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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ağdam, Tərtər və Bərdə rayonlarına səfəri
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
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Yeni salınmış Bənövşələr qəsəbəsinin açılış mərasimi: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi

2008, 17 yanvar
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ağdam rayonuna səfəri
➢ Ağdam Olimpiya İdman Kompleksinin açılış mərasimi: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
➢ Ali Baş Komandan cəbhə xəttində olmuş, hərbçiləri mükafatlandırmışdır
2008, 4 oktyabr
➢ Ağdam rayonu: Quzanli qəsəbəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Quzanlı qəsəbəsinə təbii qaz verilmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ağdam, Tərtər və Bərdə rayonlarına səfəri
(1 mart 2006-cı il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağdam, Tərtər və Bərdə
rayonlarında olmuşdur.
AZƏRTAC
2006, 1 mart
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Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(1 mart 2006-cı il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sonra Quzanlı qəsəbəsinə gələrək, xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin binası qarşısındakı abidəsini ziyarət etmişdir.
Dövlətimizin başçısı, xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla ulu öndərin mərmərdən ucaldılmış
abidəsi önünə gül dəstəsi qoydular.
Azərbaycan Prezidenti buraya toplaşan sakinlərlə görüşüb səmimi söhbət etdi, onların vəziyyəti ilə
maraqlandı. Sakinlər təşəkkür edərək, Prezident İlham Əliyevlə fəxr etdiklərini və ulu öndər Heydər
Əliyevin layiqli davamçısı kimi ona güvəndiklərini, daxili və xarici siyasətini bundan sonra da
dəstəkləyəcəklərini vurğuladılar.
AZƏRTAC
2006, 1 mart
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Quzanlı Olimpiya idman Kompleksinin təməlinin qoyulması mərasimi
(1 mart 2006-cı il)
Martın 1-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Ağdam rayonunun Quzanlı
qəsəbəsində Olimpiya İdman Kompleksinin təməlinin qoyulması mərasimi keçirildi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev kompleksin tikiləcəyi əraziyə gəldi. İdman qurğusunun maketi
və layihəsi ilə yaxından tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 2 hektar ərazini əhatə edəcək
Olimpiya İdman Kompleksində müasir tələblərə cavab verən və olimpiya standartlarına uyğun salonlar,
məşq otaqları, futbol, voleybol meydançaları olacaqdır. İki il ərzində tikintisi başa çatdırılacaq kompleksi
Alıbəyli MMC şirkəti inşa edir.
Prezident İlham Əliyev tikinti işlərini yerinə yetirən şirkətin rəhbəri ilə söhbət etdi, müvafiq tövsiyə
və tapşırıqlarını verdi. Dövlətimizin başçısı kompleksin keyfiyyətlə tikilməsinin, xarici görünüşünün də
yüksək standartlara cavab verməsinin vacibliyini vurğuladı.
Sonra dövlətimizin başçısı tikintidə çalışan fəhlələrə yaxınlaşıb söhbət etdi, onlara yaradılmış
şəraitlə maraqlandı, işlərində uğurlar arzuladı. Məlumat verildi ki, burada 120-dən çox fəhlə işləyir, ayda
200 manatdan çox maaş alırlar.
Prezident İlham Əliyev gilizi Olimpiya İdman Kompleksinin təməlinə atdı və ilk beton qarışığını
tökdü.
AZƏRTAC
2006, 1 mart
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Ağdam rayonundakı 2 nömrəli orta məktəblə tanışlıq
(1 mart 2006-cı il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev daha sonra Ağdam rayonundakı 2 nömrəli orta məktəblə tanış
olmuşdur.
Burada dövlətimizin başçısını və xanımını böyük hörmətlə, səmimiyyətlə qarşıladılar, onlara gül
dəstəsi təqdim olundu.
Prezident İlham Əliyev 750 şagirdin təhsil aldığı məktəbin ayrı-ayrı sinif otaqlarına, idman
salonuna baxdı, tədris prosesi ilə yaxından maraqlandı, uşaqların yüksək səviyyədə təhsil alması üçün
bundan sonra da hər cür şərait yaradılacağını, ümumiyyətlə, ölkəmizdə bu sahədə çox böyük işlər
görüldüyünü bildirdi. Xüsusi vurğulandı ki, Azərbaycanda orta məktəblərin kompyuterləşdirilməsi üçün
proqram təsdiq edilib və o, Təhsil Nazirliyi tərəfindən uğurla icra olunur.
Azərbaycan Prezidenti və xanımı Mehriban Əliyeva burada ulu öndərin həyat və fəaliyyətini,
təhsilə və gəncliyə göstərdiyi qayğını əks etdirən, habelə “Yeni əsr, yeni lider İlham Əliyev” fotoguşəsi ilə
də tanış oldular.
AZƏRTAC
2006, 1 mart
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Soltanbud orta məktəbi ilə tanışlıq
(1 mart 2006-cı il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bənövşələr qəsəbəsinin açılış mərasimindən sonra Ağdam
rayonunun Soltanbud kənd orta məktəbində olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı ikimərtəbəli binada yerləşən və müasir standartlara cavab verən bu təhsil
müəssisəsi ilə yaxından tanış oldu, təhsilin səviyyəsi ilə maraqlandı, idman salonuna, ayrı-ayrı sinif
otaqlarına da baxdı.
Məktəbin kompyuter sinfinin tələblərə uyğun olduğu və internet şəbəkəsinə qoşulduğu bildirildi.
Prezident İlham Əliyev ümumiyyətlə Azərbaycanda orta məktəblərin kompyuterləşdirilməsinin uğurla
davam etdiyini və bunun əhəmiyyətini vurğuladı. Şagirdlər onlara göstərilən diqqətə və qayğıya görə
Prezident İlham Əliyevə və Mehriban xanıma minnətdarlıq etdilər, yüksək təhsil alaraq ümidləri
doğruldacaqlarını və Azərbaycanın gələcəyi üçün layiqli vətəndaş kimi yetişəcəklərini bildirdilər.
Soltanbud məktəbində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin
fəaliyyətindən bəhs edən gözəl fotoguşə də yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2006, 1 mart
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Ağdam rayonundakı “Dördyol-1” qəsəbəsi ilə tanışlıq
(1 mart 2006-cı il)
Dövlətimizin başçısı martın 1-də Ağdam rayonunun ərazisində yeni salınmış “Dördyol-1”
qəsəbəsinə gəldi. Prezident İlham Əliyevi burada Baş nazirin müavini, Dövlətqaçqınkomun sədri Əli
Həsənov, Komitənin işçiləri, inşaatçılar və məcburi köçkünlər səmimiyyətlə qarşıladılar.
Azərbaycan Prezidenti “Dördyol-1” qəsəbəsinin maketi və ümumiyyətlə, 2006-cı ildə burada
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan obyektlərin layihəsi, eləcə də salınacaq digər qəsəbələrin maketləri ilə
tanış oldu. Baş nazirin müavini Əli Həsənov bildirdi ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində didərgin
düşmüş, çadır düşərgələrində və Bərdə rayonu ərazisində yük vaqonlarında müvəqqəti yerləşdirilmiş
Ağdam və digər rayonlardan olan məcburi köçkünlərin sosial, mənzil-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
və məşğulluğunun təmin edilməsi tədbirləri haqqında Prezidentin 2004-cü il 4 fevral tarixli Sərəncamına
uyğun olaraq, Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən Ağdam rayonunda 12 və Ağcabədi
rayonunda 1 qəsəbənin tikintisi başa çatdırılmaqdadır. Yeni salınan qəsəbələrdə 3860 yaşayış evi, ümumi
sahəsi 190 min 632 kvadratmetr olan sosial-texniki infrastruktur obyektləri tikiləcəkdir. Burada
ümumiyyətlə, 2010 şagirdlik 15 məktəb binası, 175 yerlik 5 uşaq bağçası, 10 çarpayılıq xəstəxana, 9
ambulatoriya, feldşer, mama və tibb məntəqəsi, 1120 yerlik 8 klub, 7 poçt və rabitə şöbəsi, 10 inzibati bina
tikilməsi, eləcə də 113,8 kilometr yol, 139,2 kilometr su xətti və 211,9 kilometrlik hava elektrik xətti
çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
“Dördyol-1” qəsəbəsində 1160 ev tikilib və hazırda son tamamlama işləri aparılır. 13 qəsəbədə
tikinti işləri başa çatdırıldıqdan sonra 3860 məcburi köçkün ailəsi təzə evlərə köçürüləcəkdir. Bu ailələrdən
149-u Kəlbəcər, 37-si Laçın rayonlarından, qalanı isə Ağdam rayonundan olan məcburi köçkünlərdir. 2006cı ilin əvvəlinədək 674 ailə tikintisi başa çatmış dörd qəsəbəyə -“Bənövşələr”, “Bənövşələr-1”, “Alıbəyli1”, “Alıbəyli-2” qəsəbələrinə köçürülmüşlər. Tam köçürülmə 2006-cı ilin birinci yarısında başa
çatdırılacaqdır. Yeni salınan qəsəbələrdə inşaat işlərinə respublikanın 30-dan artıq şəhər və rayonundan
təxminən 20 min nəfər cəlb olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev Ağdam rayonu ərazisində qəsəbələrin necə yerləşdirilməsi və elektrik
enerjisi təchizatı məsələləri ilə maraqlandı, tikintidə çalışan mütəxəssislərlə, o cümlədən Türkiyədən olan
inşaatçılarla görüşdü, onların işini yüksək qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı yeni tikilmiş yaşayış
evlərinə baxdı, buradakı şəraitlə maraqlandı. Azərbaycan Prezidenti bildirdi ki, tikinti şirkətləri yüksək
keyfiyyətlə işləsələr, gələcəkdə onlara sifarişlərin həcmi daha da artacaqdır.
AZƏRTAC
2006, 1 mart
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Yeni salınmış Bənövşələr qəsəbəsinin açılış mərasimi
(1 mart 2006-cı il)
Martın 1-də, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ağdam rayonuna səfəri çərçivəsində yeni
salınmış Bənövşələr qəsəbəsinin təntənəli açılış mərasimi olmuşdur.
Mərasimə toplaşanlar Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı böyük səmimiyyətlə
qarşıladılar, hörmət və ehtiramlarını bildirdilər. Onların əllərində ulu öndər Heydər Əliyevin və
dövlətimizin başçısının portretləri, dövlət bayraqları, şüarlar və transparantlar var idi.
Bənövşələr qəsəbəsinin tikintisinə 2004-cü ildən - Azərbaycan Prezidentinin “Azərbaycan
torpaqlarının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində didərgin düşmüş, Bərdə və Ağcabədi
rayonları ərazisində çadır düşərgələrində, eləcə də Bərdə rayonu ərazisində dəmir yolu üzərindəki yük
vaqonlarında müvəqqəti yerləşdirilmiş Ağdam və digər rayonlardan olan məcburi köçkünlərin sosial,
mənzil-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun təmin edilməsi tədbirləri haqqında” 2004cü il 4 fevral tarixli Sərəncamına əsasən başlanmışdır. Qəsəbənin tikintisinə 6,93 milyon AZN (34,63
milyard manat) xərclənmişdir. 460 evdən ibarət qəsəbədə 1893 nəfər məcburi köçkün yerləşdirilmişdir.
Eyni zamanda, burada məktəb, feldşer-mama məntəqəsi, inzibati bina, icma mərkəzi, hamam, poçt şöbəsi
tikilmiş, içməli su xətti çəkilmişdir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Qızıl Aypara Cəmiyyətinin vəsaiti
hesabına ticarət obyektinin, futbol və voleybol meydançalarının tikintisinə də başlanılmışdır.
Mərasimi Baş nazirin müavini, Dövlətqaçqınkomun sədri ƏLİ HƏSƏNOV açaraq dedi:
- Zati-aliləri, möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli xanım Mehriban Əliyeva! Bütün qaçqın və köçkünlərin hörmət və ehtiramını Sizə
çatdıraraq, məlumat vermək istəyirəm ki, 115 min hektar ərazisi olan Ağdam rayonunun bu gün 73 faizi
işğal altındadır. 166 min nəfər əhalinin 131 mini məcburi köçkündür. Hazırda 27 faiz ərazidə 60 min əhali
yaşayır. Qəsəbələr tam hazır olandan sonra buradakı əhalinin sayı 80 minə çatacaqdır. Bu, o deməkdir ki,
Ağdam əhalisinin tam yarısı 27 faiz ərazidə yaşayacaqdır.
Cənab Prezident, Sizin Sərəncamınızın icrası olaraq, Ağdam rayonu ərazisində 3860 evin tikintisi
artıq başa çatmaqdadır. Burada çox böyük sosial infrastruktur yaranıbdır. 18 orta məktəb, 2 musiqi məktəbi,
10 tibb obyekti tikilmiş, 112 kilometr yol, 140 kilometr su xətti, 213 kilometr yüksək və aşağıgərginlikli
hava elektrik xətləri, 40 kilometr irriqasiya xətti çəkilmiş, 124 artezian quyusu qazılmışdır. Yəni Ağdam
rayonu ərazisində çox böyük sosial-texniki infrastruktur yaranıbdır.
Cənab Prezident, keçən il qaçqın-köçkünlər üçün sərf olunan vəsait ondan əvvəlki iki ildəki
qədərdir. Bu il isə keçən ildəkindən 30 faiz artıq proqnozlaşdırılıbdır.
Cənab Prezident, keçən il ərzində məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 72 faizdən 57 faizə
enibdir. 25 min nəfər işlə təmin olunubdur. Bunun 5 mini daimi, 20 mini isə inşaat, nəqliyyat kompleksində,
tikinti materialları istehsalı sahəsində açılan mövsümi iş yeridir. Sizin Sərəncamınızla keçən il hər bir
məcburi köçkünə aylıq yemək xərcləri 25 min manatdan 30 min manata artırılmışdır. Yanacaq kimi
paylanan ağ neft isə 30 litrdən 40 litrə çatdırılmışdır.
Cənab Prezident, bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, dövlət, Azərbaycan Prezidenti ölkənin bütün
imkanlarını, ilk növbədə qaçqın və köçkünlərin rifah halının yaxşılaşdırılmasına yönəldir. Hamımızın
yadındadır ki, 1992-ci ildə o vaxtkı iqtidar, indiki müxalifət Azərbaycanın tarixində olmayan çadır
şəhərcikləri yaratdı, Azərbaycanın ensiklopediyasına yeni bir termin əlavə etdi - çadır şəhərcikləri. Ulu
öndər Heydər Əliyev bu çadır şəhərciklərinin sökülməsi və yeni qəsəbələrin tikilməsinə başladı.
Azərbaycan Prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyev hazırda bu işi uğurla davam etdirir və çadır
şəhərcikləri tamamilə ləğv olunur. Bir sözlə, qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial rifahının
yaxşılaşdırılması üçün bütün imkanlar yaradılır. Biz tam əminik ki, cənab Prezidentin dediyi kimi, ölkənin
yeganə problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də Prezidentimiz tərəfindən
həll olunacaqdır. Bizim isə borcumuz bu dövr ərzində dözüm və səbir nümayiş etdirməkdir. Bu yolda cənab
Prezidentə uğurlar diləyirik.
İndi isə qəsəbə sakini, 12 il çadır şəhərciyində yaşamış, yeni tikilmiş məktəbin direktoru Tünzalə
xanım öz fikirlərini sizinlə bölüşmək istəyir.
Ağdam rayonundakı 2 nömrəli orta məktəbin direktoru TÜNZALƏ VƏLİMƏMMƏDOVA
çıxışında dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident,
hörmətli Mehriban xanım, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin nəvəsi
9

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Leyla,
hörmətli qonaqlar!
İcazə verin, sizi yeni salınmış Bənövşələr qəsəbəsinin sakinləri adından salamlayım və onların
adından “Xoş gəlmisiniz!” deyim.
Hörmətli Prezident, Siz qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərini Azərbaycanın ağrılı
problemi hesab edərək, onu həmişə önə çəkmisiniz. Biz qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial şəraitini
yaxşılaşdırmaq üçün daim yeni-yeni işlər görmüsünüz.
Hörmətli Prezident, biz məcburi köçkünlər 2004-cü ilin sentyabrında Bərdə rayonunda yerləşən
Türk Qızıl Ay çadır şəhərciyinin qarşısında Sizinlə görüşərkən, mən onların vəziyyətinin ağır, acınacaqlı
olmasından söz açdım. O zaman Siz mənə çadır şəhərciklərinin ləğv olunacağını, gözəl, yaraşıqlı qəsəbələr
salınacağını vəd etdiniz. Hörmətli Prezidentimiz, Siz vəd verdiniz, Sizin qətiyyətiniz və vədiniz üst-üstə
düşdü. Siz sözünüzün sahibi oldunuz, bizi çox gözəl, yaraşıqlı qəsəbələrə köçürdünüz. Mən buna görə
Bənövşələr qəsəbəsinin sakinləri adından Sizə bir daha öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir ki, insan təhsilini orta məktəbdə alır, təhsilin əsasını
orta məktəb təşkil etməlidir. Bu fikri əsas götürən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyeva 300-dən artıq məktəbə hamilik etmişdir. Hörmətli Mehriban xanım, buna görə müəllimlər adından
sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Siz təkcə məktəbə yox, səhiyyəyə, qocalar evinə, uşaq evlərinə də
hamilik edirsiniz. Bütün bunlara görə sizə analar adından minnətdarlığımızı bildiririk.
Cənab Prezident, biz bilirik ki, bura da bizim daimi yaşayış yerimiz deyildir. Düzdür, Ağdam
torpağıdır, amma hamının öz eli, öz obası vardır. Biz inanırıq ki, Sizin rəhbərliyiniz altında Ağdam şəhəri,
onun ətraf kəndləri işğalçılardan azad olunacaq, biz öz doğma torpaqlarımıza dönəcək və Sizi Ağdamın
fəxri vətəndaşı seçəcəyik. Hörmətli Prezident, iki aydır ki, biz bu qəsəbədə yaşayırıq. Qəsəbənin sakinləri
Sizi çox həyəcanla gözləyirdilər və indi onlara xeyir-duanızı eşitmək istəyirlər.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox gözəl bir gündür. Bu gün Ağdamda, Ağdam
rayonu ərazisində gözəl şəhərcik istifadəyə verilir. Daha doğrusu, artıq iki aydır ki, insanlar buraya
köçürülüblər. Amma bunun rəsmi açılışını biz bu gün edirik. Burada qeyd olundu, prezident seçkiləri
ərəfəsində mən öz çıxışlarımda, bəyanatlarımda demişdim ki, Azərbaycanda bir dənə də çadır şəhərciyi
qalmamalıdır, qaçqınlar, köçkünlər, uzun illər çətin, ağır şəraitdə yaşayan insanlar yeni evlərə
köçürülməlidirlər. Bu gün bu gözəl şəhərciyin açılması və bundan sonra digər şəhərciklərin tikilməsi onu
göstərir ki, bizim bütün sözlərimiz həyatda öz əksini tapır.
Azərbaycanın ən ağrılı problemi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ problemidir. Bundan
başqa bizim ciddi problemimiz yoxdur. Çünki ölkəmiz çox sürətlə inkişaf edir, dünya miqyasında özünə
layiqli yer tutubdur. Bizim mövqelərimiz günü-gündən möhkəmlənir, ölkə iqtisadiyyatı da dünyada
analoqu olmayan yüksək sürətlə inkişaf edir. Keçən il bizim iqtisadiyyatımız 26 faiz artmışdır ki, bu da
dünyada ən yüksək göstəricidir. Azərbaycanda sosial problemlərin həlli istiqamətində böyük işlər görülür.
Maaşlar, pensiyalar qaldırılır və əlbəttə ki, iqtisadi imkanlarımız artdıqca, bu, daha da sürətlə aparılacaqdır.
Azərbaycanda işsizliyin aradan qaldırılması istiqamətində böyük işlər görülübdür. Regionların inkişafı
proqramı uğurla icra edilir, yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı kəskin şəkildə aşağı düşübdür. O
cümlədən qaçqınlar, köçkünlər arasında o hədd aşağı düşübdür. Amma yenə də çox yüksək səviyyədədir
və biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda yoxsulluq tamamilə aradan götürülsün. Yəni biz görürük ki, bütün
istiqamətlərdə gözəl nəticələr var. Qısa müddət ərzində görülən işlər onu deməyə əsas verir ki, bizim bütün
planlarımız həyatda öz əksini tapacaqdır.
Bu gün Əli Həsənov mənə məlumat verdi ki, burada məktəb cəmi bir ay ərzində tikilib istifadəyə
verilibdir. O cümlədən bu gözəl şəhərcik bir il ərzində, bəlkə də ondan da az bir vaxtda meydana gəldi.
Mən bu gün məcburi köçkün ailəsində idim, şəraitlə tanış olurdum. Gördüm ki, çox gözəl şərait var. Yəni
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bu, onu göstərir ki, qəbul edilmiş qərarlar sürətlə icra edilir və gələcəkdə də bütün problemlər öz həllini
tapacaqdır. İlk növbədə qaçqınların, köçkünlərin problemləri, çünki onlar Azərbaycanda ən ağır şəraitdə
yaşayan insanlardır.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 1990-cı illərin ortalarından başlanmış iqtisadi
islahatlar siyasəti, neft strategiyası Azərbaycanda yeni şəraitin yaradılmasına imkan verdi. Çünki əgər
1990-cı illərin ortalarında Heydər Əliyevin neft strategiyası başlamasaydı, bu gün bu uğurlardan danışmaq
mümkün olmazdı. Azərbaycanda 2000-ci ildə yaradılmış Dövlət Neft Fondunun əsas məqsədi də məhz
ondan ibarət olmuşdur ki, ən ağır, ən çətin vəziyyətdə yaşayan insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşdırılsın.
Bilirsiniz ki, 2001-ci ildə ulu öndərimiz o tarixi qərarı qəbul etdi ki, Neft Fondundan ilkin ödəmələr məhz
qaçqın-köçkün qardaşlarımızın, bacılarımızın həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilsin. İlk
şəhərciklər də salındı və yadımdadır, 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində Biləsuvarda böyük
şəhərciyin açılışında iştirak etmişdim.
Ondan sonrakı illərdə bu siyasət davam etdirilir və bu gün bu gözəl mənzərə, gözəl abadlıq işləri
məni çox sevindirir. Buraya gələrkən mən görürdüm ki, nə qədər böyük tikinti işləri gedir, nə qədər insan
işlə təmin olunur, yüksək maaş alır. Burada çox fəal iş gedir. Rayonun sosial-iqtisadi inkişafı problemi də
öz həllini tapmaqdadır və əlavə vəsait ayrılacaqdır. Ağdam rayonunun inkişafı böyük diqqət tələb edir. Bu
gün burada olarkən müasir və gözəl Olimpiya İdman Kompleksinin təməl daşını qoyduq. Yadımdadır ki,
haradasa, 6 ay bundan əvvəl Bakıda müşavirədə qaçqın-köçkün bacı-qardaşlarımızın problemlərini
müzakirə edərkən, Ağdamın icra hakimiyyəti başçısı müraciət, xahiş etmişdi ki, Ağdamda Olimpiya
kompleksi tikilsin. Dərhal mən göstəriş verdim ki, bu məsələ ilə məşğul olsunlar və bu gün onun təməlini
qoyduq. Qısa müddət ərzində gözəl Olimpiya kompleksi tikilib istifadəyə veriləcək və yenə gələcəyəm,
onun açılışında sizinlə bərabər iştirak edəcəyəm. Yəni bütün müraciətlərə baxılır, bütün qaldırılan məsələlər
çox operativ şəkildə öz həllini tapır.
Bilirsiniz, Azərbaycanda regionların inkişafı proqramı artıq iki ildir ki, uğurla icra edilir. Proqram
çox genişdir, çox konkretdir. Amma yenə də deyirəm, proqramda hər bir məsələni nəzərdə tutmaq mümkün
deyildir. Ona görə yerlərdən təkliflər gəlməlidir, məsələlər qaldırılmalıdır ki, biz onları operativ şəkildə
həll edək. Mənim rayonlara səfərlərim də bu məqsədi güdür ki, gəlim, özüm öz gözümlə görüm, vəziyyətlə
tanış olum, məsələləri müzakirə edim. Əlavə tədbirlər haqqında göstərişlər verim ki, Azərbaycanda
insanları narahat edən bir dənə də problem qalmasın.
Bunu etmək üçün bizim bütün imkanlarımız var. Bizim iqtisadiyyatımız inkişaf edir, büdcəmiz artır.
Bu il büdcəmiz 70 faiz artıbdır, gələn il daha da kəskin şəkildə artacaqdır. Yəni Azərbaycanda iqtisadi və
sosial problemlərin həlli üçün bütün imkanlar var, maliyyə imkanlarımız var. Azərbaycanda çox gözəl
ictimai-siyasi durum var, ab-hava var, ölkəmiz beynəlxalq müstəvidə də öz mövqelərini möhkəmləndirir.
Bizim düşünülmüş proqramımız hər bir sahəni - istər ümumən iqtisadi inkişafı, istər sənayenin inkişafını,
istər neft sənayesinin inkişafını, istərsə də sosial məsələlərin həllini və digər sahələri əhatə edən
proqramlarımız var. Ona görə yerlərdən də təkliflər verilməlidir. Təşəbbüs göstərilməlidir ki, biz də
operativ reaksiya verərək, bunları həll edək. Mən gələcəkdə də bizim ölkəmiz qarşısında ciddi problem
görmürəm. Bizi ən çox narahat edən, ağrılı problemimiz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll olunmamasıdır. Bildiyiniz kimi, uzun illərdir danışıqlar aparılır, amma heç bir nəticə
vermir.
Müəyyən ümidlər meydana çıxır, amma ondan sonra Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi bu
ümidləri, demək olar ki, ortadan götürür. Belə olan halda, biz öz siyasətimizə yenidən baxmalıyıq.
Azərbaycan atəşkəs rejimi tətbiq olunandan sonra, 1994-cü ildən bu günə qədər danışıqlar prosesinə sadiq
idi və müəyyən mərhələlərdə danışıqlarda irəliləyiş müşahidə olunurdu. Amma ondan sonra Ermənistanda
baş vermiş hadisələr və Ermənistanın bu məsələyə qeyri-ciddi yanaşması, beynəlxalq ictimaiyyətin
ermənilər tərəfindən çaşdırılması imkan vermirdi ki, biz bu sülh sazişinə nail olaq. Son müddət ərzində
Praqa prosesi çərçivəsində müəyyən format müəyyənləşdirilibdir. Azərbaycan tərəfindən o, qəbul
olunubdur. O, bu məsələ ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən irəli sürülüb və
beləliklə, müəyyən dərəcədə sülh sazişinin əsas prinsiplərinin müəyyən edilməsinə imkan yaradır. Amma
son hadisələr bir də onu göstərir ki, görünür, Ermənistan bunda maraqlı deyildir. Vaxt uzatmaq istəyir,
beynəlxalq aləmi çaşdırmaq istəyir. Faktiki olaraq, danışıqların dalana dirənməsi bilavasitə Ermənistanın
qeyri-konstruktiv mövqeyindən irəli gəlir.
Belə olan halda, Azərbaycan öz siyasətinə əlbəttə, yenidən baxmalıdır, biz oturub fikirləşməliyik ki,
bundan sonra nə etməliyik. Bildiyiniz kimi, biz bu məsələnin diplomatik və siyasi çərçivədə həllində
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maraqlı olan tərəfik, ancaq eyni zamanda, bütün başqa hadisələrə də, variantlara da hazır olmalıyıq. Məhz
buna görə son iki il ərzində Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesi çox sürətlə aparılır. Azərbaycanın hərbi
potensialı möhkəmlənir, bizim müdafiə xərclərimiz kəskin şəkildə artıb və bundan sonra da artacaqdır. Biz
heç vaxt torpaqlarımızın itirilməsi ilə barışmayacağıq, heç vaxt Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan
ayrılmasına izn verməyəcəyik. Bu, mənim qəti mövqeyimdir və bu mövqe dəyişməz olaraq qalır. 2003-cü
ildə prezident seçkilərində mən bu məramla iştirak edirdim və öz fikirlərimi, siyasətimi bəyan etmişdim,
bu gün də bu mövqedəyəm. Mən heç vaxt real olmayan məsələlərə toxunmuram, heç vaxt faktiki şəkildə
icra edilməyən məsələləri ortaya qoymuram. Mövqeyimdə də heç bir dəyişiklik olmur, çünki bu, siyasətdir
və siyasət Azərbaycanın bütün sahələrini əhatə edir. O cümlədən bu sahədə. Bu münaqişə yalnız
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır,
orada yaşayan ermənilər və münaqişə öz həllini tapandan sonra qayıdacaq azərbaycanlılar orada
yaşamalıdırlar. Onların təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Əgər buna ehtiyac olarsa, sülhməramlı qüvvələr
bu işdə iştirak edə bilər, buna bəlkə də ehtiyac olmaz. Ancaq Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan ayrıla bilməz.
Mən əminəm ki, biz bu məsələni həll edəcəyik. Çünki bu ədalətsizlik uzun müddət ərzində davam edə
bilməz. Biz artıq 12 ildir ki, sülh prosesində iştirak edirik, bu, bizim tərəfimizdən ən böyük güzəştdir. Çünki
biz münaqişədə zərərçəkən ölkəyik. Azərbaycan qaçqınları-köçkünləri çətin vəziyyətdə yaşayırlar, bizim
torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. Ermənistan bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozub,
azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti, soyqırımı siyasəti aparıbdır.
Bu günlərdə biz Xocalı soyqırımının 14 illiyini yad etdik. Bu, bəşəriyyət əleyhinə olan cinayətdir və
vaxt gələcək, bu cinayəti törətmiş insanlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar, beynəlxalq məsuliyyətə. Bu
münaqişədə biz zərərçəkən tərəfik və bizim haqqımız çatır ki, münaqişəni istənilən yolla həll edək. Bizim
başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur. Biz heç bir ölkəyə qarşı torpaq iddiası irəli sürmürük. İşğal
olunmuş torpaqlar, o cümlədən Dağlıq Qarabağ bizim torpağımızdır. Ona görə Azərbaycana qaytarılmalıdır
və biz buna nail olmalıyıq. Siyasi, diplomatik, iqtisadi, hərbi - istənilən yolla, ancaq eyni zamanda bütün
bu amillər birlikdə öz rolunu oynayacaqdır.
Azərbaycan öz mövqelərini möhkəmləndirir, bizim iqtisadi potensialımız güclənir, siyasi
mövqelərimiz möhkəmlənir, regionda gedən proseslər Azərbaycanın önəmini artırır. Beləliklə, Azərbaycan
artıq regionda lider dövlətə çevrilibdir. Ermənistan bizimlə heç cür rəqabət apara bilməz. Nə iqtisadi
baxımdan, nə siyasi baxımdan, nə də ki, hərbi baxımdan. Biz hazır olmalıyıq, hazırlıq işlərimizi daha da
sürətlə aparmalıyıq və əlbəttə ki, bütün cəmiyyətdə səfərbərlik olmalıdır. Bizim qəbul edilmiş
proqramlarımız icra olunmalıdır. Çünki proqramlar çox dəqiqdir, konkretdir və onların icrası nəticəsində
ölkəmiz çiçəklənəcək, Azərbaycan zəngin, qüdrətli dövlətə çevriləcəkdir. Bunu etmək üçün yalnız o
proqramları icra etmək lazımdır. Ona görə yerlərdəki rəhbərlərdən də çox şey asılıdır. Bizim bütün
göstərişlərimiz yerinə yetirilməlidir, eyni zamanda, bayaq qeyd etdiyim kimi, yerlərdən təşəbbüslər də
göstərilməlidir. Harada çatışmayan məsələ var, harada insanları narahat edən problem var - onların hamısı
vaxtlı-vaxtında məruzə olunmalıdır və biz qərarlar qəbul edəcəyik.
Mən bilirəm ki, qaçqın-köçkün bacı-qardaşlarımızın sosial problemləri də kifayət qədərdir. Elə
bilməyin, mən hesab edirəm ki, bu şəhərciyi salmaqla biz burada öz işimizi, necə deyərlər,
yekunlaşdıracağıq. Elə deyildir. Burada iş yerlərinin açılması məsələsi çox aktualdır. Eyni zamanda
kreditlərin verilməsi. Əgər kreditlər verilməsə, onda əlbəttə ki, hansısa bir işi görmək çox çətin olacaqdır.
Rayonların elektrik enerjisi ilə təminatı məsələsi çox ciddidir və burada bizi narahat edən məsələlər var, bu
da aradan qaldırılmalıdır. Yəni məsələyə hərtərəfli, kompleks şəkildə yanaşma var.
Azərbaycan regionlarının inkişaf proqramı bütün rayonları əhatə edir. Eyni zamanda, hər bir rayonun
öz inkişaf proqramı var və o proqram da icra olunmalıdır.
Əziz bacı-qardaşlarım, bu gün mən çox şadam, çox xoşbəxtəm ki, bu gözəl abadlığı görürəm, bu
gözəl binaları görürəm. Bir il bundan əvvəl bunların heç biri yox idi. Təsəvvür etmək çətin idi ki, bir il
ərzində minlərlə yeni ev tikilib qaçqın-köçkünlərə veriləcəkdir. Yəni bu, onu göstərir ki, biz hər şeyə
qadirik. Təki xoş niyyət olsun, iradə olsun və proqramlar, qəbul edilmiş qərarlar icra olunsun. Mən sizin
hamınızı bir daha salamlayıram, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Arzu edirəm ki, biz bundan sonra
da xoş günlərdə görüşək. Torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra qələbəni də bir yerdə qeyd edək.
Sağ olun.
AZƏRTAC
2006, 1 mart
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ağdam rayonuna səfəri
(17 yanvar 2008-ci il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 17-də
Ağdam rayonunda olmuşdur.
Dövlət başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində ulu
öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək gül dəstələri qoydular.
Sonra Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı oldu. Muzeydə ulu öndərin büstü qoyulmuş, həyat və
fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillər, sənədlər və onun haqqında yazılmış kitablar toplanmışdır. Muzeydə
Heydər Əliyevin 1970-1980-ci, 1990-cı və 2001-ci illərdə Ağdam rayonuna səfərlərini, sakinlərlə
görüşlərini əks etdirən fotoşəkillər, eksponatlar xüsusi yer tutur. Muzeyin ikinci mərtəbəsində “Heydər
Əliyev ürəklərdə əbədi yaşayacaq”, “Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının memarıdır” guşələri ulu
öndərin şərəfli ömür yolunu, eləcə də ikinci dəfə ölkəyə rəhbərlik etdiyi illərdə Azərbaycanın
müstəqilliyinin əbədiliyi, beynəlxalq nüfuzunun və iqtisadi qüdrətinin möhkəmləndirilməsi üçün həyata
keçirdiyi məqsədyönlü və kompleks siyasəti dolğun ehtiva edir.
Prezident İlham Əliyev muzeylə tanışlıqdan sonra fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı.
AZƏRTAC
2008, 18 yanvar

13

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Ağdam Olimpiya İdman Kompleksinin açılış mərasimi
(17 yanvar 2008-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 17-də Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində
Olimpiya İdman Kompleksinin təntənəli açılış mərasimində iştirak etmişdir. Mərasimə toplaşan idmançılar,
inşaatçılar və yerli sakinlər dövlət başçısını və xanımını böyük hörmət və ehtiramla, gül-çiçəklə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev idmançılar və inşaatçılarla görüşdü, sonra Olimpiya İdman Kompleksinin
rəmzi açılışını bildirən qırmızı lenti kəsdi.
Kompleksin tikintisinə 2006-cı ilin yazında başlanmış, dövlətimizin başçısı təməlqoyma
mərasimində iştirak etmişdi. Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına tikilmiş və üç hektar ərazisi olan
kompleksin ikimərtəbəli binasında 500 yerlik tribunaları olan idman salonu, habelə kiçik idman salonu,
trenajor, məşq salonları, beynəlxalq standartlara uyğun, 2 min yerlik tribunaları olan futbol meydançası,
voleybol və basketbol meydançaları, 30 nəfərlik mehmanxanası vardır. Tikinti işlərində hər ay 100 nəfər
çalışmışdır.
Prezident İlham Əliyev komplekslə tanış oldu, burada yaradılan şəraitlə maraqlandı.
Olimpiya kompleksinin açılışına həsr olunmuş mərasim Azərbaycanın Dövlət himninin
səsləndirilməsi ilə başlandı.
XXX
Mərasimi açan Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı HƏSƏN SARIYEV rayonun işğal
altında olmayan ərazilərində aparılan yenidənqurma və sosial-iqtisadi inkişaf barədə məlumat verdi:
- Möhtərəm cənab Prezident, ikinci dəfədir ki, dövlət başçısı kimi Siz ağdamlıların görüşünə
gəlirsiniz. İcazə verin, Sizə Ağdamın bütün sakinlərinin salamlarını çatdırım.
Sizin bilavasitə rəhbərliyiniz və tapşırığınız əsasında ardıcıl olaraq həyata keçirilən və məcburi
köçkünlərin sosial problemlərinin, mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn tədbirləri hər bir
ağdamlı öz üzərində hiss edir və buna görə Sizə minnətdardır. 2006-cı ildə rayonumuzda olarkən dediyiniz
“Ağdam rayonunun inkişafı xüsusi diqqət tələb edir” sözləri ağdamlılara olan diqqətinizin bariz nümunəsi
idi.
Məlumat verirəm ki, ötən müddət ərzində rayonda 3800 ailə üçün 12 qəsəbə salınmış, 2234 yerlik
16 məktəb binası, 9 səhiyyə obyekti, mərkəzi poçt binası və 6 poçt şöbəsi, 5 uşaq bağçası inşa edilmiş, 20dən çox sosial obyekt tikilib istifadəyə verilmişdir. Bundan başqa, 16 kilometr uzunluğunda asfalt yol
salınmış, 26 kilometr yol təmir edilmiş, səkilərə 8 min kvadratmetr üzlük plitə döşənmişdir.
İqtisadiyyatın bütün sahələrində nailiyyətlər əldə edilmişdir. 2003-cü illə müqayisədə 2007-ci ildə
ümumi məhsul istehsalının həcmi 4,3 dəfə, o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 3,2 dəfə, tikinti
işlərinin həcmi 29 dəfə artmışdır. 4527 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da 1609-u daimi iş yeridir. Bu da
Sizin ağdamlılara olan qayğınızın təzahürüdür.
Möhtərəm cənab Prezident,
Sizin rəhbərliyiniz altında Ağdamın inkişafı üçün bu gün də ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.
Quzanlı kəndinə qəsəbə statusunun verilməsi, onun abadlaşdırılmasına Sizin tapırığınızla 500 min manat
vəsaitin ayrılması, müasir Olimpiya İdman Kompleksinin tikintisi bunun bariz nümunəsidir. Buna görə
ağdamlılar Sizə minnətdardır.
Həsən Sarıyev dövlətimizin başçısının xüsusi qayğısı nəticəsində Quzanlı qəsəbəsinin daha da
inkişaf edəcəyini və Qarabağın dilbər guşələrindən birinə çevriləcəyini vurğuladı. O, daha sonra dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident, qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılması və məşğulluğun artırılması üzrə Dövlət proqramına əlavələr edilməsi haqqında 2007-ci il
31 oktyabr tarixli Sərəncamınıza uyğun olaraq, Ağdamda 1583 nəfərlik yeni qəsəbənin salınması, 75
çarpayılıq mərkəzi xəstəxananın, 50 çarpayılıq uşaq xəstəxanasının, 3 yeni orta məktəb binasının tikintisi,
2 məktəbin əsaslı təmir olunması, 80 subartezian quyusunun qazılması, qəsəbəyə və ətraf kəndlərə qaz
xəttinin çəkilməsi, kəndarası yolların əsaslı təmir edilməsi və s. tədbirlərin nəzərdə tutulması bütün
ağdamlıların sevincinə səbəb olmuşdur. Bu yüksək qayğıya görə bir daha Sizə rayonumuzun bütün
sakinlərinin təşəkkürünü və minnətdarlığını çatdırıram.
Möhtərəm cənab Prezident!
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Bu gün Ağdam rayonu öz normal həyat tərzini yaşayır. Yüksək diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki,
ağdamlılar Sizin qayğınız nəticəsində öz doğma yurdlarına qayıdır, atəşkəs rejiminin tez-tez pozulmasına
baxmayaraq, düşmənlə üzbəüz dayanaraq, heç bir qorxu hiss etmədən yaşayır, qurub-yaradırlar. Əgər 10 il
əvvəl Ağdam rayonunun işğal olunmamış ərazilərində 15 min əhali yaşayırdısa, bu gün onların sayı 90 min
nəfərə yaxındır. Bütün bunlar Sizin Ağdam rayonunun inkişafına göstərdiyiniz yüksək diqqətin nəticəsidir.
Təsadüfi deyil ki, ağdamlılar bu inkişafı daha çox hiss edirlər. Təkcə son iki ildə 40 minə yaxın adam öz
doğma yurduna qayıtmışdır. Sizin tapşırığınızla əhalinin elektrik enerjisi ilə təchizatını yaxşılaşdırmaq
üçün qəsəbədə 16 meqavat gücündə iki yardımçı stansiya quraşdırılmış və bununla da ağdamlıların elektrik
enerjisi problemi tamamilə həll edilmişdir.
Bu gün sakinlərimiz davamlı olaraq 24 saat elektrik enejisi ilə təmin olunur və buna görə də Sizə
minnətdardırlar. Eyni zamanda, Sizin tapşırığınızla Quzanlıya və ətraf kəndlərə təbii qazın verilməsi üçün
hazırda layihələndirmə işləri gedir. Bu işlərin cari ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulubdur. Təbii ki,
Ağdam rayonunun inkişafında baş verən müsbət dəyişiklikləri mənfur qonşularımız da görür və bunun nə
demək olduğunu aydın hiss edirlər. Bütün bunlar onu göstərir ki, ulu öndərimizin siyasi xətti bu gün də
həyata keçirilir. Vətəndaşlarımız aparılan məqsədyönlü siyasətə inanır və dərk edirlər ki, dövlətimiz
xalqımızın inandığı və arxalandığı rəhbərliyi tərəfindən məharətlə idarə olunur.
Möhtərəm cənab Prezident,
Ulu öndərimizin zəngin irsinin öyrənilməsi və təbliği, onun Azərbaycanın tərəqqisinə yönəlmiş
genişmiqyaslı fəaliyyətinin gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində YUNESKO və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım
Əliyevanın xidmətləri danılmazdır. Eyni zamanda, onun Azərbaycan mədəniyyətinin, təhsilinin,
səhiyyəsinin inkişafına, dünya azərbaycanlılarının birliyinə yönələn fəaliyyəti ağdamlılar tərəfindən də
böyük rəğbətlə qarşılanır.
İcra hakimiyyətinin başçısı Prezident İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətini ürəkdən
bəyəndiklərini xatırladaraq, qarşıdakı prezident seçkilərində ona səs verəcəklərinə əminliyini söylədi:
-Möhtərəm cənab Prezident,
2008-ci ilin şaxtalı qış günlərində Sizin ilk səfərinizdə Ağdama gəlməyiniz ağdamlıların ürəklərini
isindirir. Bizim bu günümüz də, sabahımız da Sizinlə bağlıdır. Bütün Azərbaycan xalqı kimi, ağdamlılar da
Sizi dərin məhəbbətlə sevirlər. Bu seçki ilində biz bəyan edirik ki, bütün ağdamlılar bu yüksəlişi, bu
inkişafı, bu firavanlığı bizə bəxş edən Sizi ürəkdən dəstəkləyir və özlərinin daimi əbədi Prezidenti hesab
edirlər.
Cənab Prezident, bütün ağdamlıların istəyi, ürək sözləri odur ki, Siz bizim əbədi Prezidentimiz,
iftixarımızsınız və bununla hamımız fəxr edirik.
Yunan-roma güləşi üzrə Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi ELÇİN CƏFƏROV 2007ci ildə Azərbaycanda 36 mötəbər beynəlxalq yarışın keçirildiyini, idmançılarımızın dünya, Avropa
çempionatlarında, müxtəlif beynəlxalq yarışlarda uğurla çıxış etdiklərini vurğuladı:
- Cənab Prezident, idmançılarımız 452 medal qazanmış, dünyanın müxtəlif ölkələrində
dövlətimizin bayrağını ucaltmış, himnini səsləndirmişlər. Bütün bu nailiyyətlərin qazanılması Sizin
rəhbərliyinizlə idmanın maddi-texniki bazasının əsaslı şəkildə yenidən qurulmasının, idmançılarımıza və
məşqçilərə, onların sosial-məişət problemlərinin həllinə, bütün idman ictimaiyyətinə olan diqqət və
qayğınızın nəticəsidir.
Cənab Prezident, bir məşqçi və vətəndaş kimi bu gün mən fəxr edirəm ki, Sizin təşəbbüsünüzlə
Bakı 2016-cı il Yay Olimpiya oyunlarının keçirilməsinə namizəd şəhər kimi qeydə alınmışdır. Bu, həm də
ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulan və hazırda möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə davam etdirilən uğurlu iqtisadi siyasətin parlaq təzahürüdür.
Möhtərəm cənab Prezident, mənim üçün bu gün ikiqat bayramdır. Birincisi, yığma komandanın baş
məşqçisi kimi bu idman kompleksinin tikilib idmançıların istifadəsinə verilməsi mərasimində iştirak
edirəm. İkincisi də, bu hadisə mənim doğma elimdə - Ağdam rayonunda baş veribdir. Çox fəxr edirəm ki,
öz şəraitinə görə bu olimpiya kompleksi bizim dünya və Avropa çempionatları zamanı çıxış etdiyimiz
idman komplekslərindən heç də geri qalmır. Ümumiyyətlə, Sizin rəhbərliyinizlə ölkədəki iqtisadi sıçrayış,
siyasi sabitlik və sosial siyasət idmanın inkişafı üçün də hərtərəfli şərait yaratmışdır. Biz idmançılar,
ağdamlılar, qarabağlılar öz seçimimizi etmişik. İlham Əliyev bizim əbədi Prezidentimizdir. Bu fürsətdən
istifadə edərək, idmançılar ordusu adından Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Biz idmançılar həmişə
Sizinləyik.
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Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, qarşıda bizi daha çətin bir sınaq - Pekində keçiriləcək XXIX Yay
Olimpiya oyunları gözləyir. İdmançılar adından söz verirəm ki, ölkəmizi layiqincə təmsil etmək üçün bütün
gücümüzü səfərbər edəcəyik.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz ağdamlılar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, yenidən Ağdam rayonunda olmağımdan məmnunluq
hissi keçirirəm. İki il bundan əvvəl biz sizinlə bərabər bu gözəl Olimpiya İdman Kompleksinin təməlini
qoyduq və bu gün onun açılışında iştirak edirik. Bu, çox əlamətdar bir hadisədir. Bu onu göstərir ki, bizim
qəbul etdiyimiz bütün qərarlar vaxtında, özü də böyük peşəkarlıqla, yüksək səviyyədə yerinə yetirilir. Bu
Olimpiya İdman Kompleksi beynəlxalq standartlara cavab verən bir idman qurğusudur. Azərbaycanda son
illər ərzində müxtəlif bölgələrdə olimpiya idman kompleksləri tikilmişdir. Lakin ilk dəfədir ki, rayonlarda
kənddə, - əslində indi qəsəbədir, amma biz kompleksin təməlini qoyanda Quzanlı kənd hesab olunurdu, belə möhtəşəm Olimpiya İdman Kompleksi tikilmişdir. Bu onu göstərir ki, bölgələrin inkişafı,
Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, ən ucqar yerlərində yaşayan insanların şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün,
müasir infrastrukturun yaradılması üçün bütün tədbirlər görülür. Biz ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdiririk.
İstəyirik ki, bütün bölgələr inkişaf etsin və hər bir yerdə, hər bir rayonda, hər bir qəsəbədə bütün lazımi
şərait olsun.
Azərbaycanın idman şöhrəti yüksəklərdədir. Bu, artıq bütün dünya idman ailəsi tərəfindən qəbul
edilir. Biz həm ölkəmizdə ən böyük beynəlxalq yarışları uğurla keçiririk, həm də idmançılarımız bizi öz
uğurları ilə sevindirirlər, bizim çox güclü idman potensialımız var, gənc nəsil yetişir. O cümlədən Ağdam
rayonundan olan idmançılar həmişə Azərbaycanın idman şöhrətini yüksəklərə qaldırmışlar. Ağdamın çox
gözəl və güclü idman məktəbi olmuşdur və indi də var. Bu gün burada çıxış edən Elçin Cəfərov sizin
yerlinizdir və o, milli komandaya başçılıq edir. O milli komandaya ki, bu idman növündə bizim olimpiya
və dünya çempionu medallarımız var, qızıl medallarımız var. Ona görə rayonun infrastrukturunun inkişafı,
o cümlədən idman imkanlarının genişlənməsi, əlbəttə ki, bizi bu idman kompleksini tikməyə vadar etmişdir.
Təkcə buna görə yox, eyni zamanda, mən hesab edirdim ki, Ağdamda mütləq gözəl Olimpiya İdman
Kompleksi tikilməlidir. Rayonun əksər hissəsi işğal altındadır və Quzanlı müvəqqəti olaraq Ağdam
rayonunun mərkəzinə çevrilmişdir. Quzanlının statusunun qaldırılması, ona qəsəbə statusunun verilməsi,
bu qəsəbənin inkişafına əlavə vəsaitin ayrılması, idman kompleksinin tikilməsi o məqsədi güdürdü ki,
müvəqqəti olaraq Ağdam rayonunun mərkəzi kimi Quzanlı qəsəbəsi inkişaf etsin, abadlaşsın. Gələcəkdə
qəsəbənin və digər kəndlərin inkişafı üçün lazımi tədbirlər görüləcəkdir. Mən Ağdam rayonunun inkişafı
üçün əlavə vəsait ayıracağam və o vəsaitdən istifadə edilməklə rayonun problemləri həll olunacaqdır.
Mən keçən dəfə burada olarkən demişdim və bu gün yenə də demək istəyirəm ki, Ağdam rayonuna
biz xüsusi diqqət göstərməliyik. Rayonun həmişə böyük potensialı olubdur. Ancaq indi rayonun əksər
hissəsində bütün binalar, bütün infrastruktur dağıdılıb, erməni talançıları tərəfindən bütün əmlak oğurlanıb
aparılıbdır. Bunu həm biz bilirik, həm də beynəlxalq ictimaiyyət bilir. ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası iki
il bundan əvvəl bölgəyə səfər etmişdir və o missiyanın məruzəsində bütün bu acınacaqlı həqiqətlər öz əksini
tapmışdır. Erməni vandalları tərəfindən şəhər, demək olar ki, tamamilə dağıdılmışdır. Orada bir dənə
salamat bina qalmayıb və insanların bütün əmlakı, bizim maddi və mənəvi irsimizin inciləri aparılmışdır.
Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik, mən buna şübhə etmirəm. Ondan sonra yeni şəhərlər
tikəcəyik, yeni qəsəbələr, kəndlər tikəcəyik. Ancaq hələ ki, biz müvəqqəti olaraq burada məskunlaşan
insanların həyat səviyyəsini qaldırmalıyıq. Bildiyiniz kimi, bu məqsədlə, qaçqınların və məcburi
köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması istiqamətində qəbul
edilmiş qərarlar, sərəncamlar bu gün çox uğurla icra edilir. Keçən ilin sonunda əvvəllər qəbul edilmiş
proqramlara əlavələr göstərir ki, proqramın əsas hissəsi icra olunubdur. Hər il bu məqsədlərə yüz
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milyonlarla manat vəsait sərf edilir, yeni qəsəbələr, yeni şəhərciklər salınır. Burada icra hakimiyyəti
başçısının çıxışında qeyd olundu ki, təkcə Ağdam rayonunda 12 qəsəbə salınıbdır. Mənə verilən məlumata
görə, indi Ağdam rayonunun işğaldan azad olunmuş yerlərində 86 min insan yaşayır. Bu, rayon əhalisinin,
demək olar ki, yarısıdır. Yəni biz buna müvəqqəti olaraq nail ola bilmişik. İnsanları normal şəraitlə təmin
edə bilmişik və burada salınan qəsəbələr, digər bölgələrdə, Füzulidə, başqa yerlərdə salınan qəsəbələr bizim
siyasətimizi əks etdirir.
Mən 2003-cü ilin payızında prezident seçkiləri ərəfəsində söz vermişdim ki, Azərbaycanda bir dənə
də çadır şəhərciyi qalmayacaqdır. İndi deyə bilərəm ki, biz bu məqsədə 4 il ərzində nail olduq. Sonuncu
çadır şəhərcikləri ləğv edilibdir. Onların əvəzində yeni, gözəl qəsəbələr tikilibdir, məktəblər, tibb
məntəqələri, uşaq bağçaları, bütün infrastruktur var, elektrik xətləri çəkilibdir. İndi Ağdam rayonuna təbii
qazın verilməsi məsələsi də həll olunur. Bu gün Ağcabədiyə uzun fasilədən sonra, ilk dəfə qazın verilməsi
bərpa ediləcəkdir. Sonra o xətdən Ağdam rayonuna yeni xətt çəkiləcək və bu rayon təbii qazla da təmin
olunacaqdır.
Bir sözlə, məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması Azərbaycan dövlətinin əsas
prioritet məsələsidir və bu məqsədlərə böyük vəsait ayırırıq. Bu məqsədlər üçün biz müvafiq proqramlar
qəbul etmişik, 16 fərman və sərəncam imzalanmışdır. Bütün bu fərman və sərəncamlar əməli-praktik işlərin
görülməsi üçün əsasdır. Qəbul edilmiş hər bir qərar ona gətirib çıxaracaq ki, insanların həyat səviyyəsi
yaxşılaşacaqdır. Bizim qəbul etdiyimiz qərarlar, imzaladığımız sərəncamlar şüar xarakteri daşımır. Onlar
əməli-praktik tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur və biz bunu edirik. Hesab edirəm ki, qısa
müddət ərzində Azərbaycanda çadır şəhərciklərinin ləğvi çox böyük nailiyyətdir.
2007-2011-ci illərdə Dövlət proqramına əlavələrlə əlaqədar 500 milyon manat həcmində vəsaitin
xərclənməsi nəzərdə tutulur. Yeni qəsəbələr tikiləcək, fin tipli qəsəbələrdə yaşayan soydaşlarımız, hərbi
hissələrin ərazilərində yaşayanlar, məktəblərdə, yararsız vəziyyətdə olan binalarda yaşayan soydaşlarımız
müasir, gözəl qəsəbələrə köçürüləcək, beləliklə, onların məişət problemləri öz həllini tapacaqdır. Beləliklə,
o proqramın icrası nəticəsində ən azı 220 min, bəlkə ondan da çox insan, məcburi köçkün normal yaşayış
imkanları ilə təmin olunacaqdır. Əlbəttə ki, bu proqramlar böyük vəsait tələb edir və Azərbaycan indi
inkişaf edən ölkədir. Amma hələ ki, bizim başqa sahələrdə böyük ehtiyaclarımız var - iqtisadi inkişafa,
sənaye potensialının inkişafına, ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına, ordu quruculuğuna böyük
vəsaitin ayrılması. Ancaq bununla bərabər, biz ilk növbədə, sosial məsələlərə də mütləq və mütləq diqqət
yetirməliyik. Mən çox şadam ki, bu istiqamətdə bizim gördüyümüz işlər çox müsbətdir, göz qabağındadır.
Nə ediriksə, insanlar bunların hamısının nəticəsini görə bilir, bundan istifadə edə bilirlər. Mən əminəm ki,
belə olan halda, ardıcıl, məqsədyönlü siyasət nəticəsində biz çətin vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımızın
həyat səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracağıq.
Ancaq o da həqiqətdir ki, bütün bu tədbirlər müvəqqəti xarakter daşıyır. Əlbəttə, bizim siyasətimiz
- Ağdamdan və Füzulidən olan məcburi köçkünləri, ilk növbədə, o rayonların ərazisində yerləşdirmək,
hesab edirəm ki, düzgün siyasətdir və biz bu məsələni artıq indidən həll edirik. Amma əsas məsələlər, əsas
böyük işlər torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra başlayacaqdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, işğal
edilmiş bütün ərazilərdə, bütün infrastrukturlar dağıdılıbdır. Biz yeni şəhərlər tikəcəyik, yeni qəsəbələr,
kəndlər yaradacağıq və buna hazır olmalıyıq. Onu da bilirik ki, biz ancaq öz gücümüzə arxalana, ancaq öz
gücümüzə istinad edə bilərik.
Biz əlbəttə ki, xarici beynəlxalq donor təşkilatlarının yardımından istifadə etmişik və bizim üçün
ən çətin dövrdə yardım etdiklərinə görə o təşkilatlara öz minnətdarlığımızı bildiririk. Amma onu da bilirik
ki, işğaldan azad olunacaq bütün yerləri, rayonları abadlaşdırmaq üçün milyardlarla dollar vəsait lazım
olacaqdır. Heç bir beynəlxalq təşkilat o qədər vəsaiti bizə verməz. Biz öz gücümüzə istinad etməliyik. Ona
görə iqtisadi potensialımızı möhkəmləndiririk. Ona görə ki, güclü olaq və gələcəkdə bütün bu rayonları öz
hesabımıza bərpa edək. Bu məqsədlə Azərbaycanda aparılan köklü iqtisadi islahatlar bu gün daha da
dərinləşməlidir. Biz bütün imkanlarımızı səfərbər etməliyik ki, güclü dövlət yaradaq, güclü iqtisadiyyat
yaradaq. İqtisadiyyat hər bir dövlətin təməl sütunudur. Güclü iqtisadiyyatı olan ölkə siyasi cəhətdən də
müstəqil olur və öz maraqlarını daha da uğurla müdafiə edə bilər.
Azərbaycanın üzləşdiyi çətin problemlərin əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, 1990-cı illərin
əvvəllərində biz müstəqilliyimizi bərpa edəndə Azərbaycanın iqtisadiyyatı dağılmış vəziyyətdə idi.
Azərbaycanın nə xarici siyasəti, nə daxili siyasəti milli maraqlara cavab vermirdi. Sənaye istehsalı, demək
olar ki, tamamilə aşağı düşmüşdü, iflic vəziyyətində idi, iqtisadi böhran hökm sürürdü və faktik olaraq,
ölkənin gələcəyi qeyri-müəyyən idi. Erməni qəsbkarları bu amildən, eyni zamanda, başqa amillərdən, xarici
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yardımdan istifadə edərək, bizim torpaqlarımızı işğal ediblər. İndi onlar bəzi hallarda sübut etməyə
çalışırlar ki, müharibədə qələbə qazanıblar. Bu, belə deyil, əsla belə deyil! Çünki, müharibə hələ bitməyib,
müharibənin birinci dövrü başa çatıb və xarici dəstəyin nəticəsində bizim torpaqlarımız erməni işğalçıları
tərəfindən zəbt edilibdir. 1990-cı illərin əvvəlindəki vəziyyətdən fərqli olaraq, biz bu gün daha güclüyük.
Biz iqtisadi imkanlarımızı artırırıq və bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı Ermənistan iqtisadiyyatı ilə
müqayisədə həcm baxımından 5-6 dəfə böyükdür. Bu həcm getdikcə artacaq və bütün imkanlarımızı
səfərbər edib güclü dövlət, güclü iqtisadiyyat yaradacağıq ki, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Biz güclü
ordu yaradırıq.
Əminəm ki, bütün bu amillər - Azərbaycanın uğurlu iqtisadi siyasəti, xarici siyasəti, bölgədəki
nüfuzu və artan rolu, bizim iqtisadi potensialımız və enerji baxımından güclü olmağımız, ordu
quruculuğunun sürətlə getməsi, danışıqlar prosesinə də müsbət təsir göstərir. Əgər bir neçə il bundan əvvəl
Ermənistan tərəfi danışıqlar zamanı Dağlıq Qarabağa müstəqilliyin verilməsini tələb edirdisə, bu gün bu,
belə deyildir. Bu gün onlar da anlayırlar ki, heç vaxt Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcək, heç vaxt
Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşməyəcəkdir. Bu, artıq təkcə bizim mövqeyimiz deyil, - bütün
zamanlarda bizim mövqeyimiz bundan ibarət olmuşdur, - eyni zamanda, beynəlxalq vasitəçilərin
mövqeyidir və Ermənistan tərəfi məcbur olub bu reallıqla hesablaşır. Əgər vaxtilə 4 rayonun Azərbaycana
qaytarılması məsələsi müzakirə olunurdusa, daha doğrusu, Ermənistan tərəfindən irəli sürülürdüsə, bu gün
artıq bu da keçmişdə qalıbdır. İndi 7 rayonun, bütün işğal olunmuş torpaqların Azərbaycana
qaytarılmasından söhbət gedir. Bunu Ermənistandan beynəlxalq vasitəçilər, ATƏT-in Minsk qrupu tələb
edir və Ermənistan rəhbərliyi məcbur olub bunu qəbul edir. Yəni bu, çox böyük irəliləyişdir, çox böyük
uğurlardır.
Düzdür, məsələ hələ ki, öz həllini tapmayıb, amma biz buna yaxınlaşırıq. Bizim siyasətimiz,
gücümüz, imkanlarımız və qətiyyətimiz o günü yaxınlaşdırır və danışıqlar çərçivəsində əldə edilmiş
irəliləyiş Azərbaycanı qane edir. Hələ tam şəkildə deyə bilmərəm ki, təklif edilən variantda hər şey bizi
qane edir. Bəzi məsələlər bizi qane etmir və biz onlarla razı ola bilmərik. Amma bütövlükdə, danışıqların
gedişatı müsbət istiqamətdədir. Biz buna nəyin hesabına nail olmuşuq? Yəni həm beynəlxalq ictimaiyyətin,
həm Ermənistan rəhbərliyinin güzəştlərə getməyə hazır olmasına və artıq dediyim məsələlərə razılıq
verməsinə nəyin hesabına nail ola bilmişik? Ancaq öz gücümüz hesabına. Ona görə ki, Ermənistan anlayır
ki, artıq Azərbaycan güclü dövlətə çevrilibdir. Azərbaycanın beynəlxalq mövqeləri möhkəmlənir,
Azərbaycan Avropa təhlükəsizliyi üçün, enerji təhlükəsizliyi üçün əvəzolunmaz ölkəyə çevrilir,
Azərbaycan öz zəngin neft-qaz yataqlarının işlənməsinə uğurla nail olubdur və bu gün qonşu ölkələri,
Avropa və dünya ölkələrini enerji resursları ilə böyük dərəcədə təmin edir.
Azərbaycan iqtisadi artıma görə ardıcıl olaraq 3 ildir dünyada birinci yerdədir. Azərbaycan öz ordu
quruculuğunu gücləndirir, keçən il və bu il orduya ayrılan təxminən iki milyard yarım dollar vəsait bizim
imkanlarımızı, gücümüzü artırır. Ermənistan tərəfi bunu bilir və bununla hesablaşmağa məcburdur. Vaxt
bizə işləyir. Mən bir daha demək istəyirəm, bizim hamımız istəyirik ki, tezliklə torpaqlarımız işğalçılardan
azad edilsin. Soydaşlarımız tezliklə öz doğma yurduna, öz doğma torpaqlarına qayıtsınlar. Bir daha qeyd
etmək istəyirəm ki, artıq bu rayonların bərpası üçün də bizim imkanlarımız var. Ancaq mən istəyirəm ki,
imzalanacaq sülh sazişi Azərbaycanın maraqlarını tam şəkildə təmin etsin. Mən hələ deyə bilmərəm ki, tam
şəkildə bizi qane edir. Ona görə biz danışıqlar prosesini davam etdirəcəyik, öz mövqeyimizdən
dönməyəcəyik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu deyil, olmayıb və olmayacaqdır. Dağlıq
Qarabağa, orada yaşayan ermənilərə və ora qayıdacaq azərbaycanlılara Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində yüksək idarəetmə statusu verilə bilər. Başqa Avropa ölkələrində biz bunu görürük, bu
ölkələrdə muxtariyyət formaları var, müxtəlif formalar var və onların hamısı ölkələrin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll olunubdur. Biz heç bir yeni formanı icad etmək fikrində deyilik. Bizim mövqeyimiz tarixi
həqiqətə əsaslanır. Qarabağ, o cümlədən Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır, əsrlər boyu
azərbaycanlılar orada yaşamış, yaratmışlar. Ermənilər bizim torpaqlarımıza qonaq kimi gəlmişlər - siz bunu
yaxşı bilirsiniz, - və ondan sonra orada əksəriyyəti təşkil etməklə o torpaqlara iddia etməyə başlamışlar.
Əfsuslar olsun ki, o vaxt, 1980-ci illərin sonunda Azərbaycan rəhbərliyi antimilli siyasət aparmaqla böyük
güzəştlərə getmişdir. Dağlıq Qarabağda Sovet İttifaqı rəhbərliyi, ilk növbədə, Qorbaçov tərəfindən xüsusi
komitə yaradılmışdı və komitənin yaranması artıq Dağlıq Qarabağda separatçı meyillərin güclənməsi
demək oldu. Ondan sonrakı dövrlərdə, 1990-cı illərin əvvəlində aparılan siyasət də faktik olaraq,
torpaqlarımızın işğalına gətirib çıxarmışdır. Şuşa, Laçın, Kəlbəcər və başqa torpaqlarımız işğal altına
düşdü. İndi bu böyük bəla, böyük dərd, həm insanlar üçün humanitar fəlakət, həm ölkəmiz üçün ən böyük
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problem bizi çox incidir və eyni zamanda, əlbəttə ki, bizi daha da güclü olmağa sövq edir. Biz güclü
olmalıyıq, indiki zamanda biz dünyada gedən proseslərə də nəzər salır, baxırıq, nəzarət edirik, izləyirik.
Görürük ki, əfsuslar olsun, dünyada beynəlxalq davranış qaydaları pozulur, bəzi hallarda beynəlxalq
prinsiplərə əməl olunmur, çox narahatedici meyillər başlanır, bəzi muxtar bölgələrin birtərəfli tanınması
məsələsi ortaya çıxır. Halbuki bu, tamamilə qəbuledilməzdir.
Bir sözlə, dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, hər bir ölkə, ilk növbədə, güclü olmalıdır. Güclü
olarsansa, sən öz maraqlarını qoruyacaqsan. Əgər sən güclü olmasan, hətta bütün beynəlxalq normalar sənin
tərəfində olsa da, bunun böyük əhəmiyyəti olmayacaqdır. Azərbaycan bu dövrü yaşayıbdır. Biz kasıb
vəziyyətdən inkişafa və gələcək çiçəklənməyə doğru gedirik. Bilirik ki, bizi nələr gözləyir. Biz öz iqtisadi
islahatlarımızla, ulu öndər Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu neft strategiyası ilə güclü dövlət yaradırıq.
İmkanlarımız artır, bizimlə daha da çox hesablaşırlar, bizim sözümüz daha da böyük məna daşıyır,
sözümüzün çəkisi artır. Bunun müqabilində, Ermənistan bütün beynəlxalq layihələrdən təcrid edilmiş bir
ölkə, - biz buna nail olmuşuq, – heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən bir ölkə, xarici ianələrdən asılı olan, xarici
dövlətlərin köməyi ilə yaşayan və müstəqilliyi ancaq şərti xarakter daşıyan bir ölkədir. Yəni bu, artıq
müqayisəolunmaz dərəcədədir. Növbəti illərdə bizim gücümüz daha da artacaq, onlar isə zəifləyəcəklər.
Beləliklə, mən heç şübhə etmirəm ki, biz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edəcəyik. Mən
inanmaq istəyirəm ki, Ermənistan rəhbərliyi, nəhayət, beynəlxalq hüquq prinsiplərinə riayət edəcək, normal
məntiqə riayət edəcək və işğal olunmuş torpaqlardan qoşunlarını öz xoşu ilə çıxaracaq və bizim
soydaşlarımız bu torpaqlara qayıdacaqlar. Əks təqdirdə, Azərbaycan tam sərbəstdir ki, bütün imkanlardan,
o cümlədən hərbi imkanlarından istifadə etsin və öz doğma torpaqlarını azad etsin. Biz heç kimin torpağını
zəbt etməmişik. Halbuki, indiki Ermənistan dövləti tarixi Azərbaycan torpağında formalaşıbdır. İrəvan
şəhərini Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərliyi 1918-ci ildə Ermənistana hədiyyə edibdir. Yumşaq
desək, o da böyük bir səhv idi. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda İrəvan şəhərini
Ermənistana bağışlamışdır. İrəvan xanlığı əzəli Azərbaycan torpağıdır. Bir daha demək istəyirəm ki,
ermənilər bu bölgəyə qonaq kimi gəlmişdilər. Ona görə haqq-ədalət, tarixi həqiqət, beynəlxalq hüquq,
iqtisadi imkanlar, hərbi potensial - bütün bu amillər tərəzinin bir gözündə, Ermənistanın qeyri-konstruktiv
və heç bir beynəlxalq normalara sığmayan siyasəti tərəzinin başqa gözündədir.
Bir daha demək istəyirəm ki, biz heç bir başqa ölkənin torpaqlarına iddia etmirik, biz istəyirik ki,
bizim torpaqlarımız dinc yolla işğalçılardan azad olunsun və Azərbaycan vətəndaşları öz vətəndaş
hüquqlarından istifadə edə bilsinlər. Bəzi hallarda beynəlxalq təşkilatlardan biz çox eşidirik ki, insan haqları
təmin olunmalıdır, insan haqları müdafiə edilməlidir. Azərbaycanda bütün insan haqları necə lazımdır
müdafiə edilir, təmin olunur və başqa ölkələr üçün biz örnək ola bilərik. Bunu artıq yaxın tarix göstəribdir.
Ancaq indi nədənsə, bu beynəlxalq təşkilatlar 1 milyon qaçqın-köçkünün insan haqlarından söhbət açmır.
Evindən-eşiyindən olmuş, öz torpağını itirmiş insanların haqlarından söhbət açmır. Yəni bu ikili siyasət
artıq bizə bəllidir, biz bunu bilirik və buna əhəmiyyət də vermirik. Amma bu ədalətsizlik bizi, əlbəttə ki,
incidir. İnsan haqlarından danışanda, ilk növbədə, Ermənistana irad tutulmalıdır ki, nə üçün 1 milyon
insanın haqlarını tapdalamısan? Nə üçün o insanlara imkan yaratmırsan ki, onlar öz vətəninə qayıtsınlar?
Budur, məsələnin mahiyyəti! Ona görə bəzi hallarda ədalətsiz yanaşmanı görəndə, Azərbaycana qarşı
əsassız təzyiqləri görəndə, biz, əlbəttə ki, üzülürük.
Amma bu heç də bizim iradəmizə zərrə qədər təsir etmir və etməyəcəkdir. Azərbaycan dövləti
möhkəmləndikcə, öz müstəqil siyasətini daha da uğurla aparacaqdır. Mənim üçün Prezident kimi əsas
Azərbaycan xalqının maraqlarıdır, Azərbaycanın maraqlarıdır. Bütün başqa məsələlər ikinci dərəcəli
məsələlərdir. Azərbaycan xalqının maraqlarını tam şəkildə müdafiə etmək üçün güc olmalıdır. Azərbaycan
dövlətini möhkəmləndirmək üçün iqtisadi potensial möhkəmlənməlidir, biz bunu gündəlik həyatda edirik
və bundan sonra edəcəyik.
Mən çox şadam ki, bizim bütün təşəbbüslərimiz, bütövlükdə siyasətimiz - istər daxili, istər xarici,
istər iqtisadi və başqa sahələrdə siyasətimiz xalq tərəfindən dəstəklənir. Bu dəstək bizə güc verir, mənə
əlavə imkanlar yaradır, Azərbaycan üçün gözəl şərait yaradır.
Əziz ağdamlılar, mən bir daha demək istəyirəm ki, bu gün çox şadam, çox böyük məmnuniyyət
hissi ilə yenidən Ağdama gəlmişəm. Burada qeyd edildi ki, 2008-ci ildə bölgələrə ilk səfərimi buraya –
Ağdama edirəm. Mən rayonlarda tez-tez oluram, vəziyyətlə tanış oluram və bundan sonra da olacağam.
Hər dəfə gələndə, yenilik görəndə, abadlıq görəndə, yeni binalar görəndə mənim ürəyim açılır. Mən
istəyirəm ki, siz burada yaxşı yaşayasınız. Bunu təmin etmək üçün nə lazımdırsa edəcəyik. Rayonun
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iqtisadi-sosial inkişafı üçün bu yaxınlarda əlavə vəsaitlər ayrılacaqdır. Əminəm ki, bu, sizə kömək edəcək
ki, burada işlər daha da yaxşı getsin.
Mən bu gözəl, beynəlxalq səviyyəli olimpiya kompleksinin açılışı münasibətilə sizi bir daha təbrik
edirəm, sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
(Dövlətimizin başçısının nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və alqışlarla qarşılandı).
XXX
Sonra incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert və idmançıların nümunəvi çıxışları oldu.
AZƏRTAC
2008, 18 yanvar
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Ali Baş Komandan cəbhə xəttində olmuş, hərbçiləri mükafatlandırmışdır
(17 yanvar 2008-ci il)
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali baş komandanı İlham Əliyev yanvarın 17-də Ağdam
rayonuna səfəri zamanı cəbhə xəttində də olmuşdur.
Hərbçilər Ali baş komandana raport verdilər.
Dövlətimizin başçısı səngərdə qurulmuş məntəqədən işğal altında olan əraziləri müşahidə etdi,
əsgərlərin ixtiyarındakı hərbi ləvazimatla tanış oldu.
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali baş komandanı İlham Əliyev döyüş bölgəsindəki
xidmətdə fərqlənən hərbçiləri – baş leytenant Pərviz Ələkbərovu, kiçik çavuş Cavid Muradovu, əsgər
Əzizxan Vəliyevi medallarla təltif etdi.
Çay süfrəsi arxasında əsgərlərlə söhbət edən Prezident İlham Əliyev dedi:
-Ordumuza xidmət etmək çox şərəfli işdir. Amma ön mövqedə dayanmaq, əlbəttə, böyük
məsuliyyətdir. Bizdə atəşkəs rejimi var, amma sülh sazişi yoxdur. Özü də bu atəşkəs rejimi tez-tez pozulur.
Ona görə siz bütün hadisələrə hər an hazır olmalısınız. İndi geyimlə, yeməklə bağlı vəziyyət yaxşıdır.
SƏFƏR ƏBİYEV (müdafiə naziri): Cənab Prezident, heç bir problem yoxdur.
İLHAM ƏLİYEV: Yaxşı yemək olmalıdır, xüsusilə bu hava şəraitində, isti paltar olmalıdır.
SƏFƏR ƏBİYEV: Sizə minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Çox gərgin iş qrafikinizə
baxmayaraq, vaxt ayırıb buraya gəldiniz. Çox sağ olun. Bir neçə rayonda hərbçilər üçün evlər tikilir. Hesab
edirik ki, bu ilin axırına kimi onları Sizin göstərişinizlə təhvil verəcəyik.
İLHAM ƏLİYEV: Orduya diqqət həmişə yüksək səviyyədə olmalıdır. İndi Azərbaycanın dövlət
xərclərinin ən böyük hissəsi orduya yönəldilir. Bu il büdcədə ən böyük xərclər ordu quruculuğunadır, yəni
1 milyard 200 milyon dollar xərclənəcəkdir. Əlbəttə ki, buraya silahların alınması, zabitlərin sosial
məsələlərinin həlli də daxildir. Nazir dedi, evlər tikilir, maaş artırılıbdır. Gələcəkdə yenə də artıracağıq.
Bizim əsgərlərimiz, zabitlərimiz, gizirlərimiz sosial baxımdan müdafiə olunmalıdırlar. İndi bizim iqtisadi
imkanımız da artır, yeni binalar tikiləcəkdir. Hərbi hissələr tikilir və tikilməlidir, maaş da artırılacaqdır. O
tərəfdə, bizim torpaqlarımızı işğal edən işğalçı qüvvələr bunu bilirlər. Bilirlər ki, vaxt gələcək və onlar
buradan çıxmalı olacaqlar. Onlar üçün yaxşı olar ki, öz xoşları ilə, müharibəsiz getsinlər. Yox, getməsələr,
onda öz torpaqlarımızı geri qaytarmağa bizim tam haqqımız var. Haqqımız var, indi imkanımız da var,
silahımız da var, əsgərlərimiz də var. Ona görə peşəkarlıq artırılmalıdır və xüsusilə belə çətin şəraitdə
xidmət edənlər üçün yaxşı şərait yaradılmalıdır.
Yenə də deyirəm, ordunun hər bir hissəsində xidmət etmək böyük şərəfdir. Ancaq düşmənlə ön
mövqedə üzbəüz olmaq sizin üçün çox böyük bir vəzifədir. Siz hamınız gəncsiniz.
Neçə yaşınız var?
ƏSGƏRLƏR: 19-20 yaşımız var.
İLHAM ƏLİYEV: Gəncsiniz, amma siz Azərbaycanın müdafiəsində, keşiyində dayanmısınız.
Azərbaycanın güclü, vətənpərvər gənc nəsli yetişir.
Bu gün Ağdamda yeni gözəl Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir ki, gənclər orada
idmanla məşğul olsunlar. Bizim işimiz haqq işidir. Biz başqasının torpağını zəbt etməmişik. Ona görə bütün
cəhətlərdən, o cümlədən həm mənəvi cəhətdən, həm tarix baxımından, həm də hüquqi baxımdan tam
haqlıyıq ki, düşməni buradan vurub çıxaraq. Elə də olacaqdır.
XXX
Ali baş komandan İlham Əliyev daha sonra artilleriya bölüyündə oldu, burada xidmətdə
fərqlənənlərə medallar təqdim etdi.
AZƏRTAC
2008, 18 yanvar
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Ağdam rayonu
Quzanli qəsəbəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(4 oktyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 4-də Ağdam rayonuna
gəlmişdir.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə Quzanlı qəsəbəsində ümummilli
liderin abidəsini ziyarət edərək gül dəstələri qoydular.
AZƏRTAC
2008, 4 oktyabr

22

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2004-2008

Quzanlı qəsəbəsinə təbii qaz verilmişdir
(4 oktyabr 2008-ci il)
AzərTAc xəbər verir ki, oktyabrın 4-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağdam rayonunun
Quzanlı qəsəbəsinə təbii qazın verilməsi ilə əlaqədar keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Quzanlı qəsəbəsinin qaz təchizatı sxemi ilə tanış oldu. “Azəriqaz” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov məlumat verdi ki, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində görülən ardıcıl tədbirlərin davamı olaraq, Quzanlı qəsəbəsinə 16,6 kilometr uzunluğunda qaz
kəməri çəkilmişdir. Vaxtilə Ağdam-Quzanlı qaz kəməri vasitəsilə qazdan istifadə edən qəsəbə Qarabağ
müharibəsi nəticəsində 15 il bundan əvvəl bu təbii yanacaqdan məhrum olmuşdu. Ölkə başçısının tapşırığı
ilə bu ilin avqust ayından “Azəriqaz” QSC tərəfindən başlanan tikinti-quraşdırma işlərinin ilkin mərhələsi
qısa müddətdə tamamlanmışdır. Başlanğıcını Bərdə-Ağcabədi magistral qaz xəttindən götürən kəmər 200
millimetrlik borulardan ibarətdir. Həmin polietilen borular ölkəmizdə istehsal olunur. Bu kəmər Quzanlı
qəsəbəsində 450 abonentin qazla təminatına imkan verəcəkdir. Qəsəbə daxilində 27 kilometr uzunluğunda
müxtəlif diametrli qaz xətləri çəkilmişdir. Burada 384 mənzil təbii qazla təmin edilmişdir. Abonentlərdən
174-ü məcburi köçkündür. Qaz verilən bütün evlərdə sayğaclar quraşdırılmış və “Beko” markalı qaz sobası
qoyulmuşdur. Bu işlərin görülməsinə dövlət büdcəsindən 1 milyon 300 min manat vəsait ayrılmışdır. 2009cu ildə həyata keçiriləcək ikinci mərhələdə Quzanlı qəsəbəsi və Çullu kəndi ilə yanaşı, yeni salınan Quzanlı1, habelə İmamqulubəyli və Qasımbəyli kəndlərində yeni salınmış qəsəbələrdə 2916 abonentə qaz
veriləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev Quzanlıya təbii qaz verilməsinin rəmzi olan məşəli alovlandırdı.
Sonra bu münasibətlə mərasim keçirildi.
Dövlətimizin başçısı mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
-Əziz dostlar!
Bu gözəl hadisə, uzun fasilədən sonra Ağdam rayonuna təbii qazın verilməsi münasibətilə mən
sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Doğrudan da, bu, çox əlamətdar və tarixi hadisədir. İlk növbədə, ona
görə ki, 15 ildən sonra Ağdama, Quzanlı qəsəbəsinə təbii qazın verilməsi bərpa olundu.
Bildiyiniz kimi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçı siyasəti nəticəsində bu bölgəyə təbii
qazın verilməsi dayandırılmışdır. Uzun fasilədən sonra biz buna nail olduq və bu gün bu gözəl hadisəni
birlikdə qeyd edirik. Digər tərəfdən, bu gün ona görə əlamətdardır ki, məhz bu gün Azərbaycanın bütün
rayonları təbii qazla təmin olunur. Azərbaycanın tarixində ilk dəfə olaraq, işğal altındakı rayonlar istisna
olmaqla, hər bir rayona təbii qazın verilməsinə nail ola bilmişik. Beləliklə, ölkədə qazlaşdırma prosesinin
növbəti mərhələsinə qədəm qoymuşuq. İndi bu proses çox sürətlə gedir, Azərbaycanın bütün rayonlarına
təbii qazın verilməsi təmin olunur. Gələcək illərdə yeni məntəqələrə - yeni qəsəbələrə, kəndlərə qaz
xətlərinin çəkilişi nəzərdə tutulur. O cümlədən, Ağdam rayonunun digər kəndlərində 2009-cu ildə növbəti
qazlaşdırma tədbirləri görüləcəkdir.
Bu hadisə bir daha onu göstərir ki, bizim verdiyimiz bütün vədlər, qəbul edilmiş qərarlar,
proqramlar həyatda öz əksini tapır. Biz sizinlə keçən dəfə bu ilin əvvəlində, Quzanlı Olimpiya İdman
Kompleksinin açılışında görüşmüşdük. O vaxt mən göstəriş vermişdim ki, Ağdam rayonuna təbii qazın
verilməsi tezliklə bərpa olunsun. Qısa müddət, bir neçə ay ərzində biz buna nail ola bilmişik. Bunu etmək
üçün yeni xətlər çəkilib, yeni infrastruktur obyektləri tikilibdir. Bu gün bu gözəl hadisəni biz birlikdə qeyd
edirik. Bütün başqa istiqamətlərdə qəbul edilmiş qərarlar vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilir. Biz yaxşı
xatırlayırıq ki, bu ilin əvvəlində Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında bərabər iştirak edirdik. Bu
kompleks ən yüksək səviyyəyə, ən yüksək dünya standartlarına cavab verir. Bütövlükdə, aparılan işlər və
gələcəkdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası nəticəsində bu bölgədə böyük canlanma olacaqdır.
Buraya qaz xəttinin çəkilməsi ilə həm insanların yaxşı yaşamasına şərait yaranacaq, həm də
iqtisadi potensialın genişlənməsinə əlavə imkan olacaqdır. Mən çox istəyirəm ki, Ağdam rayonunun
inkişafı daha da sürətlə getsin. Bildiyiniz kimi, bu məqsədlə müxtəlif tədbirlər görülür, əlavə vəsait
ayrılıbdır. Burada abadlıq işləri aparılır, yeni müəssisələrin yaradılması prosesi gedir, sosial obyektlərin,
məktəblərin, tibb məntəqələrinin tikintisi davam etdirilir. Bütün bunlar insanlar üçündür, onların rahatlığı
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üçündür. Azərbaycanın hər bir yerinə və xüsusilə işğaldan əziyyət çəkən bölgələrə daha da böyük diqqət
göstərilməlidir. Bütün sosial problemlər öz həllini tapmalıdır, bütün infrastruktur layihələri uğurla icra
edilməlidir. Buraya qaz xəttinin çəkilişi çox əlamətdar hadisədir.
Bir daha demək istəyirəm, bu onu göstərir ki, biz qarşımızda duran bütün problemləri uğurla həll
edirik. Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı artıq reallıqdır. Bizim regionlarımızda gedən işlər, aparılan
islahatlar, quruculuq-abadlıq işləri bütün bölgələrə yeni imkanlar gətiribdir. Canlanma müşahidə olunur,
böyük infrastruktur layihələri icra edilir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının icrası
nəticəsində 700 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır. Bütün bunlar Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun
inkişafına çox böyük təkan verir və iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi istiqamətində çox vacib addımdır.
Növbəti illərdə məhz bu sahəyə daha da böyük diqqət göstəriləcəkdir. Kənd təsərrüfatının inkişafı,
sahibkarlığın inkişafı, qeyri-neft sektorunun inkişafı - bütün bu görülən və görüləcək tədbirlər ölkəmizi
daha da gücləndirəcəkdir.
Təbii ki, və əminəm, Azərbaycanın neft siyasəti bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəkdir.
Bu gün biz neft siyasətinin gözəl nəticələrini müxtəlif aspektlərdə görürük. Azərbaycanın artan iqtisadi
potensialı, Neft Fondumuzda yığılan böyük vəsait, qaz xətlərinin çəkilməsi, yeni elektrik stansiyalarının
tikilməsi, elektrik xətlərinin çəkilməsi, Azərbaycanın güclü neft-qaz hasil və ixrac edən ölkəyə çevrilməsi
və bunun nəticəsində yaşadığımız regionda mövqelərimizin möhkəmlənməsi prosesi - bütün bunlar bizim
uğurlu neft siyasətimizlə bağlıdır. Bu siyasət ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 1994-cü ildə başlanmışdır
və bu gün uğurla davam etdirilir. Bu sahədə qarşımızda duran bütün vəzifələr icra olunmuşdur. Azərbaycan
tam şəkildə öz təbii sərvətlərini işə salıb və xalqın milli maraqları əsasında bu siyasəti davam etdirir.
Bu gün mən məcburi köçkünlər üçün tikilmiş yeni qəsəbənin açılışında iştirak edirdim. O
qəsəbənin tikintisi də məhz Dövlət Neft Fondunun hesabına mümkün olmuşdur. Bütövlükdə, Neft
Fondundan məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun artırılması üçün 500
milyon manatdan çox vəsait ayrılıbdır. Son illər ərzində bütün çadır şəhərcikləri ləğv edilib, onların yerinə
yeni gözəl qəsəbələr salınıbdır. O qəsəbələrdə bütün lazımi şərait var.
Eyni zamanda, neft siyasətimiz Azərbaycanın müstəqil siyasətini daha da gücləndirir. Çünki biz
tam əminik ki, ölkəmiz öz daxili resurslarına əsaslanaraq istənilən məsələni həll edə bilər. Bizim başqa
ölkələrdən asılılığımız yoxdur. Əlbəttə ki, beynəlxalq maliyyə qurumları ilə çox uğurlu əməkdaşlığımız var
və bu, davam edir. Ancaq bununla bərabər, biz xarici kreditlərdən də asılı deyilik. Yəni biz öz gücümüzə
istinad edirik, arxalanırıq, Azərbaycan xalqının iradəsinə arxalanırıq və ölkəmizi inkişaf etdiririk. Bu
inkişaf özünü bütün sahələrdə - ölkəmizdə gedən quruculuq-abadlıq işlərində, regionların inkişafında, yeni
iş yerlərinin açılmasında, yoxsulluğun azaldılmasında, yeni müəssisələrin işə düşməsində, idxalın
azalmasında, yerli istehsalın artmasında göstərir. Biz bu gün özümüzü əksər kənd təsərrüfatı məhsulları ilə
təmin edirik və indi ərzaq təhlükəsizliyini tam şəkildə təmin etmək üçün əlavə tədbirlər görülür. Təkcə
keçən il görülmüş tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda taxıl istehsalı 400 min ton artıbdır. Növbəti illərdə
daha da böyük artım olması və kəndlilərə əlavə güzəştlərin verilməsi nəzərdə tutulubdur.
Yəni sosial məsələlərin həlli, insanların yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və bununla
bərabər köklü iqtisadi islahatların aparılması, infrastruktur layihələrin icra olunması - bütün bunlar
Azərbaycanın reallıqlarıdır. Ölkəmiz uğurla inkişaf edir. Bizim ölkədə yaşanan iqtisadi artım heç bir başqa
ölkədə yoxdur. Təkcə bu il deyil, son 4 il ərzində iqtisadi artım sürətinə görə Azərbaycan dünyada lider
ölkədir. Bu yaxınlarda Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycanı dünya miqyasında bir
nömrəli islahatçı ölkə kimi bəyan edibdir. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, bizdə iqtisadi islahatlar çox
sürətlə və müasir səviyyədə gedir. Əlbəttə ki, iqtisadi islahatlar siyasi islahatları da daha da irəlilətməyə
imkan yaradır. Bizim insanlarımızın həyat səviyyəsi yaxşılaşır, ölkəmizin imkanları genişlənir və ölkə çox
sürətlə inkişaf edir, dünya birliyinə inteqrasiya edir və qarşıda duran vəzifələr icra olunur.
Son beş il ərzində 1500-dən artıq məktəb, tibb müəssisəsi tikilibdir. Yəni bütün bunları
sadalamaq üçün bir neçə saat vaxt lazımdır. Sadəcə olaraq, onu demək istəyirəm ki, hər bir bölgənin
inkişafına böyük diqqət göstərilir. Xüsusilə, bir daha demək istəyirəm ki, erməni işğalından əziyyət çəkən
rayonların inkişafı prioritet məsələdir.
Bildiyiniz kimi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Azərbaycan
dövləti öz səylərini göstərir və göstərməkdə davam edəcəkdir. Biz məsələnin həlli üçün müxtəlif tədbirlər
görürük, həm danışıqlarda iştirak edir, həm də bu məsələnin həlli ilə məşğul olan vasitəçi ölkələrlə
əlaqələrimiz var. Amma bununla bərabər, o da aydındır və əminəm ki, bizim öz gücümüz məsələnin
həllində həlledici rol oynayacaqdır. Beynəlxalq hüquq normaları bu əsası bizə verir. Bütün dünya
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Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və dəstəkləyir. Dağlıq Qarabağ daxil olmaqla, bütün Azərbaycan
torpaqları azad edilməlidir və işğalçı qüvvələr işğal olunmuş torpaqlardan geri çəkilməlidir. Bunu həm
beynəlxalq birlik tələb edir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və başqa təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş
qərarlar, həm də, sadəcə, məntiq tələb edir, həqiqət tələb edir. Bu münaqişədə biz haqlıyıq, zərərçəkən
tərəfik. Ona görə biz tələb edirik ki, torpaqlarımız işğalçılardan azad edilsin və öz siyasətimizdə həmişə bu
gün olduğumuz kimi qətiyyətli olacağıq. Bizim mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur, olmayıb və
olmayacaqdır. Azərbaycanın işğal olunmuş bütün torpaqları işğalçılardan azad edilməlidir, bizim
vətəndaşlarımız öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qayıtmalıdırlar.
Ondan sonra isə Dağlıq Qarabağın statusu müzakirə oluna bilər, müəyyən edilə bilər. Ancaq bu status
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində olmalıdır. Bu, bizim prinsipial mövqeyimizdir. Bu mövqe
bütün dünyaya bəllidir, vasitəçilərə bəllidir, Ermənistan tərəfinə bəllidir. Sadəcə olaraq, biz hələ gözləyirik
ki, Ermənistan tərəfi reallıqlarla hesablaşmalı olacaqdır. Bölgədə yaranmış yeni vəziyyətlə bağlı öz
hərəkətində düzəlişlər edəcəkdir və özünə aid olmayan torpaqlardan könüllü şəkildə geri çəkiləcəkdir. Hələ
ki, bizdə belə ümidlər var. Bu ümidlərin son müddət ərzində güclənməsi prosesi müşahidə olunur, müəyyən
bəyanatlar verilir, bəzi təkliflər irəli sürülür. Biz isə bütün bunları izləyirik, təhlil edirik, öz fikrimizi
bildiririk və bildirəcəyik.
Biz gözləyirik ki, Ermənistan işğal olunmuş torpaqlardan öz xoşu ilə, könüllü surətdə çəkilsin və
məsələ sülh yolu ilə həll edilsin. Əgər bu olmasa, onda bölgədə vəziyyət heç vaxt sabitləşməyəcəkdir. Əgər
bu olmasa, Ermənistan bundan sonra da təcrid edilmiş vəziyyətdə yaşayacaqdır və Azərbaycanın üstünlüyü
günü-gündən daha da artacaqdır.
Bu gün Ermənistanla Azərbaycanı müqayisə etmək mümkün deyildir. Torpaqlarımız işğal olunan
zaman bizim aramızda o qədər də böyük fərq yox idi, hətta xaricdən müdaxilələr nəticəsində Ermənistanın
hərbi potensialı bizimkindən daha da güclü idi. İndi bu mənzərə tamamilə dəyişilibdir. Bu gün Azərbaycan
həm iqtisadi, həm hərbi cəhətdən Ermənistandan bir neçə dəfə üstündür. Bizim iqtisadiyyatımız Ermənistan
iqtisadiyyatından bir neçə dəfə böyükdür. Bizim büdcə xərclərimiz onlarınkından təxminən 5-7 dəfə
çoxdur. Bizim hərbi xərclərimiz onların bütün dövlət xərclərinə bərabərdir və bu proses bundan sonra da
davam etdiriləcəkdir. Bizdə həm uğurlu iqtisadi islahatlar aparılıb, həm siyasi islahatlar aparılıb, həm
demokratikləşmə prosesi sürətlə gedir, insan haqlarının qorunması işində çox mühüm tədbirlər görülür.
Bizim güclü neft siyasətimiz var, təbii ehtiyatlarımız var, güclü ordumuz var. Əgər Ermənistana baxsaq,
biz orada bunların heç birini görə bilməyəcəyik. Ölkə öz işğalçı siyasəti nəticəsində özünü dünyadan və
bölgədən təcrid edibdir. Cənubi Qafqazda yaşanan son hadisələr bir daha onu göstərdi ki, hansı ölkə
istənilən böhranlı vəziyyətdə özünü necə apara bilər və bu böhranlı vəziyyətdən necə çıxa bilər.
Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan iqtisadiyyatı və bütövlükdə ölkəmiz Cənubi Qafqazda son
aylarda yaşanan hadisələri hiss etmədi. Bizim vətəndaşlarımız heç bunu hiss etmədilər. Nə üçün? Çünki
bizim güclü iqtisadiyyatımız var. Bizim iqtisadiyyatımız öz daxili resurslarına əsaslanır. Bizim çox müdrik,
düşünülmüş və xalqın milli maraqları üzərində qurulmuş siyasətimiz var. Ona görə Azərbaycan bu bölgədə
sabitləşdirici amil kimi öz mövqelərini daha da möhkəmləndirir. Bölgədə gedən proseslərlə bağlı bizimlə
məsləhətləşmələr daha da sürətlə aparılır və maraqlı olan bütün dövlətlər - istər regional, istər qeyri-regional
dövlətlər Azərbaycanla bu məsləhətləşmələri davam etdirmək niyyətindədir. Əlbəttə ki, biz də buna müsbət
yanaşırıq.
Düzdür, bizim iqtisadi cəhətdən müəyyən dərəcədə ixrac imkanlarımız məhdudlaşdırılmışdı.
Ancaq Azərbaycan iqtisadiyyatı bunu hiss etmədi, Azərbaycan vətəndaşları bunu hiss etmədilər. O ki, qaldı
Ermənistana, bu bölgədə yaşanan böhran onlara çox ciddi təsir göstərdi. Hər tərəfdən özünü təcrid olunmuş
vəziyyətə salan ölkənin gələcək perspektivləri də qeyri-müəyyəndir. Əgər öz qonşuları ilə normal
münasibətlər qurmasa, əgər öz işğalçı siyasətindən əl çəkməsə, onda Ermənistanın gələcək inkişaf
imkanları çox böyük şübhə altına düşəcəkdir. Bizim isə həm iqtisadi imkanlarımız, coğrafi vəziyyətimiz,
siyasi mövqeyimiz, həm də bölgədə artan nüfuzumuz və əlbəttə ki, ordu potensialımız tam əminliklə
deməyə əsas verir ki, biz istədiyimizə nail olacağıq.
Sadəcə olaraq, mən istəyirəm ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll edilsin, yenidən müharibə
başlamasın. Ancaq əgər bütün bu danışıqlarda müzakirə olunan məsələlər öz həllini tapmasa, əlbəttə,
Azərbaycan istənilən yolla öz ərazi bütövlüyünü bərpa edə bilər. Bu, bizim daxili işimizdir. Heç kim bu işə
müdaxilə edə bilməz və heç kim Azərbaycanı öz haqlı yolundan, siyasətindən döndərə bilməz. Biz
müstəqilliyi ona görə qazanmamışıq ki, müstəqillik şərti xarakter daşısın. Bizim müstəqilliyimiz tam
şəkildə təmin olunubdur. Bu bizə imkan verir ki, Azərbaycan müstəqil siyasət aparsın. Azərbaycan xalqı
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öz iradəsini ortaya qoyaraq, bu siyasətin çərçivələrini müəyyən edir. Bizim bütün təşəbbüslərimiz,
atdığımız siyasi addımlar Azərbaycan xalqının milli maraqlarına söykənir. Budur bizim əsas güc
mənbəyimiz. Mən şübhə etmirəm ki, Azərbaycan xalqının iradəsi nəticəsində və gələcəkdə görüləcək
tədbirlər nəticəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapacaqdır.
Beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası şərtilə öz
həllini tapacaqdır. Əlbəttə ki, biz bu məsələnin həlli üçün bütün imkanlarımızdan istifadə edəcəyik.
Bir daha demək istəyirəm ki, biz daha da güclü olmalıyıq. İqtisadi potensialımızı daha da gücləndirməliyik.
Bu bölgədə də gedən gözəl abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi üçün əlavə tədbirlər nəzərdə
tutulubdur.
Gələn il regionların sosial-iqtisadi inkişafı üçün növbəti proqram qəbul ediləcəkdir. Bu proqramda bu vaxta
qədər həll olunmamış bütün məsələlər öz əksini tapacaqdır. Növbəti beş il üçün konkret, çox ciddi proqram
ortaya qoyulacaq ki, bu da hər bir rayonun, hər bir bölgənin inkişafında əsas rol oynayır.
Əziz dostlar, mən bu gözəl hadisə münasibətilə, uzun fasilədən sonra Ağdam rayonuna təbii
qazın verilməsi münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik
arzulayıram.
Sağ olun.
XXX
Dövlətimizin başçısı Ağdam rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı,
Prezidentin fərdi təqaüdçüsü Sədrəddin Ələsgərovla və rayon ictimaiyyətinin digər nümayəndələri ilə
görüşüb söhbət etdi, ölkəmizin və Ağdam rayonunun tərəqqisi naminə onlara uğurlar arzuladı.
Bununla da Prezident İlham Əliyevin Ağdam rayonuna səfəri başa çatdı.
AZƏRTAC
2008, 4 oktyabr
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Tərtər
2006, 1 mart
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ağdam, Tərtər və Bərdə rayonlarına səfəri: Tərtər şəhərində
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsinin açılışı
➢ Tərtər rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ağdam, Tərtər və Bərdə rayonlarına səfəri
Tərtər şəhərində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsinin açılışı
(1 mart 2006-cı il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 1-də Ağdam rayonuna səfərini başa çatdırdıqdan sonra
qonşu Tərtər rayonuna gəlmişdir.
Yolboyu minlərlə sakin dövlətimizin başçısını böyük hörmət və ehtiramla salamlayırdı.
Prezident İlham Əliyev ilk olaraq, rayon icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydana gəldi. Burada
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsinin təntənəli açılış mərasimi oldu. Əməkdar incəsənət
xadimi, heykəltəraş Akif Əsgərovun müəllifi olduğu və tuncdan tökülmüş abidənin hündürlüyü qranit
postamentlə birlikdə 6 metrə yaxındır. Abidənin ətrafında yaraşıqlı park salınmışdır.
Azərbaycan Prezidenti heykəlin üzərindən ağ örtüyü götürdü, abidənin önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezidentin xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla da abidənin önünə gül dəstəsi qoydular.
Prezident İlham Əliyev abidəni seyr etdi və burada görülən işləri yüksək qiymətləndirdi.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Tərtər rayonunda tikinti-quruculuq işlərinin həyata
keçirilməsində “Azərenerjitikintiquraşdırma” Səhmdar Cəmiyyəti fəal iştirak edir.
AZƏRTAC
2006, 1 mart
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Tərtər rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(1 mart 2006-cı il)
Martın 1-də, Tərtər şəhərində abidənin açılışından sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüş keçirildi.
Görüşə toplaşmış on minlərlə tərtərli dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Həsən Pənahov görüşü açaraq dedi: Cənab Prezident, Tərtər
rayonuna xoş gəlib, səfa gətirmisiniz! İlk gəlişiniz sayalı olsun! Sizi bütün Tərtər camaatı səmimi qəlbdən
salamlayır. O cümlədən ağsaqqallar adından Sizi alqışlayırıq. Sizə dərin təşəkkürümüzü və
minnətdarlığımızı bildiririk ki, Tərtərə çox böyük qayğı göstərirsiniz. Biz bunu unuda bilmərik. Həmişə
Sizə yüksək məhəbbətimiz olacaqdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
- Əziz tərtərlilər,
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox gözəl bir gündür. Ulu öndər Heydər Əliyevin
abidəsini bir yerdə açdıq. Ümummilli lider Heydər Əliyev bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqına xidmət
edirdi. Çalışırdı ki, ölkəmiz daha da möhkəmlənsin, zənginləşsin. Bütün dövrlərdə - istər 1970-ci illərdə,
istərsə də Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra onun həyat və fəaliyyəti doğma xalqına
xidmət etməkdən ibarət olmuşdur.
Bu gün mən buraya gəlməzdən əvvəl, səhər Ağdam rayonunda yeni salınmış şəhərciyin açılışında
iştirak edirdim. Minlərlə yeni ev, məktəblər, tibb məntəqələri tikilibdir və bizim bacı-qardaşlarımız, qaçqınköçkünlərimiz oraya köçürülüblər. Bu proqram davam etdiriləcəkdir. Müharibədən əziyyət çəkmiş,
Ermənistanın Azərbaycana qarşı etdiyi təcavüz nəticəsində öz doğma torpaqlarından didərgin salınmış
insanlar, əlbəttə ki, yeni, gözəl şəraitlə təmin olunmalıdırlar, onlar üçün yeni binalar, məktəblər tikilməldir.
Ondan sonra Dağlıq Qarabağ ərazisində olduq, Ağdərə rayonunda. Ağdərə rayonunun ərazisində
səngərdə hərbçilərlə, əsgərlərlə birlikdə oldum. Orada görüş bir az çox vaxt apardı. Ona görə sizinlə görüşə
bir az gecikdim. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Mən bu gün Dağlıq Qarabağa getməklə bunu bir
daha sübut etdim. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir. Biz nəyin bahasına olursa-olsun,
doğma torpaqlarımızı işğalçı qüvvələrdən azad etməliyik.
Bu gün əsgərlərlə birlikdə səngərdə təmas xəttini müşahidə edirdim, gətirilmiş yeni texnika ilə tanış
olurdum. Bu gün Azərbaycan ordusu çox möhkəmlənir. Ordu quruculuğu prosesi çox sürətlə gedir.
Bilirsiniz ki, bu sahəyə böyük diqqət göstərilir, vəsait ayrılır. Beləliklə, Azərbaycanda çox nizami və
peşəkar ordu quruculuğu prosesi sürətlə gedir. Hamımız istəyirik ki, bu, daha da sürətlə getsin. Amma bunu
etmək üçün, buna nail olmaq üçün ilk növbədə, gərək iqtisadi potensial möhkəm olsun, Azərbaycan daha
da zənginləşsin və qüdrətli dövlətə çevrilsin.
Regionların inkişafı proqramı da məhz bu məqsədi daşıyır ki, Azərbaycanın hər bir rayonu, hər bir
bölgəsi hərtərəfli inkişaf etsin, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar, yeni iş yerləri açılsın, yeni müəssisələr,
fabriklər, zavodlar tikilsin, abadlıq işləri aparılsın. Ona görə regionların inkişafı proqramı, ümumiyyətlə,
bizim iqtisadi siyasətimiz bu məqsədi daşıyır. Son illər ərzində Azərbaycanda bu yaşanan inkişaf, gedən
abadlıq, quruculuq işləri deməyə əsas verir ki, biz fəaliyyətimizi düzgün istiqamətdə qurmuşuq.
Tərtər rayonu da bizim hamımız üçün, Azərbaycan üçün çox əziz, doğma rayondur. Siz demək olar
ki, ön xətdəsiniz, düşmənlə üz-üzəsiniz. Müharibə illərində də tərtərlilər çox cəsarətlə vuruşmuşlar, öz
doğma torpaqlarını müdafiə etmişlər. Buna görə mən sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
İndi isə Tərtərin yeni dövrü başlayır. Mən əminəm ki, burada görülmüş işlər və bundan sonra
görüləcək işlər rayonun hərtərəfli inkişafına xidmət göstərəcəkdir. Həm rayonun iqtisadi potensialı
möhkəmlənməlidir, yeni müəssisələr, iş yerləri açılmalıdır, eyni zamanda, sosial infrastruktur da məktəblər, xəstəxanalar, mədəniyyət ocaqları yeniləşməlidir, ümumi abadlıq, quruculuq işləri getməlidir.
Bu meydan da yox idi, yeni yaranıb, yeni salınıb və indi çox gözəl görünür. Mən istərdim ki, Tərtərin bütün
yerləri, bütün küçələri abadlaşsın. Buna da kömək göstərəcəyəm. Əlavə vəsait də ayrılacaqdır. Təki işlər
sürətlə getsin, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar.
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Bilirsiniz ki, bizi ən çox narahat edən problemlərdən biri də işsizlikdir. Bu, Tərtər üçün də aktual
problemdir. Demək olar ki, Azərbaycanın hər bir rayonu üçün aktual problemdir. Bu istiqamətdə işlər
görülür, sürətlə yeni iş yerləri açılır. İki il ərzində 340 min yeni iş yeri açılmışdır. Əlbəttə, böyük nəticədir.
Ancaq potensial daha da böyükdür. Hələ ki, yoxsulluq səviyyəsində yaşayan insanların sayı kifayət qədər
çoxdur. Biz gərək onların sosial problemlərini həll edək. İş yerlərinin açılmasında gərək daha da fəal iştirak
edək. Yəni ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirməliyik. Buna imkanlar var. Azərbaycanın iqtisadiyyatı dünyada
ən yüksək sürətlə inkişaf edir. Bizim iqtisadi inkişaf dinamikamız dünyanın istənilən ölkəsindən daha da
sürətlidir. Amma bu, o demək deyil ki, Azərbaycanda bütün problemlər öz həllini tapıbdır. O demək deyil
ki, Azərbaycanda hər bir vətəndaş yaxşı yaşayır. Yox. Biz bunu bilirik, bu problemləri bilirik və çalışırıq
ki, bunları həll edək, aradan qaldıraq. Hər bir istiqamətdə bu addımlar atılır.
Ən ağrılı problemimiz olan Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli istiqamətində Azərbaycanın atdığı
addımlar bizi öz məqsədimizə gətirəcək, istədiyimizə nail olacağıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
olunmalıdır və bərpa ediləcəkdir. İstər sülh yolu ilə, istər hərb yolu ilə olsun - biz buna nail olacağıq. Çünki
biz haqlıyıq. Bu, bizim torpağımızdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya tərəfindən tanınır.
Dünyanın ən böyük, ən mötəbər beynəlxalq təşkilatı - Birləmiş Millətlər Təşkilatı da Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü tanıyır. Belə olan halda, əlbəttə ki, öz siyasətimizi məhz bu istiqamətdə quracağıq.
Ermənistanla danışıqlar aparılır, bəlkə də, bundan sonra da aparılacaqdır. Bunu hadisələr göstərər.
Əgər ehtiyac yaranarsa, danışıqlar davam etdirilə bilər. Amma eyni zamanda, biz ordu potensialımızı da
möhkəmləndirməliyik və bu istiqamətdə də işlər aparılır.
Bu gün mən o bölgələrdə, təmas xəttində olarkən bir daha gördüm ki, bizim çox nizami, qüdrətli və
peşəkar ordumuz var.
İqtisadi islahatlar sahəsində böyük işlər görülür. İş yerləri açılır, yeni elektrik stansiyaları tikilir, qaz
xətləri, su kəmərləri çəkilir, Azərbaycanın neft strategiyası uğurla icra edilir. Qaçqın-köçkünlər üçün
şəhərciklər məhz Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına tikilibdir. Əgər 1994-cü ildə ulu öndər Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə “Əsrin müqaviləsi” imzalanmasaydı, bunların heç biri mümkün olmayacaqdı. Bu
istiqamətdə də işlər gedir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin istismara verilməsi gözlənilir, ondan sonra
qaz kəməri istismara veriləcəkdir. Azərbaycanın xəzinəsi böyüyəcək, büdcəmiz artacaqdır. İndi də bu artım
var. Bir ildə büdcəmiz 70 faiz artıbdır. Bu, imkan verir ki, maaşlar qaldırılsın, orta əməkhaqqı qaldırılsın,
minimum əməkhaqqı qalxsın. Bu yaxınlarda minimum əməkhaqqının qaldırılması üçün yeni tədbirlər
görüləcəkdir. Azərbaycan vətəndaşları ildən-ilə daha da yaxşı yaşamalıdırlar. Bunu etmək üçün, əlbəttə ki,
iqtisadi potensial möhkəmlənməlidir. Həm güclü, iqtisadi və sənaye əhəmiyyəti daşıyan müəssisələr işə
salınmalıdır. Eyni zamanda, kiçik və orta sahibkarlıq inkişaf etməlidir. Regionların inkişafı bu məqsədi
daşıyır. Əgər regionlarda bütün problemlər öz həllini taparsa, demək olar ki, Azərbaycanın bütün
problemləri öz həllini tapar. Azərbaycan əhalisinin tam əksəriyyəti, demək olar ki, rayonlarda, kəndlərdə
yaşayır. Ona görə bu insanların həyat səviyyəsi bizi, ilk növbədə düşündürməlidir.
Bilirsiniz ki, regionların inkişafı proqramı, 2004-cü ilin fevralında qəbul edilmiş proqram uğurla icra
edilir. Şübhəsiz, daha da böyük işlər görülməlidir və görüləcəkdir. Amma bu, proqramı icra edən bütün
qurumlardan, bütün orqanlardan asılıdır. Biz hər şeyi mərkəzdə nəzərdə tuta bilmərik, hər şeyi mərkəzdən
idarə edə bilmərik. Yerlərdə olan insanlar - rəhbər işçilər, dövlət məmurları, ictimai xadimlər, ictimaiyyət
gərək bu işlərdə fəal iştirak etsin.
Eyni zamanda, qeyd etdiyim kimi, sosial sahəyə də böyük diqqət göstərilməlidir. Təkcə 2005-ci ildə
Azərbaycanda 300-dən çox yeni məktəb tikilibdir. Bu, misli görünməmiş bir nəticədir. Bu il də məktəb
tikintisi sürətlə getməlidir. Bilirəm ki, Tərtər rayonunda da yeni məktəblər tikilir, iki məktəb tikilibdir, özü
də yüksək səviyyədə. Bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Xəstəxanalar, insanların gündəlik təmasda
olduğu bütün sosial infrastruktur yeniləşməlidir. Bizim iqtisadi siyasətimiz uğurludur. Gələn ilin büdcəsi
kəskin şəkildə artmalıdır. Təsəvvür edin, iki il bundan əvvəl Azərbaycanın dövlət büdcəsi təxminən 1
milyard 300 min, 1 milyard 500 min dollar səviyyəsində idi. İndi bizim büdcəmiz 4 milyard dollardır, iki
dəfədən çox artıbdır. Gələn il daha da artacaqdır. Bu, o deməkdir ki, əlavə vəsait əldə edilir və bu, ilk
növbədə, insanların yaxşı şəraitdə yaşamasına yönəldilməlidir.
Yollar salınmalıdır, mən əlavə vəsait ayıracağam ki, Tərtər rayonunun bütün yolları - həm rayon
mərkəzində, həm də kəndlərdə - yenidən qurulsun, təmir olunsun. Bu, inkişafdır, irəliləyişdir. O deməkdir
ki, Azərbaycan artıq müasir şəraitə qədəm qoyur.
Biz öz tarixi köklərimizə çox bağlı olan insanlarıq. Milli və dini ənənələrimiz bizi, azərbaycanlıları
bir millət kimi qorudu, saxladı. Baxmayaraq ki, əsrlər boyu biz əsarət altında yaşamışdıq. Amma
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mədəniyyətimiz, tariximiz, dilimiz, ədəbiyyatımız, ənənələrimiz bizi millət kimi saxladı və qorudu. Bu gün
biz müstəqil dövlətin vətəndaşlarıyıq. Ona görə bu sahəyə böyük diqqət göstərilir.
Ancaq eyni zamanda, biz artıq müasir dövrdə yaşayırıq və ölkəmizi də müasirləşdirməliyik, hərtərəfli
inkişaf etdirməliyik. Dünyada mövcud olan ən qabaqcıl texnologiyalar Azərbaycanda tətbiq olunmalıdır.
Bilirsiniz ki, mənim də tələbim bundan ibarətdir. Əgər hansısa yeni bir bina, yaxud da xəstəxana, idman
mərkəzi tikilirsə, gərək ən yüksək səviyyədə olsun. Dünyanın ən yüksək standartları gərək Azərbaycanda
tətbiq edilsin. Çünki bizim ölkəmizin böyük iqtisadi potensialı var, təbii sərvətləri var. İndi böyük gəlirlər
gözlənilir və belə olan halda biz insanlarımız üçün ən yüksək şəraiti yaratmalıyıq. Paytaxt da daxil olmaqla,
istənilən yerdə, ən ucqar kənddə də. Yəni bu, məqsəddir, bu məramımızdır. Əlbəttə ki, hər bir dövlət
məmurundan asılıdır ki, bu proqram uğurla icra edilsin. Mən ümid edirəm ki, Tərtərdə də işlər bundan sonra
yaxşı gedəcəkdir. Bir müddət bundan əvvəl mən buraya yeni icra hakimiyyəti başçısı təyin etdim. İndi
bilirəm ki, burada işlər görülür, abadlıq-quruculuq işləri aparılır. Biz də mərkəzdən köməyimizi edəcəyik.
Harada mən görürəm ki, işlər yaxşı gedir, əlbəttə, kömək edəcəyəm, əlavə vəsait ayrılacaq və ondan sonra
rayonun infrastrukturunun yeniləşməsi, sosial problemlərinin həlli üçün lazımi tədbirlər görüləcəkdir. Buna
əmin ola bilərsiniz. Mən ümid edirəm ki, növbəti görüşümüzdə Tərtərdə daha da gözəl abadlıq işlərinin
olduğunu görəcəyik.
Bu, mənim Tərtərə ilk səfərimdir. Mən Tərtər rayonunda olmamışdım. Bu gün çox şadam ki,
buradayam. Əminəm ki, bundan sonra tez-tez gələcəyəm, həmişə sizinlə birlikdə olacağam.
Əziz bacılar və qardaşlar, bir daha bu əziz gündə sizi ürəkdən salamlayıram, sizə cansağlığı,
xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.
(Dövlətimizin başçısının nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və dəfələrlə hərarətli alqışlarla qarşılandı).
XXX
Azərbaycan Prezidenti sonra Heydər Əliyev adına parkın fotoşəklinə, “Tərtər dünən - Tərtər bu gün”
fotoguşəsinə baxdı. Fotoguşədə rayonun sosial-iqtisadi inkişafı, görülən quruculuq-abadlıq işləri öz əksini
tapmışdır.
Prezident İlham Əliyev sakinlərə yaxınlaşaraq onların problemləri ilə də maraqlandı. Tərtərlilər ulu
öndərin xəttinin layiqli davamçısına təşəkkür etdilər, istək və arzularını çatdırdılar.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 1-də Tərtər rayonundan ölkəmizin qədim şəhərlərindən
biri olan Bərdəyə gəldi.
Dövlətimizin başçısı ailə üzvləri ilə birlikdə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdi,
Heydər Əliyev muzeyi ilə tanış oldu.
Sonra Azərbaycan Prezidenti Bərdə rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü, onların
qarşısında nitq söylədi. Daha sonra Diaqnostika Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində iştirak etdi, Daxili
İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının “N” hərbi hissəsinin yeni inzibati binasının tikintisi ilə tanış oldu.
Martın 1-də Bərdə Rayon İcra Hakimiyyətinin binasında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bərdə,
Ağdam və Tərtər rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş müşavirə keçirildi. Prezident İlham
Əliyev müşavirəni giriş nitqi ilə açdı.
Bərdə Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elman Allahverdiyev, Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Həsən Sarıyev və Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev müşavirədə çıxış etdilər.
Dövlətimizin başçısı müşavirəyə yekun vurdu.
AZƏRTAC
2006, 1 mart
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Füzuli
➢
➢
➢
➢
➢

2008, 18 aprel
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Füzuli, Beyləqan və Biləsuvar rayonlarına səfəri: Şəhidlərin
xatirəsi unudulmazdir
Füzuli su elektrik stansiyasının təməli qoyulmuşdur
Füzuli rayonunda müasir tibb mərkəzi tikiləcəkdir
Zobucuq qəsəbəsində orta məktəb binasının açılışı: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
Quruçay üzərində yeni körpü salınmışdır

2008, 4 oktyabr
➢ Füzuli rayonu: Horadizdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Horadiz şəhərinə təbii qazın verilməsi bərpa olunmuşdur: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
➢ Prezident İlham Əliyev tibb mərkəzinin tikintisi ilə taniş olmuşdur
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Füzuli, Beyləqan və Biləsuvar rayonlarına səfəri
Şəhidlərin xatirəsi unudulmazdir
(18 aprel 2008-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Füzuli rayonu ərazisində erməni işğalçılarına qarşı döyüşlərdə
şəhid olmuş qəhrəman oğulların xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət etmişdir.
Bildirildi ki, abidənin ətrafında əsaslı yenidənqurma işləri aparılmışdır.
Dövlətimizin başçısı igid Vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla yad etdi, abidənin önünə gül
dəstəsi qoydu.
AZƏRTAC
2008, 19 aprel
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Füzuli su elektrik stansiyasının təməli qoyulmuşdur
(18 aprel 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev aprelin 18-də Füzuli rayonunda su elektrik
stansiyasının təməlinin qoyulması mərasimində iştirak etmişdir.
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında tikiləcək stansiyanın gücü 50 meqavat olacaqdır. Füzuli
və Beyləqan rayonlarına elektrik enerjisi xeyli uzaqda verilir. Bu isə təchizatın etibarlılığını aşağı salır,
itkilərə səbəb olur. Bu baxımdan yeni stansiyanın tikilməsinin əhəmiyyəti böyükdür. “Azərenerji” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Etibar Pirverdiyev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, burada hər birinin
gücü 10 meqavat olan 4 ədəd və hər biri 5 meqavatlıq 2 ədəd turbin quraşdırılacaqdır. Layihədə 110
kilovoltuq elektrikötürmə xəttinin tikintisi də nəzərdə tutulmuşdur. Böyük Haramı və Xələc yardımçı
stansiyalarını birləşdirən xəttin yenidən qurulması ilə stansiya vahid enerji sisteminə qoşulacaqdır.
“AZENKO” stansiyanı xeyli tez, 2-2,5 il ərzində tikib istifadəyə verməyi nəzərdə tutur. O, işə
salındıqdan sonra 120 nəfər daimi iş yeri ilə təmin olunacaqdır. Dövlətimizin başçısının tövsiyəsi ilə inşaat
işlərinə yerli sakinlər də cəlb edilir.
Prezident İlham Əliyev tikinti sahəsinə, layihə sxemlərinə baxdı.
Tikintinin aparılacağı yerdəki lövhənin üzərinə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri
cənab İlham Əliyev Füzuli su elektrik stansiyasının təməlini qoymuşdur. 18 aprel 2008-ci il” sözləri
yazılmışdı.
Dövlətimizin başçısı stansiyanın təməlinə gilizi qoydu və beton qarışığı tökdü.
AZƏRTAC
2008, 19 aprel
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Füzuli rayonunda müasir tibb mərkəzi tikiləcəkdir
(18 aprel 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 18-də Füzuli rayonunda
Tibb mərkəzinin təməlinin qoyulması mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki,
mərkəz 2 hektarlıq sahədə yerləşəcəkdir. Üç korpusdan ibarət mərkəzdə qəbul otağı, stasionar şöbə, rentgen
kabineti, laboratoriya, inzibati şöbə, əməliyyat bloku, reanimasiya və doğum şöbələri olacaqdır. Yeni tibb
ocağında ətraf bölgələrdən gələnlərə də tibbi xidmət göstəriləcəkdir. Tibb mərkəzində yardımçı otaqlar,
mətbəx, yeməkxana, daimi elektrik enerjisi təchizatı olacaq, qazanxana, camaşırxana tikiləcəkdir. Dövlət
Neft Şirkətinin vəsaiti hesabına tikiləcək səhiyyə ocağı ən müasir tibb avadanlığı ilə təchiz ediləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev gilizi təmələ qoydu və beton qarışığı tökdü.
AZƏRTAC
2008, 19 aprel
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Zobucuq qəsəbəsində orta məktəb binasının açılışı
(18 aprel 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, aprelin 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Neft
Fondunun vəsaiti hesabına Füzuli rayonunda məcburi köçkünlər üçün salınmış Zobucuq qəsəbəsində
olmuşdur.
Burada dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar. Dövlətqaçqınkomun sədri Əli Həsənov yeni
qəsəbə barədə Prezidentə məlumat verərək bildirdi ki, burada yaşayış üçün bütün infrastruktur
yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev həmin ərazinin tikintidən əvvəlki, inşaat işlərinin gedişini və hazırkı
vəziyyətini əks etdirən fotostendə baxdı, burada BMT-nin Qaçqınların İşləri üzrə Ali Komissarlığının
Azərbaycandakı nümayəndəliyinin başçısı Vilyam Tol ilə ayaqüstü görüşdü.
Zobucuq adlanan ərazidə beş qəsəbə salınmışdır. Hər qəsəbədə 200 ev vardır. Ərazilərin
Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik burada 2,25 min hektar sahəni minalardan tamamilə
təmizləmişdir.
Sonra qəsəbədəki 27 nömrəli orta məktəbə gələn Prezident İlham Əliyevi muğam üçlüyünün
ifasında Bəhram Nəsibovun “Qarabağ” mahnısı ilə qarşıladılar.
İkimərtəbəli məktəb binasında 15 sinif otağı vardır. Burada “Qalaqayın” qəsəbəsindən köçürülmüş
ailələrdən olan 360 şagird təhsil alır. Məktəbdə “Qan yaddaşı”, “Milli Qəhrəmanlar”, habelə Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı
Mehriban xanım Əliyevaya həsr olunmuş xüsusi guşələr vardır.
Dövlətimizin başçısı idman salonunda gənc idmançıların nümunəvi çıxışlarını izlədi, kompyuter
otağı ilə tanış oldu, tikinti zamanı aşkar edilmiş və 5 min il yaşı olan tapıntılara baxdı, məktəbin eyvanından
qəsəbəni seyr etdi.
Sonra Prezident İlham Əliyev məktəbin açılışına toplaşmış rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
qarşısında nitq söylədi.
XXX
Mərasimdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nəbi Muxtarov çıxış etdi.
Füzuli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nəbi Muxtarovun çıxışı
-Möhtərəm cənab Prezident!
İcazə verin, bütün füzulililər adından Sizə ən səmimi salamlarımızı çatdırım. Bu gün rayonumuzun
hər bir guşəsində bayramdır. Erməni işğalçıları ilə üz-üzə dayanan, yaşayan və mübarizə aparan
füzulililərin qəlbinə Siz gəlişinizlə hərarət gətirdiniz, onlara əlavə güc verdiniz, onların gələcəyə inamını
artırdınız.
Möhtərəm cənab Prezident!
1993-cü ilin oktyabr ayında Füzuli rayonu öz içimizdə olan xəyanətkarların köməyi ilə tam işğala
məruz qaldı. Həmin çətin vaxtlarda cəbhə xəttində yaranmış vəziyyətlə bağlı ulu öndərin xalqa müraciəti
və döyüş bölgəsinə gəlməsi orduda böyük ruh yüksəkliyi, cəbhədə dönüş yaratdı. Məhz ulu öndərin
qətiyyətli addımları, böyük sərkərdəlik məharəti nəticəsində 1994-cü ilin yanvar ayında, Horadiz də daxil
olmaqla, rayonun 22 yaşayış məntəqəsi, təxminən 500 kvadratkilometr ərazisi düşməndən azad edildi.
1994-cü ilin aprel ayının 9-da ulu öndər Haramıda, ön xətdə yerləşən hərbi hissələrdə oldu. “Çadırlarda
yaşayan məcburi köçkünlərin üzərinə yağan yağış, qar belə, hesab edirəm ki, mənim üzərimə yağır” – ulu
öndərimizin ürək ağrısı ilə dediyi bu sözlər məcburi köçkünlər üçün sabaha inam yaradan bir stimul oldu.
Çətin şəraitdə yaşayan insanların dözümlülüyünə dözüm qatdı. Haradasa ümidi zəifləmiş insanlara onların
problemlərinin daim ölkə başçısının diqqətində olduğunu göstərdi.
Ulu öndərimizin qaçqın və məcburi köçkünlərə gündəlik qayğısı bu gün Sizin tərəfinizdən uğurla
davam etdirilir. Hələ 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində bəyan etmişdiniz ki, Azərbaycanda bir
dənə də çadır şəhərciyi qalmayacaqdır. Siz verdiyiniz sözə hətta bir il də tez əməl etdiniz. Yeni salınmış
qəsəbələrlə, Horadizə şəhər statusunun verilməsi ilə Füzuli rayonuna yeni nəfəs, yeni həyat bəxş etdiniz.
Hazırda şəhərin yenidən qurulması üçün əməli tədbirlər görülür, abadlıq işləri aparılır. Horadiz şəhərində
Heydər Əliyev adına park salınmış, muzey inşa olunmuşdur. Sizin tapşırığınızla 2006-2007-ci illərdə
ayrılmış iki milyon manat vəsait hesabına Horadiz şəhərinin parkı, məhəllələri, daxili yolları
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abadlaşdırılmış, küçələrdə işıqlandırma sistemi qurulmuş, kəndarası yollar, su təchizatı və kanalizasiya
sisteminin bir hissəsi, təbii fəlakətdən zərər çəkmiş Horadiz şəhər, Alxanlı, Aşağı Yağlıvənd kənd orta
məktəbləri, Horadiz və Böyük Bəhmənli mədəniyyət sarayları əsaslı təmir olunmuşdur.
Bir sözlə, Horadiz günü-gündən gözəlləşərək, müasir şəhər görkəmi alır. Nəinki Horadiz, rayonun
ucqar kəndləri də abadlaşır, insanların sosial problemlərinin həlli istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilir. Elə Zobucuqda yerləşən bu qəsəbələr, ən yüksək standartlara cavab verən yol, yeni körpü də Sizin
Füzuliyə göstərdiyiniz qayğının bir nümunəsidir.
Cənab Prezident, ötən ilin sonunda imzaladığınız Sərəncama əsasən, Füzuli rayonu ərazisinə təbii
qazın verilməsi, yeni içməli su xəttinin çəkilməsi, 1500 evin bərpa edilməsi, orta ixtisas məktəbinin
açılması, 30 ədəd subartezian quyusunun qazılması, yeni iş yerlərinin yaradılması, kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalının artırılması istiqamətində bir çox tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. Sabaha
olan inamın, ölkəmizin bugünkü qüdrətinin təzahürüdür ki, cəbhə bölgəsi olan Füzulidə artıq ən yüksək
standartlara cavab verən tibb mərkəzinin və müasir su elektrik stansiyasının tikilməsi barədə tapşırıq
vermisiniz. Cənab Prezident, bütün bunlara görə füzulililər Sizə minnətdardırlar.
Füzulidə məcburi köçkünlər üçün ulu öndərin və şəxsən Sizin tapşırığınızla hər cür şəraiti olan
4211 ailəlik 16 qəsəbə salınmış, 9 məktəb binası və 8 tibb müəssisəsi tikilmiş, 21 məktəb binası və 11 tibb
müəssisəsi bərpa olunmuşdur. İşğal dövründə dağıdılmış və yandırılmış 4 minə yaxın ev bərpa olunaraq
istifadəyə verilmişdir. Ərazidə məskunlaşan əhalinin içməli su təchizatı və suvarma suyuna, elektrik
enerjisinə olan tələbatının ödənilməsi üçün bütün tədbirlər əsasən həyata keçirilmişdir.
Yaratdığınız şərait və göstərdiyiniz kömək nəticəsində ələbaxımlığa son qoyulmuş, əhalinin
məşğulluğunu təmin etmək məqsədi ilə 5250 ailəyə torpaq payı verilmiş, 300-dən artıq kəndli-fermer
təsərrüfatı yaradılmışdır. Hazırda ərazimizdə olan torpaqlarda 21 min başdan çox qaramal, 70 min başa
yaxın davar saxlanılır, bostan-tərəvəz məhsulları becərilir, 25 min tona qədər taxıl yığılır. Bu il isə 50 min
ton taxıl məhsulu gözlənilir.
2005-ci ilin iyul ayında keçirilən toplantıda verdiyiniz tapşırığa əsasən, Yuxarı Mil kanalının
davamı kimi 4,2 kilometr məsafədə suvarma kanalı çəkilmişdir. Minnətdarlıqla bildiririk ki, rayonun
iqtisadiyyatı üçün önəmli olan üzümçülüyün inkişafına geniş diqqət yetirilir. 12500 hektara yaxın sahənin
üzüm əkilməsi üçün ayrılması böyük hadisədir. Həmin ərazidə yeni qəsəbələrin salınması, suvarma suyu
və içməli su ilə təmin edilməsi, faktik olaraq, rayon iqtisadiyyatının bərpasını, yaxın üç ildə 20 min nəfərə
qədər əhalinin daimi iş yeri ilə təmin olunmasını, həyat şəraitinin daha da yüksəlməsini təmin edəcəkdir.
Bu gün Füzulinin mədəni həyatı da öz ahənginə qayıdır. Mədəniyyət sarayları əsaslı təmirdən sonra
yenidən fəaliyyətə başlayır. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın xalqımızın
tarixinə, mədəniyyətinə, xalq musiqisinə, xüsusilə hər bir qarabağlı üçün əziz olan muğam sənətinə
göstərdiyi qayğı, onu dünya miqyasında tanıtması füzulililərin ürəyincədir. Bütün bunlara görə füzulililər
Mehriban xanıma dərin təşəkkürlərini bildirirlər.
Möhtərəm cənab Prezident!
Siz dəfələrlə vurğulamısınız ki, torpaqlarımızın itirilməsi ilə heç vaxt barışa bilmərik. Dağlıq
Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına heç vaxt yol verilməyəcəkdir. Dağlıq Qarabağ işğaldan azad
olunacaq, orada yaşayan azərbaycanlılar öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Düşmənlə üz-üzə dayanan
Füzuli rayonu Sizin rəhbərliyiniz altında heç bir qorxu hiss etmədən yaşayır, sürətlə inkişaf edir, abadlaşır.
Sizə məruzə edirəm, yüksək diqqət və qayğınızın nəticəsidir ki, Füzuli camaatı öz doğma yurdlarına
qayıdır, burada yeni həyat qururlar. Hazırda rayonun işğaldan azad olunmuş ərazisində 65 min nəfərə qədər
əhali yaşayır. İlin sonuna qədər onların sayı 70 min nəfəri keçəcəkdir. Bu, ümumi əhalimizin 65 faizinə
bərabərdir. Cənab Prezident, atəşkəsin tez-tez pozulduğu, döyüşlərin getdiyi bir şəraitdə insanların cəbhə
bölgəsi olan Füzuliyə qayıtması onların Sizə və yalnız Sizə inanmasından və güvənməsindən irəli gəlir.
Sizin şəxsinizdə hər bir füzulili sanki uca bir dağa söykənmişdir. Onlar Sizə arxalanır və torpaqlarımızın
tezliklə azad olunacağına əmindirlər.
Cənab Prezident, bu il Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Fürsətdən istifadə edərək,
Füzuli seçicilərinin qəlbindən keçən və bu gün hər birinin Sizə söyləmək istədiyi fikri çatdırmaq istəyirəm:
Füzulililər daim onlara göstərdiyiniz yüksək diqqət və qayğını hiss edir. Bütün ümidlərini, gələcəyə olan
inamlarını, Sizinlə, yalnız Sizinlə bağlayırlar.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
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- Əziz bacılar və qardaşlar, əziz dostlar!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gözəl gündə yeni qəsəbələrin istifadəyə verilməsi
münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Qısa müddət ərzində bu ərazidə minlərlə ev tikilib, minlərlə soydaşımız öz doğma torpaqlarına
qayıtmışdır. Bildiyiniz kimi, qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət proqramının icrası çox uğurla gedir. 2004-cü ildə proqram qəbul
olunanda bizim o vaxt nəzərdə tutduğumuz bütün vəzifələr indi həyatda öz əksini tapıb və o vaxtdan bu
günə qədər görülən işlər də göz qabağındadır. Yeni binalarda, yeni qəsəbələrdə də biz bunları görürük. Mən
xatırlayıram, 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində bəyan etmişdim və söz vermişdim ki, növbəti beş
ildə Azərbaycanda bir dənə də çadır şəhərciyi qalmayacaqdır. Mən çox şadam ki, biz bu məqsədə dörd il
ərzində nail ola bilmişik. Bu gün artıq Azərbaycanda çadır şəhərciyi yoxdur. Əvvəllər o ağır, çətin
vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımız indi yeni evlərə köçürülür, yeni binalarda yaşayırlar. Bu qəsəbələrdə
bütün infrastruktur yaradılmışdır. Gözəl evlər, yeni salınmış yollar, su xətləri, elektrik enerjisi, məktəb, tibb
məntəqələri - yəni yaxşı yaşamaq üçün bütün imkanlar var. Bu illər ərzində on minlərlə soydaşımız yeni
evlərə köçürülmüşlər. Bu siyasət 2000-ci illərin əvvəllərində ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
başlanmışdır. O vaxt qərar qəbul edilmişdi ki, çadır şəhərciklərinin bir hissəsi ləğv olunsun və orada
yaşayan soydaşlarımız yeni evlərə köçürülsünlər. Birinci belə qəsəbə 2003-cü ildə Biləsuvar rayonunda
salınmışdır. Ondan sonra, qeyd etdiyim kimi, 2004-cü ildə Dövlət proqramı qəbul olunmuş, bu yaxınlarda,
bir neçə ay əvvəl proqrama yeni əlavələr edilmişdir. 2004-cü ildə qəbul edilmiş proqramın icrası və bu
əlavələr nəticəsində 330 min məcburi köçkün gözəl şəraitlə təmin olunacaqdır. İndiyə qədər 70 mindən çox
insan yeni evlərə köçürülmüşdür və bu proses davam edir.
Əlbəttə, biz çalışırdıq ki, ilk növbədə, ən ağır vəziyyətdə çadır şəhərciklərində yaşayan
soydaşlarımızı yeni evlərlə təmin edək. İkinci mərhələdə isə başqa yerlərdə - hərbi hissələrin ərazilərində,
fin evlərində, yük vaqonlarında, yataqxanalarda yaşayanlar təmin olunacaqlar. Yəni bu, dövlət siyasətidir
və göz qabağındadır.
Yeni salınan qəsəbələr, çəkilən yollar, yaradılan infrastruktur Azərbaycan xalqının xidmətindədir.
Biz bu siyasətə sadiqik və onu bundan sonra da davam etdirəcəyik. Çünki bizim üçün, ölkəmiz üçün sosial
məsələlər, ilk növbədə, ən ağır vəziyyətdə yaşayan insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması birinci
dərəcəli məsələdir. Xüsusilə biz işğaldan əziyyət çəkən, ermənilər tərəfindən etnik təmizləmə siyasətinin
qurbanları olan insanların bütün problemlərini həll etməliyik. Kompleks şəkildə həll etməliyik və biz bunu
edirik. Yeni qəsəbələrin salınması yeni ərazilərin canlanması deməkdir. Bu Zobucuq deyilən ərazidə
əvvəllər yaşayış məntəqələri olmamışdır. İndi isə böyük bir ərazi canlanıb, insanlar burada yaşayır və
yaşayacaqlar.
Beləliklə, Azərbaycanda infrastruktur layihələri icra olunur, insanların yaşaması üçün lazım olan
bütün tədbirlər görülür. Əminəm ki, burada da insanlar yaxşı yaşayacaq, xoşbəxt yaşayacaq, yaradacaqlar,
uşaqlar bu gözəl məktəbdə oxuyacaqlar. Bizim soydaşlarımız, məcburi köçkünlərimiz bütün Azərbaycanda
olduğu kimi və ondan daha da yaxşı şəraitdə yaşamalıdırlar. Biz bu siyasəti uzun illərdir ki, aparırıq. Bütün
dövrlərdə bu məsələlər diqqət mərkəzində idi. Sadəcə olaraq, bizim maddi imkanlarımız məhdud idi. 1990cı illərin ortalarında, təbii ki, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti indiki kimi deyildi. Bu gün isə Azərbaycan
iqtisadi cəhətdən güclənibdir. Biz bunu, ilk növbədə, abadlaşan şəhərlərdə görürük, bu qəsəbələrin
tikintisinə yüz milyonlarla dollar vəsait xərclənməsində görürük. Bu gün bu evlərin tikilməsində ulu öndər
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmış və hazırda uğurla davam etdirilən neft strategiyamızın bəhrəsini
görürük.
Azərbaycan nefti ölkəmizin milli sərvətidir və bu sərvət Azərbaycan xalqının həyat səviyyəsinin
yaxşılaşmasında mühüm rol oynayır. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə Heydər Əliyev
çox böyük və cəsarətli addım atmışdır. O şəraitdə bu, asan məsələ deyildi. Hətta yadınızdadır, bundan sonra
ona qarşı təzyiqlər başlandı, sui-qəsd cəhdləri oldu. Bütün bunları biz yaxşı xatırlayırıq. Amma o illərdə
atılan addımlar bu gün Azərbaycanı yeni inkişaf səviyyəsinə gətirib çıxarıb və salınan bütün qəsəbələr,
minlərlə, on minlərlə yeni evlər hamısı Neft Fondunun hesabına tikilmişdir.
Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun ilk vəsaitləri məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin
yaxşılaşdırılmasına sərf olunmuşdur və bir daha onu göstərir ki, bu, bizim üçün prioritet məsələdir.
Baxmayaraq ki, 2000-ci ilin əvvəllərində ölkə qarşısında kifayət qədər böyük problemlər dururdu, ancaq
ilk vəsaitlər məhz insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına sərf olunmuşdur. O vaxt da, bu gün də
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həm infrastruktur layihələri, həm sosial məsələlərin həlli, həm də yolların salınması, elektrik stansiyalarının
tikintisi məsələləri bizim qarşımızda durmuşdur. Ancaq birinci növbədə sosial məsələlərə diqqət yetirilmiş
və Dövlət Neft Fondunun hesabından artıq yüz milyonlarla dollar vəsait xərclənmişdir. İndiyə qədər bu
məqsədlər üçün bütün mənbələrdən - dövlət büdcəsindən, Dövlət Neft Şirkətinin və Dövlət Neft Fondunun
hesabından 900 milyon dollardan çox vəsait xərclənmişdir. Növbəti illərdə biz bunu daha da artıracağıq.
2007-ci ilin sentyabrında Dövlət proqramına edilmiş əlavələr, daha 500 milyon manat vəsait tələb edir və
bu vəsait dövlət büdcəsində var. Bizim maliyyə imkanlarımız var və növbəti üç-dörd il ərzində, demək olar
ki, məcburi köçkünlərin hətta ciddi sosial problemlərini də həll etmiş olacağıq.
Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanın təbii sərvətləri Azərbaycan xalqının xidmətindədir. Biz
bu sərvətlərdən çox səmərəli, çox şəffaf şəkildə istifadə edirik. Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu dünya
miqyasında böyük reytinqə malikdir və keçən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən şəffaflıq
məsələlərinə görə yüksək mükafatla təltif edilmişdir. Azərbaycanın bütün neft-qazı, təbii ehtiyatları xalqa
xidmət etməlidir, neftdən əldə olunan gəlirlər şəffaf şəkildə və ədalətli bölünməlidir və bölünür. Əgər belə
olmasaydı, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 49 faizdən 16 faizə enməzdi. Biz neft-qazla zəngin olan
başqa ölkələrin təcrübəsini bilirik və görürük ki, neft heç də hər zaman xoşbəxtlik gətirmir. Bəzi hallarda
yoxsulluq daha da artır, təbəqələşmə prosesi gedir, varlılar daha da varlanır, kasıblar isə daha da kasıblaşır.
Azərbaycanda isə biz bunun tam əksini görürük. Görürük ki, neft, bizim təbii ehtiyatlarımız bütün
insanların həyatına öz müsbət təsirini göstərir.
Bu gün Füzuli rayonunda olarkən Horadiz şəhərində ulu öndər Heydər Əliyev muzeyinin açılışında
iştirak etdim. Bildiyiniz kimi, Horadiz qəsəbəsinə şəhər statusu verilibdir. Rayonun abadlaşmasına vəsait
ayrılmışdır və bu vəsaitdən istifadə edilməklə abadlıq-quruculuq işləri aparılıbdır. Növbəti illərdə daha çox
işlər görülməlidir və rayonun inkişafı üçün əlavə müvafiq vəsaitlər ayrılacaqdır. Bütövlükdə Füzuli
rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı üçün lazımi və ciddi tədbirlər görülür. Tədbirlər planı hazırlanır. Bu gün
müasir tibb mərkəzinin təməli qoyulacaqdır və gələcəkdə burada ən yüksək tibbi xidmət göstəriləcəkdir.
Eyni zamanda, su elektrik stansiyasının təməli qoyulacaqdır. Bu stansiya həm indiki əhalini təmin edəcək,
- baxmayaraq ki, artıq elektrik enerjisi ilə problemlər, demək olar, həll olunub, - həm də gələcəkdə işğaldan
azad olunacaq bölgələrə elektrik enerjisi verəcəkdir.
Mənim göstərişimlə Horadizə qaz xətti çəkilməlidir və bu işlər artıq başlanmışdır. Ümid edirəm ki,
ilin sonuna qədər qaz təchizatı da bərpa olunacaqdır. Biz bütün bölgələri təbii qazla təchiz edirik. Elə
etməliyik ki, hər bir bölgədə təbii qaz olsun. Düzdür, bu, çox böyük maliyyə vəsaiti tələb edir və onu da
bilməliyik ki, həmin kəmərlərin çəkilişinə qoyulan vəsait heç vaxt geri qayıtmayacaqdır. Bəlkə də, 20-30
ildən sonra özünü iqtisadi cəhətdən doğruldacaqdır. Amma məqsəd bu deyil, ondan ibarətdir ki, insanların
sosial vəziyyəti daha da yaxşılaşsın, bütün lazımi infrastrukturla təmin olunsunlar. Elektrik enerjisi, qaz,
içməli su təchizatı – bu məsələlər diqqət mərkəzindədir. Biz hər rayonda, hər bölgədə bunu edirik. İlk
növbədə, işğaldan azad olunan bölgələrdə bunu daha da böyük dərəcədə etməliyik.
Sizin hamınız yaxşı bilirsiniz ki, 1993-cü ildə Füzuli rayonunun işğal altına düşməsi böyük faciə
idi. Ondan sonra Azərbaycan ordusu rayonun bir hissəsini işğalçılardan azad edib və bu gün həmin
ərazilərdə həyat davam edir. Rayon əhalisinin əksəriyyəti artıq burada məskunlaşmışdır. Yeni salınan
qəsəbələrdə əvvəllər başqa rayonlarda, çadır şəhərçiklərində ağır vəziyyətdə yaşamış 20 min insan
məskunlaşmışdır.
Mən əminəm ki, biz bütün rayonları işğalçılardan azad edəndən sonra hər yerdə böyük quruculuqabadlıq işləri gedəcək, bütün infrastruktur bərpa olunacaq, evlər, məktəblər tikiləcəkdir. Biz bunu edəcəyik.
Bu gün Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində gedən proseslər deməyə əsas verir ki, biz buna
daha da böyük miqyasda nail olacağıq. Bu gün səhər mən təmas xəttində əsgərlərlə, zabitlərlə görüşdüm.
Bilirsiniz ki, mənim cəbhə bölgələrinə səfərlərim mütəmadi xarakter daşıyır və hər dəfə əsgərlərlə
görüşürəm. Bu gün bir daha gördüm ki, bizim ordumuz qarşıda duran bütün vəzifələri yerinə yetirməyə
hazırdır və buna qadirdir. Ordu potensialımız, ildən-ilə artan hərbi xərclərimiz bizi məqsədə yaxınlaşdırır.
Bu gün Azərbaycan ordusu həm peşəkarlıq, həm də ki, maddi-texniki bazası baxımından bölgədə ən güclü
ordudur.
Azərbaycanın hərbi xərcləri ildən-ilə artır. Son dörd ildə 10 dəfə artıbdır. İndi hökumət büdcəyə
əlavələr təklifini Milli Məclisə göndərəcək və hesab edirəm ki, bizim hərbi xərclərimiz 2 milyard dollara
yaxın olmalıdır. Bizim ən böyük problemimiz Dağlıq Qarabağın və ətraf bölgələrin işğal altında qalmasıdır.
Başqa sosial, iqtisadi xarakter daşıyan problemlər də var. Amma görürsünüz ki, onlar hər yerdə, hər bir
bölgədə həll olunur, ən ağır problemlər öz həllini tapır.
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Ancaq Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli hələ ki, təkcə bizim
fəaliyyətimizdən asılı deyildir. Biz hələ ki, danışıqlar prosesindəyik, çalışırıq məsələni sülh yolu ilə həll
edək. Həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də Ermənistan tərəfi qeyd edir ki, onlar məsələni sülh yolu ilə həll
etmək istəyirlər. Ancaq ermənilər bu torpaqları sülh yolu ilə işğal etməyiblər. Onlar bu torpaqları xarici
dəstəklə, hərbi yolla işğal ediblər. İndi isə deyirlər ki, gəlin sülh yolu ilə danışaq. Biz 14 ildir, atəşkəs rejimi
yaranandan danışıqlar prosesindəyik. Lakin 14 ildir ki, heç bir nəticə yoxdur. Danışıqlar zamanı hansısa
irəliləyiş ola bilər və biz bunu bilirik, görürük. Amma bu o demək deyil ki, məsələ həll olunubdur. Biz nə
vaxta qədər bu danışıqlarda iştirak edəcəyik? Nə vaxta qədər bu ədalətsizliklə barışacağıq? Biz danışıqlar
prosesində ona görə iştirak edirik ki, ümidimiz var, məsələ sülh yolu ilə, ədalətli şəkildə həll ediləcək,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. Biz danışıqları bu çərçivələrdə aparırıq. Amma hamı onu
da bilməlidir ki, bu danışıqlar əbədi aparıla bilməz. Atəşkəsdən sonra 14 ildir danışıqlar aparılır və hər bir
xalqın, hər bir ölkənin səbrinin hədləri var. Biz öz sülh siyasətimizi nümayiş etdirərək, hələ ki, danışıqlarda
iştirak edirik. Amma qarşı tərəf də və bütün beynəlxalq vasitəçilər də bilməlidir ki, bu, heç də həmişə belə
olmayacaqdır.
Biz həm danışıqlarda iştirak edirik, həm də öz işimizi görürük. Ölkəmizi gücləndiririk, iqtisadi
məsələləri həll edirik və ordumuzu gücləndiririk. Ordu xərcləri ölkənin büdcə xərcləri içərisində birinci
yerdədir və müharibə şəraitində yaşayan ölkə üçün bu, belə də olmalıdır.
Biz hesab edirik ki, növbəti aylarda bu məsələyə aydınlıq gətirilməlidir: biz haradayıq, danışıqlar
prosesinin perspektivləri var, yoxsa yox, Ermənistan tərəfi özünü bundan sonra da qeyri-səmimi aparacaq,
yoxsa konstruktiv yola düşəcəkdir? Mən ümid etmək istəyirəm ki, beynəlxalq vasitəçilər və Ermənistan
tərəfi başa düşəcəklər ki, bu siyasətin, yəni işğalçı siyasətin gələcəyi yoxdur.
Məsələ beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında həll olunmalıdır. Məsələ hüquqi
müstəvidə həll edilməlidir. Azərbaycanın haqlı olduğu bütün dünya tərəfindən tanınır. Bütün beynəlxalq
təşkilatlar bizim mövqeyimizi müdafiə edir və dəstəkləyirlər.
Son müddət ərzində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisində səsvermədə beynəlxalq aləm,
dünya ictimaiyyəti bizim haqlı olduğumuzu bir daha sübut etdi və Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş
qətnamə böyük üstünlüklə dəstəkləndi, qəbul edildi. Baxmayaraq ki, dünyanın aparıcı ölkələri və bu məsələ
ilə birbaşa məşğul olan Minsk qrupunun həmsədr ölkələri bunun əleyhinə çıxmış, bizim əleyhimizə səs
vermişlər. Halbuki, vasitəçilər kimi onlar, ən azı, bitərəf qalmalı idilər. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın
haqlı olması, bizim artan nüfuzumuz, ölkələrlə beynəlxalq təşkilatlarda və ikitərəfli müstəvidə apardığımız
danışıqlar, diplomatik səylər, siyasi uğurlarımız bu qələbəni şərtləndirən amillərdən olmuşdur.
Bütün başqa beynəlxalq təşkilatlar da bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, NATO, İslam Konfransı Təşkilatı, GUAM – mən dəfələrlə bu
təşkilatların adlarını sadalamışam. Bütün ölkələr bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır. Amma məsələ həll
olunmur. Hamı bilir ki, biz haqlıyıq, amma Ermənistan tərəfi buna məhəl qoymur. Ermənistan tərəfi
beynəlxalq hüquq normalarını tanımır, işğalçılıq siyasətini bu gün də davam etdirir. Onlar həmsədrlər
tərəfindən təklif edilmiş varianta guya öz razılığını verirlər, amma, eyni zamanda, Laçında qanunsuz
məskunlaşdırma siyasəti aparırlar. Amma danışıqlar masasındakı təkliflərdə işğal olunmuş bütün
torpaqların azad edilməsi nəzərdə tutulur. Əgər birbaşa sülh sazişi bağlanarsa, beş rayonun dərhal azad
olunması və müəyyən, qısa müddət ərzində Laçın və Kəlbəcər rayonlarının bütövlükdə Azərbaycana
qaytarılması nəzərdə tutulur. Əgər onlar danışıqlarda səmimidirlərsə, necə ola bilər ki, Laçın rayonunun
inkişafı üçün beynəlxalq konfrans çağırırlar, oraya xaricdən erməniləri çağırırlar, Laçının adını dəyişirlər?
Yəni, bu, onu göstərir ki, ermənilərin siyasəti qeyri-səmimidir və onlar beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaqda
davam edirlər.
Əfsuslar olsun ki, bu məsələlərlə məşğul olan, vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürən tərəflər
sanki bu yalana inanmaqda davam etmək istəyirlər. Onlar dünyanın aparıcı ölkələridir və mən əminəm ki,
bölgədə gedən proseslər haqqında kifayət qədər məlumatları var. Onlar çoxdan bilməli idilər və əminəm,
daxilən bilirlər ki, Ermənistan özünü qeyri-səmimi aparır, danışıqlar prosesini uzadır, həlledici
mərhələlərdə müxtəlif bəhanələrlə danışıqlardan geri çəkilibdir. Ancaq bunlara göz yumurlar. Nə üçün?
Bu, ciddi məsələdir. Bu suala, bəlkə də, bir müddət bundan əvvəl Ermənistanda baş vermiş hadisələr və
beynəlxalq ictimaiyyətin onlara biganə qalması aydınlıq gətirə bilər. Necə ola bilər ki, dünyada guya
demokratiyanı müdafiə edən, dünyada demokratiyanı zorla tətbiq etmək istəyən, özünü demokratiyanın
rəmzi sayan ölkələr Ermənistanda dinc əhaliyə qarşı amansız qəddarlığa göz yumurlar? Halbuki, orada
onlarca dinc insan öldürülmüşdür.
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Azərbaycan nümayəndə heyətinin təkidi və siyasəti sayəsində artıq Avropa Şurası da etiraf etməyə
məcbur olmuşdur ki, orada 8-9 nəfər yox, ən azı, 28 insan kriminal rejim tərəfindən öldürülmüşdür. Necə
ola bilər ki, buna göz yumulur? Heç bir xarici mətbuatda bu barədə bir şey deyilmir? Heç bir xarici
televiziyada bir şey deyilmir? Başqa yerdə kiçik bir hadisə baş verən kimi, hay-haray qalxır ki, burada
demokratiya yoxdur. Biz buna nə qədər dözməliyik? İkili standartlara nə qədər dözməliyik?
Azərbaycan bölgənin ən demokratik ölkəsidir. Bizdə xalqla iqtidar arasında birlik var, cəmiyyət
parçalanmayıbdır. Bizdə ictimai fikir vahiddir. Amma Azərbaycanda bir balaca, hətta təxribat xarakterli
hadisə baş verən kimi, aləm bir-birinə dəyir. Özünü demokratik adlandıran ölkələr ortalığa düşür, onların
səfirləri yersiz bəyanatlar verirlər. Daxili işlərimizə müdaxilə edir, bizi tənqid eləməyə çalışırlar. Dərhal
xarici mətbuatda silsilə yazılar gedir ki, Azərbaycanda demokratiya boğulur, azad söz boğulur və söz
azadlığı yoxdur. Ermənistanda isə bütün siyasi fəaliyyət dayandırılmışdır, fövqəladə vəziyyət elan
olunmuşdur. Onlarca dinc insan güllə ilə, qumbara ilə öldürülmüşdür, adamların üstünə maşın sürmüşlər.
İndiki rejimin yüzlərlə siyasi rəqibi həbs olunmuşdur. Prezidentliyə namizəd ev dustağı edilmişdir. Bütün
internet bağlanmışdır. Bütün televiziya kanalları, - yəni dövlət siyasətini əks etdirməyən, - bağlanmış,
qəzetlərin fəaliyyəti dondurulmuş, siyasi fəaliyyət dayanmışdır. Fövqəladə rejim şəraitində parlament
sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdıran qanun qəbul etmişdir. Necə ola bilər ki, buna heç bir reaksiya
yoxdur, amma Azərbaycanda bir balaca hadisə baş verən kimi bizi tənqid etməyə çalışırlar? Biz nə vaxta
qədər bununla barışmalıyıq. Bu, nəyi göstərir? Birincisi, onu göstərir ki, bölgəyə ayrı-seçkiliklə yanaşma
davam edir. Biz bunu rədd edirik, bununla barışmırıq və ədalətsiz iradları heç vaxt qəbul etməyəcəyik və
etmirik də. İkincisi, onu göstərir ki, dünya erməniliyinin mövqeləri kifayət qədər güclüdür. Əgər belə
olmasaydı, mən əminəm ki, Ermənistanda baş vermiş antidemokratik, totalitar və kriminal hərəkətlərə
reaksiya tam başqa ola bilərdi.
Biz nəticə çıxarmalıyıq. Əlbəttə ki, biz bütün Cənubi Qafqaz ölkələrində baş verən hadisələri
yaxından izləyirik, görürük, təhlil edirik. Etiraf etməliyik ki, əfsuslar olsun, müxtəlif səbəblər üzündən
Azərbaycana olan münasibət ədalətsizdir. Bunun müxtəlif amilləri var, tarixi amillər də var. Hamımız bunu
yaxşı bilirik. Eyni zamanda, Azərbaycanın müstəqil siyasəti, heç kimin əlində oyuncaq olmaq istəməməsi,
bizim siyasətimizin ancaq xalqın iradəsinə söykənməsi də bunda axırıncı rol oynamır.
İndi bölgədə təsir uğrunda mübarizə gedir. Biz isə heç bir təsirin altına düşən deyilik. Biz özümüz
bilirik necə yaşamalıyıq, özümüz bilirik ki, ölkəmizi necə qurmalıyıq. Ağır vəziyyətdə yaşayanda kimsə
gəlib bizə kömək edib? Erməni işğalçıları bu bölgələri zəbt edəndə kimsə gəlib onları dayandırıb? Onlar
dinc insanlara divan tutanda, Xocalı soyqırımını törədəndə bizi kimsə müdafiə edib? İndi isə gəlsin bizə
məsləhət versin?! Bizə heç kimin məsləhəti lazım deyil, özümüz bilirik ki, necə yaşamaq lazımdır. Biz öz
dövlətimizi özümüz qurmuşuq. Ulu öndər Heydər Əliyev, demək olar ki, dağılmış Azərbaycanı öz zəhməti,
öz siyasəti ilə bərpa etdi, ərazi bütövlüyünü müdafiə etdi, parçalanmadan qorudu və ən ağır, çətin iqtisadi
böhrandan çıxardı. Bu gün Azərbaycan iqtisadi artım baxımından dünyada sürətlə inkişaf edən ölkəyə
çevrilibdir. Budur bizim reallıqlarımız. Bunu biz etmişik, siz etmisiniz, Azərbaycan xalqı edibdir.
Azərbaycan xalqı bilir gələcəkdə necə yaşayacaq, hansı siyasəti aparacaq və qarşısına hansı məqsədləri
qoyacaqdır.
Mən sadəcə olaraq, bunu ürək ağrısı ilə deyirəm ki, əlbəttə, hər bir sahədə - həm beynəlxalq
münasibətlərdə, həm də məişət zəminində insanlar ədalətsizliklə üzləşəndə çox üzülürlər, məyus olurlar.
Ədalətsizlik ən böyük bəladır və biz onu görəndə bir daha əmin oluruq ki, xoşbəxt gələcəyimiz öz
əlimizdədir. Biz güclü olmalıyıq, güclü dövlət yaratmalıyıq. Güclü iqtisadiyyat, güclü ordu, güclü
infrastruktur, insanların sosial məsələlərinin həlli – bütün bu məsələlər ölkəni irəliyə aparır.
Əziz dostlar, mən bir daha demək istəyirəm ki, bütün təzyiqlərə, bəyanatlara baxmayaraq, biz
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində prinsipial mövqeyimizdən geri
çəkilməyəcəyik. İndi bizi kompromislərə getməyə çağırırlar. Biz nədə kompromisə getməliyik? Dağlıq
Qarabağa müstəqillikmi verməliyik?! Bizdən bunumu tələb edirlər?! Yaxud da, dünyanın siyasətçiləri
bəyan edirlər ki, bu vəziyyətə görə Ermənistan və Azərbaycan hər ikisi günahkardır. Bizim günahımız
nədir? Sizin günahınız nədir? Ermənilər sizi torpağınızdan qovublar. Bizim günahımız budurmu ki,
torpağımız işğal altındadır və dünya məsələlərini həll edən ölkələr müxtəlif bölgələrdə bunları asanlıqla
həll edirlər, amma nə üçünsə, bu məsələni həll etmirlər? Bizim günahımız budur?! Artıq biz elə
səviyyədəyik ki, bu ədalətsizliyə və bizə qarşı edilən təzyiqlərə dözməyəcəyik. Əgər əvvəllər bizə irad
tutanlara bağlı qapılar arxasında sözlərimizi demişiksə, bu gün biz bunu açıq bəyan edirik və bəyan
edəcəyik.
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Bir daha demək istəyirəm ki, bizi prinsipial mövqeyimizdən heç kim çəkindirə bilməz. ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır.
Bunun başqa yolu yoxdur. Mən əminəm ki, o vaxt gələcək və biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik.
Əziz dostlar, mən sizin hamınızı bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu gözəl qəsəbələrdə,
doğma Füzuli torpağında xoşbəxt yaşayın. Uşaqlar yaxşı oxusunlar, yaxşı şərait olsun. Mən bunu
arzulayıram və əminəm ki, rayon icra hakimiyyəti, Dövlətqaçqınkom və Azərbaycan hökuməti sizin yaxşı
yaşamağınız üçün əlindən gələni edəcəkdir.
Sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha təbrik edirəm, sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ
olun.
XXX
Rayon sakinləri bu xoş xəbəri alqışlarla qarşıladılar.
AZƏRTAC
2008, 19 aprel
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Quruçay üzərində yeni körpü salınmışdır
(18 aprel 2008-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 18-də Horadiz-Füzuli magistralını Zobucuq ərazisində
yeni salınmış qəsəbələrlə birləşdirən 15 kilometrlik avtomobil yolunun və Quruçay üzərində tikilmiş
körpünün açılışında iştirak etmişdir.
Baş nazirin müavini, Dövlətqaçqınkomun sədri Əli Həsənov, “Azəraqrartikinti” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri Ağalar Vəliyev dövlətimizin başçısına məlumat verərək bildirdilər ki, körpünün
uzunluğu 24,1 metr, eni 9 metrdir. Yeni yolun çəkilməsi zamanı 27 ədəd dəmir-beton suötürücü bəndlər
quraşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyev körpünün açılışını bildirən rəmzi qırmızı lenti kəsdi, görülən işləri yüksək
qiymətləndirdi.
Ətrafdakı beş qəsəbədə 375 ev tikmiş “Azəraqrartikinti” magistral yoldan bu qəsəbələrə 3,2
kilometrlik yollar da çəkmişdir. Yeni yol və körpü Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına salınmışdır.
Dövlətimizin başçısı sonra avtomobilin sükanı arxasına keçərək, Zobucuq qəsəbəsində 27 nömrəli
orta məktəbin binasının açılış mərasiminə yola düşdü.
AZƏRTAC
2008, 19 aprel
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Füzuli rayonu
Horadizdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(4 oktyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, oktyabrın 4-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Füzuli rayonuna
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı Horadiz şəhərində minlərlə insan böyük
səmimiyyətlə qarşıladı.
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Heydər Əliyev parkında ümummilli liderin abidəsini ziyarət etdi.
Dövlətimizin başçısı və xanımı abidənin önünə gül dəstələri qoydular.
Azərbaycan Prezidenti sonra parkla tanış oldu. Məlumat verildi ki, son aylarda parkda
yenidənqurma işləri aparılmış, təzə yaşıllıq zolaqları salınmışdır. Horadiz şəhərinin ən uca nöqtəsində
Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılmışdır.
AZƏRTAC
2008, 4 oktyabr
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Horadiz şəhərinə təbii qazın verilməsi bərpa olunmuşdur
(4 oktyabr 2008-ci il)
AzərTAc xəbər verir ki, Horadiz şəhərinə təbii qazın verilməsi bərpa olunmuşdur. Oktyabrın 4-də
Prezident İlham Əliyev bu münasibətlə keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Ağdam, Ağcabədi, Beyləqan və Füzuli rayonlarının, o cümlədən
Horadiz şəhərinin qaz təchizatı sxemi ilə tanış oldu.
“Azəriqaz” QSC-nin sədri Əlixan Məlikov məlumat verdi ki, layihənin birinci mərhələsində
təxminən 69 kilometr uzunluğunda qaz kəmərinin çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Horadiz şəhərində
qazpaylayıcı xəttin uzunluğu 8600 metr olacaqdır. İndiyədək 6 min metr qaz xətti çəkilmişdir. Bütövlükdə
2050 evin qazlaşdırılması nəzərdə tutulur. Hələlik 300 evə mavi yanacaq verilir.
Prezidentə ümumən respublikada qazlaşdırmanın vəziyyəti barədə də məlumat verildi. Bildirildi
ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda 1 milyon 374 min 468 əhali abonentinə qaz verilir ki, bu da 83,6 faiz
deməkdir. 2013-cü ilə qədər həmin abonentlərin sayının 1 milyon 484 min 622-yə çatdırılması nəzərdə
tutulur. Təbii qazdan istifadə edən əhalinin evlərində və mənzillərində 1 milyon 105 min 715 sayğac
qoyulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev Horadiz şəhərinə təbii qazın verilməsinin bərpasını bildirən məşəli
alovlandırdı və mərasimdə nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi
-Əziz dostlar!
Əziz füzulililər!
Bu gün Füzuli rayonunun həyatında çox gözəl bir gündür. Uzun fasilədən sonra Füzuli rayonuna –
Horadiz şəhərinə təbii qazın verilməsi bərpa olunubdur. Bu münasibətlə mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik
edirəm.
Horadiz şəhərinə təbii qazın verilməsi çox əlamətdar bir hadisədir. O, bir daha onu göstərir ki,
Azərbaycan dövləti istənilən vəzifəni uğurla icra edə bilər. Yəqin ki, xatırlayırsınız, keçən dəfə aprel ayında
biz sizinlə burada görüşəndə mən demişdim ki, yaxın zamanlarda Horadizə təbii qazın verilməsi bərpa
olunacaqdır. Bu gün bu gözəl hadisəni biz birlikdə qeyd edirik.
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində 1993-cü ildə Füzuliyə təbii qazın verilməsi
dayandırılmışdı. Bildiyiniz kimi, bütövlükdə Füzuli rayonu işğal altına düşmüşdü. Ondan sonra
Azərbaycan Ordusu rayonun bir hissəsini işğalçılardan azad etmiş və həmin ərazilərdə quruculuq, bərpa
işləri başlanmışdır. Bu gün Horadiz şəhərinin timsalında biz Azərbaycanın uğurlu inkişafını görürük. Bu
gün işğal altında olan bütün şəhərlərimizi, bütün infrastrukturu gələcəkdə bərpa edəcək və məcburi köçkün
soydaşlarımızın doğma torpaqlarına qayıtması üçün bütün şəraiti yaradacağıq. Bu alovlanan məşəl bizim
qələbəmizin simvoludur, rəmzidir.
Ümumiyyətlə, Füzuli rayonunun inkişafına çox böyük diqqət göstərilir, burada abadlıq-quruculuq
işləri aparılır, müasir infrastruktur yaradılır. Bildiyiniz kimi, Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin tikintisi
başlanmışdır, Horadiz qəsəbəsinə şəhər statusu verilmişdir, burada yeni qəsəbələr tikilmişdir. O
qəsəbələrdə yaşamaq üçün, işləmək üçün bütün imkanlar var. 2004-cü ildə məcburi köçkünlərin yaşayış
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üçün Dövlət proqramı qəbul olunmuşdu, 2007ci ildə o proqrama əlavələr edilmişdir. Beləliklə, proqramın icrası nəticəsində Azərbaycanda bütün çadır
şəhərcikləri ləğv olunub və onların yerinə gözəl, müasir qəsəbələr tikilmişdir. Azərbaycan dövlətinin bu
istiqamətdə siyasəti bundan sonra da davam etdiriləcək, işğaldan əziyyət çəkən bütün vətəndaşlara normal
şəraitin yaradılması üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir.
Mən çox şadam ki, işğalçılardan azad olunmuş ərazilərdə indi bizim soydaşlarımız məskunlaşırlar.
Mənə verilən məlumata görə, Füzuli rayonunda 70 minə qədər vətəndaş yaşayır və əminəm ki, gələcəkdə
onların yaşayış səviyyəsi daha da yaxşılaşdırılacaqdır. Çünki təbii qazın verilməsi, müasir infrastuktur
obyektlərinin tikintisi, yaxın vaxtlarda tikintisinə başlanacaq idman kompleksi - bütün bu işlər rayonun
inkişafına xidmət göstərir. Bütövlükdə son illər ərzində Azərbaycandakı inkişaf bunu deməyə əsas verir ki,
istənilən məsələ uğurla icra olunacaqdır.
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Azərbaycanın uğurlu neft strategiyası davam etdirilir. 1990-cı illərin ortalarında ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən başlanmış və bu gün davam etdirilən bu strategiyanın əlamətlərini indi yanan bu məşəldə
biz görürük. “Şahdəniz” qaz yatağının işə düşməsi, “Azəri-Çıraq” neft yataqlarının işlənilməsi, müxtəlif
neft-qaz kəmərlənin tikintisi nəinki Azərbaycanın iqtisadi qüdrətini artırır, eyni zamanda, insanların
yaşaması üçün yaxşı şərait yaradır.
Biz uğurlu neft strategiyasının icrası nəticəsində öz iqtisadi imkanlarımızı böyük dərəcədə
artırmışıq. Azərbaycan iqtisadi baxımdan son dörd il ərzində dünyada ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. Bunu
biz ölkəmizin rayonlarının inkişafında, abadlaşan şəhərlərin timsalında görürük, Azərbaycanda aparılan
islahatların timsalında görürük. Eyni zamanda, uğurlu neft strategiyamız imkan verir ki, Azərbaycanda
qazlaşdırma prosesi sürətlə getsin. Son illər ərzində görülmüş tədbirlər nəticəsində bir sıra rayonlara təbii
qazın verilməsinə nail ola bilmişik. İndi Azərbaycanda qazlaşdırmanın səviyyəsi 84 faizdir, növbəti illərdə
bu, daha da artacaqdır. O cümlədən Füzuli rayonunun qazlaşdırılması davam etdiriləcəkdir. Bu gün biz
qazlaşdırmanın birinci mərhələsini qeyd edirik, növbəti illərdə daha çox abonentə təbii qazın verilməsi
nəzərdə tutulubdur.
Yəni bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, bizim çox güclü iqtisadi siyasətimiz, enerji siyasətimiz
var və sosial siyasətimiz var. Hər bir ölkənin inkişafı üçün vacib olan bütün bu amillər Azərbaycanda
cəmləşib və bizim uğurlu inkişafımızı təmin edir. İqtisadi güc olmasa heç bir layihəni icra etmək mümkün
olmayacaqdır. Eyni zamanda, iqtisadi islahatlar zamanı bəzən insanların yaşayış səviyyəsi aşağı düşür. Bu
da təbiidir və başqa ölkələrin tarixində biz bunu görmüşük. Köklü, əsaslı islahatlar aparılan dövrdə, adətən,
sosial məsələlər daha da pisləşir. Amma Azərbaycanda biz bunun əksini görürük. Bizim həm iqtisadi
islahatlarımız çox uğurlu və cəsarətlidir, həm də güclü sosial siyasətimiz var. Bu sosial siyasət özünü
müxtəlif istiqamətlərdə göstərir - insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, maaşların, pensiyaların
artırılması, infrastruktur obyektlərinin yaradılması, sosial obyektlərin, məktəblərin, xəstəxanaların tikintisi.
Bütün bunlar indi Azərbaycanın hər bir bölgəsində, o cümlədən Füzuli rayonunda reallıqdır. Mən əminəm
ki, bizim gələcək inkişafımız uğurlu olacaq və qarşıya qoyduğumuz bütün məsələləri uğurla icra edəcəyik.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının uğurla icra olunması və demək olar, başa çatması
bir daha onu göstərir ki, bizim düşünülmüş siyasətimiz Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına
xidmət göstərir və bu, uğurlu siyasətdir.
Ümumiyyətlə, son illər ərzində Azərbaycan çox böyük və şərəfli yol keçmişdir və əldə edilmiş
bütün uğurları sadalamaq üçün çox vaxt lazımdır. Bununla bərabər, problemlər də mövcuddur. Bax, bu
problemlərin həlli üçün biz bütün səylərimizi göstərməliyik. Azərbaycanın çox dinamik inkişaf templəri
var. Bununla bərabər, gələcəkdə də sosial məsələlərin həlli nəzərdə tutulur. İnfrastuktur obyektlərinin
tikintisi, insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün əlavə tədbirlərin görülməsi, kənd təsərrüfatına
dəstək, qaçqın-köçkün soydaşlarımızın yaşayış səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması və onların
məşğulluğunun artırılması – bütün bu işlər diqqət mərkəzindədir. Güclü iqtisadi potensial bizə imkan verir
ki, bu məsələləri daha da sürətlə, qısa zaman ərzində həll edək. Azərbaycanın dövlət büdcəsi, valyuta
ehtiyatlarımız artır. Bir daha demək istəyirəm ki, bütün bunun təməlində Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin 1990-cı illərin ortalarından başlanmış uğurlu neft strategiyası durur. Təsəvvür etmək
çətindir, əgər o vaxt bu strategiya həyata keçirilməyə başlanmasaydı, yəqin ki, Azərbaycanın vəziyyəti
indiki kimi ola bilməzdi.
Biz bu gün tam şəkildə müstəqil siyasət aparmaq iqtidarındayıq.
Biz bölgədə öz mövqelərimizi möhkəmləndiririk. Əlbəttə ki, bunu etmək üçün, ilk növbədə, iqtisadi
güc lazımdır, müstəqillik lazımdır. Müstəqil siyasət aparmaq, eyni zamanda, iqtisadi imkanlardan asılıdır.
Güclü, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr, əlbəttə ki, müstəqil siyasət apara bilər və Azərbaycan artıq o
ölkələrin sıralarına daxil olubdur. Bizim iqtisadi imkanlarımız artır, biz ancaq və ancaq öz gücümüzə istinad
edirik, Azərbaycanda görülən bütün işlər Azərbaycan xalqının zəhməti hesabına baş veribdir.
Biz bütün istiqamətlərdə siyasətimizi elə aparmışıq ki, daxili resurslara istinad edək. Bizim təbii
ehtiyatlarımız var, uğurlu neft strategiyamız var. Biz nəinki özümüzü təmin edirik, həm də başqa ölkələrin
enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün mühüm rol oynayırıq. Bütün bu amillər Azərbaycanın həm
bölgədə, həm də dünyada mövqelərini daha da möhkəmləndirir. Bu, bizə lazımdır, hər bir ölkəyə lazımdır.
Hər bir ölkə istəyir ki, onun bölgədəki mövqeləri daha da möhkəm olsun, təsir imkanları daha da güclü
olsun və öz milli maraqlarının təmin edilməsi üçün yaxşı şərait olsun. Bizə bu, bəlkə də, başqa ölkələrdən
daha çox lazımdır. Çünki bizim topraqlarımız işğal altındadır. Biz bölgədə öz mövqeyimizi
möhkəmləndiririk və əminəm ki, dünyada Azərbaycanın önəmi artdıqca, torpaqlarımızın işğalçılardan azad
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edilməsinə böyük töhfə vermiş oluruq. Bizim qarşımızda duran ən böyük vəzifə budur. Bütün başqa
vəzifələr Azərbaycanda uğurla icra edilir. Əsas məsələ torpaqlarımızın işğalçı qüvvələrdən azad
edilməsidir. Bunu etmək üçün biz güclü olmalıyıq, güclü iqtisadiyyat yaratmalıyıq və yaradırıq.
Azərbaycanda çox gözəl ictimai-siyasi vəziyyət mövcuddur. Xalqla iqtidar arasında birlik var, bizim
siyasətimiz, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində apardığımız siyasət və atdığımız
addımlar xalq tərəfindən dəstəklənir. Biz ordu quruculuğuna çox böyük diqqət göstəririk və bundan sonra
da diqqət göstərəcəyik.
Azərbaycanın bölgədəki mövqeləri möhkəmləndikcə bizim təsir imkanlarımız artır. Biz çox geniş
nəqliyyat imkanlarına malikik. Bu, həm coğrafi vəziyyətdən irəli gəlir və eyni zamanda, bizim siyasətimizin
nəticəsidir ki, Azərbaycanı çox önəmli və əvəzolunmaz beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinə çevirmişik.
Əlbəttə, Ermənistanla Azərbaycan arasında olan fərq böyüyür. Deyə bilərəm ki, bu uçurum daha da
genişlənir. Bizim iqtisadi imkanlarımız, valyuta ehtiyatlarımız, büdcə xərclərimiz və siyasi çəkimiz
Ermənistanla müqayisə oluna bilməz və bu həlledici dəyişikliyi biz son illər ərzində əldə etmişik. Biz çox
sürətlə inkişaf etdik və çox sürətlə də inkişaf edəcəyik. Azərbaycanın təbii sərvətləri uzun illər, onilliklər
bundan sonra da dövlətçiliyimizin güclənməsinə xidmət göstərəcəkdir. Əminəm ki, bizim torpaqlarımızın
işğalçı qüvvələrdən azad olunmasında da həlledici rol oynayacaqdır.
Tam əminliklə deyə bilərəm ki, indi danışıqlar prosesində müşahidə olunan müəyyən müsbət
irəliləyişlər məhz bizim gücümüzün artırılması nəticəsində baş verir. Biz nə qədər güclü olsaq, bu məsələ
öz həllini o qədər tez tapa bilər. Çünki məsələnin həlli üçün bütün imkanlar var. Beynəlxalq hüquq
normaları Azərbaycanın tərəfindədir. Biz dəfələrlə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələni
qaldırmışıq və səsvermə nəticəsində Azərbaycanın haqlı olduğu bir daha təsdiq edilibdir. Bütün dünya
Dağlıq Qarabağ daxil olmaqla, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıbdır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsi kimi bütün dünya tərəfindən tanınıbdır. Münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll olunması artıq bütün beynəlxalq birlik, o cümlədən məsələ ilə birbaşa məşğul olan Minsk
qrupunun həmsədr ölkələri tərəfindən dəstəklənir.
Yəni sadəcə olaraq, Ermənistan rəhbərliyi öz vəziyyətini dərindən təhlil edərək, cəsarətli və müdrik
addım atmalıdır. Bu da ondan ibarətdir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş bütün torpaqlardan
qeyd-şərtsiz çıxarılmalı, bizim soydaşlarımız o torpaqlara qayıtmalıdırlar, bölgənin təhlükəsizliyinin təmin
olunması üçün tədbirlər görülməlidir. O ki qaldı, Dağlıq Qarabağın hüquqi statusuna, bu məsələ gələcəkdə
müzakirə oluna bilər. Biz bu müzakirəyə açığıq və dəfələrlə bəyan etmişik ki, dünyada mövcud olan ən
mütərəqqi təcrübəni tətbiq edə bilərik, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağa
muxtariyyət statusu verilə bilər. Bunun kənarında heç bir başqa variant müzakirə olunmur, bunun kənarında
heç bir başqa məsələnin həlli mümkün deyildir. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır və mən şübhə
etmirəm ki, biz öz torpaqlarımızı azad edəcəyik. Çox istəyirəm ki, bunu sülh yolu ilə edək və biz buna
çalışırıq. Baxmayaraq ki, uzun illər ərzində danışıqlar heç bir nəticə vermir. Ancaq son aylar ərzində, - siz
də yəqin ki, bunu izləyirsiniz, - müəyyən ümidverici məqamlar da üzə çıxır. Biz bu yeni vəziyyəti təhlil
etməliyik, müşahidə etməliyik və görməliyik ki, bu səslənən fikirlər, Ermənistan tərəfindən səslənən bəzi
sülhməramlı və realist fikirlər nə dərəcədə səmimidir. Əgər bu fikirlər doğrudan da səmimidirsə, əminəm
ki, biz qısa müddət ərzində məsələnin həllinə nail ola bilərik. Yəni ki, qısa müddət ərzində Ermənistanın
işğalçı qüvvələri bizim torpaqlarımızdan çəkiləcəkdir. Əgər yox, bu, sadəcə olaraq, bir taktiki gediş, yaxud
da ki, Ermənistan tərəfindən beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaq üçün növbəti cəhddirsə, onda Azərbaycan
dövləti öz prinsipial siyasətini davam etdirəcək və öz iqtisadi, siyasi və hərbi gücünün artırılması işində
əlavə və çox ciddi tədbirlər görəcəkdir.
Əziz dostlar, mən istəyirdim ki, siz bu gözəl gündə doğma Qarabağ torpağında bu məsələ ilə bağlı
bir daha mənim fikirlərimi, mövqeyimi eşidəsiniz, biləsiniz. Mən dəfələrlə ölkə daxilində və xaricdə
müxtəlif tədbirlərdə Azərbaycanın mövqeyini ifadə etmişəm. Bizim mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik
yoxdur, heç bir geriyə addımlar yoxdur. Biz beynəlxalq hüququn tərəfdarıyıq, Azərbaycanın bütün işğal
olunmuş torpaqları azad olunmalıdır və bu işdə biz öz siyasətimizi davam etdirəcəyik. Dağlıq Qarabağ
məsələsinin həlli üçün, torpaqlarımızın işğalçılardan azad olunması üçün nə lazımdırsa, Azərbaycan dövləti
edəcəkdir.
Bu gözəl gündə, bu gözəl hadisə münasibətilə mən bir daha sizin hamınızı ürəkdən təbrik etmək
istəyirəm. Arzu edirəm ki, bu məşəl həmişə yansın və bizim uğurlu yolumuzu həmişə işıqlandırsın.
Azərbaycanın çox gözəl imkanları, çox gözəl gələcəyi var. Azərbaycan xalqı bilir haraya gedir, biz bilirik
inkişaf istiqamətlərimiz nədir. Bizim inkişaf istiqamətlərimiz dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi,
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müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi, Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşması və ölkədə bütün
mövcud olan problemlərin həllidir. Bu işdə sizə və bütün Azərbaycan xalqına uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
AZƏRTAC
2008, 4 oktyabr
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Prezident İlham Əliyev tibb mərkəzinin tikintisi ilə taniş olmuşdur
(4 oktyabr 2008-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, oktyabrın 4-də Prezident İlham Əliyev Horadiz şəhərində tibb
mərkəzinin tikintisinin gedişi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin baş planına baxdı.
Tikintinin təməlini bu ilin aprelində Prezident İlham Əliyev qoymuşdur. Gələn il istifadəyə
veriləcək üç korpusdan ibarət mərkəzdə qəbul otağı, stasionar şöbə, rentgen kabineti, laboratoriya,
əməliyyat bloku, reanimasiya və doğum şöbələri olacaqdır. Mərkəzin daimi elektrik enerjisi təchizatı,
qazanxana və camaşırxanası olacaqdır. İnşaat işlərində yerli sakinlər çalışır.
Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti hesabına tikilən və ən müasir tibbi avadanlıqla təchiz ediləcək
mərkəzdə ətraf bölgələrdən gələnlərə də tibbi xidmət göstəriləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin keyfiyyətlə və vaxtında başa çatdırılması ilə bağlı
tapşırıqlarını verdi, inşaatçılara uğurlar arzuladı. Eyni zamanda, bildirdi ki, rayondaxili yolların, o
cümlədən Horadiz şəhərini 4 kəndlə birləşdirən yolun bərpası, rayon icra hakimiyyəti üçün yeni binanın
tikintisi, evlərin bərpası və digər vacib məsələlərin həlli üçün əlavə vəsait ayrılacaqdır.
XXX
Füzuli rayonuna səfərini başa çatdıran Prezident İlham Əliyev Beyləqan rayonuna yola düşdü.
AZƏRTAC
2008, 4 oktyabr
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