməsi üçün müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını söylədi. Dövlətimizin başçısına bildirildi ki, burada
quraşdırılacaq avadanlıq Almaniyanın “Siemens” şirkətinin istehsalı olacaqdır. Əsasən böyrək
xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi üçün lazım olan avadanlıq isə dünyanın ən tanınmış, nüfuzlu
şirkətləri tərəfindən quraşdırılacaqdır. Mərkəz üçün əlavə 10 ədəd təcili tibbi yardım avtomobili
alınacaqdır.
İstilik, elektrik enerjisi və su təchizatı ilə bağlı hər cür şərait yaradılacaq Mərkəzdə oftalmologiya,
kompüter tomoqrafiyası, kardiologiya kabinetləri də fəaliyyət göstərəcəkdir.
Son bir ayda burada görülən işləri yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev tikintinin tezliklə
başa çatdırılmasının zəruriliyini bildirdi. Sonra dövlətimizin başçısı rəsmi təməlqoymanın rəmzi olan gilizi
bünövrəyə qoydu və ilk beton qarışığını tökdü, yeni müalicə ocağının xeyirli və uğurlu olmasını, xəstələrə
şəfa verməsini arzuladı.
AZƏRTAC
2005, 8 sentyabr
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Lənkəran hava limanı yenidən tikiləcəkdir
(8 sentyabr 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, sentyabrın 8-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Lənkəran hava limanına gəldi. Burada “Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserninin baş direktoru
Cahangir Əsgərov və aviatorlar dövlətimizin başçısını hörmət və ehtiramla qarşıladılar.
Konsernin baş direktoru yeni hava limanının maketi və layihəsi, görüləcək işlər barədə Prezidentə
məlumat verdi. Bildirildi ki, 40 hektardan çox ərazidə yerləşən Lənkəran hava limanı istismara yararsız
olduğuna görə tamamilə yenidən tikiləcəkdir. Bu, 150 milyard manata başa gələcəkdir. Beynəlxalq statusa
malik olması nəzərdə tutulan hava limanı müasir tipli avadanlıq və texnika ilə təmin ediləcəkdir. Uçuşenmə zolağının uzunluğu 3,3 min metr olacaqdır.
Bakıdan Lənkərana hava reysləri yeni alınmış “AN” tipli təyyarələr vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir.
Lənkəran hava limanından Moskvaya da birbaşa reys açılacaq, meyvə-tərəvəz və digər kənd təsərrüfatı
məhsulları daşınacaqdır.
Prezident İlham Əliyev layihənin yüksək standartlara cavab verdiyini vurğulayaraq, öz tövsiyə və
tapşırıqlarını verdi, bildirdi ki, gələcəkdə Lənkərandan Moskvaya sərnişin reyslərinin açılması da
mühümdür. Dövlətimizin başçısı ölkəmizdə artıq 4 beynəlxalq hava limanının olacağını yüksək
qiymətləndirdi və bunun Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən inkişafına dəlalət etdiyini vurğuladı. Azərbaycan
Prezidenti hava limanında tikinti işlərini həyata keçirən Türkiyənin “Zema” şirkətinin böyük təcrübəyə
malik olduğunu da xatırlatdı.
Prezident İlham Əliyev “Lənkəran aeroportunun sərnişin terminalının təməl daşı Azərbaycan
Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. 8 sentyabr 2005-ci il” sözləri yazılmış iri
qaya parçasının üzərindən örtüyü götürdü, tikinti işləri gedəcək əraziyə baxdı və ölkəmizdə bu cür hava
limanları şəbəkəsinin genişlənməsinin böyük fayda gətirəcəyini bildirdi.
AZƏRTAC
2005, 8 sentyabr
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“Xəzər-Lənkəran” futbol klubunun stadionu ilə tanışlıq
(8 sentyabr 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, sentyabrın 8-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “XəzərLənkəran” futbol klubunun yeni stadionunda tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. İdmançılar və
gənclər dövlətimizin başçısını stadionun girəcəyində böyük hörmətlə qarşıladılar.
Prezidentə məlumat verildi ki, “Palmali” şirkətlər qrupu tərəfindən tikilən stadionun 15 min
tamaşaçı üçün örtülü yerləri olacaqdır. Hazırda tikinti işlərində 300 nəfər inşaatçı çalışır. Burada 100 yerlik
mehmanxana da inşa ediləcəkdir. Stadion istifadəyə verildikdən sonra 150 nəfər daimi işlə təmin
olunacaqdır.
1957-ci ildə istifadəyə verilmiş və tamamilə yararsız vəziyyətə düşmüş stadionun yerində tikilən
idman qurğusu 4,5 hektar sahəni əhatə edir. Onun uzunluğu 108 metr, eni isə 72 metrdir ki, bu da beynəlxalq
standartlara uyğundur. Burada idmançılar üçün hər cür şərait yaradılacaqdır.
Stadionda 25 kvadratmetrlik işıq tablosu da quraşdırılacaqdır. İdman qurğusunda uşaq futbolunun
inkişafı üçün xüsusi meydança, tennis kortu da tikilib istifadəyə veriləcəkdir. Ümumiyyətlə, stadionun tam
tikintisi 15 milyon ABŞ dollarına başa gələcəkdir.
Prezident İlham Əliyev görülən işlərin əhəmiyyətini vurğuladı, tövsiyələrini verdi və bildirdi ki,
artıq Lənkəranda Olimpiya İdman Kompleksi də var və stadion da istifadəyə veriləndən sonra rayonda
idmanın inkişafı üçün gözəl şərait olacaqdır. Dövlətimizin başçısı “Xəzər-Lənkəran”ın güclü komanda
olduğunu və beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil etməsi üçün bu cür stadionun tikilməsinin
əhəmiyyətini vurğuladı.
Prezident İlham Əliyev görülən işləri yüksək qiymətləndirərək bir daha dedi ki, Lənkəranda
Olimpiya İdman Kompleksi var, stadion, hava limanı tikilir, dəniz limanı var. Lənkəran inkişaf edir,
arzumuz budur ki, komanda da yaxşı oyun göstərsin. Başqa idman növlərinin inkişafı üçün hər cür şərait
yaradılmışdır və gərək Lənkəran idmançıları beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil etsinlər.
Sonra Prezident İlham Əliyev idmançılarla, gənclərlə səmimi görüşdü. Gənclər onlara göstərilən
diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildirdilər.
AZƏRTAC
2005, 8 sentyabr
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Azərbaycan Prezidenti Hirkan Milli Parkının açılışında iştirak etmişdir
(8 sentyabr 2005-ci il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, sentyabrın 8-də Lənkəranda Hirkan Milli parkının açılış
mərasimi olmuşdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. Mərasimə toplaşanlar
dövlətimizin başçısını böyük səmimiyyətlə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev Milli parkın rəmzi açılışını bildirən qırmızı lenti kəsdi. Ekologiya və təbii
sərvətlər naziri Hüseynqulu Bağırov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2004-cü il 9 fevral tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış Hirkan Milli parkı Lənkəran və Astara
rayonlarının ərazisində yerləşir. Parkın sahəsi 21435 hektardır. Onun yaradılmasından əsas məqsəd həmin
ərazidə təbiətin kompleks şəkildə qorunması, Üçüncü dövrün relikt və endemik bitki növlərinin mühafizəsi,
Azərbaycanın “Qırmızı kitabı”na daxil edilmiş tipik flora və fauna növlərinin qorunub saxlanması, ətraf
mühitin monitorinqinin həyata keçirilməsi, ictimaiyyətin məlumatlandırılması, eləcə də tədqiqatlar, turizm
və istirahət üçün şərait yaratmaqdır. Hirkan Milli parkının ərazisinin çox hissəsini meşələr, sıra dağlar əhatə
edir. Buranın yayı quraq, payızı rütubətli, qışı isə mülayimdir. Park bitkilərin növ zənginliyinə görə
Qafqazda birinci yeri tutur. Bunların əksəriyyətinin adı Azərbaycanın “Qırmızı kitabı”na daxil edilmişdir.
Ərazidə kökü kəsilməkdə olan müxtəlif heyvanlar vardır. Ümumiyyətlə, ərazinin bitki aləminin zənginliyi
burada çoxsaylı heyvanların yaşaması üçün əlverişlidir. Burada bəbir, xallı maral, vaşaq, porsuq, çöl
donuzu, cüyür, yenot və digər heyvanlara rast gəlmək olar. Hirkan Milli parkı özünün nadir təbiət abidələri
ilə də məşhurdur. Burada 100-dən çox təbiət və mədəniyyət abidəsi var.
AZƏRTAC
2005, 8 sentyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə ölkəmizin cənub bölgəsinin
sosial-iqtisadi inkişafına və problemlərinə həsr olunmuş müşavirə
(9 sentyabr 2005-ci il)
Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 9-da Lənkəranda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi
ilə ölkəmizin cənub bölgəsinin sosial-iqtisadi inkişafına və problemlərinə həsr olunmuş müşavirə
keçirilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müşavirəni giriş nitqi ilə açdı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
giriş nitqi
- Mənim ölkəmizin cənub bölgəsinə səfərim başa çatır. Bu gün və dünən burada vəziyyətlə, işlərin
gedişi ilə tanış oldum və bütövlükdə deyə bilərəm ki, bölgədə inkişaf sürəti çox yüksəkdir. Regional inkişaf
proqramı icra olunur, qarşıda duran vəzifələr öz həllini tapır və burada proseslər çox müsbət istiqamətdə
gedir. Yerli icra orqanları yaxşı işləyirlər, yaxşı nəticələr göstərirlər. Eyni zamanda, mərkəzi icra orqanları
da göstəriş alırlar ki, bu bölgəyə xüsusi diqqət olmalıdır, burada mövcud olan problemlər həll edilməlidir.
Bildiyimiz kimi, dünən və bu gün bölgənin hərtərəfli inkişafı üçün lazım olan tədbirlər görüldü.
Burada yeni elektrik stansiyasının təməli qoyuldu. Bu stansiya bütün bölgəni elektrik enerjisi ilə fasiləsiz
təmin edəcəkdir. Son müddət ərzində görülən tədbirlər nəticəsində elektrik enerjisi ilə təchizat xeyli
yaxşılaşıbdır. Demək olar ki, işıq sutka ərzində 20-22 saat verilir və bu, çox müsbət haldır. Amma biz elə
etməliyik ki, qış aylarında da elektrik enerjisi davamlı verilsin. Ona görə Astarada tikiləcək stansiyanın
əhəmiyyəti çox önəmlidir və o, bu ilin sonuna qədər tikilib istifadəyə verilməlidir.
Onu da demək istəyirəm ki, bu, Azərbaycanda gələn il quraşdırılacaq 5 stansiyadan biridir. İlk
növbədə, biz qərara gəldik ki, bu stansiya cənub bölgəsində tikilsin. Lənkəranda bütün bölgəyə xidmət
göstərəcək yeni Diaqnostika və müalicə. mərkəzinin təməli qoyuldu. Hesab edirəm ki, bu da əhalinin sosial
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün önəmli addımdır. Biz öz iqtisadi potensialımızı gücləndiririk. Ancaq
biz xalq üçün işləyirik və işləməliyik. Səhiyyə sisteminin təkmilləşməsi məsələləri də böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Qısa müddət ərzində, gələn ilin yayına qədər ən yüksək standartlara uyğun olan, müasir
avadanlıqla təchiz edilən xəstəxana istifadəyə veriləcəkdir.
Yolların çəkilməsi, məktəblərin tikilməsi, digər sosial infrastrukturun yaranması da böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlar bölgənin hərtərəfli inkişafına çox gözəl şərait yaradır. Bu inkişaf da artıq
göz qabağındadır. Problemlər də var. Biz bunları bilirik və mənim bölgələrə səfərlərimin əsas məqsədi də
məhz bundan ibarətdir ki, birinci tərəfdən, regional inkişaf proqramının icrası ilə tanış olum, gedən
prosesləri öz gözümlə görüm, digər tərəfdən, mövcud olan problemləri operativ şəkildə həll edək.
Əlbəttə, qəbul edilmiş və bütün ölkəmizi əhatə edən regional inkişaf proqramında məsələlərin
hamısını nəzər-də tutmaq qeyri mümkündür. Elə məsələlər var ki, orada öz əksini tapmayıb və elə
məsələlər də var ki, proqram qəbul olunandan sonra ortaya çıxıbdır. Əlbəttə ki, zona müşavirələrinin də
məqsədi məhz budur - proqramda öz əksini tapmayan, yaxud sonra ortaya çıxan məsələlərə də diqqət
göstərmək və bunları operativ şəkildə həll etmək.
Burada 5 rayonun icra hakimiyyətlərinin başçıları iştirak edirlər. Mən istərdim biz müzakirələrə
keçək və onlar görülmüş işlər haqqında qısa məlumat versinlər və mövcud olan ən əsas problemlər haqqında
danışsınlar. Biz sonra müvafiq qərarlar qəbul edəcəyik.
İndi isə söz verilir Lənkəran Şəhəri icra Hakimiyyətinin başçısı Zeynal Nağdəliyevə.
Lənkəran Şəhər icra Hakimiyyətinin başçısı Zeynal NAGDƏLİYEV dedi ki, cənab Prezident,
Lənkəranda Dövlət proqramının həyata keçirilməsi sahəsində müəyyən işlər görülmüşdür. Bilavasitə Sizin
diqqət və qayğınız, Lənkəranda mövcud olan problemlərin həllinə göstərdiyiniz dəstək buna imkan
vermişdir. Ölkənin hər yerində olduğu kimi, Lənkəranda da nəzərəçarpan dəyişikliklər baş vermişdir. Bu
da sosial gərginliyin aradan qaldırılmasına kömək etmiş, əhalinin əhval-ruhiyyəsində müsbət dəyişikliklərə
səbəb olmuşdur.
Göstərdiyiniz qayğıya görə Sizə camaatımızın, lənkəranlıların, xüsusilə də dağ kəndləri əhalisinin
minnətdarlığını çatdırıram. Rayonumuzun dağ kəndlərində uzun illər yol yox idi və bu da əhaliyə olduqca
böyük problemlər yaradırdı. Sizin tapşırığınızdan sonra zəruri olan vəsait ayrılmışdır. Lənkəranda təməlini
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qoyduğunuz diaqnostika mərkəzinin, aeroportun tikintisi cənub bölgəsinə Sizin əvəzsiz bir hədiyyənizdir.
Camaatımız bunu bilir, hər zaman qayğınızı hiss edir.
2003-cü il yanvarın 29-da Lənkəranda baş verən qəzadan sonra Sizin birbaşa tapşırığınızla bütün
binalarda yoxlama keçirilmişdir və lazımi tədbirlər görülür. Sizin tapşırığınızla şəhərin abadlaşdırılması
üçün aldığımız 2,5 milyard manat vəsaitin artıq 1,5 milyard manatını istifadə etmişik. Lənkəran nurlu yerdir
və ona görə əsas problem olan su axan kanalları bərpa etmişik. Bu, şəhəri subasma təhlükəsindən xilas edir.
Şəhərin küçələrinin abadlaşdırılması bu il başa çatacaqdır.
İcra hakimiyyətinin başçısı bildirdi ki, son 25 ildə Lənkəranda cəmi 9 məktəb tikilmişdir. Son
ilyarımda isə Heydər Əliyev Fondu tərəfin-dən 7 məktəbin inşasına başlanmışdır. Ümumiyyətlə, Dövlət
Proqramının yerinə yetirilməsi nəticəsində 2003-cü il oktyabrın 1-dən 2005-ci il sentyabrın 1-dək
yaradılmış müəssisələrdə 1996, fəaliyyəti bərpa olunmuş müəssisələrdə 120 və digər tədbirlərin həyata
keçirilməsi sayəsində 11159 iş yeri açılmışdır. Proqramın həyata keçirilməsi nəticəsində 24 min iş yeri
açılmasını nəzərdə tutmuşduq. Amma təkcə artıq tamamlanmaqda olan süd zavodu və "Azərsun" şirkətlər
qrupunun Lənkəranda həyata keçirdiyi layihə əsasında tikilən rayonlararası baza, əlillərin bərpa mərkəzi,
stadion, dəniz limanı imkan verəcək ki, bu ilin sonuna biz bu rəqəmi təxminən 1,5 dəfə artıraq. Ən əsası da
odur ki, bunlar daimi iş yerləri olacaqdır. 2005-ci ilin birinci yarısında rayonda ümumi sahəsi 12325
kvadratmetr olan yeni fərdi yaşayış evləri tikilmişdir ki, bu da əhalinin rifah halının yaxşılaşdığını göstərir.
2004-cü ildən bəri fərdi yaşayış evlərinin tikintisi 4 dəfə artmışdır.
Rayonun problemlərinin həlli üçün bütün potensial imkanlar səfərbər edilir. Kənar-da yaşayan
lənkəranlılar da kömək göstərirlər. İcra hakimiyyətinin başçısı dedi ki, bütün işlərimizin əsasında
Prezidentin qəbul etdiyi qərarlar və bizim qarşımızda qoyduğu tapşırıqlar durur. 2003-cü il 24 noyabr tarixli
fərmandan irəli gələn tapşırığa əsasən, əhalini narahat edən məsələlərə, müraciətlərə daha həssaslıqla
yanaşılır. Son 6 ayda şəhər icra hakimiyyətində 5402 vətəndaş qəbul edilmişdir. Bu müddətdə icra
hakimiyyətinə ünvanlanmış məktubun sayı 56,5 faizdən 80,9 faizə çatmışdır. Bu bilavasitə yerlərdə
əhalinin Sizin həyata keçirdiyiniz siyasətə inamının artması ilə bağlıdır. Daxil olmuş müraciətlərin təhlili
əhalinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşmasın-dan xəbər verir. Belə ki, müraciətlərin böyük əksəriyyəti fərdi
ev tikintisi, sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün torpaq. sahələrinin ayrılması, icarəyə verilməsi məsələləri ilə
bağlıdır. Digər mühüm cəhət də şikayətlərin azalmasıdır. Yarım ildə daxil olmuş 3225 müraciətin cəmi 98i, yəni 3 faizi şikayətdir. Bu da onu göstərir ki, sosial problemlərin həllində Sizin həyata keçirdiyiniz siyasət
əhali tərəfindən razılıqla qarşılanmışdır.
Zeynal Nağdəliyev bir sıra problemlərdən də danışaraq bildirdi ki, Lənkəran şəhərində əhalinin
sayı 59 min nəfərə çatmışdır. 1960-cı illərdə tikilmiş su və kanalizasiya sistemləri isə 20 min əhaliyə
nəzərdə tutulmuşdur. Bu məsələ DÖvlət proqramına daxil edilmişdir və "Azərsu" ilə danışıqlar aparılır.
Onlar mütəxəssislər göndərmişlər. Bu məsələdə kömək göstərilməsini istəyirik.
Qaz təchizatında da problem var. Yay mövsümündə gündə 50 min kubmetr qaz alır, 8650
abonentdən 6600-nü təchiz edə bilirik. Biz layihə hazırlamışıq, 117 kilometr xəttin çəkilməsinə ehtiyac
vardır. Qış dövründə gündə 300-350 min kubmetr qaz ala bilsək, bu, Lənkərana əvəzsiz kömək olardı.
Lənkəranın problemlərindən biri də turizmlə bağlıdır. Sizin tapşırığınıza əsasən müvafiq işlər
görmüşük, layihələr işlənib hazırlanmışdır. Lənkəranda turizmin, kurort-sanatoriya sisteminin inkişafı
Dövlət proqramına daxil edilmişdir. "istisu" pansionatının yenidən qurulması, turizm bazalarının tikintisi
ilə bağlı bir neçə layihə işlənib hazırlanmışdır və Sizin dəstəyinizə ehtiyac vardır.
Z.Nağdəliyev qarşıdan gələn parlament seçkilərinə də toxunaraq dedi ki, seçki praktikasının
təkmilləşdirilməsinə dair sərəncamla icra hakimiyyəti strukturlarının üzərinə düşən bütün işlər görülür.
Əhalinin sərbəst toplaşması, təşviqat aparılması üçün müvafiq şərait yaradılmışdır. Seçkilərin yüksək
səviyyədə keçməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
Cənab Prezident, ümumiyyətlə, Siz Lənkəranın çətin, xoş günlərində həmişə bizə dayaq
olmusunuz. Sizi bir daha əmin edirəm ki, Azərbaycanın, xalqımızın gələcəyi üçün gördüyünüz bütün
işlərinizdə Sizin köməkçi-niz olacağıq.
Astara Rayonu icra Hakimiyyətinin başçısı Oqtay ABBASOV çıxışında vurğu-ladı ki,
respublikamızda ictimai-siyasi sabitliyin bərpası və iqtisadi tənəzzülün dayandırılması məhz ümummilli
lider Heydər Əliyevin dövrünə təsadüf etmişdir. Bu gün də həmin siyasət davam etdirilir, respublikamız
sürətlə inkişaf edir.
Cənab Prezident, Sizin təsdiqlədiyiniz sosial-iqtisadi inkişaf proqramı həyata keçirilir. Siz konserv
zavodunda oldunuz. Yerli sahibkarın öz vəsaiti hesabına tikdiyi 2 konserv zavodu istifadəyə verilmişdir.
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Həmin ərazidə süd zavodunun tikintisinə də başlanacaqdır. Rayonda abadlıq işləri də geniş vüsət almışdır.
Təhsilə böyük diqqət yetirilir. Rayonda 9 yeni məktəb, o cümlədən Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti ilə 3,
daxili imkanlar hesabına 4 məktəb tikilir. Çalışacağıq ki, bu il onları istifadəyə verək.
İcra hakimiyyətinin başçısı dedi ki, rayonda 38 fermer təsərrüfatı yaradılmışdır. Bunlardan 13-ü
heyvandarlıqla, 25-i sitrus bitkiləri becərməklə və çayçılıqla məşğuldur.
"Azərsun Holdinq" şirkətlər qrupu çayçılıq sahəsində çox böyük işlər görür, artıq 15 hektar torpaq
sahəsi alıblar. Çayçılığın inkişaf etdirilməsi üçün daha 5 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır.
Natiq problemlərdən danışaraq dedi ki, Astara rayonunun ən böyük problemlərindən biri kəndarası
yolların və dağ yollarının vəziyyətidir. Onların təmirə çox böyük ehtiyacı var. Rayonun üç yaşayış
məntəqəsinə - Astara şəhərinə, Sərab və Ərçivan kəndlərinə qaz verilir. Şəhərin 18 minə yaxın əhalisinin
təxminən 60 faizi qazla təmin olunur. 9 minə yaxın əhalisi olan Ərçivan kəndində də camaatın tam 60 faizə
qədəri qaz alır. Daxili imkanlarımız hesabına yeraltı qaz xətlərini üstə çıxarıb təmir edirik. Lakin bu sahədə
Sizin köməyinizə ehtiyac vardır.
Ən böyük problemlərdən biri də Xəzər dənizi ilə bağlıdır. Astara rayonunun Xəzər dənizi ilə 18
kilometr sərhədi var. Artıq su şəhərə - dəmir yoluna yaxınlaşmaqdadır. Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən bizə
daim kömək göstərilir, ancaq orada əsaslı işlər görülməlidir.
Astarada olan yaşayış binalarının çoxu SSRİ vaxtında tikilmiş, bəziləri yarımçıq istifadəyə
verilmişdir. Bu binaların mərkəzləşmiş kanalizasiya xətti yoxdur.
Dənizin səviyyəsinin qalxması ilə əlaqədar yay vaxtı şəhərdə içməli su problemi yaranır. 1988-89cu il-lərdə, hətta 1980-ci illərin əvvəlində Astarada tədqiqat aparılmışdır. 48 kilometr aralıda böyük bulaq
var, əgər oradan su çəkilsə, həm Astara şəhərini, həm də bəzi qəsəbələri içməli su ilə təmin etmək olar.
O.Abbasov daha sonra dedi ki, cənab Prezident, Siz dünən modul tipli elektrik stansiyasının
təməlinin qo-yulması mərasimində iştirak etdiniz. Fürsətdən istifadə edərək, bu stansiyanın və qazkompressor stansiyasının Astara rayonu ərazisində tikilməsinə görə bütün astaralılar adından Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm. Əmin olun ki, bütün astaralılar var qüvvəsi ilə çalışacaq ki, Sizin tövsiyə və
tapşırıqlarınız yerlərdə həyata keçirilsin.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində görülən işlərdən danışan icra
hakimiyyətinin başçısı bildirdi ki, Astarada 2400 daimi iş yeri açılmışdır. Mövsümi iş yerlərinin sayı isə
7400-ə yaxındır. Sahibkarlığın inkişafı, iş yerlərinin sayının artırılması və əhalinin sosial rifahının
yaxşılaşdırılması üçün bütün imkanlardan istifadə olunacaqdır.
İlham ƏLİYEV: Qaz təchizatı, ümumiyyətlə, çox ciddi problemdir. Bu, öz həllini tədricən tapır,
amma hələ ki, biz bunu tam şəkildə həll edə bilmirik. ilk növbədə, qazın həcminin az olmasına görə. Çünki
Azərbaycanda 4 milyard kubmetr qaz hasil edilir, təxminən 4 milyard 500 milyon kubmetr də idxal olunur.
Amma bu, yenə də çatmır. Bizim hələlik əlavə imkanımız yoxdur. idxal qazını da 4 milyard 500 milyon
kub-metrdən artıq ala bilmirik. Ona görə yox ki, bizim pulumuz yoxdur. Pulumuz var, qaz yoxdur. Ona
görə, indi bizim ümidimiz "Şahdəniz" qaz yatağının işlənilməsinə, eyni zamanda, "Azəri" yatağından
çıxarılan səmt qazının artırılmasınadır. Hər iki layihə Azərbaycana əlavə qazın verilməsini təmin edəcək
və ondan sonra yəqin ki, qaz problemi aradan qaldırılacaqdır.
Ancaq elektrik enerjisi ilə təchizat daha sürətlə yaxşılaşır. Yaz-yay aylarında, ümumiyyətlə,
problem yoxdur. Çalışmalıyıq ki, qış aylarında da olmasın. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində modul tipli
elektrik stansiyalarının tikintisi, 500 meqavatlıq Sumqayıt buxar-qaz qurğusunun, Bakıda "Şimal-2"
elektrik stansiyasının tikintisi bu problemin aradan qaldırılmasına imkan yaradacaqdır. Eyni zamanda,
bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda "Azəristiliktəchizat" Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldı və o, istilik təchizatı
problemləri ilə məşğuldur. Məqsəd qoyulubdur ki, gələn ilin sonuna qədər Bakıda istilik təchizatı problemi
tamamilə aradan qaldırılsın. Yeni texnologiyalar tətbiq olunacaq, mən bu məsələ ilə çox ciddi məşğulam
və müvafiq göstərişlər verilibdir. Məhəllədaxili müasir qazanxanalar quraşdırılacaq və beləliklə, hər bir
məhəllə muxtar şəkildə, rejimdə istiliklə təmin olunacaqdır. Birincisi, bu, problemi aradan qaldıracaq,
ikinci tərəfdən isə, elektrik enerjisinə tələbat o qədər də çox olmayacaq, xüsusilə qış aylarında bu qıtlıq
aradan qaldırılacaqdır.
Əlbəttə ki, bu məsələlər indi bizi ən çox narahat edən məsələlərdir. Çünki ölkə inkişaf edir,
iqtisadiyyat inkişaf edir, yeni müəssisələr fəaliyyətə başlayır, yeni evlər tikilir, əhalinin rifah halı yaxşılaşır,
fərdi ev tikintisi çox sürətlə gedir. Hər bir ev tikiləndə onun qazı da, suyu da, işığı da olmalıdır. Bunu
çatdırmaq çətindir. Ancaq əminəm ki, bu problemlər həll ediləcəkdir. Sadəcə olaraq, bir az vaxt lazımdır.
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Lerik Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı Füzuli HACIYEV Prezidentə müraciətlə dedi ki, iki
gündür bütün leriklilər böyük təəssürat altındadır. Lənkəran – Lerik yolunun açılışı ilə bağlı sevincimizin
həddi-hüdudu yoxdur.
Bu tarixi hadisə ilə əlaqədar Sizə bütün leriklilərin minnətdarlığını bildirirəm. Dövlət proqramının
qəbulundan sonra bütün regionlarda olduğu kimi, bizdə də bu istiqamətdə müəyyən işlər görülür. Rayon
üzrə 10-15 əsas istiqamət müəyyənləşdirilmişdir və müvafiq iş gedir. Məhz bunun nəticəsidir ki,
rayonumuzda 5 il üçün nəzərdə tutulmuş 3500 iş yerin-dən 1000-i açılmışdır. Bunun da 70 faizindən çoxu
daimi iş yeridir. Təkcə Lənkəran-Lerik yolunun çəkilişi dövründə, bu neçə ay ərzində 500-dən çox adam
işlə təmin olunmuşdur. Bu, bizim rayon üçün çox böyük əlamətdar hadisədir.
Vaxtilə ümummilli lideri-mizin xüsusi tapşırığı və göstərişi ilə dağ rayonlarının inkişafına dair 14
illik bir proqram icra olunur. Bu proqram respublikanın 5 rayonunda, o cümlədən Lerikdə həyata keçirilir.
Təkcə bu proqram çərçivəsində 400 nəfərə yaxın adam işlə təmin edilmişdir. Bu, təkcə yerli əhalinin iş yeri
tapmasına yox, rayonda sosial infrastrukturun yaradılmasına, təmir işlərinə, məktəblərin tikilməsinə,
xəstəxanaların bərpa olunmasına, uşaq bağçalarının inşasına səbəb olur. Xüsusilə nəqliyyat və tikinti
materialları istehsalı, turizm, mineral suların istehsalı, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı yaxşı nəticələr
vardır.
Son iki-üç il ərzində Lerik-də 8 məktəbin, son altı ayda isə 5 məktəbin inşa edildiyini və sentyabrın
15-dək istifadəyə veriləcəyinin görünməmiş yenilik olduğunu vurğulayan F.Hacıyev bildirdi ki, əhalinin
maddi vəziyyəti, güzəranı günü-gündən yaxşılaşır. Miqrasiya məsələsində də dəyişiklik hiss olunur, yəni
əhalinin torpaqla təminatı onların rayonda qalmasına kömək edir. Xüsusilə də ucqar kəndlərdən köçmənin
sayı minimuma enmişdir. Bu, sosial-iqtisadi inkişafla bağlı görülən mühüm işlərin nəticəsidir və gələcəkdə
də da-vam etdiriləcəkdir.
İcra hakimiyyətinin başçısı xatırlatdı ki, 1980-ci illərin axırlarında İran islam Respublikası ilə
sərhəd-keçid məntəqəsinin açılmasına səy göstərilmişdir. Azərbaycanın sərhəd rayonlarının sakinləri
sadələşdirilmiş qaydada İrana gedirlər. Bizim camaat da bu imkandan istifadə edir. Ancaq onlar bundan
ötrü Lənkərana, oradan Astaraya və sonra irana gedirlər. Bu da müəyyən problemlər yaradır. Halbuki bizim
sərhəd kəndimizdən iranın Ərdəbil şəhərinə cəmi 29 kilometrdir. Bu məsələ həll olunarsa, rayonun yüksək
dağlıq ərazilərinin kənd təsərrüfatı, ticarət-iqtisadi əlaqələri inkişaf edərdi.
Başqa bir əsas məsələ, qazlaşdırma ilə bağlıdır. Lerikin füsunkar meşələri var və əhali yanacaqla
bağlı həmişə meşələrdən istifadə edir. Bu problem həll olunsa, meşələrin qırılmasının qarşısı alınardı.
Vaxtilə rayondaxili, rayonlararası yollar, xüsusilə Lerik-Kəlvəz sərhəd yolu, Lerik-Yardımlı, Lerik-Masallı
yolu dövlət yolları idi. Sonradan bunlar kənd yolları kimi rayonun tərkibinə verilib. İstərdik, sərhəd bölgəsi
olduğu üçün gələcəkdə bunlara dövlət yolu statusu verilsin.
İlham ƏLİYEV: Lənkəran-Lerik yolu rayon yolu hesab olunur?
Füzuli HACIYEV: Dövlət yoludur. Ondan sonra sərhədə qədər Kəlvəz kəndinədək yol var. Yəni
bu, dövlət yolu olarsa, gələcəkdə rayonumuzun iqtisadiyyatının inkişafına böyük təkan yaradar.
Cənab Prezident, Lerik kənd təsərrüfatı rayonudur, çoxlu masqaramız var. 25 min hektar
qışlaqlarımız var, başqa rayonlardan 20 illiyə bizə verilmişdi. Əhali indi də ondan istifadə edir, amma
müəyyən problemlərlə qarşılaşır. Yəni, artıq bunun hüquqi əsası yoxdur. Bu torpaqların bizə verilməsinin
müddəti 2000-ci ildə qurtarıbdır. Kənd təsərrüfatı texnikası ilə bağlı da çətinlik çəkirik. Xüsusilə taxıl biçini
zamanı kombaynlarla, şum traktorları, aqroservis xidməti ilə bağlı müəyyən problemlərimiz olur.
İcra hakimiyyəti başçısı vurğuladı ki, rayonda əhalinin əhval-ruhiyyəsi yüksəkdir. Lerik rayonunda
161 kənd var. Bunların 70-ə yaxını dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəklikdə yerləşir və buna görə
adamlar 20 faiz əlavə vəsait alırlar. İstərdik ki, əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması və miqrasiyanın
qarşısının alınması üçün bu əmsal 1200 metr yüksəklikdə yerləşən yaşayış məntəqələrinə də tətbiq edil-sin.
Məsələn, Lerik qəsəbəsi 1480 metr yüksəklikdədir.
İlham ƏLİYEV: 20 metr çatmır.
Füzuli HACIYEV: Bəli, 20 metr çatmır ki, adamlar 20 faiz əlavə vəsait alsın. Cənab Prezident,
mən xahiş edirəm ki, əgər gələcəkdə imkan olarsa, bu məsələdə bizə köməyinizi göstərəsiniz. Mən Sizə bir
daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
***
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İlham ƏLİYEV: Biz bütün məsələlərə baxacağıq, indi göstərişlər veriləcəkdir. Hündürlük
məsələsinə də baxarıq. Ümid edirəm ki, bu da öz müsbət həllini tapacaqdır. Buraxılış-keçid məntəqəsi
barədə biz sizinlə dünən söhbət etdik.
Əlbəttə, bu, insanlara da böyük əziyyət verir. Onlar gərək Lerikdən Lənkərana gəlsinlər,
Lənkərandan Astaraya getsinlər, oradan da İrana keçsinlər. Halbuki buradan, yaxın məsafədən keçə bilərlər.
Ona görə biz bu məsələyə gərək aydınlıq gətirək. Müvafiq göstərişlər veriləcəkdir, müvafiq orqanlar bu
məsələyə baxacaqlar. Əgər heç bir başqa fikir olmasa, biz bunu həll edərik.
Qazlaşdırma ilə bağlı məsələ də mənə tanışdır. Mən bilirəm, Azərbaycanda bir neçə rayon var ki,
ümumiyyətlə, orada heç vaxt qaz olmamışdır. Bunlardan biri Lerikdir, o biri isə Yardımlıdır. Mən bu
məsələ ilə 2001-ci il-də çox ciddi məşğul idim. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycana 2001-ci ilə qədər xaricdən
qaz gətirilmirdi. Ancaq Azərbaycanda çıxarılan qazdan istifadə edirdik. O da çatmırdı. Çünki onun böyük
hissəsi elektrik stansiyalarına gedirdi və əhaliyə qaz, faktiki olaraq, çox az verilirdi. Ancaq Bakı və bir neçə
rayon qazla təmin olunurdu.
2001-ci ildə biz yeni proqrama başladıq və onun da təşəbbüskarı mən olmuşdum. Rusiyadan 2001ci ildə 1 milyard kubmetr, ondan sonra 2 milyard kubmetr qaz idxal edirdik. Tədricən bu rəqəmi, həcmi,
artıraraq, 4 milyard , 500 milyon kubmetrə çatdırdıq. O vaxt da öyrəndim ki, Azərbaycanda Lerik və
Yardımlı rayonları qaz ala bilmir, çünki xətlər yoxdur. buraya gəlməmişdən əvvəl "Azəriqaz" Səhmdar
Cəmiyyətinin rəhbərinə göstəriş verdim ki, məsələ araşdırılsın və təkliflər verilsin ki, biz Lerikə və
Yardımlıya qaz xətlərini necə çəkək. Əlbəttə, bu, texniki cəhətdən çətin bir məsələdir. Çünki özünüz
bilirsiniz, burada relyef çox mürəkkəbdir. Həm texniki cəhətdən çətindir, eyni zamanda, çoxlu vəsait tələb
edən bir layihədir. Amma mən göstəriş verdim. Yaxın zamanlarda təkliflər hazırlanacaqdır. Mən ümid
edirəm ki, bu məsələ də öz müsbət həllini tapacaq və tapmalıdır. Çünki Azərbaycanda bütün rayonlar qazla
təmin edilməlidir. Hər halda, infrastruktur yaradılmalıdır. Ondan sonra qazın verilməsi onun həcmindən
asılı olacaqdır. Bayaq dediyim kimi, növbəti illərdə qazın həcmi həm Azərbaycanın özündə artacaq, həm
də, bəlkə, idxal imkanlarımız daha da genişlənəcək və beləliklə, biz bu məsələni həll edə biləcəyik.
"Aqrolizinq" Səhmdar Cəmiyyətinin yaranması da bir yenilikdir. Azərbaycanda bu praktika yox
idi. Mən bir müddət bundan əvvəl göstəriş verdim ki, araşdırsınlar, görək bizim kənd təsərrüfatında ən çox
problem yara-dan nədir. Dedilər ki, ən çox problem yaradan texnikanın olmaması, yaxud köhnəlməsi, bir
də gübrələrin olmamasıdır. "Aqrolizinq"in yaranmasının səbəbi də budur. Bu il büdcədə 100 milyard manat
nəzərdə tutulub, artıq xaricdən texnika alınıb və bu yaxınlarda bölgələr arasında paylanacaqdır. Gələn il
isə 150 milyard manat dəyərində texnika alınacaqdır. Lazım olarsa, biz bu məbləği də artırarıq ki,
texnikanın çatışmaması qısa müddət ərzində aradan qaldırılsın. Gübrə də alınacaq və paylanacaqdır.
Çünki bizim əhalimizin yarısı kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. Kənd təsərrüfatının inkişafı ölkəmiz üçün çox
vacibdir, bu sahədə böyük perspektivlər var. Biz bunu da həll etməliyik. Qalan bütün məsələlərin hamısına
baxılacaqdır.
* * *
Masallı Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı Oqtay ƏLİYEV çıxışında vurğuladı ki, hörmətli
cənab Prezident, Masallı rayonu bu günlər Sizin gəlişinizlə əlaqədar xoş təəssürat içindədir. Regionların
sosial-iqtisadi inkişafına dair Sizin təsdiq etdiyiniz proqrama uyğun olaraq rayonda çox böyük işlər
görülübdür. 2 kərpic zavodu, qazlı sular istehsal edən sexlər, iaşə və ticarət mərkəzləri, 8 şadlıq sarayı
tikilibdir. Ticarət mərkəzlərindən birində bu gün Siz oldunuz, orada 450-500 nəfər adam işlə təmin
edilmişdir. Bundan əlavə, mebel fabriklərimiz, kərpic zavodlarımız da var və onlarda əlavə sexlər yaradılır.
Dövlət proqramına uyğun olaraq, Masallı rayonunda 6 min daimi iş yeri açılmalıdır. İndiyədək 2291 daimi
iş yeri yaradılmışdır ki, onun da 976-sı son səkkiz aya təsadüf edir. Abadlıq işlərinə də diqqət artırılmışdır.
Heydər Əliyev prospekti tam abadlaşdırılıb, asfaltlaşdırılıb, müasir işıq dirəkləri qoyulubdur. 20 kilometr
sahəyə asfalt, bütün kəndarası yolların hamısına çınqıl döşənmişdir, qışda camaat yoldan əziyyət
çəkməyəcəkdir.
Sement zavodu, beynəlxalq avtovağzal tikiləcək, Heydər Əliyev adına 5 hektarlıq park tam
abadlaşdırılacaq, orada ulu öndərimizin heykəli ucaldılacaqdır.
Oqtay Əliyev bəzi problemlərə də toxundu və bildirdi ki, əsas məsələlərdən biri çayçılığın
bərpasıdır. Masallıda vaxtilə 11 min ton yaşıl çay yarpağı yığılır və bu sahədə 10 min adam işləyirdi.
İlham ƏLİYEV: indi nə qədər yığılır?
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Oqtay ƏLİYEV: İndi cəmi min ton yığılır. O da daxili imkanlarımız hesabına, büdcə vəsaitindən
istifadə etmədən bərpa olunmuş 50-60 hektar sahədən götürülür. Bilirsiniz ki, çay kolları 7-8 ilə məhsul
verir. Ona görə də bizə uzunmüddətli güzəştli kreditlər verilsə, bu məsələ həll olunar.
Qaz problemimiz də var, rayonun cəmi 30-40 faiz abonenti qazla təmin olunur ki, bu da azdır. Ona
görə də meşələrin qırılmasına və məhvinə gətirib çıxarır. Bunlar proqrama salınsa, yaxşı olardı.
İndi Masallı şəhərinin əhalisi 25 minə yaxındır. Lakin şəhərin kanalizasiya, su sistemi yoxdur. Suyu
maşınlarla gətirirlər. Ərkivan kəndindən 5,5 kilometr məsafədən su çəkmişik, ancaq o, üç yerə gəlib çatır,
camaat suyu oradan aparır. Bu işdə də köməyinizə ehtiyac duyuruq.
Qaz, elektrik sayğaclarının qoyulması da çox ciddi məsələdir. Sayğaclar qoyulsa, pul yığımı ilə
əlaqədar problemlər azalar.
İlham ƏLİYEV: Sizdə sayğac qoyulmur?
Oqtay ƏLİYEV: Başlayıblar, ancaq çox azdır. Qoyulsa, çox kömək edər və qənaətə gətirib çıxarar.
Cənab Prezident, kənd təsərrüfatında işləyən traktorlar köhnəlib və demək olar, sıradan çıxıbdır.
"Aqroli-zinq"in Masallıda məntəqəsi yaradılsa, fermerlər texnikanı icarə yolu ilə götürüb istifadə edərdilər.
İcra hakimiyyətinin başçısı rayonda turizmin inkişafından da danışdı, 6 böyük şirkətin fəaliyyət
göstərdiyini söyləyərək dedi ki, çoxlu kotteclər tikilib və istifadə olunur. Yer məsələsi ilə bağlı problem
yoxdur.
Söz verirəm ki, qarşımızda qoyduğunuz proqramlar Masallıda tam yerinə yetiriləcəkdir. Masallı
camaatı Sizi çox sevir, xarici və daxili siyasətinizi tam dəstəkləyir və axıra qədər də belə olacaqdır.
İlham ƏLİYEV: Qaldırdığınız məsələlər çox vacibdir və biz çalışırıq ki, bunları həll edək. Bu
məsələlər, demək olar ki, bütün rayonlarda mövcuddur. Əsas narahat edən məsələlər işıq, qaz, su,
kanalizasiya sistemi və kənd təsərrüfatı texnikasının çatışmamasıdır. Bütün bu məsələlərə, əlbəttə, çox
böyük diqqət göstərilir. Vaxt var idi ki, ümumiyyətlə Masallıya, bu bölgəyə qaz verilmirdi. Bu bölgəyə
qazın verilməsinin dayanması təxminən 1990-cı, yaxud 1991-ci ilə təsadüf edir.
O illərdən sonra 10 il ərzində qaz verilmədi. 2001-ci ildə biz Lənkəran, Masallı, Astaraya, sonra
o biri rayonlara - Cəlilabad, Biləsuvara qaz verilməsini bərpa etdik. Amma çatmır. Bunun da səbəbi
aydındır - qaz yoxdur. Bir var ki, nəyisə tez, qısa müddət ərzində eləmək olar, biz bunu edirik..
Elektrik enerjisi ilə bağlı problem də bizi çox narahat edir. Nə etdik? Qısa müddət ərzində .52 kiçik
həcmli, modul tipli elektrik stansiyasının alınmasına nail olduq. Büdcədən vəsait ayırdıq, heç bir kredit
götürmədik. Bu, çox böyük məbləğdir. Göstəriş verdim ki, 2006-cı ilin sonuna qədər 5 yerdə bu stansiyalar
tikilsin, birincisi də Astarada. Beləliklə, qısa müddət ərzində bu problem aradan qaldırılacaqdır. Sonra
Sumqayıt elektrik stansiyası, Bakıda "Şimal-2" elektrik, daha sonra Əli Bayramlı elektrik stansiyası
tikiləcəkdir. Bunlar 2-3 il vaxt aparacaqdır. Modul elektrik stansiyalarının tikilməsi qısa müddət ərzində bu
problemi aradan qaldırır.
Qaz təchizatında isə biz buna nail ola bilmirik. Çünki hasil olunan qaz çatmır, idxal qazı da azdır.
Biz Rusiya ilə bu il üçün 5,5 milyard kub-metr qazın alınması haqqında saziş bağlamışdıq. 5,5 milyard
kubmetr qaz bizi tam qane edəcəkdir. 4 milyard kubmetr də özümüz hasil edirik. Amma onlardan xəbər
gəldi ki, maksimum 4,5 mil-yard kubmetr qaz verə biləcəklər. Belə olan halda, 1 milyard kubmetr qaz
çatmır. Yalnız və yalnız "Şahdəniz" qaz yatağının işə düşməsi, "Azəri" yatağından səmt qazının hasilatının
artırılması bu məsələni həll etməyə imkan verəcəkdir.
Sayğaclar da quraşdırılmalıdır. Mən tamamilə razıyam və göstəriş vermişəm, həm qaz, həm elektrik
həm su sayğacları qoyulmalıdır. İnsanlar bilməlidir ki, nəyə görə pul verirlər. Mən demişəm ki, kimin
imkanı yoxdursa, qazın pulunu imkanı olanda versin. Çünki biz qazın qiymətini qaldırdıq. Amma elektrik
enerjisinin qiymətini qaldırmadıq. Ona görə bunun pulu necə verilirdisə, elə də verilməlidir, Daha, da çox
verilməlidir. Çünki az yığılır. Qonşu ölkələrdə yığım 100 faiz təşkil edir və hər kilovat saat elektrik
enerjisinin qiyməti bizdəkindən 2-3 dəfə yuxarıdır. Dollarla desək, Azərbaycanda əhaliyə qazın min
kubmetri 8 dollara satılırdı. Qonşu ölkələrdə 130 dollara satılır. Biz bunu qaldırdıq 48 dollara, yenə də
bizim, necə deyərlər, xərclərimizi ödəmir. Çünki biz Rusiyadan 62 dollara alırıq. Hansı ölkə 62 dollara alıb,
əhaliyə 48 dollara satır? Heç bir ölkə bunu etməz. Ancaq biz buna, necə deyərlər, ədalətli yanaşırıq. Amma
imkanlar artdıqca, indi maaşlar, minimum əməkhaqqı, pensiyalar qaldırılır, - əlbəttə, qazın pulu
ödənilməlidir. Amma adamlar bilməlidir ki, nəyə görə pul ödəyirlər. Ona görə sayğaclar tez bir zamanda
quraşdırılmalıdır.
Yardımlı Rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı Süleyman MİKAYILOV dövlətimizin başçısına
müraciətlə dedi ki, çox hörmətli cənab Prezident, Yardımlı rayonuna səfəriniz əhalinin böyük sevincinə
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səbəb olmuşdur. Ona görə rayonumuzun sakinləri adından Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Yardımlının
problemlərinin həllinə dair verdiyiniz tapşırıqların hamısı may ayından yerinə yetirilir. Tikiş və xalça
sexləri tam gücü ilə işləyir, müasir texnologiya və avadanlıqla təchiz olunubdur. Burada 150 nəfərə qədər
işçi çalışır. Ticarət mər-kəzində 110-a qədər işçi çalışır. Yeni açılan çörək sexi Türkiyədən gətirilmiş müasir
avadanlıqla təchiz olunub, burada 15 nəfər işləyir.
Heydər Əliyev küçəsində 260-dan çox müasir tipli işıq dirəkləri quraşdırılıbdır. 2200 yerlik, müasir
standartlara uyğun stadion istifadəyə verilib, Heydər Əliyev muzeyi yaradılıbdır.
Yardımlıda məktəblərlə bağlı çox böyük problem var idi, son zamanlar aradan qaldırılmışdır.
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 6 məktəb tikilmişdir, sentyabrın 15-də təhvil veriləcəkdir. 18 məktəb
daxili imkanlar hesabına yenidən tikilib və tam hazır vəziyyətdədir. 6 məktəbdə də müasir standartlara
uyğun təmir işləri aparılıbdır. Bütün bunların nəticəsində ümumilikdə rayonda 2100 adam işlə təmin
olunubdur.
Üç ayda rayonda 360 nəfər daimi işlə təmin edilmişdir. Yardımlının da su problemi var. Daxili
imkanlar hesabına artezian qurğuları almışıq, kəndlərdə quyular qazılır.
Cənab Prezident, bizim rayonda kadr çatışmazlığı var. 412 müəllim çatışmır. Şərait olmadığına
görə, uzaq dağ rayonu olduğu üçün gəlmirlər.
İlham ƏLİYEV: Gəlmək istəmirlər?
Süleyman MİKAYILOV: Heç kim gəlmək istəmir. Bu barədə Təhsil Nazirliyinə yazmışıq, bəlkə
bir kömək göstərdilər. 40-dan çox həkim çatışmır. Bu da problem olaraq qalır. Qaz problemi də var.
İlham ƏLİYEV: Yardımlıda qaz heç vaxt olmayıbdır.
Süleyman MİKAYILOV: Amma böyük problemdir. Meşələr qırılır.
İlham ƏLİYEV: Mən bunu dedim, göstəriş verdim, indi "Azəriqaz" təkliflər hazırlayır. Texniki
təklif hazır olan kimi, mən lazım olan vəsaiti. ayıracağam, həm Lerikə, həm də Yardımlıya qaz xətləri
çəkiləcəkdir.
Süleyman MİKAYILOV: Cənab Prezident, bizim elektrik enerjisi problemimiz də var. Elektrik
dirəkləri çox köhnədir. Külək olan kimi bir neçə gün kəndlər işıqsız qalır. Son vaxtlar daxili imkanlarımız
hesabına 20-yə yaxın transformator alıb quraşdırmışıq. "Bayva" ilə danışıqlar gedir. Bizə bu sarıdan Sizin
köməyiniz lazım olacaqdır. 35 min kilovoltluq Masallı-Yardımlı xətti sıradan çıxmaq üzrədir. İndi bəzi
müəssisələrin açılması ilə əlaqədar Yardımlı rayonuna yeni xətt çəkilsə, çox yaxşı olar.
Yardımlıda da sərhəd buraxılış-keçid məntəqəsinin açılması zəruridir. Çünki İranın böyük şəhəri
olan Ərdə-bilə 25 kilometrdir.
İlham ƏLİYEV: 25 kilo-metrdir?
Süleyman MİKAYILOV: Bəli.
İlham ƏLİYEV: Yol var?
Süleyman MİKAYILOV: Bəli, yaxşı yol deyil, amma var.
İlham ƏLİYEV: Yaxşı, biz bu məsələyə kompleks şəkildə baxarıq.
Süleyman MİKAYILOV:
Cənab Prezident, Sizin bütün daxili və xarici siyasətinizi dəstəkləyirik. Yardımlı camaatı həmişə
Sizə arxadır.
***
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müşavirədə yekun nitqi söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
yekun nitqi
- Yardımlı doğrudan da böyük sürətlə inkişaf edir. Mən bu gün vəziyyətlə tanış oldum. Çoxlu yeni
müəssisələr, binalar, sosial obyektlər gördüm, uşaq bağçası ən yüksək səviyyədədir, stadion təmir
olunubdur, məktəblər tikilir. Orada ağsaqqallarla söhbətdə də hiss elədim ki, bu işlərə nə qədər böyük rəğbət
var, onlar görülən işləri nə qədər yüksək qiymətləndirirlər. Qısa müddət-də, 3-4 ay ərzində o qədər iş
görülüb ki, bəlkə bunları 1-2 ilə görmək mümkün deyil. Bu, onu göstərir ki, iş olan yerdə nəticə də var və
insanlar da buna həmişə ədalətlə yanaşırlar. Əgər haradasa hansısa bir narazılıq varsa, deməli, onun səbəbi
var. Səbəb olmasa, heç kim irad tutmaz. Problemlər var və onlar gərək həll olunsun. İnsanlar hər şeyi çox

124

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

yaxşı bilirlər, hər şeyə çox düzgün qiymət verirlər. Yaxşı iş, yenilik, diqqət olanda bu, həmişə yüksək
qiymətləndirilir.
Mən demək istəyirəm ki, bu məsələlərə çox böyük diqqət göstərilməlidir. İnsanlarin şikayətlərinə
baxılmalıdır. və orada əks olunan məsələlər operativ qaydada həll olunmalıdır. Mən getdiyim bütün
rayonlarda məktublar, ərizələr alıram, öz nümayəndələrimi də orada qoyuram ki, məndən sonra da o
məktubları yığsınlar. Sonra bütün məktublara baxılır, təhlil olunur. Zeynal Nağdəliyev qeyd elədi, təhlil
apararkən görürsən ki, artıq ərizələrin məzmunu dəyişir, daha çox xahişə rast gəlinir, şikayətə yox. Kiminsə
xəstəsi var, xahiş edir ki, o, müalicəyə göndərilsin. Kiminsə tutaq ki, övladı instituta pullu bölməyə qəbul
olunub, pulu yoxdur ki, ödəsin. Xahiş edir ki, həmin pulu ödəməkdə ona köçmək olunsun. Bu da müsbət
haldır. Biz bütün məktublara reaksiya veririk, çalışırıq ki, məsələləri həll edək. O ərizəni, məktubu verən,
eşidəndə ki, başqasının məktubuna müsbət cavab verildi, məsələ həll olundu, uşağın müalicəsinə kömək
edildi, xəstə sağaldı, bu da insanlarda möhkəm inam yaradır. Nə qədər belə hallar var. O qədər elə məktublar
alıram. Həmin məktubları ürək ağrısı ilə oxuyuram. İndi uşaq, övlad xəstədir, müalicəsi mümkündür, amma
pul yoxdur. Biri var ki, müalicəsi yoxdur, indi nə edəsən? Amma müalicəsi olan halda, maddi çətinlikdən
uşağın əldən getməsi ilə necə barışmaq olar?!. Ona görə də biz hər bir məsələyə fərdi qaydada yanaşırıq və
onu həll edirik. Əlbəttə ki, insanlar bunu görəndə bu müraciətlərin sayı da çoxalır.
Amma sevindirici haldır ki, biz o məktublarda hansısa ədalətsizlik barədə şikayətə, yaxud
narazılığa çox nadir hallarda rast gəlirik. Bu da ölkədə gedən inkişafın, sosial şəraitin yaxşılaşmasının
təzahürüdür, əlamətidir. Əminəm ki, getdikcə bütün problemlər öz həllini tapacaq və Azərbaycanda
insanlar yaxşı, rahat yaşayacaqlar.
İş yerlərinin yaranması ən başlıca problemlərdən biridir. Mən ümid edirəm ki, görülən işlər
nəticəsində bir neçə ildən sonra biz işçi qüvvəsi axtaracağıq. Bu gün Masallıda kərpic zavodu ilə tanış
olarkən soruşdum, dedilər ki, fəhlə axtarırıq tapa bilmirik, başqa rayondan axtarırıq. Bəzən müəyyən bir
maaşa razı olmurlar, daha da yüksək maaş istəyirlər. Yəni, işsizlik tədricən aradan qaldırılır. ilyarım ərzində
300 min iş yerinin açılması 8 milyon əhalisi olan ölkə üçün böyük nailiyyətdir. Nəzərə alsaq ki, onların tam
əksəriyyəti daimi iş yeridir, de-məli, bu insanlar daimi işlə təmin olunurlar, yüksək maaş alırlar. Beləliklə,
Azərbaycanda işsizlik problemi və onunla bərabər yoxsulluq da aradan qaldırılacaqdır.
Yoxsulluğun səviyyəsi ilyarım ərzində 10 faiz aşağı düşübsə, gələn iki-üç il ərzində tamamilə aşağı
düşəcəkdir. Mən qarşıya vəzifə qoymuşam ki, Azərbaycanda yoxsul olmamalıdır. Əlbəttə, hər bir ölkədə
tənbəllər, işləmək istəməyən adamlar var. Belələri ən inkişaf etmiş ölkələrdə də vardır. Belə adamlar ya
evində, ya küçədə oturur, işləmir. Amma işləmək istəyən adam mütləq işlə təmin olunmalıdır. Açılan
fabriklər, zavodlar, yeni müəssisələr, yeni iş yerləri bu məqsədi güdür. Həm fəhlələr, eyni zamanda, ali
təhsilli insanlar işlə təmin olunmalıdırlar. Hər kateqoriya üçün də yeni imkanlar yaranır.
Bu baxımdan sahibkarlığın inkişafı çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu iş yerlərinin
əksəriyyəti özəl sektor-da yaranmalıdır. Sahibkarlığın inkişafına bizim ayırdığımız kreditlərin ildənilə
artırılması da bu məqsədi güdür. Sahibkarlara 2004-cü ildə 100 milyard, 2005-ci ildə 200 milyard güzəştli
kredit ayrılmışdır. 2006-cı ildə isə onlara 400 milyard güzəştli kredit ayrılacaqdır. Artıq bu kreditlər işləyir.
Biz həmin kreditlərin nəticələrini görürük. Məsələn, rayonlarda sərgilərdə, yaxud da əmək yarmarkalarında
olarkən görürəm, stendlər qoyulub və göstərilir ki, bax, alınan kreditin hesabına bu müəssisə yarandı, bu
turizm obyekti, bu fabrik tikildi. Pul, ilkin kapital, şərait yoxsa, sahibkar necə işləsin? Bir tərəfdən güzəştli
kreditlərin ayrılması, digər tərəfdən rayon icra hakimiyyəti orqanlarının sahibkarlara diqqətinin artması
məsələləri çox vacibdir. Bu mənim siyasətimdir və əlbəttə, yerlərdə də icra olunur. Həmişə deyirəm ki,
sahibkarlara problem yaratmaq olmaz, əksinə, kömək edin. Qoy, o, sahibkarlıqla məşğul olsun, varlansın.
Azərbaycanda zəngin adamlar çox olmalıdır, orta təbəqə yaranmalıdır. Hər bir Ölkənin inkişafını müəyyən
edən amillər bunlardır.
"Aqrolizinq" şirkətinin yaranmasının da məqsədi budur. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar
texnika, gübrə ilə təmin olunacaqlar. Qoy, o, bunun pulunu bir neçə ildən sonra, 5 ildən, 10 ildən sonra
qaytarsın, yenə qaytaracaq. Bu, önəmli deyil. Məqsəd texnikanı ona verib icarə haqqını tez almaqdan ibarət
deyil. Yox. Texnikanı ona verməkdən məqsəd onun fəaliyyətini genişləndirmək, yetişdirdiyi məhsulu
artırmaqdır. Beləliklə, bu həm sahibkarlığın, həm də ölkəmizin inkişafına böyük xidmət olacaqdır.
Mən qaz təchizatı məsələsinə toxundum. Amma demək istəyirəm ki, Astarada qaz-kompressor
stansiyasının tikintisi zamanı həm də Astara-Qazıməmməd magistral qaz kəməri də bərpa olundu. O, çox
yararsız vəziyyətdə idi və təzyiq də aşağı idi. indi təzyiq qalxıbdır. Əgər kifayət qədər qaz olarsa, cənub
bölgəsinə yüksək təzyiqlə qaz vermək mümkün olacaqdır.
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Kənd yollarının tikintisi də çox vacibdir və mən Bakıya qayıdarkən göstəriş verəcəyəm ki, beş
rayona rayondaxili yolların təmirinə vəsait ayrılsın. Bu vəsaitdən həm rayon mərkəzlərinin abadlığı üçün,
həm də kənd yollarının tikintisi üçün istifadə edin. Mən artıq bir neçə dəfə bu vəsaiti ayırmışam. Büdcədə
də bu var, amma bəzi hallarda büdcədə vəsait çatışmır. Beş rayona əlavə vəsait ayrılacaq, siz də bundan
səmərəli istifadə edin. Gələn il də əlavə ayrılacaq. Bu ilin sonuna qədər müəyyən edin ki, hansı kəndlərə,
rayon mərkəzlərinə gedən yolları təmir etmək lazımdır. Çünki yol inkişafdır, yol olmasa, inkişaf da
olmayacaqdır. Lənkəran-Lerik yolunu biz qısa müddətə bərpa etdik. Mən bilmirdim ki, bu yol bərbad
vəziyyətdədir. Ha-radan bilərdim? Dedilər ki, gedib-gəlmək mümkün deyildir. Səhv etmirəmsə, keçən ilin
sonunda, 2004-cü ildə Nazirlər Kabinetinin iclasında göstəriş verdim. Nəqliyyat Nazirliyi də çox yaxşı
səmərəli işlədi, qısa müddət ərzində biz bu məsələni həll etdik və dünən mən o yolu açdım. İndi 40-45
dəqiqəyə Lerikdən Lənkərana gedirlər.
Füzuli HACIYEV (Lerik Rayonu icra Hakimiyyətinin başçısı): Cənab Prezident, əvvəllər üç saata
gedirdilər.
İlham ƏLİYEV: Üç saata gedirdilər.
Görün, nə əziyyətlə gedilirdi. Hələ Lənkərana üç saata, bəs Lənkərandan sonra? Tutaq ki, Bakıya,
yaxud da başqa yerə. Yəni, elə məsələ yoxdur ki, həllini tapa bilməsin. Sadəcə olaraq, bu məsələləri
vaxtında qaldırmaq lazımdır. Biz də bunlara operativ reaksiya verməliyik. İndi insanlar rahat gedibgələcəklər. Həm də ki, bu, abadlıqdır, mədəniyyətdir. Azərbaycanın bütün yolları belə olmalıdır. özü də
mən göstəriş verdim ki, elə edin, bu yol Avropa standartlarına uyğun olsun. Yoxsa, deyərdilər ki, kənd
yoludur, rayona gedir. Amma yüksək səviyyədə elədilər. Yol işarələri, xətlər var, möhkəm dayaq divarları
tikildi. Kənd yollarına da vəsait ayıracağıq, siz səmərəli istifadə edin.
Bütövlükdə, işlər müsbət istiqamətdə gedir. indi mən qeyd elədim, Masallı-Yardımlı yolunun da
tikintisinə başlayacağıq və gələn ilin birinci yarısında o yol da Lənkərari-Lerik yolu səviyyəsində çəkiləcək,
orada gediş-gəliş daha da asanlaşacaqdır. Bunlar hamısı lazımlı məsələlərdir. Bu, ölkəmizin inkişafıdır.
Ölkəmizin qlobal problemləri var, makroiqtisadi problemləri var, sosial problemləri var.
Amma hər bir rayonun da öz problemləri var. Əgər hər rayonun problemi həll edilərsə, deməli,
bütün ölkənin problemləri həll olunacaq. Çünki ölkə rayonlardan ibarətdir. Ona görə mənim rayonlara
diqqətim, xüsusi qayğım bu məqsədi daşıyır. Bir tərəfdən, bu, belə də olmalıdır. Çünki bura Azərbaycandır.
Bütün rayonlar Azərbaycanındır və ölkəmiz hərtərəfli inkişaf etməlidir.
Digər tərəfdən, əgər hər bir rayonda məsələlər qaldırılsa, bunlar artıq müsbət şəkildə həll
olunacaqdır. Mən inanıram ki, biz buna nail olacağıq. Biz ki, belə sürətlə başladıq, cəmi ilyarım keçib
üstündən, regional inkişaf proqramı belə sürətlə icra olunur. Gələcəkdə bizim nə qədər vaxtımız var, nə
qədər işlər görəcəyik. Hələ Azərbaycana böyük və-saitlər gəlməyib, Bakı-Ceyhan gələn ildən fəaliyyətə
başlayacaqdır. Ancaq biz artıq bu il iqtisadi irəliləyişə nail olduq. Büdcəmizi 3,5 milyard dollara çatdırdıq,
ondan da çox olacaqdır. Hələlik bu, ilkin rəqəmdir, dəqiqləşmə gedir. Bəlkə də 3 milyard 600-700 milyon
dollar olacaqdır. Kimin ağlına gələ bilərdi? Azərbaycan büdcəsi uzun illər ərzində 1 milyard dollardan
yuxarı çıxmamışdı. 1 milyard dollara nail olanda sevinirdik ki, artıq Azərbaycan büdcəsi bu qədərdir.
Amma 2004-cü ildə 1,5 milyard dollar, 2005-ci ildə 2 milyard 200 milyondur. Yenə deyirəm, 2006-cı ildə
ən azı 3 milyard 500 milyon dollar olacaqdır. Ondan sonrakı illərdə daha da artacaqdır.
Bütün infrastruktur yeniləşməlidir, elektrik xətləri, qaz xətləri, su, kanalizasiya xətləri, yollar,
xəstəxanalar, məktəblər, mədəniyyət ocaqları. Əlbəttə, hərbi potensial, maaşlar, pensiyalar, tələbələrin
təqaüdləri artmalıdır. Haraya baxsan, hər yerdə irəliləyiş var. Özü də 3, 4, 5, 10 faiz yox, 30, 40, 50, 100,
200 faiz. Həm maaşların qaldırılması, həm büdcə xərclərinin artırılması, həm də ümumi inkişaf baxımından
çox sürətlə irəliləyirik.
Mən MDB-nin statistik məlumatlarını alıram. Hər rübdə bir dəfə göndərirlər, müqayisə edirəm.
Azərbaycan kimi sürətlə inkişaf edən ikinci bir ölkə yoxdur. Təkcə Müstəqil Dövlətlər Birliyində yox,
bütövlükdə, dünyada yoxdur. Hansı ölkədə 8 ayda iqtisadiyyat 20 faiz artır, yaxud da ki, sənaye 23 faiz
artır? Heç bir ölkədə! Avropa İttifaqının üzvü olan, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində, ildə iqtisadiyyat
1-2 faiz, ən yaxşı halda 3 faiz artır, ya artmır. Bunun da səbəbi var. Əlbəttə, orada potensial tam şəkildə
istifadə olunub, böyük inkişaf üçün artıq imkan yoxdur. Çünki onlar artıq o yolu keçiblər, bu, təbiidir.
Ancaq eyni zamanda, Azərbaycan kimi, tutaq ki, bizim səviyyədə olan ölkələrin inkişaf dinamikasını
götürün. Görərik ki, ümumi daxili məhsul 5 faiz, yaxud 7 faiz artır. 8 faiz olanda böyük nailiyyət kimi qəbul
edilir. Bizdə isə bu il 20 faizdən çox olacaq. Gələn il 30 faiz olacaq, ondan sonra artım daha da sürətlə
gedəcəkdir.
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Mən demək istəmirəm ki, biz bütün məsələləri həll etdik, hər şey yaxşıdır. Yox. Mən bütün
problemləri bilirəm və rayonlara səfərlərimin məqsədi də məhz budur ki, problemləri dərindən öyrənim.
Yaxşı təcrübəni də, çatışmayan cəhətləri də öz gözümlə görüm ki, yaxşısını tərifləyim, dəstəkləyim, pisini
də tənqid edim və nöqsanları göstərim. Ona görə mən real vəziyyəti yaxşı bilirəm. Bütün bu problemlərə
baxmayaraq, bizim siyasətimiz, atdığımız addımlar deməyə əsas verir ki, biz problemləri həll edəcəyik.
Seçkilər yaxınlaşır, artıq seçki kampaniyasının ikinci mərhələsinə başlanıbdır. Birinci mərhələ çox
yaxşı keçdi, heç bir problem olmadı. Bunu həm seçicilər görür, həm də deputatlığa namizədlər görür,
beynəlxalq təşkilatlar da bunu qiymətləndirir. 2 mindən çox namizəd var və hər biri üçün eyni şərait
yaradılmışdır. Qeydiyyat məsələsində heç bir problem yaranmadı. İndi təşviqat kampaniyası başlayıb və
yerli icra orqanlarından çox şey asılıdır. O mənada ki, bu prosesə müdaxilə etməsinlər. Asılıdır ona görə
yox ki, nəsə etməlisiniz. Yox, heç nə etməməlisiniz. Kənarda durmalısınız, seçki prosesinə müdaxilə
etməməlisiniz. Namizədlərə heç bir çətinlik yaratmamalısınız. Əksinə, çalışmalısınız ki, bütün namizədlərə
eyni şərait yaradılsın. Hamı eyni şəraitlə təmin olunsun. Harada ki, seçicilərlə görüşəcəklər, -qapalı şəraitdə,
yoxsa açıq havada, - bütün namizədlərə eyni şərait yaradıl-malıdır və heç bir müdaxilə olmamalıdır, sərbəst
toplaşma hüququ təmin edilməlidir. Mənim may ayında imzaladığım sərəncamın bütün bəndləri yerinə
yetirilməlidir və təşviqat kampaniyasının normal keçirilməsi üçün bütün şərait yaradılmalıdır.
Əlbəttə, seçkilər günü də eyni vəziyyət olmalıdır. Yəni, yerli icra orqanları seçkilərə heç bir
müdaxilə etməməlidir, heç bir namizədə nə mənfi, nə də müsbət münasibət göstərilməməlidir. Azərbaycan
xalqı müdrik xalqdır, öz seçimini edəcək, inandığı namizədlərə səsini verəcəkdir. Əminəm ki, yeni
parlament qanunvericilik bazasının təkmilləşməsi sahəsində çox önəmli işlər görəcəkdir.
Bir daha demək istəyirəm, mən bölgədəki vəziyyətlə tanış olarkən belə qənaətə gəlirəm ki, burada
işlər yaxşı gedir. Sizin fəaliyyətinizi qiymətləndirirəm. Mən hər şeyə ədalətli yanaşıram. Harada ki, işlər
yaxşı gedir, bunu demək lazımdır. Harada ki, yaxşı getmir, tədbir görülür. Bilirsiniz ki, son ilyarım ərzində
34 icra hakimiyyətinin başçısı vəzifədən çıxarıldı, yeni adamlar təyin olundu. On-ların böyük əksəriyyəti
qarşıya qoyulan vəzifələrə məsuliyyətlə yanaşırlar və çalışırlar əllərindən gələni etsinlər ki, vəziyyət
yaxşılaşsın. Bundan əvvəl təyin olunmuş icra hakimiyyəti başçılarının da fəaliyyəti məni qane edir. Burada
heç bir ayrı-seçkilik yoxdur. Kimi mən təyin eləmişəm, kim məndən əvvəl təyin olunub, mənim üçün fərqi
yoxdur. Çünki biz hamımız Heydər Əliyev komandasının üzvləriyik. Bu kadr siyasəti də özünü doğruldur.
Sadəcə olaraq, qarşımıza yeni vəzifələr çıxır, zaman yerində durmur, ölkə inkişaf edir. Mənim kadrlara
qarşı tələblərim aydındır: yaxşı, səmərəli işləmək, öz fəaliyyəti ilə rayonun sosial-iqtisadi vəziyyətini
yaxşılaşdırmaq, əhaliyə diqqətlə yanaşmaq və qəbul edilmiş bütün proqramların uğurla icra olunmasını
təmin etmək.
Mən sizi əldə edilmiş nailiyyətlərə görə təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki,
bundan sonra da xalq naminə, Vətən naminə belə canla, ürəklə işləyəsiniz. Sağ olun.
AZƏRTAC
2005, 10 sentyabr
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Lənkəranda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi istifadəyə verilmişdir
(11 avqust 2006-cı il)
Avqustun 11-də Lənkəran şəhərinin Tofiq İsmayılov küçəsində Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti
hesabına inşa edilən Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmək üçün buraya gəldi. Açılış mərasiminə
toplaşan minlərlə sakin dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı böyük səmimiyyətlə
qarşıladılar, onlara gül dəstələri təqdim olundu.
Prezident İlham Əliyev mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, konsultativ diaqnostik
poliklinika, inzibati bölmə, əməliyyat bloku, qəbul, şüa diaqnostikası, reanimasiya, cərrahiyyə, hemodializ
şöbələrinə və palatalara baxdı.
Bildirildi ki, bir il ərzində dünya standartlarına uyğun tikilən yeni tibb müəssisəsi təxminən 3
milyon dollar dəyərində ən müasir tibbi avadanlıq və ləvazimatla təchiz edilmiş, 300 nəfər daimi işlə təmin
olunmuşdur. Burada xəstələrin müalicəsi üçün hər cür şərait yaradılmış, kadr heyəti təkmilləşdirilmişdir.
Əsasən, Almaniyanın “Siemens” şirkətinin istehsalı olan ən son avadanlıq böyrək xəstəliklərinin
diaqnostikası və müalicəsi üçün çox yararlıdır. Bu avadanlıq dünyanın ən tanınmış nüfuzlu şirkətləri
tərəfindən quraşdırılmışdır. İstilik, elektrik enerjisi, su təchizatı ilə bağlı hər cür şərait yaradılan mərkəzdə
oftalmologiya, kompyuter tomoqrafiyası, kardiologiya kabinetləri də fəaliyyət göstərir.
Məlumat verildi ki, cənub bölgəsində böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən 7 min xəstə vardır.
Artıq müalicə üçün 38 xəstə müraciət etmişdir.
Prezident İlham Əliyev görülən işləri yüksək qiymətləndirərək, ölkəmizin bütün bölgələrində belə
mərkəzlər yaradıldıqdan sonra böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən insanların müalicə və müayinəsinin
asanlaşacağını, onların digər yerlərə getməsinə ehtiyac qalmayacağını söylədi. Ən son hemodializ
aparatlarının məhz burada quraşdırıldığını vurğulayan dövlətimizin başçısı Bakıdakı xəstəxanaların da bu
cür avadanlıqla təmin olunmasının zəruriliyini bildirdi.
XXX
Sonra Lənkəran Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışına həsr olunmuş mərasim keçirildi.
Mərasimi Lənkəran Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikayılov açdı.
Lənkəran şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikayılovun çıxışı
- Hörmətli cənab Prezident!
İcazə verin, Sizi rayon ictimaiyyətinin adından ürəkdən salamlayım, Azərbaycanımızın dilbər
guşələrindən biri olan Lənkərana “Xoş gəlmisiniz!” deyim.
Zati-aliləri, Sizin Lənkərana hər gəlişiniz rayonda əsil bayrama çevrilir, xoş əhval-ruhiyyə yaradır.
Sizin regionlara səfərləriniz həmişə yeni obyektlərin təməlqoyma və açılış mərasimləri ilə xalqımızı
sevindirir. Bu gün də şəhərimizdə Sizin xeyir-duanızla tikilmiş müxtəlif obyektlər istifadəyə verilir.
Cənab Prezident, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Vətənimizin tərəqqisi və müstəqilliyi
naminə həyata keçirdiyi möhtəşəm işlər xalqımızın yaddaşında silinməz izlər qoymuşdur və onu qəlbimizdə
daim yaşadır. Ulu öndərimizin sürətli quruculuq işləri nəticəsində Azərbaycan böyük inkişaf yolu
keçmişdir. O dövrdə Lənkəran onun diqqət və qayğısı ilə respublikamızın qabaqcıl rayonlarından birinə
çevrilmişdir. Onun Lənkərana səfərləri yeni sənaye müəssisələrinin, sosial obyektlərin açılışları ilə
əlamətdar olmuşdur. Ümummilli liderimizin Lənkərana hədiyyələri olan Xanbulaqçay dəryaçası, Lənkəran
Dövlət Dram Teatrı, onlarca zavod, fabrik, təhsil, səhiyyə müəssisələri, mədəniyyət ocaqları burada
yaşayan insanlara bu gün də xidmət edir.
Möhtərəm Prezident, müstəqillik dövründə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən
dövlətimizin inkişafına və xalqımızın güzəranının yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş siyasət Sizin
tərəfinizdən uğurla davam etdirilir. Sizin də regionlara ardıcıl səfərləriniz və bölgələrin inkişafına xüsusi
diqqət və qayğı ilə yanaşmağınız məhz ulu öndərimizin bu sahədə başladığı işlərin davamıdır. Sizin
Lənkərana xüsusi diqqət və qayğınız sayəsində rayonumuz gündən-günə çiçəklənir və inkişaf edir.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı ölkəmizin hər yerində olduğu kimi,
Lənkəranda da uğurla həyata keçirilir. Yeni istehsal müəssisələri və iş yerləri açılır. İqtisadiyyatın inkişafı
üçün infrastruktur yaradılır, sosial problemlər həll olunur, insanların rifah halı yüksəlir. Bu gün Sizin
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qayğınız nəticəsində yeni hava limanı, sosial-iqtisadi obyektlər, müasir məktəb binaları tikilir, yollar salınır.
Xüsusilə, Sizin təşəbbüsünüzlə üç istiqamətdə rayonun dağ kəndlərinə çəkilən yollar çətin şəraitdə yaşayan
insanlar üçün əsil həyat yoludur. Rayonun abadlaşdırılması sahəsində görülən işlər də Lənkəranın keçmiş
şöhrətini özünə qaytarır. Onu yenidən dəniz mirvarisinə çevirir. Bütün bunları lənkəranlılar minnətdarlıqla
qarşılayırlar.
Cənab Prezident, Siz lənkəranlıların xoş günlərində də, ağır vaxtlarında da həmişə onlarla birlikdə
olmusunuz. 2004-cü ildə Lənkəran şəhərində baş vermiş qəza zamanı dərhal fəlakətlə üzləşmiş insanları
qayğınızla əhatə etdiniz, onlara həyan oldunuz. Lənkəranlılar bu qayğıkeşliyinizi heç vaxt unutmurlar. Sizin
xeyir-duanızla təməli qoyulmuş müalicə-diaqnostika mərkəzi təkcə Lənkəran rayonunun deyil, bütün cənub
bölgəsinin əhalisi üçün çox əhəmiyyətli müalicə ocağıdır. Şəfasını böyük ümidlə onun açılışı ilə bağlayan
xəstələr Sizə minnətdardırlar.
Cənab Prezident, regionların inkişafı ilə bağlı görülən tədbirlər nəticəsində rayonun iqtisadi və
mədəni həyatında böyük uğurlar əldə edilmişdir. Xüsusilə kənd əməkçilərinə göstərdiyiniz qayğı
nəticəsində aqrar sahədə qazanılan uğurlar çox sevindiricidir. Kənd əməkçiləri dövlət səviyyəsində
göstərilən qayğıdan ruhlanaraq bu il bol və keyfiyyətli məhsul yetişdirmişlər. Məhsulun bir hissəsini isə
Sizin təşəbbüsünüz və göstərişinizlə Bakı şəhərində təşkil olunmuş yarmarkalarda satırlar.
Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin, Sizi əmin edim ki, Vətənimizin tərəqqisi və inkişafı naminə
qarşımıza qoyduğunuz vəzifələrin yerinə yetirilməsində lənkəranlılar öz səylərini bundan sonra da artıracaq
və var qüvvələri ilə çalışacaqlar.
Uşaq sağlamlıq mərkəzinin həkimi Gülnarə Hənisayevanın çıxışı
- Çox hörmətli cənab Prezident!
Bu gün lənkəranlıların sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. İlk dəfə olaraq şəhərimizdə dünya
səviyyəli səhiyyə ocağı istifadəyə verilir.
Təkcə Lənkəranda deyil, ətraf rayonlarda yaşayan xəstələr də çoxdan belə bir müalicə mərkəzinin
həsrətində idilər. Bu əlamətdar hadisəni biz çoxdan gözləyirdik.
Cənab Prezident, çox sağ olun ki, şəhərimizdə belə bir müalicə ocağının tikilməsinə göstəriş
verdiniz.
Həkimlər nə qədər bilikli, bacarıqlı olsalar da, imkanlarımızın zəifliyi xəstələri vaxtında və
keyfiyyətlə sağaltmağa çətinlik törədir. İndi istifadəyə verilən müalicə-diaqnostika mərkəzi ən ağır
xəstələrə belə şəfa verməyə imkan yaradır. Biz həkimlər Sizə hədsiz minnətdarıq. Bölgəmizdə ağır böyrək
xəstəliyinə tutulmuş yüzlərlə insan vardır. Onların yeganə müalicə üsulu hemodializdir. Hemodializ
mərkəzləri ancaq Bakı şəhərində olduğu üçün xəstələrimiz çox böyük problemlərlə rastlaşırdılar. Bu
mərkəzdə qurulmuş ən müasir tibb avadanlığı ağır xəstəliyə tutulmuş insanlara şəfa verəcəkdir. Burada,
kompyuter tomoqrafiyası, exokardioqrafiya, veloerqometrik müayinələr aparılacaqdır. Bu mərkəzdə
analoqu olmayan cərrahiyyə, reanimasiya şöbələri vardır. Əməliyyatdan sonrakı xəstələr üçün Avropa
standartlarına uyğun şərait yaradılmışdır. Bu, xəstələrimizə daha keyfiyyətli tibbi xidmət göstərməyə şərait
yaradır.
Ulu öndərimiz demişdir: “Həkimlər mənim dostumdur, mən dünyada elə bir sənət tanımıram ki, o,
həkimlik sənəti qədər insanlara lazımlı olsun”. Hazırda Lənkəran rayonunda istifadədə olan tibb
müəssisələri ulu öndərimizin respublikamıza başçılıq etdiyi dövrdə tikilmişdir.
Biz bilirik ki, Sizin tapşırığınızla respublikamızda 10-a yaxın belə mərkəz tikilməlidir. Onun
birincisinin məhz Lənkəranda tikilməsi bizə olan qayğınızın təzahürüdür. Burada müasir cərrahiyyə və
reanimasiya şöbələrinin yaradılması isə məhz Sizin təkid və tələbiniz nəticəsində mümkün olmuşdur.
2004-cü ildə yaşayış evində baş vermiş qəza zamanı Sizin yaralı insanlara baş çəkməyiniz bugünkü
kimi yadımızdadır. Elə onda da, indi də Siz bir daha sübut etdiniz ki, həqiqətən, hər bir Azərbaycan
vətəndaşının Prezidentisiniz.
Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, bizim hamımızın
sevimlisi Mehriban xanım Əliyeva da təhsilə və səhiyyəyə böyük diqqət göstərir. Biz ona da öz dərin
minnətdarlığımızı bildiririk.
Biz fəxr edirik ki, ulu öndər, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ideyalarını müvəffəqiyyətlə
həyata keçirən Prezidentimiz var.
Möhtərəm cənab Prezident, biz səhiyyə işçiləri söz veririk ki, bundan sonra xalqımızın sağlamlığı
yolunda daha səylə çalışacağıq.
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Bir daha Sizə öz minnətdarlığımızı bildirir, möhkəm cansağlığı, Vətənimizin inkişafı naminə
gördüyünüz işlərdə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzu edirik.
XXX
Prezident İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz lənkəranlılar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və bu gün gözəl Müalicə və Diaqnostika Mərkəzinin
açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu, son illər ərzində Azərbaycanda tikilən ən müasir tibb
ocağıdır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində müalicə-diaqnostika mərkəzləri tikilir.
Birinci Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi bu gün Lənkəran şəhərində açılır və istifadəyə verilir. Bu çox gözəl
hadisədir, çox əlamətdar bir haldır. Onu da deyə bilərəm ki, bu gün bu mərkəzlə tanış olarkən gördüm ki,
o ən yüksək dünya standartlarına cavab verir. Həm tikinti işləri, eyni zamanda burada quraşdırılan avadanlıq
dünyanın ən yüksək, qabaqcıl texnologiyalarına uyğundur. Əminəm ki, dünyanın ən öndə gedən
şirkətlərindən birinin - "Siemens" şirkətinin müasir avadanlıqları ilə təchiz olunmuş bu MüalicəDiaqnostika Mərkəzində Lənkəranın və ətraf rayonların sakinləri çox yüksək tibbi xidmətlə təmin
olunacaqlar.
Bu mərkəzin tikilməsi çox əlamətdar bir hadisədir. Çünki Azərbaycanın bugünkü reallıqlarını əks
etdirir. Bu gün Azərbaycan çox sürətlə və dinamik şəkildə inkişaf edən ölkədir. Biz bu inkişafı bütün
sahələrdə və ilk növbədə, sosial sahədə görürük. Çünki sosial sahə ən böyük diqqətə layiq olan sahədir.
İnsanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşması, iş şəraitinin yaxşılaşması, işsizliyin aradan qaldırılması, məktəb
və xəstəxanaların tikintisi, əlbəttə ki, ölkənin ümumi inkişaf potensialını müəyyən edir. Bu gün
Azərbaycanın iqtisadi imkanları bizə bu şəraiti yaradır. Azərbaycanın iqtisadiyyatı çox sürətlə inkişaf edir,
bizim bütün böyük layihələrimiz uğurla icra olunur. Ulu öndər Heydər Əliyevin neft strategiyası
Azərbaycanda artıq öz potensialını ortaya qoyur. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi
Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyasını təmin edəcəkdir. Dövlət Neft Fondunda yığılan vəsait
Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına və iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilir.
Bildiyiniz kimi, bu Müalicə-Diaqnostika Mərkəzini də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti inşa edibdir.
Bunun tarixini də yəqin ki, siz bilirsiniz, bu gün burada qeyd olundu. 2004-cü ilin əvvəlində bədbəxt hadisə
baş verəndən sonra mən Lənkərana gəldim və burada xəstələrlə görüşdüm və gördüm ki, xəstəxananın
şəraiti aşağı səviyyədədir. Ondan sonra belə bir fikir oyandı ki, biz gərək mütləq Lənkəranda yeni müasir
tibb mərkəzi yaradaq. Keçən ilin sentyabr ayında sizinlə bərabər burada xəstəxananın təməl daşını qoyduq
və bu gün onun açılışını qeyd edirik.
Bu onu göstərir ki, bizim qəbul etdiyimiz bütün qərarlar həyatda öz əksini tapır, bütün nəzərdə
tutduğumuz proqramlar icra olunur, özü də qısa müddət ərzində və dünyanın ən yüksək standartlarına
uyğun şəkildə. Bu gün Azərbaycanda bu xəstəxananın analoqu yoxdur və bilirsiniz ki, Azərbaycanda belə
xəstəxanaların birincisi də məhz Lənkəranda tikildi.
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Azərbaycanda müxtəlif layihələr həyata keçirilir. O
cümlədən bölgələrdə yeni elektrik stansiyalarının tikintisi də artıq başlanmışdır. Onların içərisində də
birinci elektrik stansiyasını biz cənub bölgəsində, Astara rayonunda tikdik və onun açılışını bərabər
keçirdik. Bu, bütövlükdə cənub bölgəsinin inkişafına çox böyük töhfədir. İnfrastruktur layihələri, yeni
elektrik stansiyaları, yolların çəkilməsi, məktəblərin, xəstəxanaların, diaqnostika mərkəzlərinin tikintisi
bölgəni hərtərəfli inkişaf etdirəcəkdir. Bilirsiniz ki, mənim təşəbbüsümlə Lənkəran aeroportu da yenidən
qurulur. Göstəriş vermişəm ki, yeni aeroport ən yüksək dünya standartlarına cavab versin, beynəlxalq status
alsın. Uçuş-enmə zolağı da ən yüksək dünya standartlarına cavab versin ki, ən böyük, iri təyyarələr buraya
enə bilsin. Artıq tikinti gedir, yaxın zamanlarda Lənkəran beynəlxalq aeroportu da istifadəyə veriləcəkdir.
Bilirsiniz ki, regionların inkişafı bizim siyasətimizin əsas istiqamətini müəyyən edir və əlbəttə ki,
hər bir regionun inkişafı və yeni infrastrukturun yaranması bütövlükdə ölkəmizi möhkəmləndirir,
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bölgələrdə yaşayan insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırır və bütövlükdə Azərbaycanın iqtisadi
inkişafını təmin edir.
Bizim uğurlu neft strategiyamız öz bəhrəsini verməkdədir. İndi əsas diqqətimiz qeyri-neft
sektorunun inkişafına yönəldilibdir. İqtisadiyyatımız çoxşaxəli olmalıdır, yeni iş yerləri daha da sürətlə
açılmalıdır. Çox böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, son iki il yarım ərzində Azərbaycanda 435 min yeni
iş yeri açılmışdır.
Yoxsulluğun azaldılması da bu istiqamətdə çox önəmli bir proqram çərçivəsində, beynəlxalq
maliyyə qurumları ilə birlikdə həyata keçirilir. Əminəm ki, proqramın icrası nəticəsində Azərbaycanda bir
nəfər də yoxsul adam olmayacaqdır. İldən-ilə maaşlar qaldırılır və qaldırılacaqdır. Bizim buna iqtisadi
imkanlarımız çatır. İqtisadi inkişaf hər şeyi müəyyən edir.
Əgər iqtisadi potensial olmasaydı, biz bu gözəl Müalicə-Diaqnostika Mərkəzini də tikə bilməzdik.
Əgər bizim iqtisadi gücümüz olmasaydı, bu gün Azərbaycanda geniş quruculuq-abadlıq işlərini aparmaq
mümkün olmazdı. Lənkəranın timsalında biz bunu görürük.
Mən fevral ayında son dəfə Lənkəranda olmuşdum və o vaxtdan indiyə qədər görülən işləri də bu
gün bir daha gördüm. Çox böyük quruculuq işləri aparılır. Lənkəranın əsas meydanı abadlaşır, genişlənir,
yeni yollar salınır, binalar rənglənir və bütövlükdə şəhərin infrastrukturu yeniləşir. Bizim qarşımızda olan
bu gözəl sahil zonası da abadlaşır. Yəni bütün bunları etmək üçün gərək iqtisadi potensial olsun, büdcə icra
olunsun, büdcəyə daxilolmalar artsın, maliyyə nizam-intizamı möhkəmlənsin və əlbəttə ki, əldə edilən
vəsaitdən səmərəli istifadə olunsun.
Ulu öndər Heydər Əliyevin əsəri olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin istismarı zamanı
Azərbaycan çox zəngin dövlətə çevriləcəkdir. Bizim iqtisadi imkanlarımız o qədər olacaq ki, ölkədə bütün
problemlər öz həllini tapacaqdır. Artıq biz bunu görürük - bütün bölgələrdə gedən abadlıq işləri, quruculuq
işləri, magistral yolların tikintisi. Onu deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda Bakı-Astara magistral yolunun
yenidən qurulması nəzərdə tutulubdur. Bu, həm bölgəyə, insanlara rahatlıq gətirəcək, eyni zamanda
Azərbaycanın bütövlükdə infrastrukturunun inkişafında çox mühüm rol oynayacaqdır. Amma təkcə o yol
deyil, başqa istiqamətdə gedən yollar da var. Şimal istiqamətində magistral yol çəkilir, qərb istiqamətində
yol çəkilir. Lənkəranda, Gəncədə, Zaqatalada yeni aeroportlar tikilir, məktəblər, xəstəxanalar tikilir. Budur
Azərbaycanın bugünkü reallığı. Budur Azərbaycanın imkanları, potensialı.
Biz hamımız çalışmalıyıq ki, doğma vətənimizi daha da möhkəmləndirək, zənginləşdirək. Mən
həmişə demişəm, bu gün də demək istəyirəm: əgər hər bir rayonun, hər bir kəndin problemi öz həllini
taparsa, deməli, ölkədə mövcud olan bütün problemlər həll ediləcəkdir. Biz bu işlərlə məşğuluq və
regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan bütün maddələr vaxtlı-vaxtında və
yüksək səviyyədə icra olunur. Bununla bərabər, nəzərə alsaq ki, proqram 2004-cü ilin əvvəlində qəbul
edilmişdir və o vaxtdan bu günə qədər yeni məsələlər ortaya çıxır, biz mütəmadi qaydada proqrama
dəyişikliklər edirik. Misal üçün, bu Diaqnostika Mərkəzinin tikintisi regionların sosial-iqtisadi inkişafı
proqramında yox idi. Bunu sonra əlavə etdik. Lənkəran aeroportunun tikintisi də yox idi. Bilirsiniz ki, indi
məktəb tikintisi də çox geniş vüsət alıbdır. Amma proqramda bu qədər məktəbin tikintisi nəzərdə
tutulmamışdı. Yəni biz gündəlik fəaliyyətimizdə bütün proqramlarımıza dəyişikliklər edirik. O məqsədlə
ki, işlər daha da sürətlə getsin.
Təsəvvür edin ki, təxminən bir il ərzində Azərbaycanın dövlət büdcəsi 2 dəfə artırılıbdır. Gələn il
isə daha da artırılacaqdır. Bizim imkanlarımız daha da böyük olacaq və büdcə xərcləri ilk növbədə
insanların sosial problemlərinin həllinə yönəldilir. Bu il maaşlar da, pensiyalar da qaldırılacaq, eyni
zamanda gələn il böyük infrastruktur layihələri həyata keçiriləcəkdir.
İndi Azərbaycanın davamlı iqtisadi inkişafı üçün enerji təhlükəsizliyi çox böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Bu məqsədlə Azərbaycanın bütün bölgələrində yeni elektrik stansiyaları tikilir, yollar salınır, qaz
xətləri çəkilir, su xətləri çəkilməlidir və çəkiləcəkdir. Bilirəm ki, rayonlarda əsas problemlərdən biri də
əhalinin içməli su ilə təchizatıdır. Biz bunu da həll edəcəyik. Bütün bunlar vəsait tələb edir və Azərbaycan
bütün bu işləri öz gücü ilə həyata keçirir. Bizim potensialımız imkan verir ki, bütün bu böyük layihələri
həyata keçirək və ölkəmizi daha da abadlaşdıraq, zənginləşdirək, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı çox uğurlu
olsun. Mən buna inanıram, bilirəm ki, bu, belə olacaqdır. Çünki bugünə qədər qəbul etdiyimiz bütün
proqramlar həyatda öz əksini tapıbdır. Verdiyimiz bütün vədlər həyatda öz əksini tapıbdır və sözlə əməl
arasında güclü vəhdət olanda, işlər yaxşı gedir.
Bütün bu işləri biz birlikdə görürük və görəcəyik. Biz bu siyasəti xalqın dəstəyi ilə aparırıq və mən
heç şübhə etmirəm ki, Azərbaycanın gələcəyi çox parlaq olacaq, insanlarımız çox yaxşı yaşayacaqlar. İndi
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işsizlik aradan qaldırılır, yoxsulluq da aradan qaldırılacaqdır. İnsanların həyat səviyyəsi mütəmadi qaydada
yaxşılaşmalıdır, maaşlar, pensiyalar qaldırılacaqdır. Buna çox böyük diqqət veririk, çünki bu sahədə olan
vəziyyət bizi hələ ki, qane edə bilmir. Çünki hələ iqtisadiyyatımız imkan vermir ki, insanlar lazım olan
səviyyədə pensiya, maaş alsınlar. Düzdür, bu, ildən-ilə artır. Amma hələlik minimum əməkhaqqı imkan
vermir ki, insanlar minimum tələbatını təmin etsinlər. Minimum əməkhaqqı minimum həddir. Onu alan
gərək minimum səviyyədə yaşasın.
Ancaq hələ biz buna çalışırıq və əminəm ki, qısa müddət ərzində buna nail olacağıq.
Bu bölgənin də inkişafı Azərbaycan üçün çox vacibdir. Lənkəran həmişə Azərbaycanın çox fəal bölgəsi
olmuşdur. Lənkəranlılar bütün dövrlərdə Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına öz töhfələrini vermişlər.
Xüsusilə müstəqillik dövründə Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsində lənkəranlıların çox böyük
rolu olmuşdur. Bu gün də bu rol göz qabağındadır. Bu bölgənin hərtərəfli inkişafı özlüyündə
müstəqilliyimizə olan böyük töhfədir. Azərbaycanın müstəqilliyi artıq əbədi, dönməz xarakter alıb, günügündən möhkəmlənir. İqtisadi gücümüz nə qədər artsa, müstəqil siyasət aparmaq bizim üçün bir o qədər də
asan olacaqdır.
Əziz dostlar, mən bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Mən bu gün
çox sevinirəm ki, qısa müddət ərzində Lənkəranda belə gözəl tibb ocağı yaradıldı. Arzu edirəm ki, heç kim
xəstələnməsin, hamı sağlam olsun. Amma işdir, əgər lazım olsa, bu müalicə-diaqnostika mərkəzində ən
yüksək tibbi xidmət ala bilərsiniz. Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik
arzulayıram.
Sağ olun.
XXX
Prezident İlham Əliyev mərasimdən sonra yerli sakinlərlə səmimi görüşüb hal-əhval tutdu, onların
problemləri ilə maraqlandı.
Lənkəran Dövlət Universitetinin müəllimi MİRHƏŞİM TALIŞLI dövlətimizin başçısına
müraciətlə dedi:
-Çox əziz və hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev!
Dünya şöhrətli liderimiz Heydər Əliyevin qarşısında 1998-ci il oktyabrın 5-də oxuduğum şeirə görə
onun mənim haqqımda dediyi xoş sözlərin təsiri qəlbimdə əbədi və fərəhli iz salmışdır. İlk misraları
xatırlayıram:
Sənin qüdrətinə söz demək üçün,
Sözə ilahidən qüdrət gərəkdir!
Doğrudan da, mən o böyük liderimizin misilsiz zəhmətləri, dar günündə xalqımızı, Vətənimizi,
respublikamızı təhlükələrdən xilas edən dahi insanın qarşısında söz deməyə cəsarət etdiyim üçün Ulu
Tanrıdan sözlərimə bir qüvvət arzulamışdım. Dahi şəxsiyyətin ləyaqətli davamçısı olan, əbədi Prezident
hesab etdiyim İlham Əliyevin, Heydər Əliyev Fondunun, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun
prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın
qarşısında söz demək üçün bu gün də Ulu Tanrıdan bir hünər arzu edirəm.
Bu gün Lənkəranımız son dərəcədə abadlaşır, gözəlləşir, gülüstana çevrilir. Şəhər, qəsəbə və
kəndlərimizin hər tərəfində böyük abadlıq işləri aparılır. Bütün bunlara görə lənkəranlılar və Lənkəran
Dövlət Universitetinin professor-müəllim heyəti adından dərin razılığımı bildirirəm. Qoy, Ulu Tanrı Sizə
işlərinizdə kömək olsun, hər işiniz, xüsusən siyasi fəaliyyətiniz müvəffəqiyyətlə nəticələnsin. Gün o gün
olsun ki, Qarabağ torpağında qələbə bayramına yığışaq. Qoy, ulu Tanrı həmişə Sizdən razı qalsın.
AZƏRTAC
2006, 11 avqust
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Lənkəran şəhərində Heydər Əliyev parkı ilə tanışlıq
(11 avqust 2006-cı il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 11-də
Lənkəran rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Lənkəran şəhərində Heydər Əliyev parkında ümummilli liderin
abidəsini ziyarət etdi. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva abidənin önünə gül dəstələri
qoydular, parkda aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış oldular. Bildirildi ki, ilin sonunadək parkın ərazisi
daha da genişləndiriləcək, Heydər Əliyev xatirə muzeyinin tikintisi başa çatdırılacaqdır.
İkinci dünya müharibəsində faşizmə qarşı mübarizədə həlak olmuş lənkəranlıların xatirə
kompleksi, fəvvarələr, müasir işıqlandırma sistemi bu istirahət guşəsinə xüsusi yaraşıq verir.
Dövlətimizin başçısı parkın yenidən qurulması layihəsi ilə tanış oldu, görülən işləri yüksək
qiymətləndirdi, muzeyin tikintisi ilə maraqlandı.
AZƏRTAC
2006, 11 avqust
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General Həzi Aslanov abidəsini ziyarət
(11 avqust 2006-cı il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 11-də
Lənkəran şəhərində iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı general-mayor Həzi Aslanovun adını daşıyan parkda
olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı və xanımı burada görkəmli sərkərdənin abidəsi önünə gül dəstələri qoydular.
Parkla tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, rayon sakinlərinin istirahəti üçün
burada gözəl şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2006, 11 avqust
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Lənkəran tikiş fabriki müasir tipli müəssisədir
(11 avqust 2006-cı il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 11-də Lənkəranda tikiş fabrikinin istifadəyə
verilməsi münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısını və xanımını burada gül-çiçəklə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev fabriklə yaxından tanış oldu, ayrı-ayrı sexlərə baxdı, istehsal prosesi ilə
maraqlandı.
Məlumat verildi ki, “AY-NT” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə məxsus fabrikdə 120 nəfər çalışır.
Burada müxtəlif çeşidli məhsullar, o cümlədən idman geyimləri tikilir, sifarişlər qəbul olunur, etiketlər və
emblemlər də hazırlanır. Naxış toxumaq üçün xüsusi texnologiya tətbiq olunur. Quraşdırılan avadanlıq
Çindən gətirilmişdir. Müəssisədə orta aylıq əməkhaqqı 80-100 manat təşkil edir.
AZƏRTAC
2006, 11 avqust
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Sahil parkı lənkəranlıların yeni istirahət guşəsidir
(11 avqust 2006-cı il)
Lənkəran şəhərində, Xəzər dənizinin sahilində müasir tələblərə cavab verən yeni sahil parkı
salınmışdır.
Avqustun 11-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva parka gələrək,
burada yüksək zövqlə yaradılan istirahət guşələrini gəzdilər. Gəzintiyə çıxan sakinlər onları ehtiramla
qarşıladılar, uşaqlara göstərilən diqqət və qayğıya görə təşəkkür etdilər. Xəzərin sahilində gəzintiyə
çıxmağın, xüsusilə uşaqlarda böyük sevinc doğurduğunu bildirdilər.
Gələcəkdə bu park sahilboyu bir neçə kilometr uzadılacaq, burada xüsusi işıqlandırma sistemi,
əyləncə qurğuları quraşdırılacaqdır.
Dövlətimizin başçısı və xanımı parkdan Xəzər dənizini seyr etdilər, uşaqlarla söhbət etdilər.
AZƏRTAC
2006, 11 avqust

136

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Xalq sənətkarlığı şəhərciyi qədim adət-ənənəni yaşadır
(11 avqust 2006-cı il)
Avqustun 11-də Lənkəranda Xalq Sənətkarlığı Şəhərciyinin açılışı olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı burada milli geyimli oğlan və
qız gül-çiçəklə qarşıladılar.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə şəhərciyin layihəsi ilə tanış oldu. Məlumat verildi ki, yerli mətbəxi və
xalq sənətkarlığını bir yerdə birləşdirən şəhərciyin yaradılmasından məqsəd milli adət-ənənəni təbliğ
etməkdir. Lənkərana gələn xarici qonaqlar burada Azərbaycanın, o cümlədən bu bölgənin xalq sənəti, milli
mətbəxi ilə yaxından tanış olacaqlar. Burada dulusçuluq, misgərlik, xalçaçılıq nümunələri və s. hazırlanır,
plov, təndir çörəyi, cücə ləvəngisi bişirilir. Qədim musiqi, rəqslər də unudulmamışdır. Şəhərcikdə qonaqlar
milli üslubda düzəldilmiş taxtlarda oturaraq Lənkəran çayı da içəcəklər.
Prezident İlham Əliyev şəhərciyi gəzdi, milli musiqiyə qulaq asdı, təndir çörəyindən və plovdan
daddı, xalq sənəti nümunələrinin hazırlanması prosesinə, qədim rəqslərə maraqla tamaşa etdi. Prezident və
xanımı ənənəvi çay süfrəsinə dəvət olundular.
AZƏRTAC
2006, 11 avqust
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Süd emalı zavodunun məhsulları Avropa bazarına çıxarılacaq
(11 avqust 2006-cı il)
AZƏRTAC-ın müxbiri xəbər verir ki, avqustun 11-də Lənkəran süd emalı zavodunun istifadəyə
verilməsi münasibətilə mərasim keçirilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva bu münasibətlə zavoda gəldilər.
Burada dövlətimizin başçısını və xanımını gül-çiçək dəstələri ilə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, tikintisinə keçən il başlanılan bu istehsal müəssisəsi
2007-ci ildə ilk dünya səviyyəli məhsulunu buraxacaqdır. Müasir standartlara uyğun tikilən və 15 çeşiddə
süd məhsulları istehsal edəcək zavod “Nursüd” markası ilə tanınacaqdır. Bu müəssisənin gündəlik emal
gücü 50 tondan çox olacaqdır. Ümumiyyətlə, Lənkəran rayonunda gündə 150 tondan çox süd istehsal
olunur və bunu nəzərə alaraq, yeni emal müəssisəsi yaradılmışdır. Zavod mindən çox ailənin işlə təmin
olunmasına imkan yaradacaqdır.
Xüsusi vurğulandı ki, “Palmali” şirkətlər qrupu tərəfindən yaradılmış, müasir avadanlıq qurulmuş
zavodun məhsulları xarici bazarlara da çıxarılacaqdır. 18 milyon dollar vəsait xərclənmiş emal
müəssisəsində quraşdırılan avadanlıq və texnologiya Türkiyə və Almaniyadan gətirilmişdir. Gələcəkdə
müəssisə daha da genişləndiriləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev zavodun laboratoriyası, məhsulun qəbulu, çeşidlənməsi və kompyuterlə
keyfiyyətinin yoxlanılması və digər proseslərlə yaxından tanış oldu, regionlarda bu cür müasir emal
müəssisələrinin yaradılmasının əhəmiyyətini vurğuladı.
AZƏRTAC
2006, 11 avqust
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“Xəzər-Lənkəran” futbol klubunun yeni stadionu istifadəyə verilmişdir
(11 avqust 2006-cı il)
Avqustun 11-də Lənkəran şəhərində “Xəzər-Lənkəran” futbol klubunun yeni stadionu istifadəyə
verilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu münasibətlə keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir.
İdmançılar və gənclər dövlətimizin başçısını və xanımını stadionun girəcəyində böyük hörmətlə
qarşıladılar.
“Xəzər-Lənkəran” futbol klubunun prezidenti Mübariz Məsimov dövlətimizin başçısına məlumat
verdi ki, 15 min tamaşaçı tutan və örtülü tribunaları olan bu stadion UEFA-nın standartlarına tam uyğundur
və burada beynəlxalq yarışlar da keçirmək mümkündür. “Palmali” şikətlər qrupunun maliyyə vəsaiti (15
milyon ABŞ dollarından çox) ilə tikilən stadionda 25 kvadratmetrlik işıq tablosu quraşdırılmış, uşaq
futbolunun inkişafı üçün xüsusi meydança yaradılmışdır. Burada 100 yerlik mehmanxana da inşa edilmiş,
150-dən çox insan daimi işlə təmin olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev yeni stadionu yüksək qiymətləndirdi, bunun ölkəmizdə, o cümlədən
Lənkəranda futbolun və digər idman növlərinin inkişafına təkan verəcəyini vurğuladı. O, stadionu gəzərək
yeniyetmə futbolçularla, həmin gün qarşılaşacaq “Xəzər-Lənkəran” və “Neftçi” futbol komandalarının
məşqçiləri və oyunçuları ilə görüşdü, onlara uğurlar arzuladı.
Dövlətimizin başçısı meydançanın mərkəzində topa ilk zərbə endirdi.
AZƏRTAC
2006, 11 avqust

139

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Lənkəran hava limanı beynəlxalq standartlara cavab verəcək
(11 avqust 2006-cı il)
Avqustun 11-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lənkəran hava limanında aparılan tikinti
işləri ilə tanış olmuşdur. Buraya toplaşan inşaatçılar dövlətimizin başçısını hörmət və ehtiramla qarşıladılar.
Prezidentə yeni hava limanının layihəsi və görülən işlər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, 40
hektardan çox ərazidə yerləşən hava limanı beynəlxalq statusa malik olacaq, müasir tipli avadanlıq və
texnika ilə təmin ediləcəkdir. Uçuş-enmə zolağı 3,3 min metr, yəni Bakı və digər şəhərlərdəkinə uyğun
olacaqdır. Gələn ilin sentyabrında istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan hava limanı hər cür yük təyyarələrini
qəbul edəcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti hava limanında tikinti işlərini həyata keçirən Türkiyənin “Zema” şirkətinin
işçiləri ilə görüşdü, ölkəmizdə yüksək standartlara uyğun beynəlxalq hava limanlarının tikilməsinin
əhəmiyyətini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı tikinti işlərinin sürətlə aparılması və vaxtında başa
çatdırılması üçün lazımi tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2006, 11 avqust
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə səfəri
“Cənub TV” verilişlərini yeni binadan yayımlayacaq
(8 oktyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, oktyabrın 8-də Lənkəranda “Cənub TV” televiziya kanalının yeni binası
istifadəyə verilmişdir.
Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi və bina ilə yaxından tanış oldu.
Respublikamızın regional televiziyalarından olan “Cənub TV”-nin yeni binası dördmərtəbəlidir.
Birinci mərtəbənin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş guşə
yaradılmışdır. Binada konfrans salonu, montaj, arxiv, iş, qrim otaqları, səsyazma studiyası yerləşir. Əsas
studiyanın sahəsi 700 kvadratmetrdən çoxdur. 7 ədəd studiya kamerası qoyulmuş, səsboğucu qurğular
quraşdırılmışdır. Buradan əsas informasiya proqramı yayımlanacaqdır. Bu studiyada istənilən geniş
auditoriyalı verilişlər hazırlamaq mümkündür. Binanın dördüncü mərtəbəsində rejissor idarəetmə mərkəzi
yerləşir.
“Cənub TV”-dəki bütün texniki avadanlıq ABŞ-dan gətirilmişdir. Gələcəkdə səyyar televiziya
stansiyası da alınacaqdır. Fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz olunan binada yanğından mühafizə, istilik və
havalandırma sistemləri də quraşdırılmışdır.
“Cənub TV”-də 50-dən çox yaradıcı və texniki işçi çalışır. Ötən ilin sonunda - Dünya
azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü fəaliyyətə başlamış kanalın bölgədə 700 mindən çox tamaşaçı
auditoriyası vardır. Regional televiziya hazırda müxtəlif mövzularda 26 veriliş yayımlayır.
Prezident İlham Əliyev “Cənub-TV”-nin studiyaları, iş şəraiti ilə tanış oldu, kollektivə uğurlar
arzuladı.
AZƏRTAC
2008, 8 oktyabr
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“Qafqaz Sahil” hoteli müasir tələblərə cavab verir
(8 oktyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 8-də Lənkəranın yeni turizm obyekti
– “Qafqaz Sahil” hoteli ilə tanış olmuşdur.
Xəzər dənizinin sahilində yerləşən hotelin inşasına 2006-cı ilin sonlarından başlanmışdı. Hotel
birnəfərlik və ikinəfərlik 19 standart, 5 lüks nömrədən, 18 kottecdən ibarətdir. Onların hər birində vanna
otağı, mini bar, telefon, kondisioner, televizor vardır.
Bir hektarlıq ərazidə qonaqların və turistlərin istirahət vaxtlarının səmərəli keçməsi üçün 120 yerlik
restoran, 22 yerlik “Xəzər” barı, fitnes mərkəzi, “Vitamin” barı, uşaq əyləncə mərkəzi, hovuz, sauna,
bərbərxana, ticarət mərkəzi də vardır. Hoteldə xüsusi hazırlıq keçmiş 40 nəfərlik xidmət heyəti çalışır.
Ərazidə dekorativ ağac və güllərdən ibarət gözoxşayan yaşıllıq salınmış, müxtəlif quş və heyvan fiqurları
qoyulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev burada yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi, ölkəmizdə turizmin inkişafı
baxımından bu cür obyektlərin zəruriliyini vurğuladı.
AZƏRTAC
2008, 8 oktyabr
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“Nur-Süd” MMC-nin süd məhsulları xarici bazara çıxarılacaqdır
(8 oktyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 8-də Lənkəranda “Nur-Süd” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus süd məhsulları zavodu ilə tanış olmuşdur.
Bu müəssisə 2005-ci ildə “Palmali Holdinq” şirkətlər qrupu tərəfindən inşa olunmuşdur. 2008-ci
ilin əvvəlindən etibarən müəssisədə “Palsüd” markası altında yeni məhsulun istehsalına başlanmışdır.
İndiyədək müəssisəyə 32 milyon avro sərmayə qoyulmuş və burada ən son texnologiya tətbiq olunmuşdur.
Gündə 15 ton süd emal etmək gücünə malik zavodda 600 nəfər çalışır. Heyvandarlar da daxil olmaqla,
ümumilikdə müəssisə 10 min nəfəri əhatə edir. 25 çeşiddə məhsul hazırlanan fabrikdə yaxın gələcəkdə
meyvəli yoqurt, Hollandiya pendiri və kəsmik istehsalına da başlanacaq, dondurma sexi tikiləcəkdir. Hazır
məhsul üçün plastik və kağız qabların da burada istehsal layihəsi hazırlanmışdır.
Müəssisənin məhsullarının Gürcüstan, Rusiya və digər ölkələrə ixracı da nəzərdə tutulur.
Süd istehsalını və məhsulların keyfiyyətini yüksəltmək üçün 40 milyon avro dəyərində layihə
həyata keçiriləcək ki, bu da bölgədə heyvandarlığın inkişafına güclü təkan verəcəkdir. Artıq ilkin mərhələdə
Masallının Miyanku kəndində heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması və gündə hər biri 25-30 litr süd verən
600 baş inək gətirilməsi üçün müqavilə bağlanmışdır.
Müəssisə ilə yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyev südün qəbulu, hazır məhsulların
qablaşdırılması prosesini izlədi, məhsulların çeşidlərinə baxdı.
Dövlətimizin başçısı bu cür müəssisələrin ölkəmizin iqtisadi inkişafına təkan verdiyini vurğuladı
və kollektivə uğurlar arzuladı.
Bununla da Prezident İlham Əliyevin Lənkəran rayonuna səfəri başa çatdı.
AZƏRTAC
2008, 8 oktyabr
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