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Dövlət Proqramı
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Balakən
2010, 8 iyul
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Zaqatala və Balakən rayonlarına səfəri: Balakən inkişaf etmiş
müasir şəhərdir: Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Balakəndə “Qubek” mehmanxanası istifadəyə verilmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev “Balakən-1” su elektrik stansiyasının təməlqoyma mərasimində iştirak
etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Balakən Olimpiya-İdman Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasının yeni binasının açılışında iştirak etmişdir
➢ Balakəndə yeni gömrük-sərhəd buraxılış məntəqəsi açılmışdır
➢ Balakən rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
➢
➢
➢
➢

2013, 17 avqust
Balakəndə Ümummilli Liderin abidəsini ziyarət
Yeni Azərbaycan Partiyası Balakən rayon təşkilatının inzibati binası istifadəyə verilmişdir
Balakənin Katex kəndində soyuducu anbar kompleksi fəaliyyətə başlamışdır
Balakəndə Mədəniyyət Mərkəzi açılmışdır
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Zaqatala və Balakən rayonlarına səfəri
Balakən inkişaf etmiş müasir şəhərdir
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(8 iyul 2010-cu il)
İyulun 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Balakən rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Son illər Azərbaycanda əldə edilən sosial-iqtisadi inkişaf regionların simasında da özünü aydın
büruzə verir. Bu baxımdan Balakən rayonunun uğurları da diqqət çəkir. Rayonda ümumi məhsul buraxılışı
2003-cü illə müqayisədə ötən il 3 dəfə, sənaye məhsulu 4,3 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsulları 2,4 dəfə, əsas
kapitala yönəldilən investisiyalar 10,9 dəfə, tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi 9 dəfə artmışdır. 2010-cu ilin
birinci yarısında 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ümumi məhsul buraxılışında 21 faiz, sənaye
məhsulu istehsalında isə 3,2 faiz artım qeydə alınmışdır.
Balakəndə sosial problemlərin həlli istiqamətində də mühüm işlər görülmüşdür. Son bir ildə şəhərin
qazlaşdırılması əsasən başa çatdırılmış, bir çox kəndlərə mavi yanacaq verilməsinə başlanılmış, avtomobil
yollarında əsaslı və cari təmir işləri görülmüşdür. Ötən il bir neçə məktəb binası tikilmiş, bir çoxunda isə
əsaslı və cari təmir işləri aparılmışdır. Heydər Əliyev Fondunun “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb”
layihəsi çərçivəsində Balakən rayonunda 4 müasir məktəb binası tikilmişdir.
2004-2009-cu illərdə Balakəndə ümumilikdə 3096-sı daimi olmaqla 8876 yeni iş yeri açılmışdır.
Cari ilin birinci yarısında isə açılan iş yerlərinin sayı 1160-dır. Balakəndə abadlıq-qurucluq işlərinə də
xüsusi diqqət yetirilmiş, əhalinin asudə vaxtının səmərəli keçirilməsi üçün bir sıra tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Dövlətimizin başçısının 2006-cı və 2008-ci illərdə Balakənə etdiyi səfərlər rayonun ictimai,
siyasi, sosial-iqtisadi həyatında mühüm dəyişikliklərlə yadda qalmışdır. Bu səfərlər Balakənin yeni inkişaf
dövrünün başlanğıcı kimi səciyyələndirilir.
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin rayon mərkəzində ucaldılmış abidəsini
ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu.
Dövlətimizin başçısı abidənin yerləşdiyi ərazidən rayon mərkəzinin ümumi mənzərəsini seyr etdi.
Diqqətə çatdırıldı ki, ulu öndərin abidəsinin qoyulduğu Heydər Əliyev adına mədəniyyət və
istirahət parkında ümummilli liderin siyasi irsini öyrənmək məqsədi ilə Heydər Əliyev muzeyi fəaliyyət
göstərir. Burada, həmçinin respublikada analoqu olmayan buraz yolu inşa edilmiş, parkda rayon
sakinlərinin mənalı istirahəti üçün bütün şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2020, 8 iyul
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Balakəndə “Qubek” mehmanxanası istifadəyə verilmişdir
(8 iyul 2010-cu il)
Prezident İlham Əliyev iyulun 8-də Balakən rayonuna səfəri çərçivəsində “Qubek”
mehmanxanasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və dördulduzlu mehmanxana ilə yaxından tanış
oldu.
Məlumat verildi ki, Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkının yaxınlığında yerləşən
100 yerlik mehmanxananın tikintisinə 2007-ci ildə başlanmışdır. Mehmanxanada 9 lüks və 54 sadə nömrə,
80 nəfərlik konfrans zalı, 80 nəfərlik yay və qış restoranları vardır. Bina fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin
edilmişdir. Burada, həmçinin qazanxana və avtomobil qarajı da fəaliyyət göstərir. Mehmanxanada 80 nəfər
işlə təmin olunmuşdur.
Mehmanxananın əsas özəlliyi onun turizm üçün son dərəcə əlverişli bölgədə yerləşməsidir. Bu cür
obyektlər Balakənin, ümumilikdə bölgənin turizm imkanlarının inkişafına müsbət təsir göstərir.
Prezident İlham Əliyev yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2020, 8 iyul
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Prezident İlham Əliyev “Balakən-1” su elektrik stansiyasının təməlqoyma mərasimində iştirak
etmişdir
(8 iyul 2010-cu il)
İyulun 8-də Prezident İlham Əliyev “Balakən-1” kiçik su elektrik stansiyasının təməlqoyma
mərasimində iştirak etmişdir.
“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Etibar Pirverdiyev inşa ediləcək bu energetika qurğusu barədə
ətraflı məlumat verdi. Qeyd edildi ki, dövlətimizin başçısının 2009-cu il 16 noyabr tarixli Sərəncamı ilə
respublikamızda külək və su elektrik stansiyalarının inşasının genişləndirilməsi məqsədi ilə potensial
imkanların öyrənilməsi və xüsusi proqramların hazırlanması “Azərenerji” ASC-yə tapşırılmışdır.
Mütəxəssislərin ilkin araşdırmalarına görə, respublikamızın müxtəlif bölgələrində dağ çayları və suvarma
kanalları üzərində yüzlərlə kiçik su elektrik stansiyası tikmək mümkündür. Kiçik su elektrik stansiyalarının
inşası elektrik enerjisi istehsalında yanacağa qənaət etməklə yanaşı, ətraf mühitin qorunmasında da mühüm
rol oynayır.
“Balakən-1” su elektrik stansiyasında ildə 10 milyon kilovat/saat enerji istehsal ediləcəkdir. Bu,
rayonun elektrik enerjisinə tələbatının 25 faizini təşkil edir. Yerli “AZENKO” şirkətinin inşa edəcəyi su
elektrik stansiyasında hər birinin gücü 0,5 meqavata çatan 3 hidroturbin və hidrogenerator, eləcə də 10
kilovoltluq yarımstansiya quraşdırılacaq, elektrik xətləri çəkiləcəkdir.
Bildirildi ki, stansiyanın tikintisini 2011-ci ilin ikinci yarısında başa çatdırmaq nəzərdə
tutulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev su elektrik stansiyasının təməlini qoydu.
AZƏRTAC
2020, 8 iyul
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Prezident İlham Əliyev Balakən Olimpiya-İdman Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
(8 iyul 2010-cu il)
İyulun 8-də Prezident İlham Əliyev Balakən Olimpiya-İdman Kompleksinin açılışında iştirak
etmişdir.
Balakənin idman ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Azərbaycan Prezidenti idmançılarla görüşdü.
Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi və mərkəzlə yaxından tanış oldu.
Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin idmanın inkişafı istiqamətində
gördükləri işləri əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır.
Məlumat verildi ki, Balakən Olimpiya-İdman Kompleksinin tikintisinə Gənclər və İdman
Nazirliyinin sifarişi ilə 2008-ci ildə başlanmışdır. Kompleksin ümumi ərazisi 5 hektar, tikinti sahəsi 8900
kvadratmetrdir. Buraya futbol stadionu, basketbol, voleybol, mini futbol və tennis meydançaları, üzgüçülük
hovuzu, əl oyunları zalı, habelə stolüstü oyunlar və trenajor zalları, kotteclər daxildir.
Kompleksin ikimərtəbəli əsas binasında 814 nəfər tamaşaçı yeri olan əl oyunları, şahmat, dama,
trenajor, stolüstü oyunlar, bilyard və Şərq əlbəyaxa döyüş növləri zalları, kafe, beşzolaqlı hovuz yerləşir.
Elektron lövhə ilə təmin olunmuş üzgüçülük hovuzu “Ekostar” sistemli su qızdırıcıları ilə təchiz
olunmuşdur. Burada, həmçinin həkim və məşqçi, yuyunma və soyunub-geyinmə otaqları, sauna da vardır.
Prezident İlham Əliyev mərkəzin bölmələrində idmançıların məşq prosesini izlədi.
Bina mərkəzi havalandırma sistemi ilə təchiz edilmişdir.
Dövlətimizin başçısı kompleksin ərazisindəki 940 tamaşaçı yeri olan süni örtüklü stadiona, mini
futbol, voleybol və basketbol meydançalarına, böyük tennis kortuna baxdı. Elektron lövhə quraşdırılmış
stadionun uzunluğu 400 metr olan qaçış zolağı da vardır.
Ərazinin işıqlandırma sistemi sayəsində burada gecə saatlarında da idmanla məşğul olmaq üçün
geniş imkanlar vardır.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, kompleksə gələn idmançıların, qonaqların qalması və
istirahəti üçün burada hər cür şəraiti olan 6 kottec tikilmişdir.
Balakən Olimpiya-İdman Kompleksinin qazanxanası, 500 tonluq su hovuzu vardır. Ərazidə geniş
abadlıq işləri görülmüş, yaşıllıq zolaqları salınmışdır. Kompleksin elektrik yarımstansiyası da vardır.
Dövlətimizin başçısı yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2020, 8 iyul
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Prezident İlham Əliyev Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasının yeni binasının açılışında iştirak
etmişdir
(8 iyul 2010-cu il)
İyulun 8-də Prezident İlham Əliyev Balakənə səfəri çərçivəsində rayon mərkəzi xəstəxanasının
yeni binasının açılışında iştirak etmişdir.
Səhiyyə ocağının kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladı.
Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi və bina ilə yaxından tanış oldu.
Məlumat verildi ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı çərçivəsində Dövlət Neft
Şirkətinin vəsaiti hesabına tikilən Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasının yeni binasının təməli 2006-cı il
aprelin 11-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə qoyulmuşdur. Xəstəxananın ümumi ərazisi 4 hektardır,
əsas binanın köməkçi tikililərlə birlikdə ümumi sahəsi 19 min 500 kvadratmetrdir.
Prezident İlham Əliyev xəstəxananın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin səhiyyə sahəsinə
diqqət və qayğısını əks etdirən fotostendə baxdı.
Bildirildi ki, xəstəxana özündə stasionar şöbələri, rayon təcili tibbi yardım stansiyasını və
poliklinikanı birləşdirir. Tibb ocağında 99 həkim, 202 orta və 153 kiçik tibb işçisinin işlə təmin olunması
nəzərdə tutulmuşdur. Ən müasir tibb avadanlığının quraşdırıldığı 187 çarpayılıq xəstəxana kompleksində
11 şöbə fəaliyyət göstərir.
Prezident İlham Əliyev poliklinika şöbəsində rentgen kabinetində, kardiologiya, oftalmologiya,
qastroskopiya və kolonoskopiya kabinetlərində yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
Xəstəxanada inzibati və stasionar şöbələr, fizioterapiya, stomatologiya kabinetləri, laboratoriya
otaqları da fəaliyyət göstərir. Respublikanın şimal-qərb bölgəsinin stomatoloji xəstəliklərə görə endemik
zona olduğu və bölgədə yaşayan insanların bu xidmətlərə böyük ehtiyac duyduğu nəzərə alınaraq
xəstəxanada 3 stomatologiya kabineti yaradılmışdır.
Kompleksə daxil olan üçmərtəbəli korpusun birinci mərtəbəsində uşaq şöbəsi, qəbul, təcili yardım,
lor, qadın məsləhətxanası, habelə doğum şöbəsinin qəbul otaqları vardır. İkinci mərtəbədə doğum,
reanimasiya və terapiya şöbələri yerləşir. Üçüncü mərtəbədə isə cərrahiyyə şöbəsi, 4 otaqdan ibarət cərrahi
əməliyyatlar bloku və ginekologiya şöbəsi fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə, kompleksin həyətində 20
çarpayılıq infeksion və patoloji anatomik şöbələr də yaradılmışdır. Ərazidə yeməkxana, qaraj, qazanxana
inşa edilmiş, transformator və generator quraşdırılmışdır. Xəstəxana fasiləsiz su ilə təmin olunmuş, binada
müasir havalandırma sistemi quraşdırılmış, qaz xətti çəkilmişdir.
Prezident İlham Əliyev yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2020, 8 iyul
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Balakəndə yeni gömrük-sərhəd buraxılış məntəqəsi açılmışdır
(8 iyul 2010-cu il)
İyulun 8-də Prezident İlham Əliyev Balakəndəki Mazımçay gömrük-sərhəd buraxılış məntəqəsinin
açılışında iştirak etmişdir.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-leytenant Elçin Quliyev dövlətimizin başçısına raport
verdi.
Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi və müasir standartlar səviyyəsində tikilmiş yeni
gömrük-sərhəd buraxılış məntəqəsi ilə yaxından tanış oldu.
Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini Səfər Mehdiyev dövlətimizin başçısına məlumat
verdi ki, inşasına 2008-ci ildə başlanan məntəqənin ümumi sahəsi 4 hektardır. Bu məntəqədən gündə,
təxminən 190 avtomobil və 500-600 nəfər buraxılır. Ərazidə müvəqqəti saxlanc yeri və anbarlar,
yeməkxana, inzibati bina inşa edilmişdir. Məntəqə bütün zəruri avadanlıqla tam təmin edilmişdir.
Məntəqənin inzibati binasının foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur.
Burada ulu öndər Heydər Əliyevin həyatını, eləcə də gömrük sahəsinin inkişafındakı xidmətlərini əks
etdirən fotoşəkillərdən ibarət guşə yaradılmışdır.
Binanın ikinci mərtəbəsində yerləşən 100 yerlik konfrans zalına baxan Prezident İlham Əliyev
qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə üzrə əməliyyat mərkəzinin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi ilə tanış
oldu.
Altmışa yaxın insanın işlə təmin olunacağı gömrük-sərhəd buraxılış məntəqəsində yüklərin və
nəqliyyat vasitələrinin nəzarəti ən müasir tələblər səviyyəsində həyata keçirilir. Burada quraşdırılan xüsusi
rentgen aparatı dünyanın ən aparıcı dövlətlərində istifadə edilir.
Dövlətimizin başçısına Azərbaycana idxal olunan avtomobillərin “Avro-2” standartlarına
uyğunluğunu yoxlayan cihaz, idxal və ixrac əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi və mal-nəqliyyat
vasitələrinin qeydiyyatı, həmçinin gömrük xidmətinin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi haqqında
məlumat verildi. Diqqətə çatdırıldı ki, burada ixrac və idxal gömrük nəzarəti və sərnişin xətləri vardır.
Gömrük buraxılış məntəqəsində “bir pəncərə” sistemi tətbiq edilir. Burada, həmçinin sanitar-karantin,
fitosanitar və baytar nəzarəti xidməti də vardır. Quraşdırılmış xüsusi monitorlarda Tovuz, Xaçmaz,
Sınıqkörpü gömrük-sərhəd buraxılış məntəqələrindəki vəziyyəti izləmək mümkündür.
Prezident İlham Əliyev qonaqlar üçün yaradılan xüsusi gözləmə otağında da oldu. Diqqətə
çatdırıldı ki, terminalın ərazisində geniş abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıqlar salınmışdır.
Gömrük-sərhəd buraxılış məntəqəsi ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini
verdi.
XXX
İyulun 8-də Zaqatala və Balakən rayonlarına səfərini başa vuran Prezident İlham Əliyev Bakıya
qayıtdı.
AZƏRTAC
2020, 8 iyul
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Balakən rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(8 iyul 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 8-də Balakən rayon mərkəzi
xəstəxanasının yeni binasının açılışından sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Prezident İlham ƏLİYEV rayon sakinlərini təbrik edərək dedi:
- Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu gün Balakəndə çox gözəl tarixi hadisə baş verir. Balakəndə ən müasir
standartlara cavab verən yeni gözəl rayon xəstəxanası öz fəaliyyətinə başlayır. Bu, çox gözəl, əlamətdar
hadisədir və bu, onu göstərir ki, bizim bütün planlarımız həyatda öz əksini tapır.
Mən Balakənə birinci dəfə gələndə bura boş yer idi. Biz burada bu xəstəxananın təməl daşını qoyduq.
Bu gün biz bu gözəl xəstəxananın açılışında iştirak edirik. Bu, doğrudan da gözəl hadisədir.
Deyə bilərəm ki, son illər ərzində Azərbaycanın bölgələrində tikilmiş xəstəxanalardan ən müasir və ən
böyük xəstəxana Balakən xəstəxanasıdır. Bu, bir daha onu göstərir ki, Balakənə xüsusi diqqət, xüsusi
münasibət vardır. Mən çox şadam ki, burada artıq tibbi xidmətin yüksək səviyyədə təşkil olunması üçün
bütün şərait vardır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bütün bölgələrində müasir xəstəxanalar, tibb məntəqələri,
tibb ocaqları tikilir. Dövlət Neft Şirkəti bu işlərə çox fəal qoşulmuşdur. Bu xəstəxana da Dövlət Neft
Şirkətinin vəsaiti hesabına yaradılmışdır. Başqa bölgələrdə də müalicə-diaqnostika mərkəzləri tikilir. Yəni,
bu, çox güclü bir sosial siyasətin əlamətidir. Çünki insanların sağlamlığı bizim üçün prioritet məsələdir.
Bu xəstəxanada bütün şöbələr - doğum şöbəsi də vardır. Azərbaycanda son illərdə uşaq ölümünün
səviyyəsi aşağı düşür. İlk növbədə, ona görə ki, müasir imkanlar yaradılıbdır. Bir sözlə, bu xəstəxana
balakənlilərin sağlamlığının keşiyində duracaqdır. Ümid edirəm ki, həkimlər də burada öz vəzifə borcunu
şərəflə yerinə yetirəcəklər.
Burada quraşdırılmış müasir avadanlıqdan istifadə etmək üçün əlbəttə ki, xüsusi bacarıq lazımdır.
Burada treninqlər, kurslar keçiriləcəkdir. Bir sözlə, bu gözəl hadisəni sizinlə bərabər qeyd etmək üçün mən
bu gün yenidən Balakənə gəlmişəm. Bu gün Balakəndə xəstəxananın açılışı ilə bərabər, digər vacib
hadisələr də baş verib. Bu gün gözəl Olimpiya Mərkəzinin açılışını qeyd etdik. Bu da Azərbaycanda idmana
olan diqqətin nəticəsidir. Mən bu gün yeni müasir mehmanxananın açılışında da iştirak etdim. Hesab edirəm
ki, bu, Balakənə turizm axınının təmin edilməsi üçün vacib amil olacaqdır. Mehmanxana da dünya səviyyəli
mehmanxanalardan heç fərqlənmir.
Balakənin enerji təminatını yaxşılaşdırmaq üçün bu gün kiçik su elektrik stansiyasının təməl daşını
qoyduq. Bu, birinci addımdır. Artıq proqrama görə, yaxın illərdə Balakəndə çaylarda 10 elektrik
stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulub. Biz rayonun bütün potensialının gücləndirilməsi üçün işlər görürük.
Səhiyyə, təhsil, idman, mədəniyyət, turizm, sənaye - yəni Azərbaycanın bölgələri, o cümlədən də Balakən
bu cür inkişaf etməlidir. Son illər ərzində burada aparılan işlər nəticəsində Balakənin siması dəyişib, şəhər
gözlləşib, müasirləşib. Dünya səviyyəli inkişaf etmiş şəhərlərin sırasına daxil edilib. Nəzərə alsaq ki,
Balakənin çox gözəl təbiəti, gözəl təbii şəraiti var, bu, doğrudan da dünya miqyasında özünün xüsusi yeri
olan bir şəhərdir.
Mən çox istəyirəm ki, burada abadlıq, quruculuq işləri bundan sonra da sürətlə getsin. Keçən dəfə mən
burada olanda böyük parkın açılışında iştirak etdim, xəstəxananın, mehmanxananın tikintisi ilə tanış oldum.
Yəni, bütün bu işlər bir gündə həll olunmur. Bütün bunları etmək üçün məqsədyönlü, düşünülmüş siyasət,
diqqət və ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün proqramlar lazımdır. Bu proqramlar da vardır. Biz bütün işləri
proqramlar əsasında qururuq, o cümlədən hər bir rayon üzrə xüsusi inkişaf planı da mövcuddur.
Mən ümid edirəm ki, bundan sonra da Balakəndə bütün işlər yüksək səviyyədə görüləcək, əhaliyə bütün
sahələrdə yüksək xidmət göstəriləcəkdir. Rayonun sənaye, iqtisadi potensialının gücləndirilməsi üçün əlavə
tədbirlər də nəzərdə tutulubdur ki, Azərbaycan vətəndaşları yaşadıqları bölgələrdən asılı olmayaraq hər
yerdə ən yüksək səviyyə ilə təmin olunsunlar, xüsusilə, paytaxtdan uzaqda yerləşən bölgələrdə. Balakən də
Bakıdan uzaqda yerləşir. Buna baxmayaraq, burada ən müasir standartlar tətbiq olunur və bundan sonra da
tətbiq olunacaqdır.
Bu gözəl hadisə münasibətilə mən sizi ürəkdən təbrik edirəm və sizə bütün işlərinizdə uğurlar
arzulayıram.
XXX
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Xəstəxananın həkimi Rəyasət TİNAYEVA rayonun inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə
dövlətimizin başçısına təşəkkür edərək dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin, Balakən ictimaiyyəti və tibb işçiləri adından Sizi salamlayım,
Sizə rayonumuza “Xoş gəlmisiniz!” deyim.
Hamımızın sevincinə səbəb olmuş bu gəlişiniz qısa müddət ərzində rayonumuza üçüncü səfərinizdir.
Sizin hər bir səfəriniz bizim üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki rayonumuzun sosial-iqtisadi və mədəni
həyatında yeni bir inkişafa təməl qoyursunuz. Siz Balakən haqqında, “Balakən Azərbaycanın ən inkişaf
etmiş rayonlarından biridir” sözlərini demişdiniz. Bu gün biz hamımız bu sözləri qürurla, fərəhlə
xatırlayırıq. Lakin bu, təkcə Balakənimizə deyil, bütövlükdə Azərbaycanımıza aiddir. Azərbaycanımız
gündən- günə inkişaf edir, gözəlləşir. Bunu ölkəmizdə tez-tez səfərdə olan xarici ölkə rəhbərlərinin dilindən
eşitmək isə bizə daha da fərəh verir, sevinc gətirir.
Bu gün milliyyətindən asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı ölkəsi ilə fəxr edir, belə bir ölkədə
yaşamaqdan qürur hissi duyur. Balakəndə yaşayan biz azərbaycanlılar, avarlar, ingiloylar və digər xalqların
nümayəndələri də fəxr edirik. Fəxr edirik ki, belə bir ölkənin vətəndaşlarıyıq. Biz sərhəddə yaşayırıq. Ona
görə də inkişafı daha aydın görürük. Qonşularımız bizə həsəd aparır, biz isə heç kəsə həsəd ilə baxmırıq.
Sadəcə fəxr edirik ki, bizim Sizin kimi Prezidentimiz vardır.
Azərbaycanın ən ucqar rayonlarından biri olan Balakən son qısa bir dövr ərzində tanınmaz dərəcədə
dəyişilmişdir. Burada çoxlu sayda təhsil, səhiyyə, mədəniyyət obyektləri, sənaye müəssisələri, hündür
yaşayış binaları, ticarət mərkəzləri tikilmiş, yeni yollar salınmış, kəndlərimiz, qəsəbələrimiz
abadlaşdırılmışdır. Balakən üçün ən böyük problem olan içməli su məsələsi öz həllini tapmışdır. Mən buraz
yolundan danışmaq istəyirəm. Yəqin ki, balakənlilər bunu yalnız Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində görə
bilərdilər. Lakin bu gün bu yol sakinlərimizə, qonaqlarımıza xidmət göstərir.
Bu gün Heydər Əliyev parkı rayonumuza olduqca böyük gözəllik bəxş edir. Bu parkda ulu öndərimizin
möhtəşəm abidəsi ucaldılıb. Bu abidə qonşu Gürcüstandan belə görünür. O, bizim elimizə-obamıza,
bütövlükdə, Balakənimizə sanki bir mayak kimi işıq saçır, bizə yol göstərir. Bu, Azərbaycan dövlətinin
qüdrətinin simvoludur.
Bu gün bizim üçün olduqca böyük bayramdır. Ona görə ki, bu gün rayonumuzda belə gözəl, möhtəşəm,
müasir tələblərə cavab verən xəstəxana, müasir, möhtəşəm Olimpiya-İdman Kompleksi açılır. Yəqin ki,
bu, balakənlilərin xatirindən heç bir zaman silinməyəcəkdir. Çünki balakənlilər üçün heç vaxt bundan
böyük hədiyyə olmamışdır.
Biz çox yaxşı bilirik, Siz nə edirsinizsə insanlarımızın, nəsillərimizin sağlamlığı naminə edirsiniz.
Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz içməli su ilə təchiz olunması, yeni xəstəxanaların tikilməsi, bu
xəstəxanaların müasir tələblərə cavab verən tibbi avadanlıqla təchiz olunması, yeni təcili yardım
maşınlarının gətirilməsi, eyni zamanda, həkimlərimizin Avropada ixtisasartırma kurslarına göndərilməsi
bir daha sübut edir ki, insanların, nəsillərin sağlamlığı Sizin əməli fəaliyyətinizin əsas istiqamətlərindən
biridir. Mən bir həkim kimi çox yaxşı bilirəm, sağlamlıq nədir. Sağlam uşaq bizim sağlam gələcəyimizdir.
Sağlam insan sağlam vətəndaş deməkdir. Sağlam vətəndaş bu ölkənin iqtisadi və intellektual inkişafının
əsas göstəricilərindən biridir.
Biz bir neçə il qabaq, Sizin dediyiniz kimi, birinci səfəriniz zamanı boş bir ərazidə xəstəxanamızın
təməlini qoyduğunuzu görmüşdük. İkinci dəfə gəlişinizdə buranın inşası ilə maraqlandınız. Bu gün isə bu
böyük xəstəxananın açılışında iştirak edirsiniz. Bundan böyük xeyirxahlıq nə ola bilər?! Bu gün mən
kollektivimiz adından Sizə söz verirəm: Sizin bizə bəxş etdiyiniz bu böyük, müasir xəstəxanamızda
insanların sağlamlığını qorumaq üçün var qüvvəmizlə çalışacağıq. Sizin bizə göstərdiyiniz diqqət və
qayğıya əməli işimizlə cavab verəcəyik. Siz çıxışlarınızın birində “neft kapitalının insan kapitalına
çevrilməsi əsas prioritetimizdir” şüarını əsas götürdüyünüzü demişdiniz. Artıq bu istiqamətdə görülən işlər
göz qabağındadır.
Biz bilirik ki, bu işlərdə Sizin ən yaxın yardımçınız Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, çox hörmətli
Mehriban xanım Əliyeva olmuşdur. İcazə verin, fürsətdən istifadə edib çox hörmətli Mehriban xanıma
balakənlilərin adından dərin minnətdarlığımızı çatdıraq.
Möhtərəm Prezident, biz Sizin uğurla davam etdirdiyiniz Heydər Əliyev siyasətinin qələbəsinə
inanırıq. İnanırıq ki, ölkəmiz daha da inkişaf edəcəkdir, xalqımız daha firavan yaşayacaqdır. Biz Sizə
inanırıq, Sizə arxalanırıq, Sizə güvənirik. Möhtərəm Prezident, bir daha icazə verin bütün balakənlilər
adından Balakənimizə, elimizə-obamıza, bizim sakinlərimizə göstərdiyiniz bu böyük diqqət və qayğıya
görə Sizə dərindən təşəkkür edək, Sizə ölkəmizin, dövlətimizin inkişafı yolunda nailiyyətlər arzulayaq.
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Möhtərəm Prezident, çox gözəl bilirik ki, Siz və xanımınız Mehriban Əliyeva bizim yaxşı
yaşamağımız üçün əlinizdən gələni əsirgəmirsiniz. Odur ki, milyonlarla insanların, biz balakənlilərin duası
daim Sizi qoruyacaqdır. Tanrıdan Sizə, ailənizə uzun ömür, cansağlığı arzulayırıq. Tanrı Sizi qorusun! Çox
sağ olun!
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: - Xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm
ki, Balakənin bugünkü vəziyyəti və inkişafı göstərir ki, Azərbaycanda hər şey etmək mümkündür. Bax,
dörd il bundan əvvəl mən buraya gələndə burada vəziyyət tam başqa idi. Bu gün Balakən inkişaf etmiş
müasir şəhərdir. Rayon inkişaf edir, şəhər inkişaf edir, insanlar daha da yaxşı yaşayırlar. İnsanların
yaşaması üçün bütün şərait yaradılır, o cümlədən bu gözəl səhiyyə ocağı insanların sağlamlığını təmin
edəcəkdir.
Siz qeyd etdiniz ki, Balakən çoxmillətli rayondur. Bu, bizim böyük sərvətimizdir. Azərbaycanda bütün
xalqlar, bütün millətlərin nümayəndələri qardaşlıq şəraitində, bir ailə kimi yaşayırlar. Azərbaycanda heç
vaxt – nə əvvəlki illərdə, nə bu gün milli zəmində heç bir ayrı-seçkilik olmamışdır və tam əminəm ki,
gələcəkdə də olmayacaqdır. Azərbaycan milli münasibətlərin yüksək səviyyədə qurulması üçün örnək,
nümunə ölkə kimi beynəlxalq təşkilatlarda da qiymətləndirilir. Bizim bu sahədəki siyasətimiz bir məqsədi
güdür ki, Azərbaycanda bütün xalqlar, bütün millətlərin nümayəndələri rahat yaşasınlar, bütün hüquqlara
malik olsunlar, azad yaşasınlar.
Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar, o cümlədən Balakən rayonunda yaşayan bütün qardaş
xalqlarımız Azərbaycanın dövlətçiliyi uğrunda vuruşmuşlar, qan tökmüşlər və bu gün də Azərbaycanda
dövlət quruculuğu işində, dövlətçiliyin möhkəmlənməsində çox fəal rol oynayırlar. Hər bir vətəndaş öz
dövlətini gücləndirmək üçün fəal işləməlidir, vətənpərvər olmalıdır, öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirməlidir. Belə olan halda Azərbaycan daim inkişafda olacaq və ölkəmiz güclənəcəkdir.
Mən bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm və sizə cansağlığı
arzulayıram.
XXX
Prezident İlham Əliyev yeni səhiyyə ocağının imkanlarından səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlı
tapşırıq və tövsiyələrini verərək dedi:
-Hər bir vətəndaş, sadəcə olaraq müayinədən keçmək üçün ildə ən azı bir dəfə buraya gəlməlidir. İndi
müasir elm o qədər irəliyə gedib ki, əgər hansısa xəstəlik vaxtında müəyyən olunursa, onu müalicə etmək
mümkündür. İndi heç xaricə getmək də lazım deyildir, burada bütün şərait vardır. Dünyanın aparıcı
xəstəxanalarında olan gözəl avadanlıq burada da vardır. Görürəm, gözəl həkimlər də vardır. İndi gərək
onlar da öz səviyyəsini daha da artırsınlar. Gərək bütün işlər ən müasir standartlara cavab versin. Mən
Balakənə üçüncü dəfə gəlirəm. Amma yenə gəlmək üçün gərək belə yaxşı səbəb olsun. Bu gün səbəb var bu gözəl xəstəxana, olimpiya kompleksi, mehmanxana. Gərək biz də, yerli rəhbərlər də yaxşı işləyək ki,
belə gözəl hadisələr çox olsun, mən də tez-tez gəlim.
XXX
Görüşdən sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
8 iyul 2010-cu il
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Balakəndə Ümummilli Liderin abidəsini ziyarət
(17 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 17-də Balakən rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdi, önünə gül
dəstəsi qoydu.
Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İslam Rzayev Prezident İlham Əliyevə abidənin
yerləşdiyi Heydər Əliyev parkında yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, parkda geniş
abadlıq-quruculuq işləri aparılmış, yaşıllıq zolağı salınmışdır. Ümumi sahəsi 22 hektar olan bu park indi
Balakən sakinlərinin və qonaqların ən sevimli istirahət məkanlarından biridir.
AZƏRTAC
2013, 17 avqust
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Yeni Azərbaycan Partiyası Balakən rayon təşkilatının inzibati binası istifadəyə verilmişdir
(17 avqust 2013-cü il)
Avqustun 17-də Yeni Azərbaycan Partiyası Balakən rayon təşkilatının inzibati binası istifadəyə
verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılışda iştirak etmişdir.
Azərbaycanın bugünkü sürətli inkişafında, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artmasında, bütün
sahələrdə tərəqqisində aparıcı siyasi qüvvə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının çox mühüm və davamlı rolu
vardır. Yeni Azərbaycan Partiyası Vətənin tərəqqisinə, dövlətçiliyin möhkəm təməllər üzərində
qurulmasına mühüm töhfələr verir. Bu gün partiyanın sıraları genişlənir və fəaliyyəti keyfiyyətcə yeni
mərhələyə qədəm qoyur. Bu, Yeni Azərbaycan Partiyasının cəmiyyətdə qazandığı böyük nüfuzun
nəticəsidir. Ümumi amallar naminə göstərilən uğurlu fəaliyyətdə partiyanın rayon təşkilatlarının rolu
danılmazdır. Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatları üçün tikilən yeni inzibati binalar
müasirliyi ilə diqqəti çəkir. Bu binalarda ən yüksək şərait yaradılır. Belə binalardan biri də Yeni Azərbaycan
Partiyası Balakən rayon təşkilatının inzibati binasıdır.
Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, binanın inşasına 2013-cü ilin aprelində başlanmışdır. Ətrafda geniş abadlıqquruculuq işləri aparılmış, yaşıllıq salınmışdır. Tikinti işləri yüksək keyfiyyətlə görülmüş və qısa müddətdə
başa çatdırılmışdır. İkimərtəbəli binanın ümumi sahəsi min kvadratmetrə yaxındır. Foyedə Yeni
Azərbaycan Partiyasının yaranma tarixini əks etdirən guşə yaradılmışdır. Burada Yeni Azərbaycan
Partiyasının banisi, ümummilli lider Heydər Əliyevin və partiyanın sədri, Prezident İlham Əliyevin siyasi
fəaliyyətləri ilə bağlı yaradılan fotostend də böyük maraq doğurur. Binadakı akt zalında da hər cür şərait
vardır. Müasir akustika sistemi və digər zəruri avadanlıqla təchiz edilən 100 yerlik zalda istər partiyanın
fəaliyyəti, istərsə də rayonun ictimai-siyasi həyatında baş verən əlamətdar hadisələrlə bağlı tədbirlər
keçirmək mümkündür.
Diqqətə çatdırıldı ki, binada 15 nəfərlik konfrans zalı da vardır. Bütün inzibati otaqlarda yüksək
şərait yaradılmışdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatları üçün belə müasir binaların tikilməsi,
ilk növbədə, işçilərin yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərməsinə geniş imkanlar açır.
Binanın eyvanından şəhəri seyr edən dövlətimizin başçısına Balakəndə görülmüş abadlıqquruculuq işləri barədə məlumat verildi.
Prezident İlham Əliyev binada yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi, tapşırıq və tövsiyələrini
verdi.
AZƏRTAC
2013, 17 avqust
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Balakənin Katex kəndində soyuducu anbar kompleksi fəaliyyətə başlamışdır
(17 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 17-də Balakənə səfəri çərçivəsində
Katex kəndində inşa olunan soyuducu anbar kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Son on ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafı
istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Respublikamızda sahibkarlığın inkişafına yüksək səviyyədə
dövlət qayğısı göstərilir. Bunun nəticəsidir ki, indi bütün istiqamətlərdə, o cümlədən kənd təsərrüfatı
sahəsində sahibkarlıq fəaliyyətilə məşğul olanların sayı artır. Bu, yeni soyuducu anbarların yaradılmasında
da özünü göstərir. Belə soyuducu anbarlardan biri də Balakən rayonunun Katex kəndində inşa olunmuşdur.
Dövlətimizin başçısı Katex soyuducu anbar kompleksinin texniki və texnoloji xarakteristikasının
sxemini, kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanmasının səmərəliliyini, rayonda illər üzrə meyvə və tərəvəz
istehsalının dinamikasını əks etdirən stendlərə baxdı.
Bildirildi ki, kompleks bütün zəruri avadanlıqla təchiz edilərək müasir səviyyədə yaradılmışdır.
Belə layihələrin reallaşması qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verməklə yanaşı, həm də ərzaq
təhlükəsizliyi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu gün fermer-sahibkarlar və kənd təsərrüfatı
istehsalçıları hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşlar. Belə soyuducu anbar kompleksinin onların
ixtiyarına verilməsi də bunun əyani təzahürüdür.
Diqqətə çatdırıldı ki, kompleksin inşasına 2011-ci ilin sentyabrında başlanmışdır. Tikinti işləri ən
müasir standartlara uyğun olaraq görülmüşdür. Sahəsi 1,36 hektar olan kompleksə 12 soyuducu kamera və
inzibati bina daxildir. Kompleksdə quraşdırılan avadanlıq Almaniyanın və Hollandiyanın aparıcı
şirkətlərinin istehsalıdır. Burada hər birinin tutumu 1417 kubmetr olan 12 saxlama kamerası vardır.
Soyuducu kompleksin ümumi tutumu isə 17 min kubmetr və ya 4,5 min tondur. Burada Balakən rayonunun
və ətraf rayonların fermerlərinin istehsal etdikləri meyvə və tərəvəzin uzun müddət və itkisiz saxlanılması
nəzərdə tutulur. Bu kompleksin istifadəyə verilməsi ümumilikdə bölgədə meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin
inkişafına təkan verəcəkdir.
Bildirildi ki, Katex kəndində kompleksə məxsus 50 hektar sahədə meyvə bağları da salınmışdır.
Meyvə bağlarında xaricdən gətirilmiş alma sortları əkilmiş, damcı üsulu ilə suvarma sistemi qurulmuşdur.
Həmin bağlardan tədarük edilən meyvə soyuducu anbar kompleksində saxlanılacaqdır. Bu obyektin
istifadəyə verilməsi həm də rayonda yeni iş yerlərinin açılması istiqamətində görülən tədbirlərdən biridir.
Yeni soyuducu anbar kompleksində ilkin olaraq 103 nəfər işlə təmin ediləcəkdir. Gələcəkdə işçilərin
sayının artacağı nəzərdə tutulur.
Prezident İlham Əliyev soyuducu anbar kompleksini işə saldı.
Komplekslə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2013, 17 avqust
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Balakəndə Mədəniyyət Mərkəzi açılmışdır
(17 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 17-də Balakən Rayon Mədəniyyət
Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Son illərdə Azərbaycanda mədəniyyətin inkişafına göstərilən qayğı daha da artmış, bu sahədə
çalışanların iş şəraitini günün tələbləri səviyyəsinə çatdırmaq üçün məqsədyönlü tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Mədəniyyətin və incəsənətin inkişafına diqqət yeni mədəniyyət ocaqlarının inşasında da
özünü büruzə verir. Bu tədbirlər paytaxtla yanaşı, regionlarda da geniş vüsət almışdır. Son dövrlərdə
bölgələrdə müasir tipli yeni mədəniyyət infrastrukturu yaradılmış, çoxlu sayda mədəniyyət obyektləri
tikilib istifadəyə verilmişdir. Balakəndə inşa olunan Mədəniyyət Mərkəzi də bu sırada mühüm yer tutur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, mərkəzin tikintisinə 2012-ci ilin iyulunda başlanmışdır.
İnşaat işləri yüksək səviyyədə aparılmışdır. Binanın ətrafında geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri
görülmüşdür. Bunun nəticəsində mərkəzin binası rayonun gözəlliyini daha da artırmışdır.
Binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyətin inkişafına diqqət və qayğılarını əks etdirən
fotostend yaradılmışdır. İkimərtəbəli binanın ümumi sahəsi 3 min 244 kvadratmetrdir. Mərkəzin 260 yerlik
tamaşa zalında müxtəlif mədəni tədbirlərin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Mərkəzdə yeməkxana, texniki və xidməti otaqlar da vardır. Binanın ikinci mərtəbəsində isə müxtəlif
dərnəklər fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada rəsm zalı, heykəltəraşlıq, əmək, rəqs, musiqi dərnəkləri və
müəllimlər otaqları vardır.
Mərkəzlə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı Balakən rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşdü.
Mərasim iştirakçılarını salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Sabahınız xeyir olsun. Sizi ürəkdən salamlayıram, Balakən Mədəniyyət Mərkəzinin açılışı
münasibətilə təbrik edirəm. Çox gözəldir, Balakənə yaraşan bir mərkəzdir. Burada həm dərnəklər var, eyni
zamanda, böyük konsert zalı yaradılıbdır. Yəni, burada rayonun müxtəlif tədbirləri keçiriləcək. Memarlıq
baxımından da gözəl binadır, şəhərə əlavə yaraşıq verəcəkdir.
Mən artıq bir neçə dəfə Balakəndə səfərdə olmuşam və hər dəfə açılışlarda iştirak edirəm. Şadam
ki, bu açılışların sayı artır. Balakənin son illər ərzində inkişafı məni və yəqin ki, sizi çox sevindirir. Çünki
doğrudan da son illərdə böyük bir irəliləyiş olmuşdur. Balakəndə sosial problemlər öz həllini tapır. Keçən
səfərlərimdə biz böyük xəstəxananın açılışını qeyd etmişdik. Burada Olimpiya Kompleksi, digər sosial
obyektlər yaradılır. İnsanların istirahəti üçün gözəl imkanlar vardır. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanın
bölgələrində bəlkə də ən böyük istirahət parkı Balakəndədir. Çox gözəl, möhtəşəm parkdır. Həm böyük
rəmzi məna daşıyır, eyni zamanda, insanların rahat istirahəti üçün də çox gözəl imkanlar vardır.
Balakəndə iqtisadi sahədə işlər yaxşı gedir, yeni müəssisələr, iş yerləri açılır. Əlbəttə ki, bu da çox
vacibdir. Çünki ölkəmizin uğurlu inkişafı üçün, ilk növbədə, iqtisadiyyat inkişaf etməlidir. Deyə bilərəm
ki, bu istiqamətdə son illərdə bütün bölgələrdə nəticələr yaxşıdır, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramının ikinci hissəsi başa çatır. Proqram artıqlaması ilə yerinə yetirilibdir və gələn ilin əvvəlindən
üçüncü proqram icra edilməyə başlayacaqdır. Beləliklə, növbəti beş il ərzində bu günə qədər həll edilməmiş
problemlər də öz həllini tapmalıdır.
Ancaq qeyd etməliyəm ki, Balakəndə əsas infrastruktur layihələrinin icrası başa çatır. Qazlaşdırma
95 faizə çatmışdır. Demək olar ki, bütün kəndlərdə də qaz xətləri çəkilibdir. Heç vaxt bu, belə olmamışdır.
İçməli su, kanalizasiya layihələrinin icrası da yəqin ki, gələn ilin sonuna qədər başa çatacaq və beləliklə,
şəhər və ətraf kəndlər 24 saat təmiz içməli su ilə təmin ediləcəkdir. Bu layihələr indi demək olar ki, hər
həftə istifadəyə verilir. İki həftə ərzində - Kürdəmirdə, İsmayıllıda, Oğuzda artıq layihələr istifadəyə
verilmişdir. Bu gün Zaqatalada içməli su layihəsi istifadəyə verilir. Balakəndə isə gələn il bu layihə artıq
istifadəyə veriləcəkdir.
Yəni sosial infrastruktur, digər layihələr icra edilir və biz növbəti illərdə yəqin ki, daha çox kənd
yollarının bərpasına diqqət verməliyik. Bu proses də başlamış, ölkəmizdə geniş vüsət almışdır. Ancaq
bildiyiniz kimi, bu, çox böyük vəsait tələb edən layihələrdir və zamana da ehtiyac vardır. Çünki kənd
yollarımızın əksəriyyəti yararsız vəziyyətdə idi. Son illərdə bu sahəyə çox böyük vəsait ayrılır və çalışırıq
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ki, hər bir rayonda heç olmasa bir və ya iki böyük layihə icra edilsin. Ona görə hər bir rayonun kənd
yollarının tam şəkildə bərpası bir qədər vaxt tələb edəcəkdir. Ancaq hesab edirəm ki, növbəti beş il ərzində,
bəlkə də ondan da tez bütün kənd yolları qurulacaq, tikiləcəkdir. Yəni, qarşıya belə bir vəzifə qoyulubdur.
Bütövlükdə deyə bilərəm ki, hər bir sahədə biz maksimum, hədəfləri seçirik və o hədəflərə çatmaq üçün
ardıcıl siyasət aparırıq. Hər bir rayonun öz proqramları, öz inkişaf dinamikası vardır. Balakəndə bu
dinamika çox müsbətdir.
Burada iqtisadi inkişaf, sosial məsələlərin həlli, gözəllik, abadlıq işləri məni sevindirir. Əlbəttə,
Balakən çoxmillətli diyardır. Bu, bizim böyük sərvətimizdir. Azərbaycan çoxmillətli, çoxkonfessiyalı
ölkədir və deyə bilərəm ki, artıq Azərbaycan dünya miqyasında tolerantlıq mərkəzi kimi tanınır.
Azərbaycanda müxtəlif beynəlxalq tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlər böyük dərəcədə diqqəti cəlb edir.
Tədbirlərin keçirilməsi özlüyündə vacib bir hadisədir. Eyni zamanda, o konfranslarda, forumlarda
səslənən fikirlər, hesab edirəm ki, dünyada proseslərin müsbət istiqamətdə getməsinə xidmət göstərir.
Əfsuslar olsun ki, müxtəlif yerlərdə - Avropada, Orta Şərqdə, müxtəlif bölgələrdə dini və milli
dözümsüzlük hökm sürür. Bu, zəmanənin mənfi əlamətidir və bu proseslər kəskinləşir. Yəni, əfsuslar olsun
ki, dünyada qarşıdurmaya aparan bəzi siyasətçilərin, siyasi qrupların fəaliyyəti fəlakətlərə gətirib çıxarır.
Bunu biz indi izləyirik. Bu gün biz internet dövründə yaşayırıq, hər bir məlumatı televiziya vasitəsilə əldə
etmək üçün bütün imkanlar vardır. Əlbəttə ki, bu, bizi çox narahat edir və üzür. Çünki belə olmamalıdır.
Bütün xalqlar, bütün dinlərin nümayəndələri sülh, qardaşlıq şəraitində yaşamalıdırlar. Bütün xalqlar birbirinə hörmət əsasında yaşamalıdırlar. Yəni, dünyada gedən proseslər əlbəttə ki, bizi narahat etməlidir.
Çünki biz təcrid edilmiş vəziyyətdə, adada yaşamırıq. Biz çalışırıq ki, Azərbaycanda yaradılmış müsbət
təcrübə artıq hüdudlarımızın kənarına çıxsın və Azərbaycan təcrübəsi daha geniş şəkildə öyrənilsin, bizdə
mövcud olan gözəl ab-hava və qardaşlıq iqlimi dünyaya, heç olmasa, bölgəyə yayılsın.
Ölkəmizə gəldikdə isə, Azərbaycanda milli məsələlər ən yüksək səviyyədə həll olunur. Bəlkə də
bu barədə çox danışılmır. Buna ehtiyac da yoxdur. Ancaq cəmiyyətimizin inkişafı, cəmiyyətdə mövcud
olan həyat tərzi, bizim milli dəyərlərimiz, ümumbəşəri dəyərlərin Azərbaycanda geniş şəkildə tətbiq
edilməsi bu vacib sahədə də müsbət nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Bu gün Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində sülh, əmin-amanlıq, təhlükəsizlik hökm sürür. Bunun təməlində əlbəttə ki, düşünülmüş siyasət
və cəmiyyətin bu məsələlərə münasibəti dayanır. Çünki bu məsələlər təkcə dövlət siyasəti ilə tənzimlənə
bilməz. Dövlət əlbəttə ki, öz tərəfindən bütün lazımi tədbirləri görür, vəziyyətə nəzarət edir, çatışmayan
bütün məsələləri həll etməyə çalışır və həll edir.
Ancaq, eyni zamanda, bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu gözəl
qardaşlıq ab-havası yaşanır və güclənir. Bizim sərvətimiz bizim müxtəlifliyimizdədir, bizim sərvətimiz
bizim birliyimizdədir. Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın, hər bir dinin nümayəndəsinin hüquqları lazımi
şəkildə qorunur. Azərbaycan bizim vətənimizdir, biz hamımız Azərbaycan vətəndaşlarıyıq və milli
müxtəliflik bir daha demək istəyirəm ki, bizim böyük sərvətimizdir. Bu, sadəcə gözəl sözlər deyil, bu,
reallıqdır. Hər bir vətəndaş, xüsusilə çoxmillətli bölgələrdə yaşayan vətəndaşlar bu gözəl dinamikanı
saxlamalıdırlar, bu reallıqları düzgün qiymətləndirməlidirlər və öz fəaliyyətləri ilə ümumi işimizə töhfə
verməlidirlər.
Bir daha demək istəyirəm ki, bu gün Azərbaycan milli və dini problemlərin həlli işində nümunə
ölkədir. Azərbaycanda keçirilən mötəbər beynəlxalq tədbirlər, bu tədbirlərdə səslənən fikirlər, o cümlədən
dünya şöhrətli alimlərin, Nobel mükafatçılarının çıxışlarında səslənən fikirlər dediyim sözləri təsdiq edir.
Biz dünyaya açığıq və eyni zamanda, öz milli dəyərlərimizi qoruyuruq. Biz ümumbəşəri dəyərləri
bölüşürük, ancaq bizim üçün əsas milli dəyərlərdir, bizim dəyərlərimizdir. Bu dəyərlər üzərində müasir,
müstəqil dövlət qurulmuşdur və bu dövlət gündən-günə güclənir. Dövlətin gücü bölgələrin gücündən
qaynaqlanır. Regional inkişaf proqramlarının qəbul edilməsi məhz bu məqsədi güdürdü. Çünki əvvəlki
Balakəni indiki Balakənlə müqayisə etmək mümkün deyil. Bundan əvvəl demək olar ki, burada görüləsi
işlər çox idi. Yadımdadır, ilk dəfə buraya gələrkən demişdim ki, əminəm, inkişaf olacaq və Azərbaycan
dövləti bu bölgənin inkişafına öz dəstəyini verəcəkdir. Bu gün bu bölgə cənnətə çevrilib. Bakıdan
başlayaraq Qobustan, Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən - bütün bu zona
canlanır, turizm mərkəzinə çevrilir, beynəlxalq tədbirlər, sammitlər keçirilir. Əlbəttə ki, bu, Azərbaycanın
inkişafını göstərir.
Hər bir bölgənin uğurlu inkişafı nəticədə ölkəmizin inkişafını təmin edir. O ki qaldı iqtisadi
məsələlərə, iqtisadi islahatlar aparılır və bu ilin 7 ayının göstəriciləri də çox müsbətdir. İqtisadiyyat artır,
qeyri-neft sektoru təxminən 11 faiz artmışdır. Bu da dünyada rekord göstəricidir. Bütün maliyyə, iqtisadi
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böhranlar Azərbaycandan yan keçir. Ona görə yox ki, Azərbaycanı əhatə edə bilmir. Ona görə ki,
Azərbaycanda bəzi başqa ölkələrdən fərqli olaraq düşünülmüş siyasət aparılır və heç vaxt lazımsız
borclanma siyasəti aparılmır. Biz öz hesabımıza yaşayırıq, müstəqil yaşayırıq. Ölkəmiz gündən-günə
güclənir və iqtisadi müstəqilliyi nəticəsində siyasi müstəqilliyini də təmin edir.
Bu gün Azərbaycan, sözün əsl mənasında, müstəqil dövlətdir. O dövlətdir ki, uğurla, inamla irəliyə
gedir. Bizim üçün bütün hədəflər müəyyən edilibdir. Biz inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməliyik və çevriləcəyik.
Buna nail olmaq üçün əlbəttə ki, hər bir vətəndaşın töhfəsi çox vacibdir. Balakənlilər həmişə olduğu kimi,
Vətənə, dövlətə, dövlətçiliyə sadiqdirlər, öz işləri ilə bizim ümumi işimizə də təkan verirlər. Belə gözəl
binaların yaradılması əlbəttə ki, dediyim sözlərin sübutudur. Bir daha sizi təbrik edirəm və gələcək
işlərinizdə uğurlar arzu edirəm.
XXX
Rayon ictimaiyyəti adından çıxış edən Səbuhi ALQAYEV Balakənə göstərdiyi diqqət və qayğıya
görə Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlıq edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident!
Sizi rayon ictimaiyyəti və gənclərimiz adından salamlayıram. Balakənə xoş gəlmisiniz, cənab
Prezident. Bu gün rayonumuzun həyatında olduqca əlamətdar bir gündür. Gözəl memarlıq üslubunda
tikilmiş möhtəşəm mədəniyyət sarayının açılışını etdiniz. Belə bir mərkəzin tikilməsi hər bir balakənlinin,
xüsusən də biz gənclərin ürəyincədir. Çünki biz gənclər üçün burada hər cür şərait yaradılmışdır. Bildiyiniz
kimi, Balakən çoxmillətli rayondur. Belə bir möhtəşəm mədəniyyət mərkəzinin tikilməsi çoxmillətli
rayonumuzda yaşayan xalqların zəngin mədəni irsinin qorunmasına və inkişafına, burada fəaliyyət
göstərəcək müxtəlif dərnəklər isə istedadlı və yaradıcı gənclərin mövcud potensialının üzə çıxarılmasına,
əhalimizin mədəni istirahətinə xidmət edəcəkdir. Buna görə bütün rayon sakinləri və gənclərimiz adından
Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm, cənab Prezident.
Möhtərəm cənab Prezident, Sizin rəhbərliyinizlə ölkəmiz ağlasığmaz dərəcədə dəyişmiş,
yenilənmişdir. Azərbaycanımız qüdrətli, dünya miqyasında xüsusi yeri olan bir dövlətə çevrilmişdir. Bu,
təkcə mənim deyil, bütün gənclərimizin, bütün ziyalılarımızın fikridir, cənab Prezident! Bu, Sizin
siyasətinizin nəticəsidir. Bu, Sizin xalqa, Vətənə xidmətinizin bir nümunəsidir. Biz gənclər Sizdən nümunə
götürürük, cənab Prezident. Sizi gənclər özünə lider seçiblər və Sizin arxanızca gedirlər. Çünki Sizin bir
amalınız var, cənab Prezident, Azərbaycanımızı daha qüdrətli etmək, ölkəmizin xoşbəxt yaşayışını və
firavan həyat tərzini təmin etmək!
Rayonumuzda keçirdiyiniz bütün görüşlərinizdə, o cümlədən respublikamızda keçirilən görüşlərdə
Siz həmişə qeyd edirsiniz ki, ölkəmizin parlaq gələcəyi biz gənclərin əlindədir. Gənclərimiz isə bilikli və
savadlı olmalıdırlar. Bunun üçün Siz biz gənclər üçün hər bir şərait yaratmısınız. Buna görə Sizə
minnətdarıq cənab Prezident. Bu gün minlərlə gəncimiz dövlət hesabına xarici ölkələrdə təhsil alır. Onlar
ölkəmiz üçün lazım olan ixtisaslara və texnologiyalara yiyələnərək, yüksək hazırlıqlı mütəxəssis kimi
iqtisadiyyatımızın müxtəlif sahələrində çalışırlar. Bu gün biz gənclər də öz məsuliyyətimizi başa düşürük.
Bilirik ki, yaxşı oxumalıyıq, əzmlə çalışmalıyıq.
Möhtərəm cənab Prezident, bildiyiniz kimi, təbiət gözlənilməz hadisələrlə biz insanları sınağa
çəkir. 2012-ci ildə bölgəmizdə baş vermiş zəlzələ zamanı Siz bir daha hər bir azərbaycanlının Prezidenti
olduğunuzu nümayiş etdirdiniz. Heç kəsi darda qoymadınız, cənab Prezident. Sizin rəhbərliyinizlə
balakənlilər üçün yeni evlər tikildi, müasir məktəblər inşa edildi. Siz bizə yeni həyat bəxş etdiniz, cənab
Prezident.
Möhtərəm cənab Prezident, biz gənclər Sizə güvənir, Sizə arxalanırıq, Sizinlə fəxr edirik, qürur duyuruq.
Əmin ola bilərsiniz ki, indən sonra həyata keçirəcəyiniz bütün işlərdə bütün balakənlilər, bütün Balakən
gəncləri həmişə Sizinlə olacaqlar.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun!
XXX
Dövlətimizin başçısı bütün bölgələrimiz kimi, Balakənin inkişafı ilə bağlı tədbirlərin bundan sonra
da davam etdiriləcəyini bildirdi.
Sakinlər də buna görə Prezident İlham Əliyevə bir daha təşəkkürlərini çatdırdılar.
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XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
17 avqust 2013-cü il
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Qax
2011, 16-17 noyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri: Qaxda ümummilli
lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Qaxın İlisu-Sarıbaş yolunda Hamamçay çayı üzərində salınmış körpü istifadəyə verilmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Qaxda “El Resort” mehmanxanasının açılışında iştirak etmişdir
➢ Qax şəhərində, Qaxingiloy və Qaxbaş kəndlərində yenidən qurulan su-kanalizasiya sisteminin təməli
qoyulmuşdur Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir
➢ Qaxda Heydər Əliyev Mərkəzinin təməlqoyma mərasimi olmuşdur
➢ Qaxda avtovağzal kompleksi istifadəyə verilmişdir
➢ Yeni Azərbaycan Partiyası Qax rayon təşkilatının yeni inzibati binasının açılışı olmuşdur
➢ Prezident İlham Əliyev Qaxda “İçəribazar” qala kompleksində tikinti və yenidənqurma işlərindən
sonra yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur
2012, 9 sentyabr
➢ Prezident İlham Əliyev Qax rayonunun zəlzələdən ziyan çəkmiş Güllük kənd sakini üçün yeni tikilmiş
fərdi evdə olmuşdur
➢ Qax rayonunda Güllük kənd ümumi orta məktəbinin binasının əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra
açılışı olmuşdur
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2013, 16 avqust
Qaxda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
Yenidən qurulan Şəki-Qax-Zaqatala avtomobil yolunun Şəki-Qax hissəsinin açılışı olmuşdur
Qaxda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
Qax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri kompleksi istifadəyə verilmişdir
Qaxda “El Resort” otelinin Konfrans Mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır
Qaxda Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri
Qaxda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(16 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qax rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Qax şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyevə abidənin yerləşdiyi ərazidə, ümumiyyətlə rayonda görülmüş abadlıqquruculuq işləri barədə məlumat verildi.
AZƏRTAC
2011, 17 noyabr
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Qaxın İlisu-Sarıbaş yolunda Hamamçay çayı üzərində salınmış körpü istifadəyə verilmişdir
(16 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qax rayonuna səfəri
çərçivəsində İlisu-Sarıbaş yolunda Hamamçay çayı üzərində salınmış tağvari metal körpünün açılışı
mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı “Qax şəhərinin və Əlibəyli kəndinin sel sularından mühafizəsinin baş planı”na
baxdı.
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin sədri Əhməd Əhmədzadə Prezident İlham Əliyevə məlumat
verdi ki, Qax şəhərinin çay daşqınlarından mühafizəsi məqsədi ilə 2009-2011-ci illərdə 1622 metr
uzunluğunda dəmir-beton üzlüklü bənd vurulmuşdur. Hazırda 186 metr məsafədə işlər davam etdirilir.
Rayonun Əlibəyli kəndinin sel sularından qorunması üçün isə 670 metr uzunluğunda dəmir-beton üzlüklü
bənd tikilmişdir.
Azərbaycan dövlətinin başçısı, həmçinin İlisu kəndinin daşqınlardan mühafizəsinə dair işçi layihə
ilə də tanış oldu. Layihəyə Kürmükçay və Hamamçay çaylarının sol sahillərində yerləşən İlisu kəndinin sel
və daşqın sularından mühafizəsi, çayların yataqlarının sağ və sol yamaclarında baş verən təhlükələrin,
geoloji çökmə proseslərinin qarşısının alınması daxildir. Layihədə Kürmükçay və Hamamçay çaylarında
tikintisi nəzərdə tutulan 3470 metr uzunluğunda dəmir-beton üzlüklü istinad divarlarının 1335 metrlik
hissəsində işlər başa çatdırılmışdır. Layihə üzrə İlisu kəndi ərazisində 410 metrlik drenaj şəbəkədə isə
işlərin yarısı tamamlanmışdır. İşçi layihənin tərkib hissələrindən biri də Hamamçay üzərində yeni
avtomobil körpüsüdür. Bu mühüm obyekt də artıq istismara hazırdır.
Prezident İlham Əliyev körpünün rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Bildirildi ki, XVII-XVIII əsrlərə aid Qala məhəllə kompleksinin ətəyindəki bu körpünün tikintisinə
2009-cu ilin avqust ayında başlanılmışdır. Milli memarlıq ənənələrinə uyğun inşa edilən körpü rayonun
Sarıbaş kəndinə avtomobillərin və piyadaların rahat və maneəsiz hərəkətini təmin etməklə yanaşı, gözəl
görünüşü və möhkəmliyi ilə diqqəti cəlb edir. Körpünün metal aşırım qurğusu tağvari quruluşda, hərəkət
hissəsi isə kəsilən tir sistemli olmaqla uzununa metal tirlərlə birləşdirilmişdir. Qurğunun hər iki tərəfində
piyada keçidi inşa olunmuşdur. İnşaat işləri zamanı yüksək keyfiyyətli tikinti materiallarından istifadə
edilmişdir. Körpünün yanaşma yolları ilə birlikdə uzunluğu 110 metr, körpü hissəsinin uzunluğu 56 metr,
eni isə 6,8 metrdir. Burada yamacların gücləndirilməsi məqsədi ilə 110 metr uzunluğunda istinad divarı
inşa olunmuşdur. Bundan başqa, körpünün yanaşma yollarında təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə
metal borulardan hasar çəkilmişdir. Hərəkətin təhlükəsizliyinə hərtərəfli imkan yaradan bu möhtəşəm
qurğu, eyni zamanda, gözəl görünüşü ilə də diqqəti cəlb edən və orijinal dizaynı ilə seçilən memarlıq
nümunələrindəndir.
Qeyd edildi ki, bütün bu layihələr yalnız yerli şirkətlər və qurumlar tərəfindən icra olunur.
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin sifarişi ilə təcrübəli yerli mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış
layihələr “Azərkörpü” SC tərəfindən həyata keçirilir. Rayonun bir çox yaşayış məntəqələrini birləşdirən
yolları qısaldan bu körpü ölkənin yol-nəqliyyat strukturunun təkmilləşdirilməsi və xüsusilə də regionların
sosial-iqtisadi inkişafına dövlətimizin başçısının göstərdiyi qayğının daha bir göstəricisidir.
Prezident İlham Əliyev körpünün açılışı münasibətilə təbriklərini çatdırdı.
AZƏRTAC
2011, 17 noyabr
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Prezident İlham Əliyev Qaxda “El Resort” mehmanxanasının açılışında iştirak etmişdir
(16 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qaxda “El Resort”
mehmanxanasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı otelin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, paytaxt Bakı ilə yanaşı, respublikamızın regionlarında da müasir turizm
obyektlərinin inşası Azərbaycana yüksək maraqdan, həmçinin ölkəmizdə istər yerli, istərsə də xarici iqtisadi
qurumlar üçün yaradılmış əlverişli investisiya mühitindən irəli gəlir. Turizmin inkişafı ölkəmizdə otel
biznesinin genişləndirilməsini və keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasını zəruri edir. Qax rayonunda
da turizm potensialının inkişaf etdirilməsi diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan yeni tikilmiş “El Resort”
otel kompleksi də mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Mehmanxanada yaradılmış şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki,
üçmərtəbəli kompleks 2,7 hektar ərazini əhatə edir. Ümumi sahəsi 3 min 660 kvadratmetr olan
mehmanxana lüks və VİP otaqlardan, 120 yerlik yeməkxanadan, 60 yerlik kafe–bar, oyun və kino
zallarından ibarətdir. Qonaqlar burada türk və Çin hamamlarının, nəhəng hovuzun, yaz-yay terrasının,
universal idman meydançasının xidmətlərindən istifadə edə biləcəklər. Buradakı otaqlar yüksək beynəlxalq
standartlara cavab verir. Mehmanxananın otaqlarının və yeməkxananın mərkəzləşdirilmiş kompyuter
proqramı sistemi yaradılmışdır. Mehmanxananın bütün infrastrukturu - istilik, havalandırma, elektrik,
rabitə, yanğınsöndürmə sistemləri ən müasir səviyyədə qurulmuşdur.
Dövlətimizin başçısı sonra mehmanxananın tikilməkdə olan konfrans zalının layihəsini əks etdirən
stendə baxdı. Üç zaldan ibarət olacaq ikimərtəbəli konfrans zalında eyni vaxtda bir neçə tədbirin keçirilməsi
mümkün olacaqdır. Binanın tikintisi 2012-ci ilin martında başa çatacaqdır.
Mehmanxanada yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev kollektivə
uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2011, 17 noyabr
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Qax şəhərində, Qaxingiloy və Qaxbaş kəndlərində yenidən qurulan su-kanalizasiya sisteminin
təməli qoyulmuşdur Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir
(16 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 16-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qax şəhərində, Qaxingiloy və Qaxbaş
kəndlərində yenidən qurulan su-kanalizasiya sisteminin təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
İnşaatçılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Azərbaycan Prezidenti Qax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri kompleksinin planına
baxdı. “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov məlumat verdi ki, Qax şəhəri, Qaxingiloy və Qaxbaş
kəndlərinin su-kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsinə əsasən, burada ilkin mərhələdə tutumu
min kubmetr olan su anbarı inşa ediləcəkdir. Sonrakı mərhələlərdə isə 1000 kubmetrlik dörd su anbarı
tikiləcək, kanalizasiya xətləri çəkiləcəkdir. Qaxbaşı su anbarına Hamamçay körpüsünün yaxınlığındakı üç
bulaqdan 8 min 300 metr uzunluğunda polietilen borularla su xətti çəkiləcəkdir. Beş hektar ərazidə
sutəmizləyici qurğu inşa olunacaqdır. Sonuncu mərhələdə isə Qax şəhərinin mövcud yaşayış sahələrində,
o cümlədən Qaxbaş və Qaxingiloy kəndlərində su və kanalizasiya xətləri yenidən qurulacaqdır. Sistemin
inşası 2013-cü ildə yekunlaşdırılacaqdır.
Sonra Qax şəhərində, Qaxingiloy və Qaxbaş kəndlərində yenidən qurulan su-kanalizasiya
sisteminin təməli qoyuldu.
Prezident İlham Əliyev metal gilizi bünövrəyə buraxdı, beton qarışığı tökən qurğunun düyməsini
basdı.
Dövlətimizin başçısı inşaatçılarla görüşdü, onlara uğurlar arzulayaraq dedi:
-Qax rayonunda yeni su layihəsi başlayır. Siz bu layihəni icra edəcəksiniz. Çalışmalısınız ki, bu
layihə maksimum keyfiyyətlə və vaxtında icra edilsin. Beləliklə, Qax şəhərinin və ətraf kəndlərin sukanalizasiya problemləri birdəfəlik öz həllini tapacaqdır. Bu layihə iki ilə yaxın vaxt ərzində icra
olunmalıdır. Beləliklə, Azərbaycanda su təchizatı ilə bağlı problemlərin həlli üçün növbəti addım atılıb.
Növbəti rayonda biz bu layihəni başlayırıq.
Bütün bölgələrdə hər bir rayon üzrə proqramlar, konkret layihələr vardır. İndi bölgələrə səfərlərim
çərçivəsində də demək olar ki, hər dəfə su layihəsinin təməl daşını qoyuruq. Sizə uğurlar arzulayıram.
AZƏRTAC
2011, 17 noyabr
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Qaxda Heydər Əliyev Mərkəzinin təməlqoyma mərasimi olmuşdur
(17 noyabr 2011-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 17-də Qax rayonunda Heydər
Əliyev Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
Mərkəzin eskiz layihələri ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Heydər Əliyev
Mərkəzi bir hektara yaxın ərazidə inşa olunacaqdır. Tikinti işlərinin 2012-ci ildə başa çatdırılması nəzərdə
tutulmuşdur. Sahəsi 2 min kvadratmetrə qədər olacaq əsas binada bir böyük konfrans zalı, eksplikasiya
salonları, sinif otaqları və mini konfrans zalı da fəaliyyət göstərəcəkdir. Layihəyə əsasən mərkəzin
mühəndis-kommunikasiya sistemi də ən müasir standartlara cavab verəcəkdir. Mərkəzin ətrafında abadlıq
və yaşıllaşdırma işləri aparılacaqdır.
Qeyd olundu ki, mərkəzdə ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini, xarici ölkələrə
və respublikamızın regionlarına səfərlərini əks etdirən fotoguşə yaradılacaqdır. Burada xarici dil, rəsm
dərnəkləri və ən müasir avadanlıqla təchiz edilən xidmət otaqları fəaliyyət göstərəcəkdir. Mərkəzdə
şagirdlər Azərbaycan ədəbiyyatını və tarixini dərindən öyrənəcəklər.
Sonra Heydər Əliyev Mərkəzinin təməli qoyuldu.
Prezident İlham Əliyev metal gilizi bünövrəyə buraxdı, beton qarışığı tökən qurğunun düyməsini
basdı.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin tikintisinin yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı tapşırıq və
tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2011, 17 noyabr
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Qaxda avtovağzal kompleksi istifadəyə verilmişdir
(17 noyabr 2011-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 17-də “Qax-Avto” MMC-nin avtovağzal
kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Azərbaycan Prezidenti avtovağzalın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Dövlətimizin başçısı köhnə və yeni avtovağzalın görüntülərini, eləcə də kompleksə daxil olan
yardımçı binaları əks etdirən stendlərə baxdı.
Məlumat verildi ki, müasir memarlıq üslubunda inşa olunmuş avtovağzalın tikinti sahəsi 522
kvadratmetrdir. Ərazidə yaşıllıq salınmış və dekorativ ağaclar əkilmişdir. Binada sərnişinlərin istirahəti
üçün lazımi şərait yaradılmış, müasir havalandırma sistemi quraşdırılmışdır.
Bildirildi ki, ərazisi bir hektara yaxın olan avtovağzal kompleksinin tikintisinə 2010-cu ilin
əvvəlində başlanılmışdır. Həyətyanı sahədə 6 min kvadratmetr əraziyə asfalt-beton örtük salınmışdır.
Burada, həmçinin sərnişinlərin hərtərəfli istirahəti üçün park da yaradılmışdır. Kompleksin ərazisinin 700
kvadratmetrdən çox hissəsində ağaclar, dekorativ kollar əkilmişdir. Kompleksin işıqlandırma sistemi də
mükəmməlliyi ilə diqqəti cəlb edir.
Qeyd edildi ki, ikimərtəbəli avtovağzal kompleksinə avtomobillər üçün texniki müayinə, anbarqazanxana və mağaza binaları daxildir. Binanın birinci mərtəbəsindəki gözləmə salonunda sərnişinlər üçün
hər cür rahatlıq yaradılmışdır. Burada ana və uşaq otağı da vardır. Kompleksdə sərnişinlərin əşyalarının
saxlanması üçün kameralar yaradılmışdır. Dispetçer otağı da yüksək səviyyədə xidmət üçün müvafiq şəraitə
malikdir. Tibbi xidmətə ehtiyacı olanlar isə həkim otağına müraciət edə biləcəklər. Avtovağzalda restoran
da fəaliyyət göstərəcəkdir. İnzibati otaqlar, iclas salonu, dörd qonaq otağı kompleksin ikinci mərtəbəsində
yerləşir. Bir sözlə, yeni avtovağzal kompleksində sərnişinlərə yüksək səviyyədə xidmət göstəriləcəkdir.
Dövlətimizin başçısı, perronda müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edəcək avtobuslara baxdı.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2011, 17 noyabr
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Yeni Azərbaycan Partiyası Qax rayon təşkilatının yeni inzibati binasının açılışı olmuşdur
(17 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 17-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası Qax rayon
təşkilatının yeni inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, inzibati bina Qax şəhərinin Heydər Əliyev prospektində yerləşir. Binanın
tikintisinə 2010-cu ilin yanvar ayında başlanılmışdır. Ətrafda əsaslı abadlıq işləri görülmüş, yaşıllıqlar
salınmışdır. Ümumi sahəsi 512 kvadratmetr olan ikimərtəbəli binanın girişində ulu öndər Heydər Əliyevin
büstü qoyulmuşdur. Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti ilə
bağlı gördükləri işləri əks etdirən fotoguşə də vardır. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının da
tətbiq edildiyi yeni binanın bütün otaqlarında səmərəli fəaliyyət üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Binada
müasir havalandırma sistemi quraşdırılmışdır.
Bildirildi ki, 1993-cu il sentyabrın 19-da 128 nümayəndənin iştirakı ilə YAP Qax rayon təşkilatının
ilk təsis konfransı keçirilmişdir. Qax rayon təşkilatı YAP-ın rayon və şəhər təşkilatlarının yaranma tarixinə
görə yeddinci qurumdur. Hazırda rayon təşkilatının 3 min 415 üzvü vardır. Onların 51 faizini qadınlar, 41
faizini isə gənclər təşkil edir. YAP Qax rayon təşkilatı 70 ərazi ilk partiya təşkilatını özündə birləşdirir.
Hazırda rayonda fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin tərkibində 119 nəfər YAP üzvü çalışır.
Dövlətimizin başçısı konfrans zalına baxdı.
Sonra Azərbaycan Prezidenti binanın balkonundan ətrafı seyr etdi. Dövlətimizin başçısına binanın
ətrafında salınan Gənclik parkında görülmüş işlər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, ətraf ərazidə gənclər
üçün yaşayış massivi də yaradılacaqdır.
Prezident İlham Əliyev yeni inzibati binanın açılışı münasibətilə təbriklərini çatdırdı.
AZƏRTAC
2011, 17 noyabr
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Prezident İlham Əliyev Qaxda “İçəribazar” qala kompleksində tikinti və yenidənqurma işlərindən
sonra yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur
(17 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 17-də Prezident İlham Əliyev Qax şəhərindəki “İçəribazar” qala kompleksində tikinti və
yenidənqurma işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.
Bildirildi ki, Qaxda XVI əsrdən mövcud olan “İçəribazar” qala qapıları və divarları maddimədəniyyət abidəsinin yenidən qurulması tarixi irsimizin qorunması istiqamətində hazırda ölkəmizin bütün
bölgələrində həyata keçirilən tədbirlərin bariz nümunəsidir. Aparılan tikinti və yenidənqurma işlərindən
sonra “İçəribazar” qala kompleksi müasir və füsunkar görkəm almışdır. Burada əsrlərdən bəri qorunub
saxlanılan bir çox maddi-mədəniyyət abidələri müasir Qax şəhərinin bir hissəsi olmaqla yanaşı, onun
tarixinə verilən dəyəri də nümayiş etdirir. Buradakı qədim eksponatlar - araba, xanımların istifadə etdikləri
müxtəlif əşyalar, xalçalar və digər məhsullar göz oxşayır. Küçə boyunca qədimliyi özündə ehtiva edən qala
divarları, drenaj sistemi, təbii daşlar buraya turistləri daha çox cəlb edir. Mükəmməl layihə əsasında açıq
səma altında yaradılan 300 yerlik teatr, tətbiqi sənət ustaları üçün 10 emalatxana binası inşa olunmuş və
İçəribazar küçəsi yenidən qurulmuşdur. Kompleksdəki 4,4 min kvadratmetr sahədə düzülən sərbənd daşlar
bu ərazinin görkəminin rəngarəngliyinə əlavə çalarlar qatmışdır. Ərazidə 225 metr uzunluğunda su arxı da
yenidən qurulmuşdur.
Dövlətimizin başçısı kompleksin əvvəlki və yeni görüntülərini əks etdirən fotolara baxdı.
Kompleksin ərazisini gəzən Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, burada tikinti və yenidənqurma
işlərinə 2010-cu ilin aprel ayında başlanılmış və qısa müddətdə yüksək keyfiyyətlə başa çatdırılmışdır.
Dövlətimizin başçısının tapşırığına uyğun olaraq, kompleksin ətrafla ümumi ansambl təşkil etməsi və
uzlaşdırılması diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. İçəribazar küçəsindəki fərdi evlərin dam örtükləri
yenilənmiş, darvaza, pəncərə, tavan, sütun, balkonlarda sürahilər və digər hissələr taxta materialdan yüksək
zövqlə yenidən işlənmişdir.
Bildirildi ki, görkəmli bəstəkar, ictimai xadim Müslüm Maqomayevin atası usta Məhəmməd kişinin
dəmirçi emalatxanası 1880-ci illərdə burada yerləşmişdir. 1902-ci ildə Qori seminariyasında təhsil alarkən
Müslüm Maqomayev atasının vəsiyyətinə əsasən, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli ilə burada olmuşlar. Milli
memarlıq üslubunda çapma daş və qırmızı kərpiclə nəfis şəkildə işlənilən, dekorativ suvaq vurulan küçə
divarları da insanda xoş ovqat yaradır. Qalanın giriş və çıxış qapıları da ölkəmizin memarlıq ənənələrinin
təbliği baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kompleksdə yerli əhalinin, turistlərin istirahəti üçün hər
cür şərait yaradılmışdır. Ərazisində yaşıllıq zolağının da salındığı kompleksin işıqlandırma sistemi dizaynı
və mükəmməlliyi ilə diqqəti cəlb edir. Buradakı teatrın səhnəsində orijinal işıqlandırma sistemi
quraşdırılmışdır.
Kompleksə xüsusi gözəllik verən Nəsimi parkı yenidən qurulmuşdur. İçəribazar küçəsinin içməli su
və qaz xətləri də yenilənmişdir. Bir sözlə, əsaslı tikinti və yenidənqurmadan sonra “İçəribazar” qala
kompleksi görkəmini tamamilə dəyişmiş və ölkəmizin ən gözəl istirahət məkanlarından birinə çevrilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti Qaxın baş planını, şəhərin qədim hissəsinin bərpasını, perspektiv planını və
yeni küçələrin abadlaşdırılmasını əks etdirən stendlərə baxdı.
“İçəribazar” qala kompleksində fəaliyyət göstərən tətbiqi sənət, ağacoyma, toxuculuq, Şərq şirniyyatı
və təndirxana otaqları ilə tanış olan dövlətimizin başçısı Qax rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşdü.
Prezident İlham ƏLİYEV Qax rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayaraq dedi:
-Sizi ürəkdən salamlayıram. Qaxda yenidən olmağımdan çox şadam, çox məmnunam. Bildiyiniz
kimi, bu, Qaxa mənim birinci səfərim deyil. Hər dəfə Qaxda olanda, yenilikləri görəndə çox sevinirəm.
Rayon inkişaf edir, gözəlləşir, belə gözəl memarlıq əsərləri yaradılır. Deyə bilərəm ki, müasir
Azərbaycanda belə gözəl guşələrin yaradılması yəqin ki, Qaxdan başlayıb.
Bizim tarixi bölgələrimiz çoxdur, bu cür gözəl tarixi binalarımız da, abidələrimiz də vardır. Ancaq
tarixi binaları bu səviyyədə bərpa etmək üçün əlbəttə ki, böyük səylər göstərilmişdir. Bu kiçik qəsəbə böyük
məhəbbətlə, zövqlə və tarixi həqiqəti saxlamaq şərti ilə yaradılmışdır. Əslində burada gördüklərimiz qədim
tarixdən bizə miras qalan əsərlərdir. Ancaq bax bu gözəl binaları bu səviyyədə bərpa etmək, burada sözün
əsl mənasında turizm mərkəzini yaratmaq böyük peşəkarlıq və məharət tələb edirdi. Mən çox şadam ki,
Qaxın tarixi simasını əks etdirən bu kiçik guşə artıq fəaliyyətə başlayır. Burada sənətkarlar öz sənətlərini
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təqdim edirlər, açıq səma altında gözəl səhnə yaradılıbdır. Bir sözlə, belə guşələr Azərbaycanda daha da
çox olmalıdır.
Çünki bir daha demək istəyirəm ki, bizim çox zəngin tariximiz, abidələrimiz vardır. Onların hamısı
bərpa olunmalıdır. Həm Bakıda, həm bütün bölgələrdə. Tarixi abidələr baxımından Azərbaycan çox zəngin
dövlətdir. Biz bu abidələri qorumalıyıq, bərpa etməliyik və xüsusilə ölkəmizin tarixi yerlərində qədim
üsluba üstünlük verməliyik. İndi Qaxda çoxsaylı yeni binalar tikilir və tikiləcəkdir. Bu binalar da Qaxa xas
olan üslubda tikilməlidir. Mən bunu alqışlayıram.
Azərbaycanın bölgələri öz müxtəlifliyi ilə fərqlənir, seçilir. Hər bir bölgə, hər bir rayon üçün ayrıca
bir şəhərsalma inkişaf planı hazırlanmalıdır. Bəzi yerlərdə artıq işlər başlamışdır, bəzi yerlərdə yaxın
zamanlarda başlanacaqdır. Əlbəttə ki, bu gözəl yerlər turistləri cəlb edəcəkdir. Bu bölgənin inkişafı daha
çox turizmlə bağlı olacaq və Azərbaycan bu məsələlərlə çox ciddi məşğuldur. Bu il Azərbaycanda “Turizm
ili” elan edilmişdir. Paytaxtda, bölgələrdə gözəl mehmanxanalar açılıb. O cümlədən Qaxda yeni
mehmanxananın açılışında da iştirak etmişəm. Deyə bilərəm ki, ən inkişaf etmiş ölkələrdə olan şəraitlə bu
mehmanxanadakı şərait arasında heç bir fərq yoxdur. Bu, onu göstərir ki, investorlar Azərbaycanın
gələcəyinə inanır. Baxmayaraq ki, Qax paytaxtdan uzaqda yerləşir, indi tikilən və gələcəkdə tikiləcək
yollar, aeroportlar Qaxı paytaxt ilə birləşdirir. Bir də ki, burada yaradılan şərait, bütün bu gözəl təbiət bizi
ruhlandırır.
Ancaq əgər şərait yaradılmasa heç kim gəlməz, nə ölkə daxilindən, nə də ki, xaricdən. Gözəl təbiət
və təbii şərait böyük üstünlüyümüzdür, xüsusilə Qax kimi mənzərəli yerlərdə. Ancaq burada yaradılan
infrastruktur, xidmət obyektləri də bu təbiətə uyğun olmalıdır və mən bunu görürəm. Bir daha demək
istəyirəm ki, mən artıq bir neçə dəfə burada olmuşam və hər dəfə Qaxda olanda, yenilikləri görəndə çox
sevinirəm.
Turizm obyektləri ilə bərabər, rayonun gündəlik problemləri də həllini tapır. Bildiyiniz kimi, indi bütün
infrastruktur layihələrinin icrası üçün konkret işlər görülür. Biz Qaxın su təchizatı ilə bağlı böyük layihəni
başlamışıq. İki il ərzində şəhərin və bəzi ətraf kəndlərin su problemi yüz faiz həll olunacaqdır, kanalizasiya
da həmçinin. Bu, təkcə Qax üçün deyil, bütün bölgələr üçün ciddi problemdir. Hər bir bölgədə bu layihələr
icra olunur və indiki vəziyyət, əlbəttə ki, bizi qane edə bilməz. Su fasilələrlə, qrafiklə verilir. İndi Bakının
bəzi bölgələrində də su fasilələrlə verilir və bu vəziyyəti dəyişmək üçün biz ciddi tədbirlər görürük. Hər bir
bölgədə, hər bir rayonda bu işlər, o cümlədən qazlaşdırma aparılır, yollar, həmçinin kənd yolları çəkilir və
rayonun inkişafı ilə bağlı bütün məsələlər öz həllini tapacaqdır. Dövlət öz üzərinə düşən vəzifəni icra edir.
Dövlət vəsaiti ayrılır. Özəl sektor da bu işlərə qoşulur, investorlar, iş adamları daha da geniş şəkildə
qoşulmalıdırlar ki, ölkəmizin iqtisadiyyatı hərtərəfli inkişaf etsin.
Qaxın inkişafı üçün regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında konkret tapşırıqlar
verilmişdir. Onlar icra edilir. Proqram 2013-cü ildə başa çatacaqdır. Əminəm ki, o vaxta qədər rayonun
əsas infrastruktur, sosial və iqtisadi problemləri öz həllini tapacaq. Bütün infrastruktur yenidən qurulacaq
və ondan sonrakı dövr üçün biz yeni proqram hazırlayacağıq. Bu proqram artıq sürətli inkişaf proqramı
olacaqdır. Çünki 2003-2013-cü illərdə diqqətimizi daha çox infrastruktur layihələri cəlb etmişdir. Yollar,
elektrik enerjisi təchizatı, qazlaşdırma, su-kanalizasiya layihələri, məktəblərin tikintisi, xəstəxanalar, idman
qurğuları. Növbəti iki il ərzində ölkə miqyasında bu məsələlər öz həllini tam şəkildə tapmalıdır. Ondan
sonrakı dövrdə də əlbəttə ki, həyat yeni tələbləri qoyacaq qarşımızda. Həyat yerində durmur. Azərbaycan
inkişaf edir və çox uğurla inkişaf edir.
Mən bir daha sizi ürəkdən salamlayıram, sizi alqışlayıram. Burada gördüyüm mənzərə əlbəttə ki,
rayon rəhbərliyi tərəfindən icra edilir. Bu təşəbbüsü rəhbərlik irəli sürmüşdür, ancaq bilirəm ki, qaxlılar bu
işlərdə böyük fəallıqla iştirak etmişlər. Mən əlbəttə əminəm ki, biz hamımız indi sevinirik, fəxr edirik ki,
belə gözəl tarixi diyarda belə gözəl əsərlər yaradılıb.
Sizə yeni uğurlar arzulayıram.
XXX
Rayon sakini, 2 nömrəli orta məktəb-liseyin müəllimi Nazlı İSMAYILOVA Qaxa göstərilən diqqət
və qayğıya görə qaxlılar adından dövlətimizin başçısına minnətdarlıq edərək dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident, Sizi, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin layiqli
davamçısını, müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidentini Vətənimizin ən gözəl, ən dilbər
guşələrindən biri olan Qax rayonunda salamlayır, Sizə rayon sakinləri adından “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.
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Cənab Prezident, bu gün çox tarixi bir gündür. Düz 21 il bundan əvvəl ulu öndərimiz sovetlər birliyi
dönəmində böyük cəsarət nümayiş etdirərək üçrəngli bayrağımızın dövlət atributu kimi qəbul edilməsinə
nail olmuşdur. Bu tarixi qərar müstəqilliyimizin təməl daşı olmuşdur. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş bu müstəqillik Sizin tərəfinizdən daha da inkişaf etdirilmiş, möhkəmləndirilmiş,
dönməz və əbədi olmuşdur. Bu gün həm biz, həm də rayonun bütün sakinləri, respublikanın əhalisi fəxr
edir ki, üçrəngli bayrağımız dünyada ən uca zirvədə dalğalanmaqdadır.
Respublikamız bu gün sürətlə inkişaf edir, abadlaşır, müasirləşir, əhalinin sosial rifah halı yaxşılaşır.
Buna əmin olmaq üçün regionların, o cümlədən Qaxımızın tərəqqisinə nəzər yetirmək kifayətdir. Qısa
müddət ərzində Qaxda çoxlu təhsil, səhiyyə, idman, turizm kompleksləri tikilmiş, parklar, xiyabanlar
salınmış, yollar çəkilmiş, istehsal müəssisələri yaradılmışdır. Qədim İlisu kəndinin sel sularından
qorunması üçün çəkilmiş bənd, tikilmiş körpü rayonumuzun sakinlərinə böyük töhfədir.
Cənab Prezident, açılışını etdiyiniz mehmanxana kompleksi, avtovağzal şəhərimizə yaraşıq
verməklə yanaşı, həm rayon sakinlərinə, həm gələn qonaqlara yaxşı xidmət edəcək, turizmin inkişafına yeni
imkanlar açacaqdır. Biz bu gün bir daha şahidi olduq ki, Siz tarixi yaddaşımızın, eyni zamanda, mədəni
irsimizin qorunması, gələcək nəsillərə ötürülməsinə nə qədər böyük diqqət və qayğı göstərirsiniz. Bütün
bunlara görə həm Sizə, həm də Sizin yaxın silahdaşınız olan, xalqımızın sevimli qızı Mehriban xanım
Əliyevaya rayonumuzun sakinləri adından təşəkkür edirəm.
Cənab Prezident, müstəqilliyimizin 20 illiyi ilə əlaqədar tədbirdə qeyd etdiniz ki, əgər torpaqlarımız
işğal olunmasaydı, bizə qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılmasaydı daha böyük uğurlar əldə edə bilərdik.
Bəli, cənab Prezident, hər bir azərbaycanlı, o cümlədən biz qaxlılar da görürük, bilirik ki, bu problemin
həlli üçün Siz nə qədər gərgin fəaliyyət göstərirsiniz. Biz bütün bunları yüksək qiymətləndiririk, “daim
Sizinləyik” deyirik.
Sizin hər bir çağırışınıza hazırıq!
Oktyabrın 24-də Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi
üzv seçilməsi də hər bir azərbaycanlı kimi, bütün qaxlıları da ürəkdən sevindirdi. Bunu Sizin fəaliyyətinizin
yeni bir uğuru kimi dəyərləndiririk. Bütün bunlara görə Sizə həm respublikamızın, həm də Qaxın əhalisi
adından ürəkdən təşəkkür edirik. Azərbaycanın bütövlüyü, inkişafı, müstəqilliyi uğrunda apardığınız hər
bir işə görə Sizə minnətdarıq. Sizə uğurlar diləyirik, Allah yardımçınız olsun!
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Bu gün çox tarixi bir gündür. Hələ Sovet İttifaqı dönəmində
ulu öndər Azərbaycanın milli bayrağını Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi elan
etmişdir. O bayrağı dövlət rəmzi kimi o vaxt Naxçıvanın Ali Məclisi qəbul etmişdir və eyni zamanda,
Azərbaycan Ali Sovetinin qarşısında vəsatət qaldırılmışdır ki, bu bayraq Azərbaycan dövlətinin rəsmi
bayrağı kimi elan edilsin. Ancaq, əfsuslar olsun ki, bu təşəbbüsə dərhal reaksiya verilməmişdir. Halbuki
verilməli idi.
Bu addım və ondan sonrakı addımlar müstəqilliyimizi yaxınlaşdırdı. Müstəqilliyimiz labüd idi, yəni,
bu qaçılmaz idi. Aydın idi ki, Sovet İttifaqı dağılmaq ərəfəsində idi. Ancaq bu müstəqilliyi yaxınlaşdırmaq
və tezliklə əldə etmək üçün hər halda Azərbaycanda ilk addımlar məhz ulu öndər tərəfindən Naxçıvanda
atılmışdır. Həm milli bayrağın dalğalanması, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması, Sovet İttifaqının
saxlanılması haqqında referendumun Naxçıvanda keçirilməməsi – bütün bu addımlar çox böyük siyasi iradə
və cəsarət tələb edirdi. Çünki o zaman hələ Sovet İttifaqının nə vaxt dağılması haqqında qəti fikir yox idi
və bugünkü Azərbaycan bax o çətin anlarda atılmış addımların nəticəsində həm formalaşmış, həm özünü
qoruya bilmişdir. Xüsusilə 1993-cü ildə ölkəmiz üçün ən ağır vəziyyətdə yenə Heydər Əliyev artıq
respublika miqyasında bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürərək Azərbaycanı böyük bəlalardan xilas edə
bilmişdir. Bu il biz müstəqilliyimizin 20 illiyini böyük sevinclə, böyük qürur hissi ilə, gözəl nəticələrlə
qeyd edirik. Ölkə daxilindəki nəticələr göz qabağındadır. Hara getsən, hansı bölgəyə səfər etsən görərsən
ki, hər yerdə inkişaf, hər yerdə tərəqqi, hər yerdə nikbinlik ovqatı vardır. Bundan sonra daha da yaxşı
olacaqdır. Beynəlxalq səviyyədə, qeyd etdiyiniz kimi, uğurlarımızın bariz nümunəsi dünya birliyinin
bizimlə olması nəticəsində özünü göstərmişdir. Bu, böyük tarixi qələbədir, gördüyümüz işlərin nəticəsidir.
Bu hadisə Azərbaycanın dünyadakı imicinin nə qədər yüksək səviyyədə olmasını göstərir.
Mən tam əminəm ki, ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr icra ediləcəkdir. Daxili və xarici siyasətlə
bağlı artıq bunu tam qətiyyətlə demək mümkündür. Daxili siyasət, iqtisadi inkişaf Azərbaycanda ən yüksək
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səviyyədədir. Bütün mötəbər beynəlxalq təşkilatlar da bunu qeyd edirlər. Azərbaycanda son illər ərzində
yaşanan inkişaf tarixdə heç bir ölkədə olmamışdır, bəlkə də olmayacaqdır. Xarici siyasətlə bağlı
dostlarımızın sayı artır, dünya birliyi Azərbaycanın yanındadır və bizə inanır. Bizim ən ağır problemimiz
torpaqlarımızın hələ də işğal altında qalmasıdır. Biz çalışırıq ki, bu problemi danışıqlar yolu ilə həll edək.
Ancaq hələ ki, bu, mümkün deyildir. Danışıqları aparmaqla yanaşı, biz əlbəttə ki, ölkəmizi gücləndiririk.
Ölkənin gücü təkcə maliyyə və iqtisadi meyarlarla ölçülmür. Hər bir bölgənin gücü, hər bir rayonun
potensialının artırılması bizi gücləndirir. Gücümüz ondadır ki, bizdə iqtidarla xalq arasında birlik, inam,
həmrəylik və əlbəttə ki, güclü ordumuz var. Biz ordumuzu böyük dərəcədə gücləndirə bilmişik və bu gün
bizim ordu istənilən anda torpaqları hərbi yolla azad edə bilər. Biz bunu bilirik, düşmənlərimiz də və bu
məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər də bunu bilirlər. Çünki müasir dünyada nəyi isə gizlətmək mümkün
deyildir. Biz heç qarşıya belə məqsəd də qoymamışıq ki, nəyi isə gizlədək.
Əksinə, biz Azərbaycanda keçirilən hərbi paradda ordu quruculuğunda əldə edilmiş nailiyyətləri
xalqa nümayiş etdirdik. Bu, həm nümayiş, eyni zamanda, xalq qarşısında hərbi sahədə görülmüş işlərlə
bağlı hesabat idi. İndi Ermənistanla Azərbaycan arasında fərq elədir ki, bu, böyük bir uçurumdur və
getdikcə daha da genişlənəcəkdir. Vasitəçilər də bunu bilirlər. Son zamanlar vasitəçilər fəallaşmışlar və
əlbəttə ki, biz bunu alqışlayırıq. Beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə apardığım danışıqlar bunu bir daha
göstərir ki, beynəlxalq vasitəçilər çox çalışırlar ki, məsələ tezliklə öz həllini tapsın, müharibə, münaqişə
olmasın. Çünki hamı yaxşı başa düşür ki, bu dırnaqarası dondurulmuş vəziyyət çox çəkə bilməz. Həm
Azərbaycanın iqtisadi gücü, həm Azərbaycan xalqının səbrinin tükənməsi, həm bizim hərbi potensialımız,
demoqrafik üstünlüyümüz, hara baxsan, hansı sahəyə baxsan, hər yerdə Azərbaycan bir neçə pillə üstündür.
Gələcəkdə bu fərq yalnız artacaqdır, azalmayacaqdır. Çünki biz bilirik ki, gələcəyimiz necə olacaqdır.
İqtisadiyyatımız güclüdür, bizim təbii resurslarımız, insan potensialımız var, Azərbaycan xalqı gənc
xalqdır. Bu da çox vacibdir. İndi bəzi ölkələrdə, xüsusilə Avropa ölkələrində xalqların yaşlanması ilə bağlı
çox böyük müzakirələr aparılır, narahatlıq ifadə edilir. Azərbaycanın çox böyük insan resursları vardır.
Ölkəmizdə təhsilə, elmə göstərilən diqqət Azərbaycan gənclərinin peşəkarlığını artırır. Gənclərimiz
peşəkar, bilikli, vətənpərvər olmalıdırlar. Peşəkar, bilikli olmaq üçün dövlət şərait yaratmalıdır, vətənpərvər
olmaq üçün əlbəttə ki, dövlət təbliğatı aparılmalıdır. Ancaq ölkədə elə vəziyyət yaradılmalıdır ki, hər bir
vətəndaş qürur hissi ilə deyə bilsin ki, o, bu ölkənin vətəndaşıdır. Bu gün biz bunu görürük.
Vətəndaşlarımız, gənclərimiz fəxr edirlər ki, Azərbaycan vətəndaşıdırlar.
Hər bir xarici qonaq Bakıya və bölgələrə gələndə əgər qərəzsizdirsə görür və etiraf edir ki,
Azərbaycan dünya miqyasında ən yüksək səviyyədədir, Bakı şəhəri dünya miqyasında ən gözəl şəhərlərdən
biridir, vaxt gələcək ən gözəl şəhər olacaqdır. Yəqin siz bilirsiniz ki, Bakı ilə bağlı böyük planlarımız vardır.
Planlarımız təkcə Bakı ilə bağlı deyildir. Çünki bizim işimiz nəyi isə kiməsə göstərməkdən ibarət deyildir.
Yəni, bir vitrin yaratmaq deyildir. Biz ən ucqar bölgələrdə, ən ucqar kəndlərdə müasir infrastruktur
yaradırıq, yollar çəkirik, abadlıq işlərini aparırıq ki, hər bir yerdə yaşayan vətəndaş özünü yaxşı, rahat hiss
etsin və fəxr etsin ki, Azərbaycan vətəndaşıdır.
Mən əminəm ki, qaxlılar və bütün başqa bölgələrdə yaşayan insanlar fəxr edirlər ki, Azərbaycan
vətəndaşlarıdırlar. Biz, hər birimiz ölkəmizi öz işimizlə, öz addımlarımızla, ümumi işə verdiyimiz töhfələrlə
gücləndirməliyik.
Sizi bir daha salamlayıram, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Hələ görüşlərimiz çox olacaqdır. Çünki
Qaxda gələcəkdə açılışlar çox olacaqdır. Yeni binaların, yeni obyektlərin tikintisi nəzərdə tutulur. Ona görə
də açılışlar çox olacaq və biz sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun.
XXX
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
Daha sonra dövlətimizin başçısı qaxlı musiqiçilərin ifasını dinlədi.
XXX
Komplekslə tanış olan Prezident İlham Əliyev burada həyata keçirilən işləri yüksək
qiymətləndirmişdir.
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Dövlətimizin başçısı Qax rayonunun tanınmış həkimlərindən olan Cəlal Məmmədovun çalışdığı
əczaxanaya da baxdı. Qeyd edildi ki, Cəlal Məmmədov 1918-1920-ci illərdə Milli Ordunun əlahiddə
korpusunun həkimi kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Prezident İlham Əliyev tarixi irsimizin və maddi mədəniyyət abidələrimizin qorunması üçün bundan
sonra da dövlətin dəstəyini əsirgəməyəcəyini vurğuladı.
AzərTAc
17 noyabr 2011-ci il
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Prezident İlham Əliyev Qax rayonunun zəlzələdən ziyan çəkmiş Güllük kənd sakini üçün yeni
tikilmiş fərdi evdə olmuşdur
(9 sentyabr 2012-ci il)
Zaqatala rayonuna səfərini başa çatdıran Prezident İlham Əliyev zəlzələnin vurduğu ziyanın aradan
qaldırılması ilə bağlı görülən işlərlə tanış olmaq üçün sentyabrın 9-da Qax rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı cari il mayın əvvəlində ölkəmizin şimal-qərb bölgəsində baş vermiş zəlzələ
nəticəsində evi qəzalı vəziyyətə düşən Qax rayonunun Güllük kənd sakini Abdulla Məmmədov üçün yeni
inşa edilmiş fərdi evdə oldu.
Bildirildi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin baş vermiş zəlzələ ilə bağlı müvafiq komissiyası
tərəfindən Qax rayonunda keçirilən baxış nəticəsində 3 min 336 fərdi evin və 19 sosial obyektin qəzalı
vəziyyətdə olmasına dair rəylər verilmişdir. Rayonun Güllük, Qapıçay, Ləkit, Ləkit-Kötüklü, Zərnə və
Fıstıqlı kəndlərində sökülən evlərin 266-da tikinti işləri aparılır.
Qeyd edildi ki, zəlzələ Güllük kəndinə daha çox ziyan vurmuşdur. Güclü yeraltı təkanlar
nəticəsində bu kənddəki 550-dən çox fərdi evin, demək olar ki, hamısına müxtəlif dərəcədə ziyan
dəymişdir. Mayın 9-da Prezident İlham Əliyev zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı görülən
işlərlə yerində tanış olmaq üçün fəlakət bölgəsinə səfər edərkən Güllük kəndində də olmuş, zərərçəkən
sakinlərlə görüşmüşdü. O zaman Azərbaycan Prezidenti kənd sakini Abdulla Məmmədovun ailəsinə də baş
çəkmişdi.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən A.Məmmədov
üçün tikilmiş fərdi evin ümumi sahəsi 118 kvadratmetrdir. Beş otaqdan ibarət ikimərtəbəli ev qısa
müddətdə, yüksək keyfiyyətlə inşa olunmuşdur. Yeni ev zəruri avadanlıqla təchiz edilmişdir.
Dövlətimizin başçısı evdə yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi.
Evin sahibi Abdulla Məmmədov ailəsi adından Azərbaycan Prezidentinə göstərdiyi diqqət və
qayğıya görə təşəkkür etdi.
Yeni evin sakinləri dövlətimizin başçısı ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
AZƏRTAC
2012, 9 sentyabr
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Qax rayonunda Güllük kənd ümumi orta məktəbinin binasının əsaslı təmir və
yenidənqurmadan sonra açılışı olmuşdur
(9 sentyabr 2012-ci il)
Qax rayonuna səfəri çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əsaslı təmir və
yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmiş 300 şagird yerlik Güllük kənd ümumi orta məktəbinin açılışında
iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Qax rayonunda baş vermiş təbii fəlakət nəticəsində qəzalı
vəziyyətə düşən 10 məktəb binası sökülmüşdür. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sifarişi ilə podratçı
təşkilatlar tərəfindən Ləkit kəndində 420, Zərnə kəndində 240, Qorağan kəndində 220 şagird yerlik tam
orta məktəblərin binalarında tikinti işləri davam etdirilir. Güllük kəndində isə məktəbin əsaslı təmir işləri
başa çatdırılmışdır. Sahəsi 163 kvadratmetr olan iki əlavə korpus tikilərək istifadəyə verilmişdir.
Korpuslardan birində idman zalı, digərində isə elektron kitabxana, oxu zalı, kompyuter otağı fəaliyyət
göstərəcəkdir.
Qeyd edildi ki, ikimərtəbəli məktəbdə 100-dən çox şagird təhsil alacaqdır. Təmir işləri zamanı
məktəb tamamilə müasir səviyyədə yenidən qurulmuşdur.
Əsaslı təmir və yenidənqurma işləri ilə yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıq
və tövsiyələrini verdi.
Daha sonra dövlətimizin başçısı ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşdü.
Kənd sakinlərini təbrik edən Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
-Gözəl məktəblə tanış olarkən dörd ay əvvəl görüşümüzü xatırlayırdım. Yadınızdadır, dörd ay əvvəl
zəlzələ baş verəndən sonra sizinlə görüşdük. Sizə söz vermişdim ki, qısa müddət ərzində bütün təmir-bərpa
işləri başlanacaq və qısa müddət ərzində tamamlanacaqdır. Dörd ay ərzində məktəbin bərpası, faktiki olaraq
yenidən qurulması onu göstərir ki, biz həmişə olduğu kimi, sözümüzə əməl edirik.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun. Allahdan Sizə cansağlığı arzulayırıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sizi, uşaqları təbrik edirəm. Yeni dərs ilinin ərəfəsində bu gözəl məktəb
artıq qapılarını uşaqların üzünə açıbdır. Burada heç vaxt belə şərait olmamışdır. İndi bu məktəb əsaslı
tikilib. Zəlzələ baş verərsə belə, buna heç bir mənfi təsiri olmayacaqdır. Amma ümid edək ki, zəlzələ daha
olmayacaqdır. Ancaq indi görülən bütün tədbirlər, tikilən bütün yeni evlər doqquz bala hesablanıb. Əvvəlki
evlərdən daha da keyfiyyətli, daha da gözəldir. İndi keçən dəfə olduğum bir evin yeni görüntülərini
görərkən mənim üçün müqayisə aparmaq o qədər də çətin deyildir. Çünki dörd ay bundan əvvəl dağılmış
o evin həyətində idim. O evin sakinləri çox çətin bir psixoloji durumda idilər. Çünki onların gözü qarşısında
ev dağıldı, yaşamağa bir yer yox. Tezliklə çadırlar gətirildi. Amma çadırda yaşamaq çox çətindir. Mən
onlara söz verdim ki, qısa müddət ərzində sizin üçün daha da gözəl ev tikəcəyik. İndi o evə baxanda gördüm
ki, doğrudan böyük, əzəmətli, möhtəşəm bir villadır. Belə də olmalıdır. Bu kənddə 200-ə qədər ev yenidən
tikiləcəkdir. Hamısı dövlət vəsaiti hesabına və keyfiyyətlə tikiləcəkdir. Əlbəttə, kaş ki zəlzələ olmayaydı,
ancaq yeni tikilən evlər əvvəlki evlərdən bir neçə dəfə daha keyfiyyətli və genişdir.
Verdiyim tapşırıqlar keyfiyyətlə yerinə yetirilir. Bütün müvafiq qurumlar səmərəli, gecə-gündüz
işləyirlər. Qısa müddətdə - dörd ay ərzində böyük işlər görülüb. Amma işlər hələ davam edir. Hələ bərpa,
tikinti işləri gedəcəkdir. Elə etməliyik ki, bütün evlər tezliklə tikilsin və sakinlərin sərəncamına verilsin.
Sizi bu münasibətlə təbrik edirəm.
Kənd sakini Firudin MƏMMƏDOV dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirərək dedi:
-Hörmətli cənab Prezident. Sizi Güllük kəndində yenidən görməyimizə çox şadıq və Sizə “Xoş
gəlmişsiniz!” deyirəm. May ayının 9-da kəndimizə gəlməyiniz, bizimlə görüşməyiniz, bizə təsəlli
verməyiniz arxamızda güclü bir dövlətin, öz vətəndaşlarına qayğıkeş bir münasibət göstərən güclü bir
rəhbərin dayandığını göstərdi. Sizin həmin görüşdə verdiyiniz bütün tapşırıqlar yerinə yetirilmişdir.
Zəlzələdə dağılmış evlərin, sosial obyektlərin yerində daha geniş, daha yaraşıqlı, daha keyfiyyətli evlər
tikilmişdir və tikilir. Bu məktəbin binası ona əyani bir misaldır. Bütün bunlara görə Sizə kəndimizin
ziyalıları, bütün sakinləri adından “Çox sağ olun!” deyirik, minnətdarlığımızı bildiririk və Sizə uzun ömür,
cansağlığı arzu edirik. Bir daha “Çox sağ olun!” deyirik. Hamımız minnətdarıq.
XXX
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Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, çox sağ olun. Sizi bir daha təbrik edirəm. Azərbaycanın hər bir
kəndində çox gözəl şərait olmalıdır, məktəblər, evlər, yollar, kənd yolları. Biz bunu da etməyə çalışırıq.
XXX
Kəndin ağsaqqalları adından danışan Əhməd MUSAYEV dedi:
-Hörmətli Prezident, kəndimizə gəlməyiniz münasibətilə ağsaqqallar adından Sizə minnətdarlığımızı
bildirirəm. Biz Sizi kəndimizin dostu hesab edirik. Çünki insan bərkə düşəndə dostunu axtarır. Dostunu
görəndə bütün ağrı-acılar canından çıxır. Mən də Sizə, necə deyərlər, bu kəndin bir dostu kimi kənd
ağsaqqalları adından minnətdarlığımızı bildirirəm. Çox sağ olun. Allah ömrünüzü uzun etsin. Sizə
cansağlığı, respublikanın abadlaşması yolunda müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Mən artıq ikinci dəfə gəlirəm. Ona görə bu ada layiqəm:
Bu kəndin dostu!
Əhməd MUSAYEV: Biz də elə ona görə deyirik ki, Siz bu kəndin dostusunuz. Allah qoysa bu kəndi
gələcəkdə qəsəbə şəklinə salacağıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Ola bilər. Mən indi baxıram, böyük kənddir. Mənə deyirlər, ərazisi də çox
böyükdür. Gözəl mənzərəsi vardır, gözəl dağlar qoynunda. Kəndin yaxşı, gözəl gələcəyi olmalıdır, əhali
artmalıdır. Məktəblər indi elə tikilir ki, gələcəkdə uşaqların sayı artdıqca çətinlik yaranmasın.
Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət müsbətdir, əhalimiz artır. Hazırda 9 milyon 300 min əhali vardır.
Getdikcə artır, artacaqdır. Uşaqların sayı daha da çox olmalıdır. Hər kəs üçün də şərait olmalıdır: iş yerləri,
məktəblər, səhiyyə obyektləri, yollar, bütün infrastruktur, qazlaşdırma layihələri indi icra edilir. Ümid
edirəm ki, gələn ilin sonuna qədər bütün əksər kəndlər qazlaşdırılacaqdır. Bu kənd də qazlaşdırılmalıdır,
ona görə Proqrama salmaq lazımdır. Onda işlər daha da yaxşı gedəcəkdir. Təbrik edirəm. Sağ olun.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun. Minnətdarıq.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
9 sentyabr 2012-ci il
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Qaxda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(16 avqust 2013-cü il)
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 16-da
respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri çərçivəsində Qax rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Musa Şəkiliyev Prezident İlham Əliyevə abidə ətrafında
görülmüş abadlıq-quruculuq və tikinti işləri barədə məlumat verdi.
AZƏRTAC
2013, 16 avqust
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Yenidən qurulan Şəki-Qax-Zaqatala avtomobil yolunun Şəki-Qax hissəsinin açılışı olmuşdur
(16 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yenidən qurulan Şəki-Qax-Zaqatala avtomobil yolunun ŞəkiQax hissəsinin açılışında iştirak etmişdir.
Son 10 ildə Azərbaycanın yol–nəqliyyat infrastrukturunda əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir. Ölkə
ərazisindən keçən beynəlxalq əhəmiyyətli magistrallar müasir standartlar səviyyəsində tamamilə yenidən
qurulmuşdur. Paytaxtın və rayon mərkəzlərinin küçə və yolları abadlaşdırılır. Prezident İlham Əliyevin
sərəncam və göstərişlərinə əsasən indi əsas diqqət regionlarda kənd və qəsəbələri birləşdirən avtomobil
yollarının təmirinə yönəldilmişdir. Bu proses ölkəmizin bütün regionlarında olduğu kimi, Qaxda da geniş
vüsət almışdır. Şəki-Qax-Zaqatala avtomobil yolu da tamamilə yenidən qurulmuşdur.
Dövlətimizin başçısı yolun texniki-iqtisadi göstəricilərini əks etdirən stendlərə baxdı.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov məlumat verdi ki, avtomobil yolunun yenidən qurulması işlərinə
2010-cu ildə başlanmışdır. İkizolaqlı yolun uzunluğu 35 kilometr, hərəkət hissəsinin eni 7, torpaq yatağının
eni 12, asfalt-beton örtüyünün eni isə 8 metrdir. Yolun 26 kilometri Şəki rayonunun, 9 kilometri Qax
rayonunun ərazisinə düşür.
Yolun keçdiyi Kürmük çayı üzərində nəhəng körpü də inşa olunmuşdur. Dörd aşırımdan ibarət
körpü Şəki şəhəri, Qax və Zaqatala rayonlarına avtomobillərin və piyadaların rahat və maneəsiz hərəkətini
təmin etməklə yanaşı, gözəl görünüşü ilə diqqəti cəlb edir. İnşaat işləri zamanı yüksək keyfiyyətli tikinti
materiallarından istifadə edilmişdir. Körpünün inşasına 2012-ci ilin yanvarında başlanmışdır. Körpüdə
avtomobillərin hərəkət hissəsi 11,5, piyadaların hərəkət hissəsi isə 1,5 metrdir. Körpünün çay səviyyəsindən
hündürlüyü 8 metrdir. Rayonun bir çox yaşayış məntəqələrini birləşdirən yolları qısaldan və rahatlaşdıran
bu körpü ölkənin yol-nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, xüsusilə də dövlətimizin başçısının
regionların sosial-iqtisadi inkişafına göstərdiyi qayğının ardıcıl və davamlı xarakterinə daha bir sübutdur.
Ümumiyyətlə, yol boyu 21 körpü vardır.
Diqqətə çatdırıldı ki, Şəki-Qax avtomobil yolu respublikanın ən böyük turizm marşrutlarından
biridir. Avtomobil yolu Şəki şəhərini Qax istiqamətində Kiş çayı üzərindəki körpüdən başlayaraq QorağanQax-Zaqatala avtomobil yolunun 14-cü kilometri ilə birləşdirir. Avtomobil yolu Şəki və Qax şəhərləri
arasında nəqliyyat əlaqəsinin yaxşılaşmasına, hazırda istifadə olunan 77 kilometr məsafənin 42 kilometr
qısalmasına imkan verəcəkdir. Bu yol Şəki rayonunun 28 mindən çox əhalisi olan 21 yaşayış məntəqəsini,
Qax rayonunun iki mindən artıq əhalisi olan 6 məntəqəsini birləşdirir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Dövlətimizin başçısı görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 16 avqust
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Qaxda Heydər Əliyev Mərkəzi açılmışdır
(16 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 16-da Qaxa səfəri çərçivəsində
Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, qaxlılar da ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsini əziz tuturlar.
Şəhərdə yeni tikilən Heydər Əliyev Mərkəzi Ümummilli Liderin xatirəsinə dərin ehtiramın nümunəsidir.
Mərkəzdə Ulu Öndərin həyata keçirdiyi müdrik siyasət nəticəsində müstəqilliyin ilk illərində ölkəmizdə
vətəndaş müharibəsinin qarşısının alınması, iqtisadiyyatın ağır böhran vəziyyətindən çıxarılaraq inkişaf
yoluna qədəm qoyması, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artırılması, qüdrətli ordu quruculuğu
istiqamətində həyata keçirilən mühüm tədbirləri əks etdirən fotolara geniş yer verilmişdir.
Dövlətimizin başçısı Mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, milli memarlıq ənənələrini saxlamaqla ən müasir
üslubda tikilən Mərkəzin inşasına 2011-ci ilin noyabrında başlanmışdır. Yerli inşaat materiallarının istifadə
edildiyi tikinti işləri rayonun daxili imkanları hesabına həyata keçirilmişdir. Foyedə ümummilli lider
Heydər Əliyevin möhtəşəm abidəsi və məlumat-informasiya köşkü vardır. Ümumi sahəsi 670 kvadratmetr
olan əsas zal dörd hissəyə bölünmüşdür. Lakin hərəkət edən arakəsmələr zalı bütöv şəklə salaraq 600
nəfərin iştirakı ilə konfrans keçirməyə imkan verir. Zalın yan divarları səkkizguşəli ornamentli şüşələrlə
örtülmüş, xüsusi ekranlar və tablolarda Ümummilli Liderin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fraqmentlər
işıqlandırılmışdır. Zalın bir hissəsi 8 qatlı xüsusi elektron pərdə ilə kəsilərək kinozala çevrilmişdir. Burada
Azərbaycanın müasir tarixini, iqtisadi və sosial inkişafını əks etdirən filmlər nümayiş olunur.
Prezident İlham Əliyev zalda Qax rayonunun elektron xəritəsinə, eləcə də Ulu Öndərin xarici
ölkələrə səfərlərini əks etdirən elektron lövhələrə baxdı.
Mərkəzdə xoreoqrafiya, milli və bal rəqsləri, sənət dərnəkləri fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada,
həmçinin ingilis, yapon və rus dilləri sinfi vardır. Mərkəzdə internet kafe, elektron kitabxana, virtual otaqlar
da yüksək standartlara cavab verir.
Dövlətimizin başçısı Mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Mərkəzində yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi.
AZƏRTAC
2013, 16 avqust
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Qax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri kompleksi istifadəyə verilmişdir
(16 avqust 2013-cü il)
Avqustun 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qax şəhərinin su təchizatı
və kanalizasiya sistemləri kompleksinin istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Qax şəhərinin su təchizatı sistemlərinin baş planını və şəhərin 1 nömrəli su
anbarının görüntülərini əks etdirən stendlərə baxdı.
“Qax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsi barədə
məlumat verən “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov bildirdi ki, kompleksin
təməli dövlətimizin başçısının iştirakı ilə 2011-ci il noyabrın 17-də qoyulmuşdur.
Qeyd edildi ki, Qax şəhərinin su təchizatı sistemi 1960-cı illərin sonlarında yaradılmışdır. Yeni
layihənin icrasına qədər şəhər sakinləri Kürmük və Qumçay çaylarının, həmçinin subartezian quyularının
sularından istifadə edirdilər. Mövcud 25 kilometr magistral və 52 kilometrlik paylayıcı su xətləri istismara
yararsız vəziyyətdə olduğundan əhalinin içməli su təchizatında fasilələr yaranırdı. Qax şəhərinin 13 min
sakininin 9 mini mərkəzləşmiş qaydada gün ərzində 4-6 saat olmaqla cədvəl əsasında içməli su ilə təchiz
edilirdi. Mərkəzləşmiş su təchizatı sistemi olmayan yerlərdə isə əhali tələbatını fərdi qaydada ödəmək
məcburiyyətində idi.
Layihəyə əsasən İlisu kəndinin yaxınlığındakı bulaqlardan Qax şəhərinə gətirilən su həm yeni
qurulmuş, həm də mövcud şəbəkə vasitəsilə əhaliyə verilir. Bunun nəticəsidir ki, artıq şəhər yeni mənbədən
100 faiz fasiləsiz su ilə təmin olunur. Bulaq sularının toplanması məqsədilə ərazidə məhsuldarlığı saniyədə
80 litr olan suqəbuledici qurğu tikilmiş və buradan Qax şəhərinə qədər 6,7 kilometr uzunluğunda magistral
su kəməri çəkilmişdir. Qax şəhərini fasiləsiz rejimdə içməli su ilə təmin etmək üçün hər birinin tutumu min
kubmetr olan altı anbar tikilmişdir. İnşası nəzərdə tutulan 119 kilometrlik şəhərdaxili su şəbəkəsinin 90
kilometrlik hissəsində işlər yekunlaşmış, iki mindən artıq ünvan şəbəkəyə qoşulmuşdur. İçməli sudan
istifadənin dəqiq uçotunun aparılması məqsədilə “smartkart” tipli sayğacların quraşdırılması da davam
etdirilir və indiyədək 5,9 min abunəçinin 1500-ü sayğacla təmin olunmuşdur.
Diqqətə çatdırıldı ki, yeni layihə həyata keçirilənədək Qax şəhərində kanalizasiya şəbəkəsi,
ümumiyyətlə, mövcud olmamışdır. Layihəyə uyğun olaraq Qax şəhərində ilk dəfə kanalizasiya sistemi
yaradılır. Bu məqsədlə 17 kilometr uzunluğunda kanalizasiya kollektoru inşa edilmiş, 89,5 kilometrlik
kanalizasiya şəbəkəsinin 35 kilometrlik hissəsində işlər başa çatdırılmışdır. Yaranacaq tullantı suları
şəhərin kənarında tikiləcək və məhsuldarlığı sutkada 8 min kubmetr olacaq çirkab sutəmizləyici qurğuya
ötürüləcəkdir.
Bildirildi ki, “Qax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi”
2035-ci ilə qədər perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla, Qax şəhərində 14 min nəfərin su təchizatı və
kanalizasiya xidmətlərinin, Qaxbaş və Qaxingiloy kəndlərində isə 7,5 min nəfərin içməli su təchizatının
yaxşılaşmasına hesablanmışdır.
Dövlətimizin başçısı Qax şəhərinə içməli suyun verilməsini bildirən düyməni basdı.
Sonra Prezident İlham Əliyev “Azərsu” ASC-nin əməkdaşları və inşaatçılarla görüşdü.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2013, 16 avqust
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Qaxda “El Resort” otelinin Konfrans Mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır
(16 avqust 2013-cü il)
Avqustun 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qaxda “El Resort” otelinin
Konfrans Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Konfrans Mərkəzinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Son illərdə respublikamızda turizm sektorunun inkişafına böyük diqqət göstərilir. Paytaxt Bakı ilə
yanaşı, regionlarda da müasir turizm obyektlərinin inşası geniş vüsət almışdır. Qax rayonunda da turizm
potensialının inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu baxımdan 2011-ci il noyabrın 16-da Prezident İlham
Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilən “El Resort” otel kompleksi də mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Məlumat verildi ki, Konfrans Mərkəzinin tikintisinə 2011-ci ildə başlanmışdır. Müasir layihə
əsasında tikilən mərkəzin ərazisi üç min kvadratmetrdən çoxdur. Sahəsi 1080 kvadratmetr olan birinci
mərtəbədəki sütunsuz böyük zalda 900 nəfərə xidmət göstərilə bilər. Zalda dörd böyük ekran və bunlara
uyğun proyektorlar quraşdırılmışdır. Böyük zal, həmçinin ən müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir.
Konfrans Mərkəzinin mətbəxində quraşdırılmış avadanlıq İtaliyanın “Zanussi” firmasının
istehsalıdır.
Mərkəzin ikinci mərtəbəsindəki zallarda da yüksək səviyyəli xidmətin göstərilməsi mümkündür.
Zallar ən müasir mobil audio-video avadanlığı ilə təchiz edilmişdir. Mərkəzin ərazisində 100 avtomobillik
dayanacaq inşa olunmuşdur. Konfrans Mərkəzində bütün infrastruktur ən müasir səviyyədə qurulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev Konfrans Mərkəzi ilə tanışlıqdan sonra “El Resort” otelinin tikintisi davam
etdirilən “Şimal” blokunun sxemlərinə və fotostendlərinə baxdı.
Məlumat verildi ki, beşmərtəbəli binanın tikintisinə 2012-ci ilin noyabr ayında başlanmışdır və
işlərin 2013-cü ilin sonunda yekunlaşdırılması planlaşdırılmışdır. Kompleksin ümumi ərazisi 2,7 hektar,
tikinti sahəsi isə iki min kvadratmetrdir. “Şimal” blokunun birinci mərtəbəsində boulinq mərkəzi, bar, 120
yerlik kafe, 240 yerlik restoran fəaliyyət göstərəcəkdir. Binada 82 nömrə olacaqdır. Yeni kompleksdə 60
nəfərin işlə təmin olunması nəzərdə tutulmuşdur.
Tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2013, 16 avqust
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Qaxda Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir
(16 avqust 2013-cü il)
Avqustun 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qaxda Olimpiya İdman
Kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Bu gün Azərbaycan dünyada həm də güclü idman ənənələri ilə tanınır. Çünki idmanın inkişafı
ölkəmizdə dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Son illərdə paytaxtla yanaşı, regionlarda da
inşa olunan nəhəng idman kompleksləri Azərbayacanın idman potensialının nümayişi, gənclərin bu sahəyə
meylinin artması ilə nəticələnmişdir. Bütün bunlar isə, ilk növbədə, dövlətimizin başçısının idmanın
inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir
ki, Azərbaycanda dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi idmanın inkişafı, bu sahənin madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsi daim diqqətdə saxlanılacaqdır. Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın da idmançılara diqqəti idman ictimaiyyəti tərəfindən
yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti kimi Mehriban xanım
Əliyevanın uğurlu fəaliyyəti bu sahədə ölkəmizin böyük nailiyyətlər qazanması ilə müşayiət olunur. İdman
hərəkatının geniş vüsət aldığı Azərbaycanda Olimpiya İdman komplekslərinin, ixtisaslaşmış idman
obyektlərinin inşası davamlı xarakter almışdır. Bu sırada Qax Olimpiya İdman Kompleksi də mühüm
əhəmiyyəti ilə seçilir. Regionun ən böyük Olimpiya İdman komplekslərindən olan bu idman mərkəzində
bir çox yarışların, təlim-məşq toplantılarının və digər tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür şərait vardır.
Dövlətimizin başçısı kompleksin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Kompleksin təməli 2008-ci il sentyabrın 19-da Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə qoyulmuşdur.
Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Qaxa səfərlərindən və idmanın
inkişafına göstərdikləri qayğıdan bəhs edən fotoguşələr yaradılmışdır.
Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov bildirdi ki, son illərdə Qaxda idmanın müxtəlif növlərinin
inkişafına xüsusi diqqətin göstərilməsi, xüsusilə də bu cür qurğunun istifadəyə verilməsi rayonda gənclərin
idmana olan maraq və həvəslərini daha da artırmışdır. Məlumat verildi ki, Qax Olimpiya İdman
Kompleksinin ümumi tikinti sahəsi 9 min 220 kvadratmetr, tikintialtı sahəsi 6 min 498 kvadratmetr,
yaşıllaşdırma sahəsi isə 8 min kvadratmetrdir. Layihəyə əsasən ümumi sahəsi 3 min 655 kvadratmetr olan
universal idman zalı binasında tamaşaçı yerlərinin sayı 480-dir. Burada iki soyunub-geyinmə, məşqçi və
digər otaqlar vardır. İnzibati binanın birinci mərtəbəsində gənclərin informasiya mərkəzi, məlumatqeydiyyat bölməsi, 40 nəfərlik kafe, həkim və inventar, eləcə də texniki otaqlar fəaliyyət göstərir. İkinci
mərtəbədə şahmat otağı, trenajor zalları, bilyard və stolüstü tennis otağı yaradılmışdır. Universal idman
zalında Danimarkanın “Junkers” firmasının istehsalı olan xüsusi döşəmə salınmışdır. Kompleksdə müasir
standartlara uyğun 410 yerlik üzgüçülük hovuzu da yaradılmışdır. İkinci mərtəbədə, həmçinin idmançılar
üçün istirahət otaqları vardır.
Diqqətə çatdırıldı ki, kompleksin ərazisində ikimərtəbəli beş kottec inşa edilmişdir. Müasir mebel
və avadanlıqla təchiz olunan hər bir kottec binası dörd otaqdan ibarətdir.
Məlumat verildi ki, kompleksdə süni ot ürtüklü futbol stadionu da tikilmişdir. Eyni zamanda,
stadionda üstüörtülü min tamaşaçı yerlik tribuna inşa edilmiş, məşqçi və hakim otaqları yaradılmış, müasir
işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. Bundan əlavə, kompleksin ərazisində basketbol, voleybol və tennis
meydançaları vardır.
Olimpiya İdman Kompleksi ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşdü.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Qax rayonunda çox əlamətdar bir gündür. Biz gözəl Olimpiya Mərkəzinin açılışına toplaşmışıq,
gözəl mərkəzdir. İndi tanış oldum, görürəm ki, bütün imkanlar vardır. Gənclər, uşaqlar idmanla məşğul
olacaqlar, yaşlı nəslin nümayəndələri də istifadə etməlidirlər, bütün şərait vardır. Bilirəm ki, Olimpiya
Kompleksinin tikintisi Qax sakinlərinin çoxdankı arzusu idi və artıq bu arzu reallaşıb. Əminəm ki, burada
məşğul olacaq idmançılar Azərbaycanın idman şöhrətini yüksəklərə qaldıracaqlar. Gələcək Olimpiya,
dünya çempionları burada yetişəcək və beləliklə, Azərbaycan idmanı inkişaf edəcəkdir.
Əlbəttə, belə komplekslərin tikintisi, ilk növbədə, idmanın kütləviliyini təmin edir. Əlbəttə ki,
çempionlar da, rekordlar da lazımdır. Ancaq, ilk növbədə, gənclər gərək idmanla məşğul olsunlar ki, sağlam
olsunlar və sağlam həyat tərzi sürsünlər. Buna görə ölkəmizin müxtəlif yerlərində belə komplekslər tikilir.
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Artıq Azərbaycanın regionlarında 39 Olimpiya mərkəzi vardır. Beləliklə, Qaxda da idmanla gözəl şəraitdə
məşğul olmaq üçün bütün imkanlar vardır. Bu gün mən digər tədbirlərdə də iştirak edəcəyəm. Bu tədbirlər
də rayonun ümumi inkişafını göstərir. Rayonda turizmin potensialı çox böyükdür. Bu potensialdan səmərəli
istifadə etmək üçün əlbəttə ki, kompleks tədbirlər lazımdır. Bu gün Şəki-Qax avtomobil yolunun açılışını
da qeyd etdik. Bu yol, ilk növbədə, insanların rahatlığı üçün tikilmişdir. Eyni zamanda, məsafə böyük
dərəcədə qısalır. Beləliklə, turizmin inkişafı, Bakı ilə Qax arasındakı məsafəni azaltmaq üçün çox gözəl
imkanlar vardır. Bu, böyük investisiya layihəsidir və tamamilə yeni bir yol çəkilmişdir. Beləliklə, Qaxa
gediş-gəliş daha da rahat olacaqdır. Yolun açılışında növbəti təklif də verildi ki, biz Qax-Zaqatala yolunu
da tikək. Bu imkanlar vardır. Onu da biz yəqin ki, gələn ilin investisiya proqramına salacağıq.
Keçən dəfə burada olarkən yeni otelin açılışında iştirak etmişəm. Bu gün Konfrans Mərkəzi açılır.
Bu da çox əlamətdar hadisədir. İndi Azərbaycanda bütün bölgələrdə beynəlxalq konfranslar keçirilir. Təbii
ki, Bakıda və eyni zamanda, bölgələrdə. Bax bu gün Qəbələdə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
üçüncü zirvə görüşü keçirilmişdir. Yüzlərlə qonaq gəlmişdir - dövlət başçıları, nümayəndə heyətinin
üzvləri. Azərbaycanın gözəl bölgəsində belə bir tədbir keçirilmişdir. Vaxt gələcək Qaxdakı Konfrans
Mərkəzində də beynəlxalq tədbirlər keçiriləcəkdir. Bunu etmək üçün ilk növbədə, şərait lazımdır infrastruktur, yol və xidmət sektoru.
Qaxın çox gözəl təbiəti, gözəl iqlimi vardır. Əlbəttə ki, bunlar turizmin inkişafı üçün böyük
potensialdır. Bütün bu şimal-qərb zonasının turizm imkanları çox genişdir. Əminəm ki, gələcəkdə bu
istiqamətdə daha da böyük işlər görüləcəkdir. Nəzərə almalıyıq ki, Qaxın əsas infrastruktur layihələri də öz
həllini tapmaqdadır. Bu gün, biz eyni zamanda, içməli su layihəsinin də istifadəyə verilməsini qeyd
edəcəyik. Yəqin ki, bütün başqa rayonlarda olduğu kimi, Qaxda da içməli su problemi insanları narahat
edirdi. Son bir həftə ərzində bir neçə şəhərdə içməli su layihələri həyata keçirildi. Kürdəmirdə, İsmayıllıda,
Oğuzda, bu gün isə Qax rayonunda. Yəni, iki həftə ərzində dörd şəhərin onilliklər boyu yığılıb qalmış
problemi öz həllini tapıb. Bu problemin həlli də Azərbaycan dövlətinin gücünü göstərir, Azərbaycan
hökumətinin sosial siyasətini əks etdirir. Çünki mən həmişə qeyd edirəm ki, bu layihələrə qoyulan vəsait
sırf sosial xarakter daşıyır. Azərbaycanın artan iqtisadi gücü, maliyyə imkanları, ümumiyyətlə, ölkəmizdə
gedən inkişaf bizə imkan verir ki, bu layihələri icra edək.
İçməli su layihəsi deyə bilərəm ki, infrastruktur layihələri arasında ən vacib məsələdir. İçməli su
həyat deməkdir, sağlamlıq deməkdir. Qaxa verilən içməli su bütün yüksək standartlara cavab verir.
Xatırlayıram ki, keçən dəfə Qaxda olarkən biz bu böyük layihənin təməl daşını qoymuşduq. O vaxt
demişdim ki, biz bu layihənin istifadəyə verilməsini bərabər qeyd edəcəyik. Çünki ölkəmizin inkişafı və
infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün içməli su məsələləri, əlbəttə ki, ən vacib yer tutur.
Bu gün Qaxda, eyni zamanda, Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışını da qeyd edəcəyik. Bu da çox
önəmli hadisədir. Əvvəlki illərdə burada olarkən biz Qaxın müasirləşməsi və eyni zamanda, qədim tarixin
qorunması layihələrini də müzakirə etmişik. İçəribazar küçəsi gözəl küçədir və həm rayon sakinləri, həm
qonaqlar üçün çox böyük maraq kəsb edən bir layihədir. O vaxt mən tövsiyə etmişdim ki, bizim qədim
şəhərlərimizdə qədim tarixi bərpa etmək üçün təşəbbüslər irəli sürülsün. İçəribazar layihəsi o təşəbbüslərin
sırasındadır. Çünki tarixdə belə yerlər olub və o küçə boyu yerləşən binalar qədim binalardır. Onlar qorunur,
bərpa olunur, turistlər üçün maraq doğurur.
Rayon mərkəzinin abadlaşması prosesi də çox uğurla gedir. Mən xatırlayıram, ilk dəfə Qaxda
olarkən mənzərə tam başqa idi. Son dəfə olanda gördüm ki, hər yerdə abadlıq, quruculuq işləri gedir, ağaclar
əkilir, yollar genişlənir, binalar bərpa olunur. Bu məni çox sevindirir və əminəm ki, sizi də. Çünki siz burada
yaşayırsınız və sizin həyatınız burada keçir. Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları yaşadıqları
yerlərdən asılı olmayaraq, rahat yaşasınlar, xoşbəxt olsunlar. Bütün lazımi şərait olsun. Çalışırıq ki, bunları
yaradaq. Yollar, su xətləri, qazlaşdırma, sosial obyektlər, məktəblər.
Azərbaycan dövləti daim öz vətəndaşının maraqlarının keşiyindədir. Bunu həyat göstərir. Eyni
zamanda, üzləşdiyimiz təbii fəlakətlər də göstərir ki, fəlakətlər baş verdikdə Azərbaycan dövləti öz
vətəndaşını darda qoymur, onun problemlərini həll edir. Deyə bilərəm, Azərbaycan dünyada nadir
ölkələrdəndir ki, vətəndaşlar üçün dövlət hesabına evlər tikir. Zəlzələ zamanı, zəlzələdən sonra burada
olarkən mən demişdim ki, dövlət daha yaxşı evlər, binalar tikəcəkdir və belə də oldu. Bax, bu zonada Zaqatalada, Qaxda, Balakəndə, Şəkidə zəlzələyə məruz qalmış evlər təmir olunur. Demək olar ki, onların
mütləq əksəriyyəti artıq yenidən tikilmişdir. Bu da Azərbaycan reallıqlarıdır.
Azərbaycan müasir dövlətdir, iqtisadiyyatımız bazar iqtisadiyyatı prinsipləri üzərində qurulubdur.
Amma, eyni zamanda, biz sosial dövlətik. Sosial dövlət o deməkdir ki, insan amili, Azərbaycan vətəndaşı,
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onun maraqları, onun rifahı siyasətimizin mərkəzindədir. Belə gözəl obyektlərin tikintisi də bu məqsədi
güdür. Əminəm ki, bu Olimpiya Mərkəzi qaxlıların xidmətində olacaqdır. Sizi bir daha salamlayıram və bu
hadisə münasibətilə təbrik edirəm.
XXX
Rayon idmançıları adından çıxış edən əlbəyaxa döyüş üzrə dünya çempionatının finalçısı Ramil
MƏMMƏDLİ Azərbaycan idmanın inkişafına, o cümlədən Qax rayonuna göstərdiyi diqqət və qayğıya görə
Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident! Qaxın ictimaiyyəti, gəncləri və idmançıları adından sizi
salamlayıram, “Rayonumuza xoş gəlmisiniz” deyirəm. Bu gün Qaxın gəncləri, idmançıları üçün tarixi bir
gündür. Rayonumuzda möhtəşəm Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilir. Ümumiyyətlə, son on ildə
ölkə həyatının bütün sahələrində olan inkişaf idmandan da yan keçməmişdir. Bu gün Azərbaycanımız
dünyada idman dövləti kimi tanınır və idmançılarımız ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda layiqincə təmsil edir,
bayrağımızı ən uca zirvələrə qaldıraraq himnimizi səsləndirirlər. Mən idmanın əlbəyaxa döyüş növü ilə
məşğul oluram və son on ildə dünyanın müxtəlif ölkələrində - İtaliyada, Macarıstanda, Rusiyada,
Ukraynada keçirilən dünya çempionatlarında çıxış etmişəm. Dünya çempionu, dünya çempionatının
mükafatçısı və finalçısı olmuşam. Bütün bunlar Sizin əməyinizdir, cənab Prezident. Bunlara nail olmaq
üçün Siz kömək göstərmisiniz. Elə açılışını etdiyimiz bu Olimpiya İdman Kompleksində də gələcəyin
Avropa, dünya və Olimpiya çempionları yetişəcək və ən əsası odur ki, bu kompleks gənclərimizin sağlam
ruhda böyüməsinə xidmət edəcəkdir. Bunun üçün Qaxın bütün gəncləri, bütün idmançıları adından Sizə
dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Möhtərəm cənab Prezident, ölkəmizin hər yerində tikinti-quruculuq işləri gedir və bu quruculuq
işləri Qax rayonundan da yan keçməmişdir. Bu gün rayonumuz gündən-günə gözəlləşir, böyüyür, abadlaşır.
Qaxın bütün yaşayış məntəqələrində tikinti-quruculuq işləri aparılır, əhalinin sosial problemləri həll olunur,
heç bir sakinimiz diqqətdən kənarda qalmır. Elə iştirakınızla rayonumuzda yeni su-kanalizasiya sisteminin
yeni layihə əsasında qurulması buna əyani sübutdur.
Cənab Prezident, Siz ən ağır günümüzdə belə bizi diqqətdən kənarda qoymursunuz. Elə bölgəmizdə
baş verən zəlzələdən dərhal sonra Sizin rayona gəlişiniz, zərərçəkən vətəndaşlarla görüşləriniz onlarda
psixoloji gərginliyi, qorxu hissini tamamilə aradan qaldırdı və onlar arxalarında güclü dövlətin və onun
qayğıkeş rəhbərinin dayandığına bir daha əmin oldular.
Möhtərəm cənab Prezident, Siz hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən hər bir qaxlının
layiqli həyat yaşaması üçün gözəl şərait yaratmısınız. Məhz bunun nəticəsidir ki, bu gün ölkədə Vətənini
sevən sağlam gənclik yetişir. Mən bu gənclərin və idmançıların adından Sizə demək istəyirəm: “Bu sağlam
gənclik bu gününü, sabahını və gələcəyini yalnız və yalnız Sizə bağlayır. Sizə möhkəm idman sağlamlığı
arzulayır, işlərinizdə uğurlar diləyirik”.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ ol. Uğurlarınız bizi daim sevindirir. Azərbaycan artıq dünyada
idman ölkəsi kimi tanınır və bütün beynəlxalq yarışlarda bizim bayrağımız qaldırılır. Bu yaxınlarda
Universiadada - tələbə idmançılar arasındakı beynəlxalq yarışda idmançılarımız 15-ci yerə layiq
görülmüşlər. Bu yarışlarda 200-ə yaxın ölkə iştirak etmişdir. On altı medal qazanmışıq. Olimpiya
Oyunlarında da Azərbaycan ən qabaqcıl ölkələr sırasındadır. İdman, əlbəttə ki, sağlamlıqdır. Eyni zamanda,
idman vətənpərvərlik hisslərini də gücləndirir, gənclərimiz vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alırlar və
almalıdırlar. Müstəqillik dövründə gənclərimiz yetişir. Bizim idman uğurlarımızı təmin edən idmançıların
böyük əksəriyyəti müstəqillik dövründə doğulmuşlar. Ancaq hamısı müstəqillik dövründə formalaşmışlar.
Müstəqilliyin üstünlüklərini hər bir Azərbaycan vətəndaşı görür. Bu, reallıqdır.
Mən keçən dəfə qeyd etmişəm, dəfələrlə demişəm və bir daha deyirəm ki, Azərbaycan tarixdə heç
vaxt, heç bir tarixi mərhələdə bu qədər güclü, bu qədər azad, bu qədər müstəqil olmamışdır. Müxtəlif tarixi
dövrlərdə bizim dövlətçiliyimiz də olub, digər rəmzlərimiz, dövlət atributları olub. Ancaq bugünkü
müstəqillik mütləq müstəqillikdir. Bu müstəqillik ən böyük sərvətimizdir, ən böyük nemətimizdir. Gənclər
də məhz bu ruhda tərbiyə almalıdır. Çünki gələcəkdə ölkəmizin taleyi onlardan asılı olacaqdır. Onların
biliyindən, vətənpərvərliyindən, Vətənə sədaqətindən asılı olacaqdır. Bizim nəsil, yaşlı nəsil, orta nəsil elə
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nümunə göstərməlidir ki, gənclər bu nümunəni götürüb gələcəkdə, bax, bu yolla getsinlər - müstəqillik yolu
ilə. Bir də ki, müstəqillik dövründə istər beynəlxalq aləmdə, istər iqtisadi sahədə o qədər böyük uğurlar əldə
edilib ki, hər bir vətəndaş haqlı olaraq qürur hissi keçirir.
Bütün bölgələrdə, bütün rayonlarda inkişaf gedir. Mən dəfələrlə bölgələrdə oluram. Bu, son on il
ərzində Qax rayonuna mənim altıncı səfərimdir. Çalışıram ki, hər bir rayonda bir neçə dəfə olum. Ona görə
ki, həm işlərə nəzarət olmalıdır, eyni zamanda, görülən işlərlə tanış olmalıyam. Bir də ki, mənim səfərlərim,
hesab edirəm ki, rayonda yaşayanlar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onlar da görürlər ki, diqqətdən
kənarda qalmırlar. Onlar daim diqqət mərkəzindədirlər. Hər bir yerdə inkişaf, quruculuq, abadlıq vardır.
Artıq bu meyllər o qədər güclüdür ki, indi rayonlar arasında sağlam rəqabət aparılır. Mən də bunun
tərəfdarıyam. Hər dəfə hər yerdə deyirəm ki, çalışın ən qabaqcıl yerlərə çıxın. Deyə bilərəm ki, Qaxda
aparılan quruculuq-abadlıq işləri rayonu ön plana çəkibdir. Siz də bunu bilirsiniz. Bu da sizin xidmətinizdir,
zəhmətinizdir.
Əlbəttə ki, dövlət büdcəsindən bundan sonra da lazımi vəsait ayrılacaqdır. Hesab edirəm ki, yaxın
gələcəkdə əsas infrastruktur layihələri tam şəkildə başa çatacaqdır. Su, kanalizasiya layihəsi artıq başa
çatmışdır. Qazlaşdırma da gedir. Ondan sonra kənd yollarının tikintisi, iş yerlərinin açılması. Hələ ki,
məktəb tikintisinə ehtiyac vardır. Qəzalı vəziyyətdə məktəblər yəqin ki, Qax rayonunda da vardır. Gələn il
qəbul ediləcək regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə üçüncü Dövlət Proqramı növbəti illər ərzində əsas
sənəd olacaqdır. Növbəti beşillik inkişaf proqramı da demək olar ki, hazırdır. Gələn ilin əvvəlində qəbul
ediləcəkdir. Bu proqram 2014-2018-ci illəri əhatə edəcəkdir. O proqramda hər rayonun, o cümlədən Qax
rayonunun qalan problemləri də öz həllini tapacaqdır. Biz də yəqin ki, sizlərlə bundan sonra tez-tez
görüşəcəyik. Çünki burada hələ açılışlar çox olacaqdır. Bir daha sizi salamlayıram.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
16 avqust 2013-cü il
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Qəbələ
2010, 27 fevral
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qəbələyə səfəri: Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini
ziyarət
➢ Prezident İlham Əliyev Qəbələdə “Gilan” piano fabrikinin açılışında iştirak etmişdir
➢ Qəbələdə meyvə-tərəvəz saxlamaq üçün soyuducu anbar tikilmişdir
➢ Yeni avtovağzal binası qəbələyə turist axınını gücləndirəcəkdir
➢ Qəbələdə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə inşa olunmuş uşaq bağçası açılmışdır
➢ Prezident İlham Əliyev Qəbələdə “Qafqaz-Park” Gənclik Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
➢ “Qafqaz Sahil” mehmanxana kompleksinin tikintisi ilə tanışlıq
➢ Prezident İlham Əliyev “Laza” yarımstansiyasının açılışında iştirak etmişdir
➢ Qəbələdə “Qafqaz Resort” mehmanxanasının yeni korpusu istifadəyə verilmişdir
➢ Qəbələdə “Fitnes” sağlamlıq mərkəzi istifadəyə verilmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Qəbələdə məcburi köçkünlər üçün salınmış məhəllədə olmuşdur
➢ Məcburi köçkünlər və Qəbələ rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
➢
➢
➢
➢

2010, 29 iyul
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qəbələ Rayonuna səfəri: Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini
ziyarət
Prezident İlham Əliyev Qəbələdəki “Gilan” konserv zavodunda yaradılan yeni istehsal sahələri ilə
tanış olmuşdur
Qəbələdə “Qafqaz Riverside” hoteli istifadəyə verilmişdir
Qəbələ ikinci Beynəlxalq musiqi festivalının təntənəli rəsmi açılişı olmuşdur: Prezident İlham Əliyev
mərasimdə iştirak etmişdir

2011, 17-18 noyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri: Qəbələdə
ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Nic qəsəbəsindəki 2 nömrəli tam orta məktəbin binası istifadəyə verilmişdir
➢ Sayca 32-ci Olimpiya İdman Kompleksi Qəbələdə açılmışdır
➢ Qəbələdə daha bir müəssisə - limonad zavodu işə başlamışdır
➢ Prezident İlham Əliyev Qəbələ şəhər məscidinin yeni binasının tikinti işləri ilə tanış olmuşdur
➢ Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir
➢ “Qəbələ” Futbol Klubunun stadion və təlim-məşq bazası kompleksində aparılan tikinti işləri ilə tanışlıq
➢ Qəbələ Cıdır Kompleksində tikinti işləri sürətlə aparılır
➢ Qəbələdə daha bir beşulduzlu otel - “Qafqaz Sport Hotel” açılmışdır
➢ Qəbələdə Beynəlxalq Aeroport açılmışdır mərasimdə: Prezident İlham Əliyev iştirak etmişdir
➢ Qəbələdə Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinə 36 yeni mənzilin orderləri verilmişdir
➢ Səfər başa çatdı
2012, 10 sentyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri: Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Qəbələdə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir
➢ Qəbələ Mədəniyyət Evinin yeni tikilmiş binasında son tamamlama işləri görülür
➢ Prezident İlham Əliyev Qəbələ Konqres Mərkəzində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur
➢ Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə tikilən Qəbələ şəhər məscidinin yeni binasında son tamamlama
işləri görülür
➢ Qəbələdə Karvansaray otel kompleksi tikilir
➢ Qəbələdə “Tufan” dağ-xizək yay-qış istirahət kompleksi inşa olunur: Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev tikintinin gedişi ilə tanış olmuşdur
2013, 28 fevral
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➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qəbələ rayonuna səfəri: Ümummilli lider Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət
➢ Prezident İlham Əliyev Qəbələ şəhər məscidinin yeni binasının açılışında iştirak etmişdir
➢ Qəbələ atıcılıq klubunun birinci mərhələsi istifadəyə verilmişdir
➢ Qəbələ Konqres Mərkəzində tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq
➢ “Tufan” Dağ-Xizək Yay-Qış İstirahət Kompleksi Qəbələyə turist axınını daha da gücləndirəcəkdir
➢ Prezident İlham Əliyev Qəbələ heyvandarlıq-südçülük kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
➢ Qəbələdə “Aspi Winery” üzüm emalı zavodu istismara verilmişdir
➢ Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzinin açılışı olmuşdur: Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak
etmişdir
2013, 14-15 avqust
Qəbələdə Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
“Aqro Kompleks Qəbələ” MMC-nin aqrar-sənaye kompleksi istifadəyə verilmişdir
Prezident İlham Əliyev Qəbələdə “Qafqaz Karvansaray” otel kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
Yenidən qurulan Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki avtomobil yolunun Qəbələ-Oğuz hissəsi istifadəyə
verilmişdir
➢ Qəbələdə Heydər Əliyev Konqres Mərkəzi istifadəyə verilmişdir
➢
➢
➢
➢
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qəbələyə səfəri
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(27 fevral 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 27-də Qəbələ rayonuna gəlmişdir.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı Qəbələ rayonunda da hərtərəfli inkişafa təkan
vermişdir. İstər rayon mərkəzi, istərsə də kənd və qəsəbələr müasir görkəm alır. Son illərdə Qəbələ
rayonunun da iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir. Rayonda 2009-cu ildə ümumi məhsul buraxılışı 2003-cü illə
müqayisədə 2,1 dəfə, sənaye məhsulu istehsalı 21 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsulları isə 2 dəfə artmışdır.
Həmin dövrdə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların məbləği 32 dəfə artaraq 23 milyon manatı
keçmişdir. Rayonda istehsal edilən sənaye məhsullarının 25 faizi xaricə ixrac olunur. 2003-2009-cu illərdə
rayondakı 451 müəssisədə 6483-ü daimi olmaqla, 8271 yeni iş yeri yaradılmışdır. Qəbələ rayonunun zəngin
turizm potensialının reallaşdırılması üçün dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən kompleks tədbirlər
həyata keçirilir.
Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Qəbələdə də təhsilin müasirləşdirilməsi, məktəblərin madditexniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər görülür. Heydər Əliyev Fondunun
təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı bu rayonda da hiss olunur. Fondun təşəbbüsü ilə Qəbələnin
Kiçik Əmili kəndində 280 şagird yeri olan orta məktəb binası inşa edilmişdir. Müasir avadanlıq və əyani
vəsaitlə təmin edilmiş binada 11 sinif otağı, idman zalı, kompyuter otağı vardır. Rayonda təhsil sektorunun
inkişafına göstərilən diqqətin nəticəsində Yenikənd kənd orta məktəbi üçün də təzə bina tikilmişdir. Hər
cür şəraiti olan binada 20 sinif otağı, 6 kabinet, kitabxana, kompyuter otağı, idman və akt zalları vardır.
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin rayon mərkəzində ucaldılmış abidəsini
ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu.
AZƏRTAC
2010, 27 fevral
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Prezident İlham Əliyev Qəbələdə “Gilan” piano fabrikinin açılışında iştirak etmişdir
(27 fevral 2010-cu il)
Fevraln 27-də Prezident İlham Əliyev Qəbələdə “Gilan” piano fabrikinin açılışında iştirak etmişdir.
Müəssisənin kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladı.
Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi və müəssisənin işi ilə yaxından tanış oldu.
Dövlətimizin başçısı müəssisədə istehsal olunan pianolara baxdı. Bakı Musiqi Akademiyasının
rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli müəssisənin ilk məhsulunu sınaqdan keçirdi.
Sonra dövlətimizin başçısı istehsal prosesini müşahidə etdi.
Məlumat verildi ki, ölkəmizdə sənayenin, xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafı diqqət
mərkəzindədir. Bu baxımdan ənənəvi istehsal sahələri ilə yanaşı, yeni istehsal müəssisələri də fəaliyyətə
başlayır. Qəbələ rayonunda inşa edilən “Gilan” piano fabriki də belə istehsal qurumlarından biridir.
Regionda analoqu olmayan və ən son beynəlxalq standartlara cavab verən fabrik inzibati bina və
istehsal sahəsindən ibarətdir. Pianolar sexlərdə yığılaraq, xüsusi avadanlıqla təchiz olunmuş 6 otaqda
köklənir və sazlanır. Fabrikdə ildə 1200-1500 piano istehsal ediləcəkdir. Hazırda burada 120 nəfər çalışır.
Müəssisə tam gücü ilə işləməyə başlayandan sonra işçilərin sayı 350-yə çatdırılacaqdır.
Fabrikin 150 nəfərlik yeməkxanası, sərgi salonu və yataqxanası vardır. Ərazidə əsaslı abadlıq işləri
aparılmışdır.
Prezident İlham Əliyevə müəssisədə istehsal olunmuş ilk piano hədiyyə edildi.
AZƏRTAC
2010, 27 fevral
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Qəbələdə meyvə-tərəvəz saxlamaq üçün soyuducu anbar tikilmişdir
(27 fevral 2010-cu il)
Fevralın 27-də Prezident İlham Əliyev Qəbələdə meyvə-tərəvəz saxlamaq üçün tikilmiş soyuducu
anbar ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, tikintisi 2008-2009-cu illərdə həyata keçirilmiş anbarın
ümumi sahəsi 7800 kvadratmetrdir. Üç hektar ərazini əhatə edən anbarda 5 min ton meyvə-tərəvəz
məhsulları saxlamaq mümkündür. İtaliya istehsalı olan avadanlığın quraşdırıldığı anbarda məhsulların
saxlanması xüsusi texnologiya ilə həyata keçirilir. Soyutma sistemi dispetçer məntəqəsindən idarə olunur
və anbarlara yığılan məhsulun xarab olmaması üçün xüsusi nəmləndirici proses həyata keçirilir. Hazırda
anbarda 50 nəfər işlə təmin olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev müəssisədəki meyvəçeşidləmə sexində də oldu. Diqqətə çatdırıldı ki,
burada quraşdırılan avadanlıq meyvələrin rənginə və ölçüsünə görə çeşidlənməsinə imkan verir.
Dövlətimizin başçısı sexi işə saldı.
Prezident İlham Əliyev “Gilan-Holdinq”in müxtəlif müəssisələrində istehsal olunan məhsulların
sərgisinə də baxdı. Bildirildi ki, 8 növ konyak, 14 növ şərab, 84 növ şirə istehsal edən bu müəssisələrin
məhsulları ölkəmizdən kənarda da kifayət qədər tanınır. Bundan başqa, “Gilan-Holdinq”in zeytundan
müxtəlif qida məhsulları hazırlayan, yeyinti məhsulları istehsal edən və süd emalı müəssisələri də vardır.
Bu müəssisələr hazırda MDB ölkələri də daxil olmaqla, 28 dövlətlə ticarət əməliyyatları aparır.
AZƏRTAC
2010, 27 fevral
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Yeni avtovağzal binası qəbələyə turist axınını gücləndirəcəkdir
(27 fevral 2010-cu il)
Fevralın 27-də Prezident İlham Əliyev Qəbələdə yeni avtovağzal binasının açılışında iştirak
etmişdir.
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və bina ilə yaxından tanış oldu.
Məlumat verildi ki, son dövrlərdə Qəbələdə tikilən infrastruktur obyektlərindən biri olan
ikimərtəbəli yeni avtovağzal binası 1,5 hektar ərazidə inşa edilmişdir. Zəruri xidmət sahələri ilə təmin
edilmiş binanın birinci mərtəbəsində kassalar, gözləmə və tibb otaqları, digər bölmələr vardır. Müasir
üslubda inşa edilən obyektin ikinci mərtəbəsində isə inzibati otaqlar yerləşir. Həyətdə geniş abadlıq işləri
görülmüş, yaşıllıq zolağı salınmış, ağaclar əkilmişdir.
Bildirildi ki, Qəbələdə nəqliyyat sahəsinin inkişafına ciddi təsir göstərəcək yeni avtovağzaldan
rayonun bütün kəndlərinə marşrutlar işləyəcəkdir. Həmçinin ölkədaxili istiqamətlərdə də yeni marşrutların
açılması planlaşdırılır. Bundan əlavə, Türkiyə, Rusiya və MDB-nin digər dövlətlərinə də avtobus reysləri
açılacaqdır. Bu, Qəbələ rayonuna turist axınının daha da artmasını təmin edəcəkdir.
Dövlətimizin başçısı avtovağzalın həyətində yeni avtobuslara baxdı, kollektivi təbrik etdi.
AZƏRTAC
2010, 27 fevral
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Qəbələdə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə inşa olunmuş uşaq bağçası açılmışdır
(27 fevral 2010-cu il)
Fevralın 27-də Prezident İlham Əliyev Qəbələdə uşaq bağçasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və uşaq bağçası ilə yaxından tanış oldu.
Bağçada ulu öndər Heydər Əliyevin uşaqlara diqqət və qayğısını əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır
Məlumat verildi ki, gənc nəslin təhsili və sağlamlığının qorunması Heydər Əliyev Fondunun
fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Fond ölkədə həyata keçirilən təhsil və səhiyyə islahatlarında
xüsusi fəallıq nümayiş etdirir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın bu sahədə
həyata keçirdiyi tədbirlər isə birbaşa genefondun qorunmasına, bu sahədə mövcud problemlərin əsaslı
həllinə yönəlmişdir. Heydər Əliyev Fondunun uşaqların sağlamlığının qorunması istiqamətində gördüyü
işlər cəmiyyətdə birmənalı olaraq razılıqla qarşılanır. İndi məktəbəqədər hazırlıq müəssisələrinin, uşaq
bağçalarının müasir standartlar səviyyəsində qurulması, onların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi də
Heydər Əliyev Fondunun diqqət mərkəzindədir. Qəbələdə Fondun təşəbbüsü ilə inşa edilən uşaq bağçası
da bu qəbildəndir.
Ümumi sahəsi 942 kvadratmetr olan ikimərtəbəli uşaq bağçası 70 yerlikdir. Bağçada balacaların
təlim-tərbiyəsi və istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Uşaq bağçasında yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, burada
xüsusi məşğələ otaqları fəaliyyət göstərir. Uşaqların dünyagörüşünü zənginləşdirmək üçün müxtəlif əyani
vəsaitlərdən istifadə edilir. Onların qidalanması da diqqət mərkəzində saxlanılır. Bina istilik sistemi ilə
təchiz edilmişdir.
Uşaqlar Vətənə həsr olunmuş şeirlər oxudular.
AZƏRTAC
2010, 27 fevral

50

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Prezident İlham Əliyev Qəbələdə “Qafqaz-Park” Gənclik Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir
(27 fevral 2010-cu il)
Fevralın 27-də Prezident İlham Əliyev Qəbələdə “Qafqaz-Park” Gənclik Mərkəzinin açılışında
iştirak etmişdir.
Açılışı bildirən lenti kəsən dövlətimizin başçısı əvvəlcə 900 kvadratmetr sahəsi olan süni buz
meydançası ilə tanış oldu. Müasir standartlara uyğun qurulan bu meydança yerli əhalinin və turistlərin
marağına səbəb olmuşdur.
Parkın ərazisini gəzən Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 16 hektar olan
parkda müxtəlif iaşə obyektləri, üzgüçülük hovuzları, süni göllər, kafelər, uşaq əyləncə mərkəzləri inşa
olunmuşdur. Ərazidə müxtəlif dekorativ ağac, kol və güllərdən ibarət yaşıllıq salınmış, orijinal fəvvarələr,
müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. Mərkəzdə 150 nəfər işlə təmin olunacaqdır.
AZƏRTAC
2010, 27 fevral
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“Qafqaz Sahil” mehmanxana kompleksinin tikintisi ilə tanışlıq
(27 fevral 2010-cu il)
Fevralın 27-də Prezident İlham Əliyev Qəbələyə səfəri çərçivəsində “Qafqaz Sahil” mehmanxana
kompleksinin tikintisi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı mehmanxananın eskizlərinə baxdı.
Məlumat verildi ki, böyük turizm imkanlarına malik Qəbələdə yeni obyektlərdən olan “Qafqaz
Sahil” mehmanxana kompleksi yeddimərtəbəli əsas binadan və 38 kottecdən ibarətdir. Ümumi sahəsi
21 min 600 kvadratmetr olan binada 123 nömrə olacaqdır. Onlardan 100-ü standart, 18-i syutdur.
Nömrələrdən 5-i isə xüsusi qonaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kompleksdə 3 konfrans zalı, 2 restoran
fəaliyyət göstərəcəkdir. Bundan əlavə, açıq və qapalı hovuzlar da qonaqların ixtiyarına veriləcəkdir.
Müasir standartlara uyğun tikilən kompleks bölgədə turizmin inkişafına böyük töhfə verəcəkdir.
Dövlətimizin başçısı inşaat işləri ilə bağlı tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2010, 27 fevral
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Prezident İlham Əliyev “Laza” yarımstansiyasının açılışında iştirak etmişdir
(27 fevral 2010-cu il)
Fevralın 27-də Prezident İlham Əliyev Qəbələdəki “Laza” yarımstansiyasının açılışında iştirak
etmişdir.
“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Etibar Pirverdiyev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, 110
kilovoltluq “Laza” yarımstansiyası ölkənin energetika sisteminin paylayıcı və ötürücü şəbəkəsinin yenidən
qurulması, müasirləşdirilməsi işləri çərçivəsində tikilmişdir. Sahəsi 1,5 hektar olan yarımstansiyada inşaat
işlərinə 2008-ci ilin dekabr ayında başlanmışdır. Yarımstansiyanın layihəsi “Azərenerji”nin daxili
imkanları hesabına maliyyələşdirilmişdir. Ərazidə geniş miqyasda abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmış,
transformatorlar üçün təmir meydançaları tikilmiş, daxili yollar çəkilmişdir. Laza-Qəbələ yolundan
yarımstansiyaya bir kilometrə qədər asfalt yol salınmışdır.
Rayon üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən yarımstansiya Qəbələ şəhərini, “Qafqaz” turizm
kompleksini, Laza və Durca kəndlərini, eləcə də bir sıra obyektləri elektrik enerjisi ilə təmin edəcək,
həmçinin enerjinin ötürülməsi və paylaşdırılması sistemlərinin etibarlı və sabit işləməsinə imkan
verəcəkdir. Yarımstansiyanın qidalandırılması üçün “Qəbələ” yarımstansiyasından hər birinin uzunluğu 6
kilometrdən çox olan 110 kilovoltluq iki hava xətti çəkilmişdir.
Bildirildi ki, 12 çıxış xəttinə malik “Laza” yarımstansiyasında hər birinin gücü 16 meqavoltamper
olan iki transformator quraşdırılmışdır. Yarımstansiyada quraşdırılacaq avadanlıq İsveçrənin ABB şirkətinə
məxsusdur.
Prezident İlham Əliyev paylayıcı qovşaq bölməsində oldu, dispetçer məntəqəsində yarımstansiyanı
işə saldı.
Dövlətimizin başçısı yarımstansiyanın kollektivini təbrik etdi, onlara uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2010, 27 fevral
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Qəbələdə “Qafqaz Resort” mehmanxanasının yeni korpusu istifadəyə verilmişdir
(27 fevral 2010-cu il)
Prezident İlham Əliyev fevralın 27-də Qəbələdə “Qafqaz Resort” mehmanxanasının yeni
korpusunun açılışında iştirak etmişdir.
Bildirildi ki, 6 mərtəbəli yeni korpus 60 otaqdan ibarətdir. Onlardan 36-sı standart, 23-ü lüks nömrə,
biri isə xüsusi qonaqlar üçündür.
Binada restoran, kafe və bar fəaliyyət göstərir. Korpusda internet xidməti təşkil edilmişdir.
Yeni korpusla yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyev yaradılmış şəraiti yüksək
qiymətləndirmişdir.
AZƏRTAC
2010, 27 fevral
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Qəbələdə “Fitnes” sağlamlıq mərkəzi istifadəyə verilmişdir
(27 fevral 2010-cu il)
Fevralın 27-də Prezident İlham Əliyev Qəbələdə “Fitnes” sağlamlıq mərkəzinin açılışında iştirak
etmişdir.
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və mərkəz ilə yaxından tanış oldu.
Məlumat verildi ki, 5 hektar ərazidə müasir üslubda inşa edilmiş bu mərkəz istirahətlə yanaşı,
turistlərin müayinə və müalicəsinə də xidmət edir. Burada 700 yerlik amfiteatr, kinozal, saunalar, SPA
kabinetləri, hidromasaj otaqları, müalicə vannaları fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə, həmçinin 8 yolluq boulinq
zalı, reytbol, stolüstü oyun masaları və digər idman qurğuları da quraşdırılmışdır. Uşaqlar üçün xüsusi
üzgüçülük hovuzları tikilmiş, uşaq klubu yaradılmışdır.
“Fitnes” sağlamlıq mərkəzində eyni vaxtda 300 qonağın istirahət etməsi üçün imkan vardır. Onların
xidmətində 80 nəfərlik heyət dayanacaqdır.
Prezident İlham Əliyev mərkəzin ayrı-ayrı bölmələrinə, kinozala baxdı, açıq konsert salonunda
rayonun uşaq və yeniyetmələrdən ibarət xalq çalğı alətləri ansamblının ifasında “Koroğlu” operasından
“Cəngi”yə qulaq asdı.
AZƏRTAC
2010, 27 fevral
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Prezident İlham Əliyev Qəbələdə məcburi köçkünlər üçün salınmış məhəllədə olmuşdur
(27 fevral 2010-cu il)
Fevralın 27-də Prezident İlham Əliyev Qəbələnin Zarağan kəndində məcburi köçkünlər üçün
salınmış məhəllədə olmuşdur.
Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli
Həsənov məlumat verdi ki, “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il 31 oktyabr tarixli
Sərəncamı ilə edilmiş Əlavələrə uyğun olaraq Qəbələ rayonunun Zarağan bələdiyyəsi ərazisində məcburi
köçkün ailələri üçün məhəllə salınmışdır. Məhəllənin tikintisinə 2008-ci ilin oktyabrında başlanmış və
inşaat işləri cari ilin fevralında yekunlaşdırılmışdır. Rayondakı “Qafqaz” turizm bazası və “Lalə” sağlamlıq
mərkəzində müvəqqəti məskunlaşan 155 məcburi köçkün ailəsi üçün nəzərdə tutulan və 4 hektar sahəni
əhatə edən məhəllədə beşmərtəbəli 2 yaşayış binası və 188 şagird yeri olan məktəb binası tikilmişdir.
Beşmərtəbəli binalardan biri 80, digəri isə 75 mənzillidir. Ümumi sahəsi 10 min 946 kvadratmetr olan
yaşayış binalarında 30 birotaqlı, 70 ikiotaqlı və 55 üçotaqlı mənzil vardır. Məhəllənin su, elektrik enerjisi
və qaz təchizatı üçün müvafiq şəbəkələr yaradılmışdır. Buraya uzunluğu 2 kilometrdən çox olan qaz xətti
çəkilmiş, həmçinin 4 artezian quyusu qazılmış, 1,4 kilometr uzunluğunda su xətti istifadəyə verilmişdir.
Məhəllədə kanalizasiya şəbəkəsi, istilik sistemi yaradılmış, əraziyə asfalt-beton örtük salınmış, abadlıq və
yaşıllaşdırma işləri görülmüşdür.
Prezident İlham Əliyev mənzillərdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
AZƏRTAC
2010, 27 fevral
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Məcburi köçkünlər və Qəbələ rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(27 fevral 2010-cu il)
Prezident İlham Əliyev fevralın 27-də Qəbələdə məcburi köçkünlər və rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Prezident İlham ƏLİYEV yeni mənzil alan məcburi köçkünləri təbrik edərək dedi:
- Mən sizi ürəkdən salamlayıram və məcburi köçkünləri yeni gözəl evlərin istifadəyə verilməsi
münasibətilə təbrik edirəm. Siz bu evlərdə rahat yaşayın, yaxşı yaşayın. Siz uzun illərdir ki, turbazada,
pioner düşərgəsində çətin, ağır vəziyyətdə yaşayırsınız. Amma artıq bu gündən yaxşı, gözəl şəraitdə
yaşayacaqsınız. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti məcburi köçkünlərin yaşayış
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və onların məşğulluğunun artırılması üçün çox böyük işlər görür. Dövlət
Proqramı qəbul edilibdir və ilk mərhələdə ən ağır vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımızın problemləri həll
olundu. Artıq Azərbaycanda bir dənə də olsun çadır şəhərciyi yoxdur. İndiki mərhələdə digər yerlərdə
yararsız binalarda yaşayan soydaşlarımızın problemləri həll olunmalıdır.
Qəbələ rayonunda bu proses gedir və demək olar ki, ölkəmizin müxtəlif yerlərində biz bu işlərə
başlamışıq. Bakıda, digər rayon mərkəzlərində məcburi köçkünlər üçün çoxmərtəbəli evlər tikilir. Burada
yaşayış şəraiti yaxşıdır və əminəm ki, siz bu evlərdə rahat yaşayacaqsınız. Ancaq əsas məsələ ondan
ibarətdir ki, siz öz doğma torpaqlarınıza qayıdasınız. Budur əsas məsələ. Görülən bu tədbirlər və ayrılan
böyük vəsaitlər müvəqqəti xarakter daşıyır ki, biz məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdıraq,
sizin həyatınızı yüngülləşdirək. Ancaq əsas məsələ öz həllini tapmalıdır.
Biz, bütün Azərbaycan xalqı dünən böyük faciənin ildönümünü qeyd etdik. Azərbaycan xalqına
qarşı ermənilər tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımı yaddaşımızdan heç vaxt silinməyəcəkdir. İnsanlığa
qarşı o qanlı cinayət artıq bütün dünya tərəfindən tanınır və bizim səylərimiz, Azərbaycan dövlətinin,
ictimai təşkilatların, diaspor təşkilatlarının, gənclərin, xaricdə yaşayan tələbələrin səyləri nəticəsində artıq
bütün dünya bunu bilir. Baxmayaraq ki, müharibənin ilk illərində erməni təbliğatı bu məsələni ört-basdır
etmək üçün böyük səylər göstərmişdi və deyə bilərəm ki, müəyyən uğurlar da əldə edə bilmişdi. Bizim
təbliğat imkanlarımız çox məhdud idi. Erməni diasporu və onların dünyadakı havadarları tarixi həqiqəti
təhrif etməklə, demək olar ki, Xocalı həqiqətlərini gizlətmişdilər. Ancaq bu gün bütün dünya bilir və dünən
dünyanın müxtəlif yerlərində yüksək səviyyədə keçirilən tədbirlər və o tədbirlərdə müxtəlif ölkələrin
dövlət, hökumət və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı onu göstərir ki, artıq biz bu faciə ilə bağlı bütün
həqiqətləri dünya birliyinə çatdıra bilmişik.
Ancaq bu, hələ işin birinci mərhələsidir. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımında
iştirak etmiş cinayətkarlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsunlar. Əminəm ki, o gün gələcək və Azərbaycan
xalqının qanına əli batmış bütün cinayətkarlar, bütün quldurlar cəzalarını alacaqlar. O ki qaldı, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə, Azərbaycan öz səylərini davam etdirəcəkdir. Biz
çalışırıq və çalışmalıyıq, ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirək, gücləndirək ki, danışıqlarda, ümumiyyətlə,
Ermənistanla qarşıdurmada mövqelərimiz daha da güclənsin. Beynəlxalq müstəvidə buna nail ola bilmişik.
Beynəlxalq hüquq bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. Beynəlxalq təşkilatlar məsələnin ərazi bütövlüyü
və beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll olunmasını təsdiqləyir. Bunu təsdiqləyən çoxsaylı beynəlxalq
sənədlər vardır. Ancaq əfsuslar olsun ki, bütün bu səylərə baxmayaraq, məsələ öz həllini tapmır. Çünki
qarşı tərəf – Ermənistan tərəfi məsələni uzatmaq istəyir. Status-kvo vəziyyətini saxlamaq istəyir və
yaranmış vəziyyəti qanuniləşdirmək istəyir. Biz buna heç vaxt imkan verə bilmərik. Öz siyasi və diplomatik
səylərimizi istənilən müstəvidə, istənilən formada davam etdirəcəyik. Həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm
ikitərəfli münasibətlərdə bu məsələ daim gündəlikdədir.
Məsələ ilə məşğul olan həmsədr ölkələrin rəhbərləri ilə də mənim çoxsaylı görüşlərim olubdur. Bu
görüşlər əsnasında Azərbaycanın haqlı mövqeyi daim vurğulanıbdır. Yəni, artıq bütün dünya bilir ki,
Azərbaycan torpaqları işğal olunub, işğalçı dövlət işğal edilmiş torpaqlardan çıxmaq istəmir və məsələni
uzatmaq istəyir. Biz isə buna heç cür imkan verə bilmərik. Biz istəyirik ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun,
biz istəmirik ki, müharibə yenidən başlasın. Ancaq eyni zamanda, özümüzü gücləndiririk, ölkəmizin hərbiiqtisadi potensialını gücləndiririk və hər an torpaqlarımızı istənilən yolla düşməndən azad etmək üçün hazır
olmalıyıq. Bunu etmək üçün bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan güclü olmalıdır. Bugünkü dünyanın
müxtəlif yerlərində baş vermiş hadisələr onu göstərir ki, güc amili həlledici rol oynayır.
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Beynəlxalq hüquq normaları əlbəttə ki, böyük əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan müstəqil, suveren ölkə
kimi istəyir ki, bütün məsələlər qanun çərçivəsində, dünyada qəbul edilmiş normalar əsasında həll olunsun.
Əgər bu beynəlxalq qanun normaları pozulursa, onda demək olar ki, dünya birliyinin beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində fəaliyyətini tənzimləyən mexanizmlər işləmir. Əgər dünyanın ən böyük, ən mötəbər təşkilatı
- BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının, bu da BMT-nin ən vacib orqanıdır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul edilmiş 4 qətnaməsi icra edilmirsə, onda hansı beynəlxalq hüquq
normalarından danışmaq olar.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının dünyanın aparıcı ölkələri olan 5 daimi üzvü vardır. Onlardan üçü
Minsk qrupunun həmsədrləridir. Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri, eyni zamanda, əlbəttə ki, bütün BMT
üçün əsas olmalıdır. Ancaq bu qətnamələrin qəbul edilməsində daimi üzvlər aparıcı rol oynayır. Daimi
üzvlər istənilən qərara veto qoya bilərlər, yəni bu qərar onların qərarıdır. Nə üçün təxminən 20 il keçəndən
sonra bu qərarlar icra olunmur?! Nə üçün işğalçı dövlətə ciddi xəbərdarlıq edilmir?! Nə üçün onlar təcrid
olunmur?! Axı, onlar bütün beynəlxalq normaları pozublar, müharibə cinayətləri törədiblər. Xocalı
soyqırımını törədiblər. Yüzlərlə günahsız Azərbaycan vətəndaşı həlak olub, vəhşicəsinə öldürülüb. Amma
buna heç kim məsuliyyət daşımır. Müharibə cinayətkarları dünyanı sərbəst gəzirlər, onlar üçün şərait
yaradılır. Onlar müxtəlif paytaxtlarda qəbul edilir. Onlar müharibə cinayətkarlarıdır. Biz görürük ki, bəzi
başqa yerlərdə müharibə zamanı törədilmiş cinayətlərə görə quldurlar, cinayətkarlar beynəlxalq
məhkəmələrə cəlb olunur, onlar ədalət qarşısında cavab verirlər.
Amma, erməni quldurlarının sanki bir immuniteti vardır. Bu, ədalətsizlikdir, bu, ikili standartlardır.
Bu vəziyyət dözülməzdir.
Biz bilirik ki, dünyada erməni lobbisinin imkanları, o cümlədən maliyyə imkanları vardır. Onlar
müxtəlif ölkələrdə bəzi riyakar və rüşvətxor siyasətçiləri də ələ alıblar. Onlara pul verməklə, müxtəlif
imtiyazlar yaratmaqla və o insanlardan istifadə edib öz mövqelərini möhkəmləndirməyə çalışırlar. Biz isə
istəyirik ki, məsələ ədalətli, beynəlxalq hüquq əsasında həll olunsun. Bizim heç bir başqa ölkəyə ərazi
iddiamız yoxdur. Halbuki bugünkü Ermənistan əzəli Azərbaycan torpağında yaradılmışdır. Buna
baxmayaraq, bizim heç kimə qarşı ərazi iddiamız yoxdur. Biz istəyirik ki, bizim torpaqlarımız, qanuni
torpaqlarımız, əzəli torpaqlarımız beynəlxalq birlik tərəfindən Azərbaycan torpaqları kimi tanınan
torpaqlarımız, qayıtsın. Bizim vətəndaşlarımız, siz oraya qayıdasınız. Öz doğma torpağınıza qayıdasınız.
Bizim istəyimiz budur.
Bir tərəfdən bizə deyilir ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Biz də bunun tərəfdarıyıq. Amma heç
kim unutmamalıdır ki, ermənilər o torpaqları sülh yolu ilə zəbt etməyiblər. Bizim torpaqlarımız müharibə
yolu ilə, başqa ölkələrin dəstəyi ilə işğal olunubdur. Baxmayaraq ki, o hadisələrdən artıq 20 ilə yaxın vaxt
keçir, bunu heç kim unutmamalıdır. Azərbaycan vətəndaşları, gənclər, gənc nəsil bunu daim yadda
saxlamalıdır. Yəni, ermənilər bunu zor gücü ilə ediblərsə, bizə nə üçün daim tövsiyə edilir ki, sülh yolu ilə
həll olunsun. Mən bir daha demək istəyirəm ki, heç kim müharibə istəmir. Kim istəyər ki, indi müharibə
olsun. Ancaq biz bu dözülməz vəziyyətlə nə qədər barışmalıyıq?! Nə qədər dünya ictimaiyyəti və bu məsələ
ilə məşğul olan tərəflər belə təmkinli mövqedə olacaqlar?!
Biz yaranmış bu vəziyyətlə barışa bilmərik. Status-kvo bizi qane etmir. Status-kvo dəyişməlidir və
ədalətli dəyişməlidir. Erməni işğalçı qüvvələri bütün torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. Ondan
sonra sülh və əməkdaşlıq yarana bilər. Bizim prinsipial mövqeyimiz bundan ibarətdir. Bu məsələ
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əsasında öz həllini tapmalıdır və tapacaqdır. Sadəcə olaraq, biz istəyirik ki,
bu, tezliklə olsun və ermənilər öz xoşu ilə işğal edilmiş torpaqlardan çıxsın. Bunu etmək üçün bir daha
demək istəyirəm ki, biz güclü olmalıyıq. Dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, kim güclüdürsə, o da
haqlıdır. Əfsuslar olsun ki, belədir. Amma bu, həqiqətdir və biz bu real dünyada yaşayırıq, biz virtual
dünyada yaşamırıq. Hamı istəyər ki, qanunlar, beynəlxalq hüquq normaları işləsin, ədalət olsun. Ancaq biz
bunu görmürük. Biz bu münaqişənin timsalında görürük ki, ədalətsizlik 20 ilə yaxındır davam edir və nə
qədər də davam edəcək. Ona görə güclü olmaq üçün biz bütün imkanlarımızı səfərbər etməliyik. İqtisadi
inkişafımızı daha da gücləndirməliyik. Baxmayaraq ki, bu gün Azərbaycan dünya miqyasında ən sürətlə
inkişaf edən ölkədir. 2009-cu ilin yekunlarına görə dünya miqyasında bütün ölkələr arasında iqtisadi
cəhətdən ən sürətlə inkişaf edən ölkə Azərbaycandır. Biz iqtisadi imkanlarımızı daha da gücləndirməliyik.
Görülən bütün işlər bu məqsədi güdür.
Hərbi quruculuq, ordu quruculuğu daha da sürətlə getməlidir. Çox işlər görülüb, amma hələ də çox
işlər görülməlidir. Bu məqsədlə bizim bütün proqramlarımız icra edilir. O cümlədən regional inkişaf
proqramı və bütün regionlarda gedən quruculuq işləri əlbəttə ki, ölkəmizi gücləndirir. Bu istiqamətdə əlavə
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tədbirlər görüləcəkdir. Mən şübhə etmirəm ki, Azərbaycan uğurlu inkişafını 2010-cu ildə də davam
etdirəcəkdir. Qarşıda duran bütün vəzifələr icra ediləcək və ölkə qarşısında duran iqtisadi və sosial
problemlər öz həllini tezliklə tapacaqdır.
Biz Azərbaycanın son illərdəki inkişafını Qəbələ rayonunun timsalında da çox əyani şəkildə
görürük. Qəbələ sözün əsl mənasında sürətlə inkişaf edir, böyük quruculuq, abadlıq işləri aparılır. Hər dəfə
Qəbələdə olanda, yenilikləri görəndə çox sevinirəm. Şəhər abadlaşır, müxtəlif tədbirlər görülür. Bu gün,
misal üçün, artıq bir neçə tədbirdə iştirak etmişəm. Qəbələdə ən yüksək standartlara cavab verən piano
fabriki istifadəyə verilibdir. Bu, çox böyük bir hadisədir və onu göstərir ki, Azərbaycanın inkişafına xarici
və yerli investorlarda böyük inam vardır. Bu gün avtovağzalın açılışında iştirak etdim. Ondan sonra kənd
təsərrüfatı ilə bağlı yeni yaradılmış müəssisələrlə tanış oldum. Qəbələnin, bildiyiniz kimi, çox böyük turizm
potensialı vardır. Artıq bu potensialdan çox səmərəli şəkildə istifadə olunur. Mən hər dəfə Qəbələdə olarkən
bu məsələni xüsusilə vurğulayıram ki, gözəl təbiəti, zəngin tarixi və təbii imkanları Qəbələnin beynəlxalq
turizm mərkəzinə çevrilməsində çox mühüm rol oynamalıdır və bu gün bunu görürük. Qəbələdə beşulduzlu
otellər, otel kompleksləri, sağlamlıq mərkəzləri, uşaq parkları yaradılır. Yəni turizm infrastrukturunun
inkişafı üçün çox böyük işlər görülür və Qəbələ dünya miqyasında turizm mərkəzlərindən birinə
çevrilməlidir. Bunu etmək üçün bir daha demək istəyirəm ki, həm təbii şərait, həm də ki, artıq infrastruktur
vardır. Bakı-Qəbələ yolu - artıq onun bir hissəsi tikilib. Bakı-Şamaxı yolu artıq bütün dünya standartlarına
cavab verir. Ondan sonra Şamaxı-İsmayıllı, İsmayıllı-Qəbələ, Qəbələ-Balakən yolu da tikiləcəkdir.
Beləliklə, turizmin inkişafı üçün vacib olan yol infrastrukturu tamamilə yeniləşəcəkdir. Qəbələnin içməli
su, kanalizasiya problemləri öz həllini tapmaqdadır. Artıq böyük layihə də icra olunmağa başlamışdır və
Qəbələnin bütün içməli su, kanalizasiya problemi iki il ərzində həllini tapmalıdır. Elektrik enerjisi ilə
təchizat yaxşılaşdırılacaqdır. Bu gün yeni yarımstansiyanın açılışında iştirak edəcəyəm. Qazlaşdırma
prosesi sürətlə gedir, sosial obyektlər - uşaq bağçaları, məktəblər tikilir. Yəni rayonun inkişafı üçün bütün
lazımi tədbirlər görülür. Bunun nəticəsidir ki, son altı il ərzində Qəbələnin iqtisadiyyatı təxminən 4 dəfə
artıb. Böyük bir nailiyyətdir və göstəricidir. Ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, bu, təkcə statistik rəqəmlərlə
ölçülmür, eyni zamanda, burada gedən abadlıq-quruculuq işlərini hər bir vətəndaş öz gözü ilə görə bilər.
Mən görülən bütün bu işlərlə bağlı müsbət rəyimi bildirmək istəyirəm. Qəbələlilərə yeni uğurlar
arzulamaq istəyirəm və bilin ki, Qəbələni müasir, gözəl turizm mərkəzinə çevirmək üçün əlavə tədbirlər də
hazırlanır və o da tezliklə reallaşacaqdır.
Sizi isə, əziz soydaşlarım, bu evlərin istifadəyə verilməsi münasibətilə bir daha təbrik edirəm.
Burada yeni bir ev də tikiləcək, məktəb də artıq tikilməkdədir. Yəni, müvəqqəti olsa da, burada yaşamaq
üçün bütün şərait vardır. Mən əminəm ki, gün gələcək və biz yeni gözəl evlərin tikintisini işğaldan azad
ediləcək torpaqlarda qeyd edəcəyik.
Yeni mənzil alanlar adından çıxış edən Şuşa rayonundan məcburi köçkün Əhəd HƏSƏNOV dedi:
- Cənab Prezident, Qəbələ rayonunda məskunlaşmış 598 məcburi köçkün ailəsi adından Sizi
salamlayırıq. Vaxtınızı ayırıb biz köçkünlərlə bu gün görüş keçirdiyinizə görə Sizə böyük
minnətdarlığımızı bildiririk.
Mən tarixi heç vaxt yaddaşımdan silinməyən ulu öndərimizin belə bir müdrik kəlamını bu gün
xatırlatmaq istəyirəm. Hələ vaxtilə, 1993-cü ildə ulu öndərimiz demişdi: “Vaxt gələcək Azərbaycan bütün
dünyaya günəş kimi doğacaqdır”. Bəli, ulu öndərimiz tərəfindən deyilən deyim artıq bu gün reallıqdır.
Günəşli Azərbaycanımız dünyanın bütün ölkələrinə nur saçır. Dünyanın qabaqcıl ölkələri bu gün
Azərbaycan dövləti, onun Prezidenti ilə hesablaşır. Sizin dediyiniz kimi, Azərbaycan elə inkişaf etməlidir
ki, gələcəkdə dünyanın zəngin və qüdrətli dövlətinə çevrilsin. Bu gün inamla, fəxrlə deyə bilərik ki, bəli,
cənab Prezident, məhz, Sizin gərgin əməyinizin, fəaliyyətinizin nəticəsində müstəqil Azərbaycanımız
beynəlxalq aləmdə qüdrətli bir dövlətə çevrilmişdir. Azərbaycan xalqı tam inamla əmindir ki, onun
gələcəyi, onun dövlətçilik taleyi etibarlı əllərdədir.
Biz 18 ilə yaxındır ki, bu gözəl diyarda, Qəbələdə məskunlaşmışıq. O gündən bu günə, - icazənizlə
bir məqamdır, mən bütün mehriban qəbələlilərə çatdırmaq istəyirəm, bugünkü məqamdan istifadə edib
deyirəm, - həmişə çətin günümüzdə bizə dayaq olublar. Odur ki, bütün zəhmət adamlarına, qəbələlilərə
məcburi köçkünlər adından minnətdarlığımızı bildiririk.
Qaldı ki, bu gözəl, yaraşıqlı, müasir tələblərə cavab verən binaya, onu bu gün 152 ailəyə
bağışlayırsınız. Bunun özü, - sözlə ifadə etmək çətindir, - biz köçkünlərə dövlətimizin böyük qayğısının
təzahürüdür. Ancaq biz belə rahat otaqlarda yaşamaqla, çox gözəl açıqladınız, cənab Prezidentimiz, əmin
olun ki, heç də bununla kifayətlənmək arzusunda deyilik. Bütün məcburi köçkünlərin yeganə arzusu işğal
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altında olan torpaqlarımıza qayıtmaqdır. Biz gecəli-gündüzlü qəlbimizi yaralayan, bizi rahat buraxmayan
ana torpağımıza qayıdacağıq. Biz buna varlığımız kimi əminik. Ona görə ki, belə müdrik, ulu öndərimizin
sadiq siyasi davamçısı olan cənab Prezidentimiz İlham Əliyev kimi liderimiz, şəxsiyyətimiz vardır.
Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, doğrudan da Ulu Tanrımız bizim Azərbaycana böyük bir
xoşbəxtlik də qismət edibdir. Cənab Prezident Siz, həm də Azərbaycanımızın birinci xanımı, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım kimi bir şəxsiyyətlə düşmənlərimizə qarşı birgə mübarizə
aparırsınız. Mehriban xanımı da ürəkdən alqışlayırıq. Təkcə Sizin ikinizlə yekunlaşmır. Hamıya məlumdur
ki, Sizin gənc övladınız Leyla xanım Əliyeva, - bu günlərdə mətbuatda, televiziyada biz gördük, buna
fərəhlənirik, buna qəlbimiz coşur, - Xocalı fəryadını bütün dünyaya yaydı. Bax, görülən işlərin hamısı son
nəticədə bunlarla ölçülməlidir.
Mən əminəm ki, doğma yurdumuz, - Kəlbəcərimiz, Şuşamız, Ağdamımız, bütün işğal altında olan
rayonlarımız azad olunacaqdır. Biz çal-çağır dövrlərimizi o diyarda yaşadacağıq. Mənim ən böyük arzum
budur ki, tarixi abidələr şəhəri olan, gözəl təbiətinə görə seçilən Kəlbəcərimiz, Qarabağın zümrüd tacı olan
doğma Şuşamız işğaldan azad edilsin, üçrəngli bayrağımız Şuşada dalğalansın. Cənab Prezident, arzumuz
budur ki, o torpaqlarda yeni binaların, abidələrin açılışında şəxsən Sizinlə və Sizin bütün ailə üzvlərinizlə,
respublikamızın qabaqcıl ziyalıları ilə birlikdə iştirak edək. Ulu Tanrı Sizi qorusun. Allahdan arzum budur.
Sözümü yekunlaşdırmaq istəyirəm. Amma qəlbim doludur, çünki hörmətli Prezidentimizin
qarşısında çıxış etmək mənim üçün, bütün məcburi köçkünlər, bütün vətəndaşlar üçün şərəfdir. Hər bir
Azərbaycan vətəndaşı dərk edir ki, müstəqil Azərbaycan Respublikamızın qüdrətli dövlətə çevrilməsi
işində, torpaqlarımızın erməni işğalından azad edilməsi uğrunda mübarizədə ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev siyasi kursunun layiqli və cəsarətli davamçısı cənab Prezident İlham Əliyevə öz əməli
fəaliyyətimizlə dayaq olmalıyıq. Respublikamızda bu gün reallıq, durum bax belədir. Dövlətimiz,
Prezidentimiz xalqa, xalqımız isə dövlətimizə, Prezidentimizə arxa və dayaqdır. Ulu Tanrı həmişə Sizə yar
olsun.
Qəbələ sakini Şirin ŞİRİNOV dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi:
- Cənab Prezident, icazə verin mən də qəbələlilər adından Sizi Azərbaycanın bu gözəl diyarında
salamlayım və Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyim. Sizin Qəbələyə hər gəlişiniz bizim üçün böyük bayram olur,
Qəbələnin inkişafında yeni mərhələ açılır. Bizim gözəl Qəbələmiz gündən-günə inkişaf edir. 2008-ci ildəki
gəlişinizdən keçən bu az dövrdə Qəbələ tanınmaz dərəcədə inkişaf edib. İndi burada istifadəyə verilən
obyektlərin sayı da durmadan artır. Bütün bunların hamısı Sizin bizə göstərdiyiniz böyük diqqət və qayğının
nəticəsidir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Sizin apardığınız düzgün siyasət nəticəsində bu gün
Azərbaycanımız regionda həyata keçirilən ən irimiqyaslı layihələrin əsas təşkilatçısı və iştirakçısıdır. O
cümlədən respublikamızın rayonları da, bölgələri də durmadan inkişaf edir. Qeyd etdiyiniz kimi, Qəbələ də
inkişaf edən bu bölgələrin içərisində öndə gedən rayonlardan biridir.
Ulu öndərimiz Qəbələnin ecazkar gözəlliyinə çox böyük diqqət verirdi. Onu dünyanın ən yaxşı
inkişaf etmiş turizm diyarları ilə, İsveçrə ilə müqayisə edirdi və bizə tövsiyə edirdi ki, bu gözəlliyi qoruyaq,
zənginləşdirək, gələcəkdə Qəbələni turizmdə yaxşı inkişaf etmiş istirahət guşələrindən birinə çevirək. Ulu
öndərimizin bu tövsiyəsi bu gün Sizin rəhbərliyiniz altında çox böyük müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir və
biz buna çox sevinirik.
Qəbələ kompleks şəkildə inkişaf edir. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, bugünkü Qəbələ yeni zavodlar,
fabriklər, istehsal obyektləri, istirahət mərkəzləri, yüz kilometrlərlə abad yolların ümumi bir cəmidir. O
cümlədən, bu gün Qəbələdə istehsal olunan məhsulların xeyli hissəsi xarici bazarlarda satılır. İstifadəyə
verilən hər bir obyekt yeni iş yerləridir, əhalinin sosial təminatının, onun maddi rifah halının yaxşılaşmasına
xidmət edir.
Cənab Prezident, mən qeyd etmək istəyirəm, bu gün çox yaxşı, sevindirici haldır ki, dünyanı
bürüyən işsizlik adlı problem Qəbələdə demək olar ki, həll edilmişdir. İndi ətraf bölgələrdən də gəlib
Qəbələdə işləyənlər vardır. Mən hətta cəsarətlə Sizə deyə bilərəm ki, bu gün Qəbələdə xarici ölkə
vətəndaşları da fəaliyyət göstərirlər. 2008-ci ildə açılışında iştirak etdiyiniz Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi
bu gün bizim regionun ən yaxşı müalicə ocaqlarından biridir. Baxmayaraq ki, az vaxtdır - iki ildir, amma
burada yüzlərlə xəstə şəfa tapıbdır. Ən ağır cərrahiyyə əməliyyatları bizim bu müalicə ocağında uğurla
həyata keçirilir. Dializ alan onlarla xəstə respublika paytaxtına getmədən, burada müalicə olunur. Bu gün
bizim xəstəxanaya bağışladığınız müasir avadanlıqla təchiz olunmuş bu dörd təcili yardım maşını da
qəbələlilərin xidmətinə verilir. Bunun üçün, cənab Prezident, mən Sizə qəbələlilər adından dərin
minnətdarlığımı bildirirəm. Mən sevinc hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, şəxsən Sizin bizə göstərdiyiniz
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böyük diqqət və qayğıya görə Qəbələni bu gün bütün dünya tanıyır. Bu yaxın vaxtlarda Qəbələdə keçirilən
beynəlxalq musiqi festivalına dünyanın 16 ölkəsindən tanınmış musiqiçilər gəlmişdilər. Bu tədbir
xalqımızın milli mədəniyyətini bütün dünyaya tanıdan çox möhtəşəm bir tədbir idi. Mən bu gün fürsətdən
istifadə edib, həmin tədbirin təşkilatçısı, bu tədbir üçün çox böyük zəhmət çəkən, təhsilimizin, milli musiqi
mədəniyyətimizin hamisi, respublikamızın birinci xanımı, çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya da
qəbələlilər adından dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Cənab Prezident, biz Sizi çox sevirik. Sizin hər dəfə Qəbələyə gəlişiniz bizi çox sevindirir. Bu gün
Qəbələdə böyükdən-kiçiyə qədər hamı fəxr edir ki, Siz bizim qonağımızsınız. Qəbələyə tez-tez gəlin. Sizin
hər gəlişiniz bizim üçün sevinc və xoşbəxtlik gətirir. Biz qəbələlilər həmişə dövlətimiz üçün, onun
qayğısına qalan istəkli rəhbərlərimiz üçün çox yaxın olmuşuq. Biz inanırıq ki, bu gün qeyd edildiyi kimi,
işğal olunmuş torpaqlarımız da Sizin rəhbərliyiniz altında, apardığınız düzgün xarici siyasət nəticəsində
azad olunacaq, ev-eşiyindən didərgin düşmüş bu gözəl, mehriban insanlar da öz ata-baba yurdlarına
qayıdacaqlar.
Biz çox sevinirik ki, bütün çətinliklərə cəsarətlə sinə gərən, bu gün tərəqqi və inkişaf yolunda olan,
Sizin dediyiniz kimi, dünyanın inkişaf etmiş ölkələri arasında layiqli yerini tutan Azərbaycan adlı müstəqil,
gözəl bir dövlətin vətəndaşlarıyıq və fəxr edirik ki, bizim Sizin kimi Prezidentimiz vardır. Cənab Prezident,
bir daha Sizi salamlayıram. Qəbələyə xoş gəlmisiniz. Tanrı Sizi qorusun.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm və arzu edirəm ki, həmişə gözəl
tədbirlərdə görüşək.
Xalq qəzeti.-2010.- 28 fevral.- № 47.- S.2.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qəbələ Rayonuna səfəri
Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(29 iyul 2010-cu il)
İyulun 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Ölkənin bütün regionları kimi, Qəbələ də yüksəliş dövrünü yaşayır. Həyata keçirilən məqsədyönlü
tədbirlər nəticəsində rayonun iqtisadiyyatı daha da möhkəmlənmiş, əhalinin yaşayış səviyyəsi yüksəlmiş,
şəhər və kəndlərdə quruculuq işləri geniş vüsət almışdır. Dövlətimizin başçısının bir neçə dəfə Qəbələyə
səfər etməsi mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri ilə müşayiət olunmuş, rayonun iqtisadiyyatında sürətli artım
qeydə alınmışdır. Elə bu səbəbdəndir ki, hazırda Qəbələ Azərbaycanda gedən sürətli iqtisadi inkişaf
prosesinin fəal iştirakçılarından biri olmaqla ölkəmizin qazandığı uğurlarda ciddi paya malikdir.
Rayonda yeni müəssisələrin fəaliyyətə başlaması, mövcud olanlarda yenidənqurma işlərinin
aparılması Qəbələnin iqtisadi kompleksinin inkişafı baxımından mühüm amillərdir. Bunun nəticəsidir ki,
rayonda 2003-cü illə müqayisədə 2010-cu ildə ümumi məhsul buraxılışının həcmi xeyli artmışdır. Kənd
təsərrüfatı məhsullarının artımı 2 dəfədən çox olmuşdur. 2003-2009-cu illərdə rayondakı 450-dən çox
müəssisədə 8500-ə yaxın yeni iş yeri açılmışdır. Qəbələnin zəngin turizm potensialının reallaşdırılması
üçün də dövlətimizin başçısının tapşırığına müvafiq kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bununla da böyük
keçmişi olan Qəbələ yenidən öz tarixi şöhrətini bərpa edir.
Dövlətimizin başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda ümummilli liderin abidəsini
ziyarət etdi.
Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev parkında aparılmış abadlıq və yenidənqurma işləri ilə tanış
oldu.
Bildirildi ki, müasir görünüşü ilə diqqət çəkən parkın ərazisi 2 hektardır. Yenidənqurma işləri
zamanı əsas diqqət ərazidə yaşıllıqların artırılmasına yönəldilmiş, xüsusi suvarma sistemi quraşdırılmışdır.
Parkda rayon əhalisinin və şəhərə gələn qonaqların istirahətinin təşkili üçün bütün şərait yaradılmışdır.
Burada oturacaqların sayı artırılmış, ən əsası isə 4 yeni fəvvarə quraşdırılmışdır.
AZƏRTAC
2010, 29 iyul

62

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Prezident İlham Əliyev Qəbələdəki “Gilan” konserv zavodunda yaradılan yeni istehsal sahələri ilə
tanış olmuşdur
(29 iyul 2010-cu il)
İyulun 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qəbələdəki “Gilan” konserv zavodunda
yaradılan yeni istehsal sahələri ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 12 hektar ərazidə yerləşən zavodun istehsal gücünə və
texnoloji avadanlığına görə Qafqazda analoqu yoxdur. Zavodda “Tetra Pak” xətti istismara verilmiş,
xaricdən gətirilən avadanlıq quraşdırılmışdır. Müəssisənin iş prinsipi xammal qəbulundan başlayaraq hazır
məhsulun qablaşdırılmasına qədər bütün prosesləri əhatə edir. 2007-ci ilin martında Prezident İlham
Əliyevin iştirakı ilə açılan bu zavodda təxminən 100-ə qədər müxtəlif növdə qablaşdırılmış məhsul istehsal
olunur. Məhsullar “Jalə”, “Bağdan”, “Aycan”, “Zolotoy sad” adlı təbii meyvə şirələri, müxtəlif tamlara
malik “İce tea-Jalə” soyuq çayları, həmçinin meyvə dilimlərindən ibarət konservlərdir.
Dövlətimizin başçısı müəssisədə istehsal olunan məhsulların nümunələrinə baxdı.
Bildirildi ki, zavod ildə 700 min ton meyvə emal etmək, 210 min ton meyvə şirəsi hazırlamaq
gücünə malikdir. Hazır məhsulu keyfiyyətlə saxlamaq üçün Azərbaycanda tam fərqli və regionda analoqu
olmayan anbar inşa edilmişdir. Xüsusi temperatur və gigiyenik şəraitin yüksək səviyyədə qorunduğu anbar
məhsulların təravətli qalmasına zəmin yaradır. Bu gün Qəbələ konserv zavodunun məhsulları 30-dan çox
ölkəyə ixrac edilir.
Prezident İlham Əliyev istehsal prosesini izlədi, meyvə qəbulu bölməsi və şüşə qablara məhsul
dolduran xəttə baxdı.
Sonra Prezident İlham Əliyev zavodda aparılan yenidənqurma və genişləndirmə işlərini əks etdirən
maketlə tanış oldu.
AZƏRTAC
2010, 29 iyul
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Qəbələdə “Qafqaz Riverside” hoteli istifadəyə verilmişdir
(29 iyul 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 29-da Qəbələdə “Qafqaz Riverside”
hotelinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və turizm obyekti ilə yaxından tanış oldu.
Məlumat verildi ki, 2008-ci ilin avqustunda inşasına başlanılan beşulduzlu hotel “Gilan Turizm”
şirkətinə daxil olan ən böyük layihələrdən biridir. Dövlətimizin başçısı bu ilin fevralında Qəbələyə səfəri
zamanı hotelin tikintisi ilə tanış olmuşdur.
Bildirildi ki, 16 hektar ərazidə yerləşən və sahəsi 2 min 250 kvadratmetr olan hotel 7 mərtəbəli əsas
korpusdan və kotteclərdən ibarətdir. Avanqard və modern arxitektura üslublarının sintezi əsasında inşa
edilən binanın interyerinin tərtibatında xaricdə hazırlanmış mebel və aksessuarlardan istifadə olunmuşdur.
Burada 96-sı “Superior”, 12-si “Junior suit”, 6-sı “Deluks suit”, 4-ü “Dubleks suit” və 5-i “Kral suit”
olmaqla, cəmi 123 nömrə vardır. Nömrələrdə qonaqların istirahətinin yüksək səviyyədə təmin edilməsi
üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bütün otaqlar rəqəmli seyf, minibar, havalandırma sistemləri, peyk
televiziya antenası, beynəlxalq telefon xətti, kabelsiz internetlə təchiz edilmişdir.
Diqqətə çatdırıldı ki, hotelin ərazisində yüksək standartlara cavab verən 38 kottec inşa olunmuşdur.
Ailəvi istirahət üçün ideal şəraitə malik olan kotteclərdə amerikan mətbəxi qonaqların ixtiyarına
verilmişdir. Hotelin qonaqları gün ərzində otaq xidməti, faks-kseroks, örtülü avtodayanacaq, camaşırxana,
ticarət mərkəzi, avtobus, tibbi yardım xidmətlərindən də faydalana bilərlər. Burada 300 nəfərlik yeməkxana
və sifarişlə işləyən 150 nəfərlik restoran fəaliyyət göstərir.
Restoranda qonaqlar Azərbaycan və dünya mətbəxinin ləziz təamlarını dada bilərlər. Hoteldə
zəngin menyu təqdim edən bir neçə bar da vardır. Açıq havada xoş saatlar keçirmək istəyənlər üçün 70
nəfərlik bağça yaradılmışdır. Bundan əlavə, zəngin çeşiddə şirniyyat güşəsi də qonaqların xidmətindədir.
Konfrans, iclas, seminar, təqdimat mərasimlərinin keçirilməsi üçün burada 25 nəfərlik iki və 150 nəfərlik
bir iclas zalları vardır. Hoteldə sağlamlıq mərkəzi, sauna, türk hamamı, açıq və örtülü hovuz, idman zalı da
yaradılmışdır. Qonaqlar asudə vaxtlarını bilyard və stolüstü oyun zallarında səmərəli keçirə bilərlər.
Uşaqlar da unudulmamışlar, onların əylənməsi üçün oyun meydançası inşa olunmuşdur.
AZƏRTAC
2010, 29 iyul
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Qəbələ ikinci Beynəlxalq musiqi festivalının təntənəli rəsmi açılişı olmuşdur
Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir
(29 iyul 2010-cu il)
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Qəbələdə keçirilən İkinci Beynəlxalq musiqi festivalının
iyulun 30-da təntənəli rəsmi açılışı olmuşdur.
Prezident İlham Əliyev, Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,
YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva və
ölkəmizdə səfərdə olan YUNESKO-nun baş direktoru xanım İrina Bokova mərasimdə iştirak etmişlər.
Mərasim iştirakçıları dövlətimizin başçısını, xanımını və YUNESKO-nun baş direktorunu hərarətlə
qarşılamışlar.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva festivalın açılışında çıxış etmişdir.
Ölkəmizin dilbər güşələrindən birində - Qəbələdə qonaqları salamlayan Mehriban xanım
bildirmişdir ki, bu gözəl şəhər dünyanın ən qədim sivilizasiyalarından birinin - Qafqaz Albaniyasının
paytaxtı olmuş və hər bir dövr, hər bir mədəniyyət burada öz izini qoymuşdur. “Buraya qədəm qoyan hər
bir insan əsrlərin nəfəsini hiss edir. Hazırda dünya xəritəsində Qafqaz Albaniyası olmasa da, Qəbələ
mədəniyyətin paytaxtı kimi çıxış edir”, - deyən Azərbaycanın birinci xanımı bildirmişdir ki, bu günlərdə
hamımızı bir amil - musiqi birləşdirir.
Mehriban xanım Əliyeva YUNESKO-nun baş direktoru xanım İrina Bokovaya Azərbaycana
gəldiyinə və bu festivalda iştirakına görə təşəkkür etmişdir. O, Azərbaycan-YUNESKO əməkdaşlığının
əhəmiyyətini vurğulayaraq bu əlaqələrin çoxşaxəli olduğunu demişdir. Prezident İlham Əliyevə gərgin iş
qrafikinə baxmayaraq festivalın rəsmi açılışına qatıldığına görə minnətdarlıq edən Azərbaycanın birinci
xanımı musiqiçiləri də salamlamış və bu musiqi bayramının ilk növbədə onların sayəsində baş tutduğunu
diqqətə çatdırmışdır.
Mərasimdə çıxış edən YUNESKO-nun baş direktoru xanım İrina Bokova festivala uğurlar
arzulamışdır. Azərbaycana səfərindən məmnun olduğunu deyən İrina Bokova bu beynəlxalq festival üçün
Qəbələnin möhtəşəm səhnə olduğunu vurğulamışdır. “Bu festival Azərbaycanın zəngin musiqi irsi ilə
tanışlığa şərait yaradır”, - deyən xanım Bokova YUNESKO prinsiplərini hər zaman yüksək tutduqlarına
görə Azərbaycan Prezidentinə və Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür etmişdir.
Qəbələ Beynəlxalq musiqi festivalının əhəmiyyətindən danışan YUNESKO-nun baş direktoru
demişdir ki, bu bayram Azərbaycan musiqisinin ruhunu əks etdirir və gələcəkdə qəlblərin və düşüncələrin
bir araya gəlməsi üçün bu cür tədbirlər mühüm əhəmiyyət daşıyır. “Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərin
qovuşduğu məkandır və bu festival da həmin mədəniyyətləri ən yüksək səviyyədə təqdim edəcəkdir”, deyən İrina Bokova Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyətlərarası dialoqun möhkəmləndirilməsindəki
xidmətlərini yüksək qiymətləndirmişdir.
İrina Bokova YUNESKO-nun “Qızıl Motsart” medalını Mehriban xanım Əliyevaya təqdim
etmişdir.
Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunan videoçarx nümayiş etdirilmişdir.
Sonra konsert proqramı olmuşdur.
London Kral Filarmonik Orkestrinin ifasında Azərbaycan və Avropa bəstəkarlarının əsərləri
səslənmişdir. Konsetdə Dmitri Yablonski, Yuri Başmet, Emilio Ponsı, Xloe Hanslip, Fərhad Bədəlbəyli
çıxış etmişlər.
Gecənin sonunda Qəbələnin yay səmasını möhtəşəm atəşfəşanlıq əlvan rənglərə boyamışdır.
AZƏRTAC
2010, 29 iyul
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri
Qəbələdə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(17 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Qəbələ şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyevə abidənin yerləşdiyi Heydər Əliyev parkında görülmüş abadlıq-quruculuq
işləri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, parkda əhalinin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2011, 18 noyabr
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Nic qəsəbəsindəki 2 nömrəli tam orta məktəbin binası istifadəyə verilmişdir
(17 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 17-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ rayonunun Nic qəsəbəsindəki 2
nömrəli tam orta məktəbin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı məktəbin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, məktəbin yeni binası Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunmuşdur.
Bildirildi ki, məktəbin 1930-cu ildə tikilmiş əvvəlki binası son dövrdə tamamilə yararsız vəziyyətə
düşmüşdü. Təhsil ocağının yeni binasının tikintisinə bu ilin aprelində başlanılmışdır. Bunun üçün ayrılmış
bir hektar ərazidə qısa müddətdə müasir standartlara cavab verən məktəb binası inşa olunmuşdur.
Dördmərtəbəli təhsil ocağının foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın ölkəmizdə təhsilin
inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğını əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır.
Qeyd edildi ki, məktəbin 20 sinif otağında, iki laboratoriyasında və müxtəlif təyinatlı digər
otaqlarda hər cür şərait yaradılmışdır. Sinif otaqları müasir avadanlıq və ləvazimatla təmin olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev sinif otaqlarında yaradılan şəraitlə tanış oldu. Bildirildi ki, təhsil ocağının
idman zalı yüksək standartlara cavab verir. Buradakı 200 nəfərlik akt zalında müxtəlif tədbirlərin
keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. İnformatika otağı tam kompyuterləşdirilmiş, sürətli internetlə
təmin olunmuşdur. Məktəbin ikinci mərtəbəsindəki kitabxanada beş mindən artıq ədəbiyyat toplanmışdır.
Təhsil ocağının həyətində futbol meydançası da yaradılmış, abadlıq işləri görülmüş, yaşıllıqlar
salınmışdır.
Dövlətimizin başçısı məktəbin açılışı münasibətilə kollektivi təbrik etdi, uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2011, 18 noyabr
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Sayca 32-ci Olimpiya İdman Kompleksi Qəbələdə açılmışdır
(17 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 17-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ Olimpiya İdman Kompleksinin
açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı kompleksin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov Azərbaycan Prezidentinin diqqətinə çatdırdı ki, şəhərin
mərkəzində yerləşən kompleksin tikintisinə 2007-ci ildə başlanılmışdır. Bu nəhəng idman qurğusunun
inşası üçün 4,3 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Yüksək səviyyədə aparılmış tikinti işləri bu ilin oktyabrında
başa çatdırılmışdır. İkimərtəbəli kompleksdə idman zalı, üzgüçülük hovuzu, trenajor zalları, yeməkxana,
məşq zalları və kotteclər yaradılmışdır. Kompleks Qəbələdə idmanın müxtəlif sahələrinin müasir
standartlar səviyyəsində inkişaf etdirilməsi üçün lazımi avadanlıqla təchiz olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev voleybol zalında məşq prosesini izlədikdən sonra idman qurğularının eskiz
layihələri ilə tanış oldu.
Qeyd edildi ki, kompleksdə mini kafe də fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada idmançıların asudə
vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün hər cür şərait vardır. Bunun üçün kompleksin ikinci mərtəbəsində
bilyard və tennis masaları quraşdırılmışdır.
Diqqətə çatdırıldı ki, Qəbələ Olimpiya İdman Kompleksi ölkəmizdə istifadəyə verilən sayca 32-ci
belə idman qurğusudur. Əsas binanın tikinti sahəsi 9 min kvadratmetrdir. Kompleksin birinci mərtəbəsində
ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin respublikamızda bədən tərbiyəsinin və
idmanın inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğını, həmçinin idmançılarımızın müxtəlif beynəlxalq
yarışlarda uğurlarını əks etdirən fotostendlər quraşdırılmışdır.
Dövlətimizin başçısı idman zalı ilə tanış oldu. İdmanın mini futbol, basketbol, voleybol,
gimnastika, boks, güləş növləri üzrə beynəlxalq səviyyəli turnirlərin keçiriləcəyi zalda yarışları izləyəcək
tamaşaçılar üçün 720 oturacaq quraşdırılmışdır. Burada qadın və kişilər üçün ayrı-ayrılıqda trenajor zalları
yaradılmışdır. Zallar müasir avadanlıqla təchiz olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev üzgüçülük hovuzuna baxdı. Hovuzda xüsusi nəmalma qurğusu
quraşdırılmışdır. Buradakı yarışları 80 nəfər izləyə biləcəkdir.
Açıq havada yaradılan idman qurğuları ilə tanış olan dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki,
buradakı süni örtüklü açıq stadion 1540 tamaşaçı tutumuna malikdir. Bundan başqa, burada mini futbol,
tennis kortu, basketbol və voleybol meydançaları vardır.
Prezident İlham Əliyev stadionda gənc futbolçuların məşq prosesini izlədi, onlarla söhbət etdi.
Azərbaycan Prezidenti gənc futbolçularla və onların məşqçiləri ilə xatirə şəkli çəkdirdi, onlara
uğurlar arzuladı.
Bildirildi ki, kompleksdə hər cür şəraiti olan üç kottec də inşa olunmuşdur. Burada həm idmançılar,
həm də qonaqlar istirahət edə biləcəklər.
Qəbələ Olimpiya İdman Kompleksində yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirən dövlətimizin
başçısı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2011, 18 noyabr
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Qəbələdə daha bir müəssisə - limonad zavodu işə başlamışdır
(17 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 17-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Gilan Qəbələ Konserv Zavodu” MMC-nin
Qəbələ limonad zavodunun açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı zavodu işə saldı.
Məlumat verildi ki, tikintisinə bu ilin martında başlanılmış müəssisə regionların sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramının uğurla həyata keçirilməsinin bəhrəsidir. Rayon iqtisadiyyatında əhəmiyyətli
yer tutacaq müəssisədə dünya standartlarına cavab verən avadanlıq İtaliyanın “Podovan” şirkəti tərəfindən
quraşdırılmışdır. İstehsal prosesi tam avtomatlaşdırılmışdır. Zavodun iş prinsipi xammalın qəbulundan
başlayaraq qablaşdırılmaya qədər mövcud olan bütün prosesləri əhatə edir.
Prezident İlham Əliyev müəssisənin istehsal prosesini izlədi.
Qeyd olundu ki, zavodda beş çeşiddə məhsul – kola, tərxun, düşes, limon, üzüm limonadları,
həmçinin qazlı və qazsız sular hazırlanacaqdır. Məhsullar müxtəlif tutumlu plastik və şüşə qablarda bazara
çıxarılacaqdır. İllik istehsal gücü 50 milyon litr olan zavodda 60 nəfər işlə təmin ediləcəkdir.
Dövlətimizin başçısı “Gilan Holdinq”ə daxil olan Lənkəran və Qəbələ konserv zavodlarında, eləcə
də yeni istifadəyə verilən Qəbələ limonad zavodunda hazırlanan məhsulların sərgisinə baxdı.
Diqqətə çatdırıldı ki, yerli və xarici bazarın tələblərinə cavab verən bu məhsulların nümunələri bir
çox ölkələrin nümayəndələri tərəfindən laborator analizdən keçirilərək yüksək qiymət almışdır. Buna görə
də həmin müəssisələrdə istehsal olunan məhsullar Rusiya, Ukrayna, Belarus, Baltikyanı respublikaların,
Amerika qitəsi dövlətlərinin bazarlarına çıxarılmışdır. Başlıca prinsiplərdən biri də məhsulun məhz yerli
xammaldan, bərəkətli Azərbaycan torpağında yetişən nemətlərdən hazırlanmasıdır. Bu məqsədlə
müəssisələr yerli fermerlərin köməyi ilə ölkəmizin bütün regionlarından meyvə və tərəvəz məhsulları qəbul
edir. Bu, zavodlardan sifariş alan on minlərlə insanın meyvə və tərəvəz məhsullarının becərilməsinə və
yetişdirilməsinə marağını daha da artırır. Bu da ölkəmizdə aqrar sahənin inkişafında mühüm rol oynayan
amildir.
Dövlətimizin başçısı müəssisədə yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi, tapşırıq və tövsiyələrini
verdi.
AZƏRTAC
2011, 18 noyabr
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Prezident İlham Əliyev Qəbələ şəhər məscidinin yeni binasının tikinti işləri ilə tanış olmuşdur
(17 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 17-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ şəhər məscidinin yeni binasının tikinti
işləri ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısını salamlayan məscidin axundu dedi:
-Xoş gəlmisiniz, cənab Prezident. Sizi Allahın adı ilə salamlayıram. Möhtərəm Prezident, gözəl
şəhərimizdə belə bir məscidin tikintisi üçün göstəriş verdiyinizə görə bütün Qəbələ camaatı, bütün Qəbələ
dindarları adından Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli Prezident, müqəddəs kitabımız olan bu
“Qurani- Kərim”i bizdən qəbul etməyinizi xahiş edirik.
Məscidin axundu milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması və inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət və
qayğı göstərən dövlətimizin başçısına müqəddəs “Qurani-Kərim” hədiyyə etdi.
Prezident İlham Əliyev məscidin gələcək görüntülərini əks etdirən fotostendə baxdı. Məlumat
verildi ki, Qəbələ şəhər məscidinin əvvəlki kiçik binası son dövrdə tamamilə yararsız vəziyyətə düşmüşdü.
Məscidin binasının tikintisinə 2011-ci ilin martında başlanılmış, bu məqsədlə 800 kvadratmetr torpaq sahəsi
ayrılmışdır. Məscidin ikimərtəbəli əsas binasının, eləcə də giriş pilləkəninin, körpücüyün və 21,6 metr
hündürlüyündə minarəsinin tikintisi artıq başa çatdırılmışdır. Minarələrin davamlılığını artırmaq məqsədi
ilə 10 metr dərinliyində özülbərkitmə işləri aparılmışdır. Hazırda binanın daxilində işlər davam etdirilir.
Azərbaycan Prezidentinə məscidin ərazisində aparılan abadlıq işləri barədə də məlumat verildi.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, məscidin ərazisindəki məişət binasında da əsas işlər
görülmüşdür. Burada kitabxana, mərasim zalı, dəstəmaz yerləri və digər otaqlar olacaqdır.
Azərbaycan Prezidenti tikinti işlərinin milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla aparılmasına dair
tapşırıqlarını verdi.
Milli Məclisin deputatı Fəttah Heydərov dedi: Bu cür məscidlər inşa olunub və olunur. Bunun sayıhesabı yoxdur.
Prezident İlham Əliyev: Bəli. Həm inşa, həm bərpa olunur.
Fəttah Heydərov: Hər birinin həm memarlığına, həm də quruluşuna diqqət yetirirsiniz.
Prezident İlham Əliyev: Bakıda da məscidlər tikilib, bərpa olunub. Misal üçün, Təzəpir məscidi,
Bibiheybət məscidi. Azərbaycanın ən qədim məscidi Şamaxı məscididir. Vaxtilə ermənilər Şamaxını
dağıtmış, məscidi yandırmışdılar, amma axıra qədər dağıda bilməmişdilər.
Fəttah Heydərov: Torpağın altında qalmışdı. Bir balaca hissəsi görünürdü. İndi orada böyük
kompleks yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev: Mən birinci dəfə Şamaxıda bu məscidi görəndə dedim ki, biz bunu mütləq
bərpa etməliyik. Özü də necə bərpa?! Biz onu yenidən qururuq. Onun tarixi hissəsi, tarixi divarları qalır,
yeni minarələr ucaldılır. Ən hündür minarələr orada olacaqdır. Bir də ki o tarixdir. O məscid 700-cü illərdə
tikilibdir.
Fəttah Heydərov: Milli mənəvi dəyərlərə bu cür diqqət və qayğıya görə insanlar hər yerdə Sizə
minnətdarlıqlarını bildirirlər. Allah köməyiniz olsun.
Prezident İlham Əliyev: Özü də bax belə, bu səviyyədə tikmək lazımdır – zövqlə, keyfiyyətlə, şəhər
memarlığına, şəhərsalma qaydalarına uyğun şəkildə. Yerli icra orqanlarının razılığı ilə, qanuni şəkildə
yerlər ayrılmalıdır. Belə gözəl əsərlər dini və memarlıq abidəsi kimi əbədi olaraq qalacaqdır.
Fəttah Heydərov: Çox sağ olun. Mən bu rayondan Milli Məclisin deputatıyam. İnanın, insanlar Sizə
çox minnətdarlıq edirlər. Çünki mənəvi ehtiyacları ödəmək üçün bura bir ocaqdır. Bu, azərbaycançılıq
ideyasına xidmət edir.
Prezident İlham Əliyev: Gəncədə İmamzadə dini-tarixi kompleksi yenidən qurulur. Bilirsiniz ki, o
da qədim ibadət yeridir. O da tamamilə yenidən qurulur. Gözəl, möhtəşəm bir yer, dini mərkəz olacaqdır.
Axundun geyimi də mənim xoşuma gəlir. Mən bu barədə şeyx həzrətlərinə də demişəm ki, bizim din
xadimlərinin geyimləri də gözəl olmalıdır, əlbəttə ki, bizim bütün dinimizə xas olan ənənələri qorumaq
şərtilə.
Axund: Cənab Prezident, biz də çox minnətdarıq. Çox məmnunuq ki, mənəvi dəyərlərimiz olan
ibadət ocaqlarımız, məscidlərimiz hər zaman Prezidentimizin diqqət mərkəzindədir. Allah Sizdən razı
olsun.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
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Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir
(17 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 17-də Prezident İlham Əliyev Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının
açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, müasir standartlara cavab verən binanın təməli ötən ilin
martında qoyulmuş, inşaat işləri isə bu ilin oktyabrında başa çatdırılmışdır. Bütün otaqlar zəruri mebel və
texniki avadanlıqla təchiz olunmuş, yüksək səviyyədə iş şəraiti yaradılmışdır.
Qeyd edildi ki, binanın ətrafında geniş yaşıllaşdırma işləri aparılmış, iki müasir fəvvarə, mükəmməl
işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. Binanın qarşısında mərmər üzərində Azərbaycanın xəritəsi
yaradılmışdır. İcra hakimiyyətinin yeni inzibati binası rayonun ümumi görüntüsünə də xüsusi gözəllik verir.
Binanın ayrıca qazanxanası, transformator yarımstansiyası, iki su anbarı, artezian quyuları vardır.
Bildirildi ki, bina üçün ərazi xüsusi olaraq seçilmişdir. Foyedə Qəbələ rayonunun inkişafında böyük
xidmətləri olan ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Burada, həmçinin ümummilli lider Heydər
Əliyev və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin inkişafı ilə bağlı fəaliyyətlərini əks etdirən fotoguşə
yaradılmışdır.
Qeyd edildi ki, ümumilikdə 50 iş otağının yaradıldığı binanın daxili də yüksək zövqlə tərtib
edilmişdir. Üçüncü mərtəbədəki 152 yerlik akt zalı müasir texniki avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Burada
ayrıca tərcümə otağı, kiçik konfrans zalı, 40 yerlik yeməkxana da vardır.
Qeyd edildi ki, yeni inzibati binada işçilərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri də nəzərə
alınmışdır. Binanın zirzəmi qatında xüsusi istirahət otağı, eləcə də stolüstü tennis və bilyard masalarının
quraşdırıldığı idman zalı vardır. Kitabxana, anbar, arxiv otağı və böhran vəziyyətində idarəetmə məntəqəsi
də bu qatda yerləşir.
Prezident İlham Əliyev idarəetmə məntəqəsi ilə tanış oldu. Buradan rayon ərazisinə nəzarət etmək
mümkündür. Fövqəladə hal baş verdiyi təqdirdə eyni anda rayonun Vəndam, Bum və Nic qəsəbələri ilə
birbaşa videokonfranslar keçirmək imkanları vardır.
Dövlətimizin başçısı binanın balkonundan ətrafı seyr etdi.
Azərbaycan Prezidenti görülən işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2011, 18 noyabr
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“Qəbələ” Futbol Klubunun stadion və təlim-məşq bazası kompleksində aparılan tikinti işləri ilə
tanışlıq
(17 noyabr 2011-ci il)
Prezident İlham Əliyev noyabrın 18-də “Qəbələ” Futbol Klubunun stadion və təlim-məşq bazası
kompleksində aparılan tikinti işləri ilə tanış olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti kompleksin planını və burada görülən işləri əks etdirən stendlərə baxdı.
Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, əsas stadionun,
məşq bazasının və Qəbələ Futbol Akademiyasının inzibati binasının tikintisi kompleks şəkildə aparılır.
Bunun üçün 7 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Klubun 15 min yerlik əsas stadionunun tikintisi ən yüksək
standartlara uyğun aparılacaqdır. Hazırda klub ev oyunlarını 4 min tamaşaçı yeri olan stadionda keçirir.
Tikiləcək əsas stadion ilə yanaşı, kompleksdə əlavə 6 stadion da fəaliyyət göstərəcəkdir. Beşi təbii, biri isə
süni örtüklü olan stadionlardan dördü artıq istifadəyə verilmişdir.
Prezident İlham Əliyevə Qəbələ Futbol Akademiyasının yeni binasında aparılan tikinti işləri barədə
də məlumat verildi. Qeyd olundu ki, ilyarım ərzində istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan akademiyanın
daxilində təbii və süni örtüklü meydançalar, yeməkxana, istirahət otağı və digər yardımçı obyektlər
fəaliyyət göstərəcəkdir. İnşaat işləri ilə paralel olaraq “Qəbələ” klubunun uşaq futbol bölmələrinə seçimlər
də aparılmışdır. Hazırda akademiyada 200-dək uşaq təlim keçir. Hələlik seçimlər Qəbələ rayonunu,
gələcəkdə isə bütün bölgələri əhatə edəcəkdir.
Dövlətimizin başçısı inşaat işlərinin yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarını
verdi.
AZƏRTAC
2011, 18 noyabr
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Qəbələ Cıdır Kompleksində tikinti işləri sürətlə aparılır
(17 noyabr 2011-ci il)
Prezident İlham Əliyev Qəbələ rayonuna səfəri çərçivəsində noyabrın 18-də Cıdır Kompleksində
aparılan tikinti işləri ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı inşaat işlərini əks etdirən stendlərə baxdı.
Diqqətə çatdırıldı ki, Azərbaycan Atçılıq Federasiyasının sifarişi ilə inşa olunan kompleksin
tikintisi üçün 40 hektar ərazi ayrılmışdır. İnşaat işlərinə bu ilin iyulunda başlanılmışdır. Ərazidə 4,7 min
tamaşaçı yeri olan stadion, 1,6 min metrlik yaşıl ot örtüyündən və 1,6 min metrlik narın qumdan ibarət cıdır
meydanı tikiləcəkdir. Bundan başqa, kompleksdə yarışları izləmək üçün 80 kvadratmetrlik monitor, 180 at
üçün tövlə, jokeylər üçün 15 ev, konkur oyunları üçün açıq və bağlı manejlər, hər biri 2 min yerlik iki
tamaşaçı zalı, gəzinti və istirahət parkı, kafe, restoran, xüsusi avtodayanacaqlar inşa olunacaqdır.
Kompleksdə uşaqların at sürməyi öyrənmələri üçün kiçik meydança da tikiləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin yüksək səviyyədə aparılması üçün tapşırıq və tövsiyələrini
verdi.
AZƏRTAC
2011, 18 noyabr
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Qəbələdə daha bir beşulduzlu otel - “Qafqaz Sport Hotel” açılmışdır
(17 noyabr 2011-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ rayonuna səfəri çərçivəsində noyabrın 18-də “Qafqaz
Sport Hotel”in açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı otelin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi və turizm obyekti ilə yaxından tanış
oldu.
Məlumat verildi ki, beşulduzlu otelin tikintisinə 2010-ci ilin martında başlanılmışdır. Avanqard və
klassik arxitektura üslublarının sintezi əsasında inşa edilmiş binanın interyerinin tərtibatında xaricdə
hazırlanan mebel və aksessuarlardan istifadə olunmuşdur. Yeddimərtəbəli əsas korpusdan və kotteclərdən
ibarət olan oteldə 98 nömrə vardır.
Prezident İlham Əliyev otelin nömrələrində yaradılan şəraitlə yaxından tanış oldu. Bildirildi ki,
nömrələrdə qonaqların yüksək səviyyədə istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bütün otaqlar rəqəmli
seyf, minibar, havalandırma sistemləri, peyk televiziya və beynəlxalq telefon xətləri, simsiz internetlə
təchiz edilmişdir.
Məlumat verildi ki, otelin hər bir restoranına, barına və iclas zallarına qiymətli daşların adı
qoyulmuşdur. Buradakı 300 nəfərlik “Lapis” iclas zalı bütün lazımi texniki avadanlıqla təchiz olunmuşdur.
Zalda konfransların, iclasların, seminarların, təqdimat mərasimlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Otelin
134 yerlik “Mirvari” restoranında əsasən səhər yeməyi veriləcəkdir. Burada, həmçinin sifarişlə işləyəcək
170 yerlik “Safir a la carte”, eləcə də konfranslar, seminarlar və el şənliklərinin təşkil ediləcəyi 180 yerlik
“Firuzə” restoranları da vardır. Restoranlarda qonaqlar Azərbaycan və dünya mətbəxinin ləziz təamlarını
dada biləcəklər. Oteldə zəngin menyu təqdim edən bir neçə bar, eləcə də qapalı hovuz da fəaliyyət
göstərəcəkdir.
Bildirildi ki, otelin idman mərkəzində təlim-məşqlərin keçirilməsi mümkündür. Azərbaycan
Prezidenti burada gənc taekvondoçuların nümunəvi çıxışlarını izlədi, onlarla xatirə şəkli çəkdirdi.
Qeyd edildi ki, oteldə ayrıca SPA və sağlamlıq mərkəzi, fitnes zalı, sauna, türk hamamı, masaj
otaqları, bərbərxana, gözəllik salonu və vitamin-bar da yaradılmışdır. Qonaqlar kompyuter, faks,
avtodayanacaq, camaşırxana, iş mərkəzi, avtobus, tibbi yardım xidmətlərindən də istifadə edə biləcəklər.
Məlumat verildi ki, otelin ərazisində yüksək standartlara cavab verən, ailəvi istirahət üçün hər cür
şəraitə malik 21 kottec inşa olunmuşdur. Burada, həmçinin açıq havada hovuz, uşaq oyun meydançası da
yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısı oteldə yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi, kollektivə uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2011, 18 noyabr
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Qəbələdə Beynəlxalq Aeroport açılmışdır mərasimdə
Prezident İlham Əliyev iştirak etmişdir
(17 noyabr 2011-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 17-də Qəbələ Beynəlxalq
Aeroportunun açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Aeroportun kollektivi və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin başçısını hərarətlə
qarşıladılar.
Prezident İlham ƏLİYEV mərasimdə çıxış edərək dedi:
-Əziz dostlar, mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gözəl gündə sizi Qəbələ Beynəlxalq
Aeroportunun açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Bu gün çox gözəl və əlamətdar bir gündür. 1990-cı il noyabrın 17-də ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq Azərbaycan Demokratik Respublikasının bayrağı Naxçıvanda milli dövlət
bayrağı kimi qəbul edilmişdir, qaldırılmışdır. Bu hadisə bizim müstəqilliyimizi yaxınlaşdıran hadisə idi. O
vaxt Sovet İttifaqının dağılmasına hələ bir ildən çox vaxt qalırdı. Bu müdrik və cəsarətli addımın atılması
ulu öndərin öz xalqına nə qədər bağlı olduğunu bir daha göstərmişdir. O vaxt Naxçıvanın Ali Məclisində
bayrağın dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi ilə yanaşı, Azərbaycan Ali Sovetinin qarşısında vəsatət
qaldırılmışdır ki, bu milli bayraq Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qəbul edilsin.
Bu gözəl tarixi gündə biz sizinlə görüşürük. Qəbələ Beynəlxalq Aeroportunun açılması da
Azərbaycanda son illər ərzində görülən işlərin məntiqi nəticəsidir. Bu il biz müstəqilliyimizin bərpasının
20 illiyini qeyd edirik. Bu 20 il ərzində ölkəmiz böyük uğurlu və şərəfli yol keçmişdir. İyirmi il ərzində
Azərbaycan böyük dərəcədə inkişaf etmişdir, güclənmişdir. 1993-cü ildən başlayaraq ölkəmizdə həyata
keçirilən islahatlar Azərbaycanı böyük dərəcədə irəliyə aparmışdır. Ölkədə həm iqtisadi, həm sosial
məsələlər uğurla həll olunur. Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı nüfuzu, təsir imkanları genişlənir. Biz
dünya birliyində böyük hörmətə malik olan, layiq olan ölkəyik. Ölkəmizdə hər bir sahə inkişaf etdiyi kimi,
Azərbaycanda nəqliyyat sektoruna da böyük diqqət göstərilir. Bu sektorda inkişaf göz qabağındadır. Son
illər ərzində ölkəmizdə bir neçə beynəlxalq aeroport tikilmişdir - Naxçıvanda, Gəncədə, Lənkəranda,
Zaqatalada. Nəhayət, Qəbələdə beynəlxalq aeroport fəaliyyətə başlayır. Bu aeroport istənilən hava
gəmilərini qəbul etməyə qadirdir. Ən ağır yük təyyarələri də bura gələ bilər. Uçuş-enmə zolağı kifayət
qədər böyükdür və istənilən təyyarənin ağırlığına davam gətirə bilər. Aeroport bütün beynəlxalq
standartlara cavab verir. Beləliklə, əminəm ki, bu aeroportun gələcəyi də çox uğurlu olacaqdır. Ümid
edirəm ki, gələcəkdə bu aeroportda beynəlxalq uçuşlar da təşkil ediləcəkdir.
Biz, bütövlükdə hava nəqliyyatının inkişafına çox böyük sərmayə qoyuruq. Aeroportların tikintisi və
o cümlədən Bakıda Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun yenidən tikilməsi, yeni aerovağzal
kompleksinin, yeni zolaqların inşası bizim siyasətimizi açıq şəkildə göstərir. Azərbaycan coğrafi
vəziyyətindən səmərəli şəkildə istifadə edir və nəqliyyat sektorunda aparılan islahatlar bu reallıqları təmin
edir. Biz nəinki aeroportları yaradırıq, yeni müasir təyyarələri də ölkəmizə gətiririk. Son illər ərzində ən
müasir, ən gözəl təyyarələr - “Boeing”lər, “Airbus”lar, “ATR” təyyarələri gətirilir. Demək olar ki, təyyarə
parkı tam şəkildə dəyişdirilmişdir və indi ən yüksək səviyyəyə cavab verir.
Ölkəmizin beynəlxalq aeroportları - həm Gəncə, həm Naxçıvan, həm Lənkəran aeroportları
beynəlxalq uçuşları da təşkil edir. Bu, insanların rahatlığını təmin edir, başqa ölkələrə rahat getmələri üçün
şərait yaradır. Bu infrastruktur artıq Azərbaycanda yaradılıbdır. Qəbələ Beynəlxalq Aeroportunun
yaradılması, hesab edirəm ki, bu proqramın ən axırıncı addımlarından biridir. Bundan sonra da
Azərbaycanda yeni aeroportların tikintisi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılacaqdır. Əgər belə zərurət
yaranarsa biz bu prosesi davam etdirəcəyik. Ancaq Qəbələ aeroportunun öz funksiyaları vardır. Bu
aeroportun tikilməsinin məqsədi bölgəyə, Qəbələyə və ətraf bölgələrə turistlərin axınını gücləndirməkdir
və təmin etməkdir. Nəzərə alsaq ki, Qəbələdə çox müasir və gözəl turizm infrastrukturu yaradılmışdır və
bu proses davam etdirilir, ümid edirəm buraya gəlmək istəyənlər çox olacaq, başqa şəhərlərdən Qəbələyə
birbaşa təyyarə uçuşları təşkil ediləcəkdir.
Bizim nəqliyyat sektoru inkişafdadır. Həm hava nəqliyyatı, həm də dəniz nəqliyyatı inkişaf edir, yeni
tankerlər, bərələr, yük gəmiləri alınır. Bakıda standartlara cavab verəcək beynəlxalq yeni gəmiqayırma
zavodu tikilir. Bakının yaxınlığında - Ələt qəsəbəsində Xəzər dənizində yeni ən böyük Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanı tikilir. Bu limanın yük ötürmə qabiliyyəti 10 milyon tondan 25 milyon tona qədər
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artırılacaqdır. Yəni, Xəzərdə ən böyük port Bakı portu olacaqdır. Dəmir yolları tikilir. Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu tikilir və bu, Azərbaycanı etibarlı tranzit ölkə kimi dünyaya təqdim edəcək, qonşularımızla bizi
birləşdirəcəkdir. Bu layihəni də Azərbaycan tərəfdaşları ilə birlikdə uğurla icra edir. Bu layihənin həyata
keçirilməsində Azərbaycan təşəbbüskar kimi öz rolunu oynamışdır.
Avtomobil yollarımız əsaslı təmir edilir, yeni yollar tikilir. O cümlədən Qəbələ Beynəlxalq
Aeroportuna gələn yol əsaslı şəkildə tikilir. Bütün magistral yollarda tikinti gedir. Bizim vətəndaşlar indi
Bakıdan Qəbələyə gələrkən çox rahat, gözəl yoldan istifadə edirlər. Bu yol sərhədə - Balakənə qədər davam
edəcəkdir. Bütün başqa istiqamətlər üzrə yollar tikilir. Yəni, Azərbaycanda nəqliyyatla bağlı bütün
məsələlər uğurla, yüksək səviyyədə və peşəkarlıqla həll olunur.
Bu bölgənin gələcək inkişafı ilə bağlı konkret proqramlar və təkliflər vardır. Mən bütün bölgələrə
eyni dərəcədə diqqət göstərirəm və hər bir bölgənin öz xüsusiyyətləri vardır. Bu şimal-qərb bölgəmizin
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada turizm potensialı çox güclüdür. Ancaq bu potensial o zaman reallaşa
bilər ki, turizm infrastrukturu yaradılsın və biz bunu yaradırıq. Bakıdan sərhədə qədər bütün rayonlarda Qobustan, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarında müasir turizm obyektləri,
mehmanxanalar, kempinqlər, istirahət zonaları tikilməkdədir, infrastruktur yenilənir.
Qəbələyə gəldikdə, son illər ərzində Qəbələ beynəlxalq mərkəzə çevrilmişdir. Burada ənənəvi
keçirilən musiqi festivalları artıq dünyada çox məşhur olubdur və festivallarda iştirak edənlərin sayı ildənilə artır, dünyanın aparıcı sənət adamları bu festivalda iştirak edirlər. Bu gün Qəbələdə yeni Olimpiya İdman
Kompleksinin açılışında iştirak etmişəm. Burada yeni mədəniyyət sarayı tikilməkdədir və gələn il istifadəyə
veriləcəkdir. Əvvəlki dövrdə Diaqnostika Mərkəzi tikilibdir və burada tibbi xidmətin göstərilməsi üçün
bütün imkanlar vardır. Yeni emal müəssisələri fəaliyyət göstərir. Onlar nəinki Azərbaycanda, bütün
bölgədə ən qabaqcıl və ən böyük müəssisələrdir. Yeni iş yerləri, yeni sənaye sahələri açılır, evlər,
mehmanxanalar tikilir. Burada tikilən mehmanxanalar dünya miqyaslı və dünya standartlarına cavab verən
mehmanxanalardır. Bütün bunlar son illərin reallıqlarıdır. Bütün bunları biz əldə etmişik, bütün bu uğurlara
çatmışıq və artıq Qəbələ rayonu, Qəbələ şəhəri xəritədə öz tarixi yerini bərpa edib. Qəbələ qədim yaşayış
yurdudur, qədim şəhərdir. Qədim xəritələrdə Qəbələnin adını görmək mümkündür. Bu gün Qəbələnin tarixi
şöhrəti özünə qaytarılıbdır. Bundan sonrakı dövrdə rayonun inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər görüləcək,
əlavə vəsait ayrılacaq, bütün infrastruktur layihələri yaxın iki il ərzində tam şəkildə icra ediləcəkdir və bu
rayon potensialını maksimum dərəcədə işə salacaqdır.
Bu aeroportun tikintisi, bu gözəl tarixi gündə aeroportun açılması rəmzi xarakter daşıyır. Bu, 20 illik
müstəqillik dövründə əldə edilmiş uğurlardan biridir. Bu uğurların sayı o qədərdir ki, onları saymaq,
hesablamaq mümkün deyildir. Ancaq bu aeroport, bu gözəl bina, bu gözəl memarlıq əsəri Azərbaycan
xalqına, Azərbaycan dövlətinə bundan sonra əbədi xidmət edəcəkdir. Bu, strateji obyektdir. Bunun strateji
məqsədi və mənası vardır. Əminəm ki, bu aeroportun fəaliyyətə başlamasından sonra Qəbələyə turist axını
daha da güclü olacaqdır.
Mən Sizi bir daha bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, bütün qəbələlilərə cansağlığı
və yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
XXX
Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Səbuhi ABDULLAYEV ölkəmizin bütün bölgələri kimi
Qəbələnin də inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edərək dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin Qəbələnin bütün sakinləri adından Sizə ən səmimi
salamlarımızı çatdırım və “Xoş gəlmisiniz!” deyim.
Yüksək məsuliyyət hissi ilə bu gün Sizə hesabat verərək bildirmək istəyirəm ki, təsdiq etdiyiniz
regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında Qəbələ rayonu üzrə nəzərdə tutulmuş bütün tədbirlər
uğurla yerinə yetirilir, rayona səfərləriniz zamanı verdiyiniz tapşırıqlar göstərdiyiniz qayğı və diqqət,
birbaşa köməyiniz nəticəsində öz həllini tapır. Sizin “Qəbələ dünya miqyaslı turizm mərkəzlərindən birinə
çevrilməlidir” tapşırığınız əsasında zəngin tarixi və təbii imkanları olan Qəbələnin çox böyük turizm
potensialı üzə çıxarılaraq, bu potensialdan səmərəli şəkildə istifadə olunmağa başlanmışdır. Artıq rayonda
ilboyu fəaliyyət göstərən 830 yerlik beşulduzlu üç otel, 700 yerlik üç və dördulduzlu otellər, istirahət və
sağlamlıq mərkəzləri tikilərək istifadəyə verilmişdir. “Yengicə” İstisu Sağlamlıq Mərkəzinin gələn ilin
birinci yarısında fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulmuşdur. Sizin tapşırığınızla turizmin inkişafı üçün vacib
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olan yol infrastrukturu da tamamilə yenilənir. Bakı-Qəbələ yolunun artıq böyük hissəsi tikilmiş, QəbələBalakən yolunun çəkilişi isə davam etdirilir.
Möhtərəm cənab Prezident, bu gün isə nəinki bizim rayonun, bütün regionun həyatında çox mühüm
əhəmiyyət kəsb edən tarixi bir hadisə baş verir. Tapşırığınız əsasında Qəbələ Beynəlxalq hava limanı rekord
müddətdə - doqquz ay ərzində tikilərək istifadəyə verilir.
Bir vaxtlar magistral yollardan kənarda qalmış, bəzən unudulmuş Qəbələyə indi ən ağır “Boeing”,
“Airbus” tipli təyyarələr enəcəkdir. Yeni hava limanı təkcə Qəbələnin deyil, bütün regionun turizm
potensialından səmərəli istifadəyə, iqtisadiyyatın sürətli inkişafına imkan yaradacaq, əhalinin paytaxta və
xarici ölkələrə gediş-gəlişini asanlaşdıracaqdır. Müasir standartlara cavab verən aerovağzal binası saatda
yüzlərlə sərnişinə xidmət göstərə biləcəkdir. Yeni hava limanı ölkəmizin bu dilbər guşəsini yaxından
tanımaq, onun tarixini, mədəniyyətini öyrənmək, burada biznes əlaqələri yaratmaq istəyən xarici turistlərə,
mədəniyyət və incəsənət ustalarına, iş adamlarına çox böyük töhfə olacaqdır.
Möhtərəm cənab Prezident, keçən il rayonumuza səfəriniz zamanı dediyiniz “Azərbaycanın son
illərdəki inkişafı Qəbələ rayonunun timsalında çox əyani şəkildə görünür” kəlamlarınız məsuliyyətimizi
daha da artırmışdır. İcazənizlə məlumat verim ki, bilavasitə rəhbərliyiniz və tapşırığınız əsasında
respublikamızda sahibkarlara yaradılmış münbit və işgüzar şəraitin, əməli köməyin nəticəsində artıq
rayonda konserv, süd emalı, fındıq zavodları, su və limonad istehsalı müəssisəsi, beş tonluq soyuducu anbar
və sair sənaye müəssisələri istifadəyə verilmişdir. Bu müəssisələrin işə düşməsi, turizm sektorunun
keyfiyyətli qida məhsulları ilə təmin olunması ilə bərabər, rayonun iqtisadiyyatında mühüm yer tutan kənd
təsərrüfatının daha sürətlə inkişafına, yeni iş yerlərinin açılmasına xidmət göstərir. Qəbələ mənşəli
məhsulların xaricə ixracına da imkan verir.
Artıq məhsullarımız dünyanın 20-dən çox ölkəsinə ixrac olunur. Ən yüksək standartlara cavab verən,
dünya şöhrətli “Beltmann” markalı pianoları istehsal edən fabrikin Qəbələdə tikilməsi ölkəmizin qeyri-neft
sektoruna, regionların inkişafına xarici və yerli investorların böyük marağının və inamının göstəricisidir.
Son bir neçə ildə rayonda ümumi məhsul buraxılışının həcmi 4 dəfə, qoyulan investisiyaların həcmi
5,4 dəfə, o cümlədən tikinti- quraşdırma işlərinin həcmi 18,6 dəfə artmışdır. Nəticədə son illər rayonda
5542 sahibkarlıq subyekti fəaliyyətə başlamış, 10 minə yaxın iş yeri açılmış, Qəbələdə işsizlik problemi,
demək olar ki, aradan qalxmışdır. Bütün bunlar regionlarda yaşayan insanların Sizin sayənizdə yeni iş
yerləri, münbit iş şəraiti, yüksək gəlir, firavan yaşayışla təmin olunmasının ən bariz göstəricisi,
Azərbaycanın sabahına, övladlarının gələcəyinə inamı deməkdir.
Möhtərəm cənab Prezident, müdrik rəhbərliyiniz, diqqət və qayğınız sayəsində ölkəmizin bütün
bölgələri kimi, Qəbələ rayonu da kompleks şəkildə inkişaf edir, tikilir, böyük quruculuq-abadlıq işləri
aparılır.
Qəbələyə son səfəriniz zamanı iştirakınızla “Laza” elektrik yarımstansiyasının istifadəyə verilməsindən
sonra enerji təchizatı əsaslı şəkildə yaxşılaşmışdır. Şəhərin içməli su, kanalizasiya problemi icrası davam
edən layihəyə əsasən gələn ilin sonunadək tamamilə öz həllini tapacaqdır. Rayonun yaşayış məntəqələrində
qazlaşdırma prosesi sürətlə gedir. Sosial obyektlər, mədəniyyət, səhiyyə, təhsil ocaqları inşa olunur, yeni
parklar, əyləncə yerləri salınır, küçə və prospektlər, meydanlar müasir memarlıq üslubunda qurulur.
Beynəlxalq hava limanını Qəbələ şəhəri ilə birləşdirən 22 kilometr uzunluğu olan asfalt-beton
örtüklü magistral yol tapşırığınıza əsasən dünya standartlarına uyğun tikilməkdədir.
Cənab Prezident, Sizin sayənizdə indi Qəbələ öz tarixi görkəmini, Azərbaycan memarlıq üslubunu
saxlamaqla, artıq Avropanın kurort şəhərləri ilə müqayisə oluna bilər. Qəbələ təkcə yerli və xarici turistlərin
sevimli istirahət mərkəzi deyil, həm də beynəlxalq əhəmiyyətli görüşlərin, mötəbər idman və mədəniyyət
tədbirlərinin keçirildiyi bir məkana çevrilməkdədir.
Son üç ildə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın
təşəbbüsü və dünya şöhrətli musiqiçilərin iştirakı ilə ənənəvi olaraq iyul-avqust aylarında keçirilən
Beynəlxalq Musiqi Festivalı dünyanın mötəbər mədəniyyət tədbirləri sırasına daxil olmaqdadır. Təkcə bu
il keçirilən üçüncü Beynəlxalq Musiqi Festivalına dünyanın 25 ölkəsini təmsil edən tanınmış musiqiçilər
qatılmışdılar. Fürsətdən istifadə edərək Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının təşkilatçısı, bu tədbirin
ərsəyə gəlməsi üçün çox böyük zəhmət çəkən, milli musiqi mədəniyyətimizin hamisi, Azərbaycanın birinci
xanımı, çox hörmətli Mehriban Əliyevaya qəbələlilər adından dərin minnətdarlığımızı çatdırmaq
istəyərdik.
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Möhtərəm cənab Prezident, Sizin rayonumuza bugünkü tarixi səfəriniz qüvvəmizi qat-qat artırır, bizi
yeni uğurlara ruhlandırır. Rayonumuzun inkişafında əldə olunan nailiyyətlər bütün ölkədə olduğu kimi,
Qəbələdə də Sizin adınızla bağlıdır.
İcazə verin Qəbələnin bütün əhalisi adından Sizi bir daha əmin edim ki, qarşımıza qoyduğunuz
vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gələcək, böyük diqqət və qayğınıza əməli işimizlə cavab verəcəyik.
Sağ olun.
XXX
Daha sonra dövlətimizin başçısı aeroportun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin prezidenti Cahangir Əsgərov məlumat verdi ki, aeroportun
tikintisinə bu ilin yanvarında başlanılmışdır. Bunun üçün 360 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Azərbaycan
Prezidentinin Sərəncamına əsasən inşa olunan aeroport dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verir.
Burada məlumat bürosu, gözləmə zalı, internet otağı vardır. Aeroportda aviasiya təhlükəsizliyi, sərhəd və
gömrük xidmətlərinin əməkdaşlarının rahat işləmələri üçün hərtərəfli şərait yaradılmışdır. Terminalda ən
son təhlükəsizlik avadanlığı quraşdırılmışdır. Sərnişin qeydiyyatının rahat və vaxtında aparılması üçün 6
məntəqə yaradılmışdır. VİP sərnişin qeydiyyatı və salonu da ən son avadanlıqla təchiz olunmuşdur.
Aeroportun ikinci mərtəbəsində restoran fəaliyyət göstərəcəkdir.
Qeyd edildi ki, saatda 200 sərnişin daşıma gücünə malik Qəbələ Beynəlxalq Aeroportu “AZVIRT”
MMC tərəfindən inşa olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyevə Qəbələ-Ağdaş yolunun yenidən qurulması layihəsi də təqdim olundu.
Dövlətimizin başçısı layihə ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.
Sonra Azərbaycan Prezidenti dispetçer məntəqəsi ilə də tanış oldu. Bildirildi ki, uçuşların idarə
olunması üçün quraşdırılan avadanlıq dünya standartlarına cavab verir.
Qeyd edildi ki, aeroportun uçuş-enmə zolağının uzunluğu 3,6 min metr, eni isə 60 metrdir. Yönəldici
yolun sahəsi 26 min kvadratmetrdir. Aeroport çəkisi 400 tona qədər olan təyyarələri qəbul etmək imkanına
malikdir. Perronun sahəsi 100 min kvadratmetrdir. Burada, həmçinin təyyarələrin saxlanılması üçün 10
meydança yaradılmışdır ki, bunun da dördü xüsusilə ağır çəkili təyyarələr üçündür. İlkin mərhələdə
aeroportda 200 nəfər işlə təmin olunacaqdır. Aeroportun ərazisində geniş yaşıllaşdırma işləri də
aparılmışdır.
Prezident İlham Əliyev Qəbələ Beynəlxalq Aeroportunda “Silk Way” şirkətinə məxsus karqo təyyarəsinə
yükün doldurulması prosesini izlədi. Məlumat verildi ki, “Boeing-747” tipli yük təyyarəsi dünyada ən ağır
təyyarələrdən hesab olunur. “Gilan Holdinq”in müəssisələrində istehsal olunan 100 ton məhsulun
yükləndiyi həmin təyyarə ilk reyslə Qəbələdən Polşanın paytaxtı Varşavaya yola düşdü.
AzərTAc
17 noyabr 2011-ci il
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Qəbələdə Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinə 36 yeni mənzilin orderləri verilmişdir
(17 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ rayonunda Qarabağ
müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün tikilmiş 36 mənzilli binanın istifadəyə verilməsi mərasimində
iştirak etmişdir.
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Fizuli Ələkbərov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki,
indiyədək Qəbələ rayonunda Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün üç fərdi ev və ikimərtəbəli
16 mənzilli yaşayış binası tikilərək istifadəyə verilmişdir. Yeni dördmərtəbəli, 36 mənzilli binanın
tikintisinə ötən ilin dekabrında başlanılmışdır. Binanın həm xarici görünüşü, həm də daxili tərtibatı ən
müasir standartlara cavab verir. Burada əlillərin sərbəst hərəkəti üçün xüsusi qurğular quraşdırılmışdır.
Kommunikasiya qurğuları da müasir tələblərə cavab verir. Binanın həyətyanı sahəsində abadlıq işləri
aparılmış, ağac və gül kolları əkilmişdir. Burada uşaq meydançası da yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev mənzillərdə yaradılan şəraitlə yaxından tanış oldu. Bildirildi ki, bütün otaqlar
zəruri avadanlıqla və mebellərlə təchiz edilmişdir.
Sonra dövlətimizin başçısı İlham ƏLİYEV Qarabağ müharibəsi əlilləri, şəhid ailələrinin
üzvləri və Böyük Vətən müharibəsi veteranları ilə görüşərək dedi:
-Sizi təbrik edirəm. Qəbələdə çox gözəl yaşayış binası tikilmişdir. Bu gün bu binaya köçəcəksiniz,
çox rahat, gözəl mənzillərdir, hər şey çox böyük keyfiyyətlə tikilibdir, bütün şərait vardır. Yəni, yüksək
səviyyədə yaşamaq üçün bütün şərait yaradılıbdır.
Bu siyasət Azərbaycanda uzun illərdir ki, aparılır. Qarabağ əlilləri, şəhid ailələri üçün həm Bakıda,
həm müxtəlif bölgələrdə binalar tikilir. Bu proses çox geniş vüsət almışdır və ümid edirəm ki, növbəti bir
neçə il ərzində bütün problemlər öz həllini tapacaqdır. Bu günə qədər 5 minə yaxın Qarabağ müharibəsi
əlili və şəhid ailəsi gözəl mənzillərlə təmin edilmişdir. Növbədə isə 3 mindən bir qədər çox ailə vardır.
Onların da problemləri həll olunacaqdır. İndi biz templəri də artırmışıq, dövlət vəsaitinin həcmi də artıbdır
və təsadüfi deyil ki, il ərzində ölkəmizin müxtəlif şəhərlərində belə gözəl binalar tikilir. Bu binalar həm
rahatdır, genişdir, mənzillər də çox rahatdır, burada bütün infrastruktur qoşulubdur, su, qaz xətləri, elektrik
enerjisi, eyni zamanda, bu binaların xarici görünüşü də gözəldir. Həm şəhər arxitekturasına uyğundur, həm
də müasir üslubda tikilib.
Bütövlükdə, Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi, sosial sahədə də böyük işlər görülür. Biz
bu işləri ardıcıl şəkildə aparırıq. Bildiyiniz kimi, biz ilk növbədə müharibədən ən çox əziyyət çəkmiş
insanların problemlərini həll etməyə başlamışdıq. 2007-ci ilin sonuna qədər demək olar ki, bütün çadır
şəhərcikləri ləğv edilmişdir. Vaxtilə çadırlarda yaşamış insanları biz yaxşı fərdi evlərlə, mənzillərlə təmin
edə bilmişik. İndiki mərhələdə yataqxanalarda, hərbi hissələrdə, məktəblərdə məskunlaşmış qaçqın bacıqardaşlarımızın problemlərini də həll edirik. Bu proses davam edir və əminəm ki, bu məsələni də biz
maksimum dərəcədə həll edəcəyik.
Qeyd etdiyim kimi, Qarabağ müharibəsi əlillərinin problemlərinin həlli üçün də ardıcıl işlər aparılır.
Növbəti bir neçə il ərzində, yenə də deyirəm, növbədə dayanan hər bir ailə gözəl mənzillərlə təmin ediləcək,
eyni zamanda, minik maşınları da verilir. Əvvəlki dövrdə biz bu maşınları xaricdən gətirirdik. İndi bizim
öz istehsalımız başlamışdır. Özü də bizim maşınlar xaricdə istehsal olunan maşınlardan geri qalmır.
Naxçıvan avtomobil zavodunun məhsulları indi böyük şöhrətə malikdir, müxtəlif növ maşınlar istehsal
olunur. Əlbəttə, biz istəyirik ki, yerli istehsaldan daha çox istifadə edək. Nəzərə alsaq ki, bu maşınların
keyfiyyəti də o biri maşınlardan üstündür.
Sosial siyasətə gəldikdə, bütün sosial məsələlər öz həllini tapmalıdır. Əməkhaqları, pensiyalar
artırılır, bu il də artırılmışdır. Doqquz yüz minə yaxın pensiyaçının pensiyası orta hesabla 40 faiz artmışdır.
Yenə də artacaqdır. Minimum əməkhaqqı da, bütün sosial ödəmələr də artacaqdır. Azərbaycanın güclü
sosial siyasəti güclü iqtisadi bazaya əsaslanır. Biz iqtisadi sahədə əldə edilmiş nailiyyətləri insan kapitalına
çeviririk.
Siz erməni işğalından əziyyət çəkmiş insanlarsınız, öz yaxınlarınızı, sağlamlığınızı itirmisiniz. Ona
görə Azərbaycan dövləti sizə daim diqqət göstərməlidir, yardım etməlidir. Bax, bu bina Azərbaycan
dövlətinin sizə verdiyi bir hədiyyədir, bu istiqamətdə atılan bir addımdır. Bu addımların sayı çoxdur,
onlardan biri də bax, bu binada özünü göstərir.
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Vətən, torpaq uğrunda vuruşmuş, canından keçmiş övladlarımızın xatirəsi daim bizim ürəyimizdədir.
Qarabağ böyük yaramızdır. Əminəm ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunacaq, bütün məcburi köçkünlər öz
doğma torpaqlarına qayıdacaqlar, haqq-ədalət zəfər çalacaqdır. Çünki haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir.
Qarabağ əzəli, tarixi Azərbaycan torpağıdır, Azərbaycan torpağı kimi qalır və qalacaqdır. Dünya birliyi
Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi qəbul edir, tanıyır. Dünya birliyi isə bizim
tərəfimizdədir və Azərbaycana beynəlxalq arenada, beynəlxalq təşkilatlarda, xüsusilə BMT-də göstərilən
dəstək, eyni zamanda, bizim Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasətimizə və mövqeyimizə verilən
dəstəkdir. Biz bunu belə qəbul edirik. Çünki bizim üçün Qarabağdan artıq, ondan vacib həllini gözləyən
məsələ yoxdur. Bu tarixi ədalət istənilən yolla bərpa olunmalıdır və olunacaqdır. Danışıqlar yolu ilə həll
edilməsə, biz məcbur olub, hərbi yola əl atacağıq. Bu, bizim suveren hüququmuzdur. Heç kim bu hüququ
əlimizdən ala bilməz. Beynəlxalq qaydalar da, beynəlxalq hüquq normaları da bu hüququ bizə tanıyır və
istənilən anda Azərbaycan Ordusu ərazi bütövlüyümüzü bərpa edə bilər. Sadəcə olaraq, biz istəyirik ki,
bunu danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə həll edək. Belə imkanlar hələ tükənməyib və gündən-günə güclənən
Azərbaycan o tarixi günü yaxınlaşdırır. Hər birimiz öz yerində öz işi, əməyi ilə o günü yaxınlaşdırmalıdır.
Bu gün Azərbaycanın imkanları böyük dərəcədə genişlənmişdir. Bizim təsir imkanlarımız artmışdır, ölkə
daxilində proseslər müsbət istiqamətdə gedir, xaricdə bizə dəstək hədsiz dərəcədədir. Yəni, ölkələrin
mütləq əksəriyyəti Azərbaycanı dəstəkləyir və BMT-dəki son səsvermə də bunu əyani şəkildə göstərmişdir.
Tarix, hüquq, coğrafi, geosiyasi əhəmiyyət baxımından haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir. Siyasi,
iqtisadi və hərbi güc də Azərbaycanın üstünlüyünü təşkil edir. Belə olan halda torpaqlarımız uzun illər
bundan sonra işğal altında qala bilməz. Ermənistanın buna nə haqqı çatır, nə gücü. Nə də demoqrafik
vəziyyət onlara gələcəkdə imkan verəcək ki, bu torpaqları əldə saxlasınlar. Biz bütün istiqamətlər üzrə
hücum diplomatiyamızı aparacağıq, düşmənə qarşı bütün formalarda mübarizə aparacağıq, onların işğalçı
simasını ifşa edəcəyik və ədaləti bərpa edəcəyik. Mən buna inanıram, mən buna şübhə etmirəm. Gün
gələcək bizim bayrağımız - 21 il bundan əvvəl ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən Naxçıvanda qaldırılan
Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaqdır. Mən buna inanıram. Əminəm ki,
bütün Azərbaycan xalqı buna inanır və bu inamı reallığa çevirmək üçün biz daha da fəal işləməliyik,
siyasətimizi daha da məqsədyönlü şəkildə irəliyə aparmalıyıq.
XXX
Dövlətimizin başçısı yeni mənzillərin orderlərini və avtomobillərin açarlarını sahiblərinə təqdim etdi.
Mərasimdə Qarabağ və Böyük Vətən müharibəsi əlillərinə 100 minik avtomobili verildi.
XXX
Qarabağ müharibəsi əlili Maarif NURİYEV onlara göstərilən yüksək diqqət və qayğıya görə
dövlətimizin başçısına təşəkkürünü bildirərək dedi:
-Möhtərəm Prezident, cənab Ali Baş Komandan! Sizi Qəbələdə salamlamaqdan qürur hissi duyur,
böyük məhəbbətlə, ehtiramla “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Sizin müharibə əlilləri, veteranları və şəhid
ailələrinə göstərdiyiniz diqqət, qayğı heç kimə sirr deyildir. Biz bunu gündəlik həyatımızda hiss edirik.
Böyük qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, çox az insana məxsus olan xoşbəxtliyə nail olmuşam. Belə ki,
Qarabağ müharibəsi əlillərinə, veteranlarına və şəhid ailələrinə atalıq qayğısının bünövrəsini qoymuş
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən 1998-ci ildə “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif
olunmuşam. Bu gün Siz xoşbəxtliyimizin davamı kimi bizə mənzil və avtomaşın açarlarını təqdim edirsiniz.
Cənab Prezident, bu qayğı və diqqətinizə görə Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əminliklə deyə
bilərəm ki, bu mənzillərdə yaşayan insanlar Sizə ömürlük minnətdar olacaqlar.
Möhtərəm Prezident, cənab Ali Baş Komandan, Sizə Azərbaycanımızın inkişafı, xalqımızın daha
firavan gələcəyi naminə uzun ömür, möhkəm cansağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun, var olun.
XXX
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
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Prezident İlham Əliyev əlillərə təqdim olunan “Lifan” markalı avtomobillərə baxdı. Məlumat verildi
ki, 1998-ci ildən 2009-cu ilədək Qarabağ müharibəsi əlillərinə 2114 “Oka” markalı minik avtomobili
təqdim edilmişdir. Ötən il bu sahədə irəliləyişə nail olunmuş, keyfiyyəti və rahatlığı ilə seçilən 500
“Slavuta” markalı avtomobil respublikamıza gətirilmişdir. 2011-ci ildə isə 304 “Lifan” markalı avtomobilin
bu qəbildən olan insanlara verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
AzərTAc
17 noyabr 2011-ci il
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Səfər başa çatdı
(18 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 18-də Prezident İlham Əliyevin respublikamızın şimal-qərb bölgəsinə səfəri başa
çatmışdır.
Dövlətimizin başçısı yeni istifadəyə verilmiş Qəbələ Beynəlxalq Aeroportundan Bakıya yola
düşdü.
XXX
Həmin gün Prezident İlham Əliyev Bakıya gəldi.
AZƏRTAC
2011, 18 noyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qəbələdə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
etmişdir
(10 sentyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev respublikamızın şimal-qərb bölgəsinə səfəri çərçivəsində
Qəbələ rayonuna gəlmişdir.
Sentyabrın 10-da dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Qəbələ
şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyevə abidənin yerləşdiyi Heydər Əliyev Parkında görülmüş abadlıq-quruculuq
işləri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, parkda əhalinin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2012, 10 sentyabr
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Qəbələ Mədəniyyət Evinin yeni tikilmiş binasında son tamamlama işləri görülür
(10 sentyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Qəbələ Mədəniyyət Evinin yeni tikilmiş
binasında görülən son tamamlama işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur.
Əvvəlcə dövlətimizin başçısı Mədəniyyət Evinin planını və tam hazır olduqdan sonrakı görünüşünü
əks etdirən stendlərə, eləcə də binanın maketinə baxdı.
Prezidentə məlumat verildi ki, bu binanı digərlərindən fərqləndirən cəhət daxili divarlarının ekoloji
cəhətdən təmiz və nəfis şəkildə işlənmiş taxta materiallarla örtülməsidir. Tikinti zamanı binanın memarlıq
baxımından gözəlliyinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Mədəniyyət Evinin yerləşdiyi ərazi Qəbələnin ümumi
görkəminə uyğun olaraq abadlaşdırılmışdır.
Dövlətimizin başçısı Mədəniyyət Evinin kinoteatr zalına baxdı. Bildirildi ki, 400 yerlik zalda teatr
avadanlığı üzrə məşhur italyan şirkətinin istehsalı olan oturacaqlar quraşdırılmışdır. Binanın işıqlandırma
və səsləndirmə sistemi də dünyanın tanınmış şirkətlərinin məhsuludur. Qəbələdə bir çox incəsənət
kollektivlərinin fəaliyyət göstərdiyi nəzərə alınaraq, yeni binada rejissor, qrim, istirahət otaqları, dekorasiya
və tikiş sexləri də yaradılır. Kompleksdə əlavə 50 yerlik konfrans zalı da tikilir.
Görülən işlərlə tanış olan dövlətimizin başçısı müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 10 sentyabr
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Prezident İlham Əliyev Qəbələ Konqres Mərkəzində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur
(10 sentyabr 2012-ci il)
Sentyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ Konqres Mərkəzində tikinti işlərinin
gedişi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin planını və gələcək görünüşünü əks etdirən stendlərə baxdı.
Məlumat verildi ki, 2,8 hektar torpaq sahəsi ayrılmış mərkəzdə 1200 yerlik ikimərtəbəli konfrans
zalı fəaliyyət göstərəcəkdir. Mərkəzin ərazisində avtomobil dayanacağı da yaradılacaqdır.
Qeyd edildi ki, ümumi sahəsi 10 min 200 kvadratmetr olan mərkəzin gələn ilin birinci yarısında
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Mərkəzdə yüksək səviyyəli beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi
üçün hər cür şərait yaradılacaqdır.
Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin keyfiyyətlə və vaxtında başa çatdırılması ilə bağlı
tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2012, 10 sentyabr
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Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə tikilən Qəbələ şəhər məscidinin yeni binasında son
tamamlama işləri görülür
(10 sentyabr 2012-ci il)
Sentyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ şəhər məscidinin yeni binasının
tikintisinin son tamamlama işləri ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı məscidin tikintisinin tam başa çatmasından sonrakı görüntülərini əks etdirən
fotostendə baxdı.
Məlumat verildi ki, Qəbələ şəhər məscidinin əvvəlki kiçik binası son dövrdə tamamilə yararsız
vəziyyətə düşmüşdü. Məscidin binasının tikintisinə 2011-ci ilin martında başlanılmış, bu məqsədlə 800
kvadratmetr torpaq sahəsi ayrılmışdır. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə tikilən məsciddə eyni vaxtda
800-ə yaxın insan ibadət edə biləcəkdir. Məscidin ikimərtəbəli əsas binasının, eləcə də giriş pilləkəninin,
körpücüyün və 21,6 metr hündürlüyündə minarəsinin tikintisi artıq başa çatdırılmışdır. Minarələrin
davamlılığını artırmaq məqsədi ilə 10 metr dərinliyində özülbərkitmə işləri aparılmışdır. Hazırda binanın
daxilində işlər yekunlaşmaq üzrədir.
Diqqətə çatdırıldı ki, məscidin ərazisindəki məişət binasında da son tamamlama işləri görülür.
Burada kitabxana, mərasim zalı, dəstəmaz yerləri və digər otaqlar fəaliyyət göstərəcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 10 sentyabr

87

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Qəbələdə Karvansaray otel kompleksi tikilir
(10 sentyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Qəbələdə Karvansaray otel kompleksinin
tikintisinin gedişi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı kompleksin texniki göstəricilərini əks etdirən stendlərə baxdı.
Məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 19 min 700 kvadratmetr olan kompleksdə 450 nəfərlik restoran,
trenajor, fitnes zalları fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada, həmçinin hovuz, fəvvarələr kompleksi, avtomobil
dayanacağı, qonaqların istirahətini yüksək səviyyədə təşkil etmək üçün hər cür avadanlıqla təchiz olunan
müxtəlif idman zalları yaradılacaqdır. Gözəl dizayn və interyeri ilə seçiləcək otaqlarda son dövrdə böyük
turist axını müşahidə edilən Qəbələnin qonaqlarına yüksək səviyyəli xidmət göstəriləcəkdir. Bir hissəsi üç,
digər hissəsi isə dörd mərtəbədən ibarət olacaq kompleksin tikintisinin gələn ilin birinci yarısında başa
çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur.
Dövlətimizin başçısı müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2012, 10 sentyabr
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Qəbələdə “Tufan” dağ-xizək yay-qış istirahət kompleksi inşa olunur
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tikintinin gedişi ilə tanış olmuşdur
(10 sentyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Qəbələdə tikilən “Tufan” dağ-xizək yay-qış
istirahət kompleksində işlərin gedişi ilə tanış olmuşdur.
Məlumat verildi ki, dağlıq ərazidə istirahət üçün bütün əlverişli şəraitə malik olan bu sağlamlıqturizm obyekti Qəbələ şəhərindən təxminən dörd kilometr aralıda yerləşir. Kompleksin inşa edilməsi
turistlər üçün bütün fəsillərdə ekskursiya və digər istirahət imkanlarını təmin etməklə yanaşı, onların qış
idman növləri ilə məşğul olmalarına şərait yaradacaqdır. Kompleksin trassa sistemi hər bir qonağın onun
üçün məqbul enmə zolağını, maililiyini və çətinlik dərəcəsini seçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yamaclar
“Everest” markalı xüsusi təyinatlı kipləşdirici qurğuların köməyi ilə möhkəmləndiriləcəkdir. Dağ
yamaclarının kənarı ilə və ya düzənlik sahələrdə enmə marşrutunun yaradılmasında bu texnikadan istifadə
edilməsi səmərəli üsul olmaqla yanaşı, xizək sürənlərin təcrübə toplamasına xidmət edəcəkdir. İnşası
nəzərdə tutulan 10 enmə zolağının ümumi uzunluğu 18 min metrdir. Dağ-xizək liftləri hava şəraiti - küləyin
sürəti və istiqaməti, yamacdan enmə imkanları, xizək sürənlərin digər trassalardan kənar hərəkət etmə
imkanları nəzərə alınmaqla, qonaqların seçilən ərazinin əlçatan yerlərinə ən məqbul üsullarla çatdırılması
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bütün dağ-xizək trassasının enmə zolaqlarının süni qaryaratma sistemi ilə təchiz
edilməsi qərara alınmışdır. Kompleksin ərazisində xizəklə eniş zolaqlarının qar örtüyünün təmin edilməsi
məqsədilə burada 223 süni qaryaratma qurğusunun yerləşdirilməsi planlaşdırılır. Bu istirahət mərkəzi gün
ərzində üç min nəfərə xidmət göstərmək imkanına malik olacaqdır.
XXX
Daha sonra Prezident İlham Əliyevə Qəbələ rayonu ərazisində inşası planlaşdırılan “Aquapark”
istirahət və əyləncə mərkəzi haqqında məlumat verildi.
Bildirildi ki, yeni mərkəz bir neçə funksional hissədən ibarət olacaqdır. Konstruktiv quruluşuna
görə mərkəzin binası monolit dəmir-beton tikili olacaqdır. Dam örtüyü açılıb-yığılan alüminium
konstruksiyadan qurulacaqdır.
Diqqətə çatdırıldı ki, yüksək komfortlu funksional zona kimi fəaliyyət göstərəcək mərkəzin suəyləncə bölməsinin ümumi sahəsi 5 min kvadratmetr olacaqdır. Burada bütün su attraksionları
yerləşdiriləcəkdir. İlin isti aylarında dam örtüyünün açılması nəzərdə tutulur. Bütün su hövzəsi qonaqların
yaşına uyğun olaraq zonalara bölünəcəkdir. Su zonasının mərkəzində dalğalı hovuz yerləşəcəkdir. Xüsusi
avadanlığın köməyi ilə burada 1,2 metrə qədər hündürlükdə süni dalğaların yaradılması mümkündür.
“Aquapark” çoxlu sayda müxtəlif texniki sistemlərdən istifadə edilməklə inşa olunacaqdır.
XXX
Prezident İlham Əliyev rayonda inşası nəzərdə tutulan “Golf Resort” idman və istirahət mərkəzinin
layihəsi ilə də tanış oldu.
Məlumat verildi ki, Azərbaycanda qolfun populyarlaşdırılması və bu idman növünə marağın
artırılması məqsədilə ölkənin ən dilbər guşələrindən birində - Qəbələ rayonunda qolf idman meydançasının,
habelə Qolf Akademiyası və Klubunun yaradılması qərara alınmışdır. Layihəyə əsasən, Qəbələ rayonu
ərazisindən keçən Dəmiraparan çayı ilə ətrafdakı dağ massivinin arasındakı 80 hektarlıq ərazidə qolf
meydançasının, qolf klubun, otel binasının, villaların və müvafiq infrastruktur obyektlərinin inşası nəzərdə
tutulur. Mövsümi yağıntıların və dağlarda qar örtüyünün əriməsi nəticəsində Dəmiraparan çayında baş verə
biləcək daşqın hallarının qarşısını almaq, bununla da qolf meydançasının mühafizəsini təmin etmək
məqsədilə çayın sahilində istinad divarları tikiləcəkdir. Klassik forma və üslubda inşa ediləcək bu mərkəzdə
klub üzvlərinin və qonaqların səmərəli istirahəti üçün hər cür şərait yaradılacaqdır.
Azərbaycan Prezidenti tikinti işlərinin yüksək keyfiyyətlə aparılması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2012, 10 sentyabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qəbələ rayonuna səfəri
Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(28 fevral 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 28-də təyyarə ilə Qəbələ rayonuna
səfərə gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Qəbələ şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Qəbələ rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Səbuhi Abdullayev Prezident İlham Əliyevə abidənin
yerləşdiyi Heydər Əliyev Parkında görülmüş abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verdi. Bildirildi ki,
parkda əhalinin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2013, 28 fevral
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Prezident İlham Əliyev Qəbələ şəhər məscidinin yeni binasının açılışında iştirak etmişdir
(28 fevral 2013-cü il)
Fevralın 28-də rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdən sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ şəhər məscidinin yeni binasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, məscidin tikintisinə 2010-cu ilin may ayında
başlanılmışdır. Heydər Əliyev Fondunun sifarişi ilə tikilən məscid binasının layihəçisi “Konstruktor
MMC”, binanın podratçısı isə “Gilan inşaat” MMC-dir. Binanın tikinti sahəsi 715 kvadratmetr, minarənin
hündürlüyü isə 25 metrdir. İnşaat işləri zamanı yerli tikinti materiallarından geniş istifadə olunmuşdur.
Məscidin həyətində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin milli mənəvi və dini
dəyərlərimizə qayğısını əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır.
Məscidlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, burada eyni vaxtda 450 kişi, 150
qadın olmaqla ümumilikdə 600 nəfər mömin ibadət edəcəkdir. Məscidin müqəddəs Qurani-Kərimdən
surələr yazılmış divarları və sütunları Azərbaycan nəqqaşlıq məktəbinin və Şərq ornamentlərinin nadir
nümunələrindən istifadə olunmaqla dini rəmzlərlə bəzədilmişdir. Dini ocağın həyətində kiçik memarlıq
üslubunda iki fəvvarə də inşa edilmişdir. Məscidin həyətində, həmçinin axund, dərs, kitabxana, mərasim,
qadın və kişilər üçün dəstəmaz otaqları və köməkçi tikililər inşa olunmuşdur. Binanın həyəti
yaşıllaşdırılmış, dekorativ ağaclar əkilmiş, müasir işıqlandırma sistemləri quraşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyevə Qurani-Kərim hədiyyə olundu.
Dövlətimizin başçısı məsciddə yaradılan şəraitdən razılığını bildirdi, müvafiq tapşırıq və
tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 28 fevral
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Qəbələ atıcılıq klubunun birinci mərhələsi istifadəyə verilmişdir
(28 fevral 2013-cü il)
Fevralın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ atıcılıq klubunun
inşası başa çatdırılan birinci mərhələsinin açılışında iştirak etmişdir.
Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının vitse–prezidenti Rasim Rzayev dövlətimizin başçısına
məlumat verdi ki, Qəbələ atıcılıq klubunun layihəçisi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə
Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin “Azərinşaatlayihə” Dövlət Baş Layihə-Konstruktor və
Texnoloji İnstitutudur.
Klubun inzibati binasının foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Xüsusi
memarlıq üslubunda inşa olunan binada qeydiyyat bölməsi, iclas və məşğələ otaqları, atəş zonasındakı
nəticələri müşahidə etmək üçün xüsusi zal yaradılmışdır. Binada ayrıca tibb məntəqəsi də fəaliyyət
göstərəcəkdir. Kluba gələnlər elektromobillərlə atəş zonasına daxil olacaqlar. Burada idman silahlarından
istifadə etmək üçün xüsusi qaydalar da müəyyən edilmişdir. Atəş zonasında silahlar boşaldıldıqdan sonra
təhvil alınacaqdır. Təhlükəsizliyin təmin olunması və yanğından mühafizə məqsədi ilə klubun ərazisində
müşahidə kameraları və yanğından mühafizə məntəqələri qurulmuşdur. Ərazidə ayrıca bayraq meydançası
da yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev elektromobillə atəş zonasına gəldi. Atəş zonasında idmançılar saniyədə 1542 metr sürətlə uçan hədəfləri nişan almalıdırlar. Bu məqsədlə ərazidə bir neçə uçan hədəf aparatları
yerləşdirilmişdir.
Prezident İlham Əliyev uçan hədəflərə bir neçə sərrast atəş açdı.
Qeyd edildi ki, klubda atıcılıq idmanının daha çox yayılan və Olimpiya oyunlarına daxil edilən
stend atıcılığına da xüsusi yer ayrılmışdır. Klubun ərazisində Olimpiya yarışlarında tətbiq edilən və bütün
texniki inventarlarla təchiz olunan sahə də yaradılmışdır. Burada yarışların izlənilməsi üçün ayrıca tamaşaçı
bölməsi qurulmuş, nəticələri qeydə alan elektron tablo yerləşdirilmişdir. Bundan əlavə, klubun ərazisində
1200 kvadratmetr sahədə 10 metrlik, 3 min kvadratmetr sahədə isə 25 metrlik tirlər quraşdırılmışdır. Burada
uşaq və yeniyetmələr üçün tədris mərkəzi də yaradılmışdır. Ümumilikdə 300 kvadratmetr sahədə silah
anbarı, 4,5 hektar ərazidə beş dairəvi və səngər stend atıcılığı meydançası, 4 min kvadratmetr sahədə səkkiz
sporting meydançası inşa edilmişdir. Dairəvi və səngər stend atıcılığı avadanlığı Fransadan, sporting
avadanlığı İngiltərədən, tir avadanlığı İsveçrədən, elektron tablo isə İtaliyadan gətirilmişdir. Burada idmanovçuluq ləvazimatı mağazasının fəaliyyət göstərməsi klubun özəlliklərindən biridir. Mağazada atıcılıq
idmanında tətbiq olunan ən son texniki avadanlıq, idman silahları, geyim növləri və digər vasitələr satışa
çıxarılacaqdır. Klubda, eyni zamanda, balıqçılıqla maraqlananların da istəkləri nəzərə alınmışdır.
Diqqətə çatdırıldı ki, ümumilikdə növbəti mərhələdə görüləcək işlər nəticəsində klubun ərazisində
45 atıcılıq yeri üçün 50 və 25 metrlik, 30 atıcılıq yeri üçün 10 metrlik tirlər, səkkiz dairəvi səngər, yeddi
meydança, 25-50 metr məsafələrdə ox atmaq üçün sahə, elektromobilləri yükləmək və saxlamaq üçün otaq
və sahə, istirahət məkanları tam şəkildə istifadəyə veriləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev Qəbələ atıcılıq klubunun inşası başa çatdırılan birinci mərhələsində görülən
işlərdən razılığını bildirdi, sonrakı mərhələdə həyata keçiriləcək tədbirlərlə bağlı müvafiq tapşırıq və
tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 28 fevral

92

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Qəbələ Konqres Mərkəzində tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq
(28 fevral 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 28-də Qəbələ rayonuna səfəri
çərçivəsində tikilməkdə olan Konqres Mərkəzində inşaat işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin planı və gələcək görüntülərini əks etdirən stendlərə baxdı.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, 2,8 hektar ərazidə yerləşəcək mərkəzdə 1200 yerlik
ikimərtəbəli konfrans zalı fəaliyyət göstərəcəkdir. Mərkəzin ərazisində avtomobil dayanacağı da
yaradılacaqdır.
Mərkəzin binasında daş hörgü və beton işləri başa çatdırılmış, metal konstruksiyalar
quraşdırılmışdır. Hazırda binanın damı örtülür.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, bu yeni sosial obyektə gedən yol çay yatağından
keçir. Buraya gediş-gəlişi asanlaşdırmaq üçün həmin çay üzərində yeni körpü salınır. Bütövlükdə, müasir
memarlıq üslubunda inşa olunan və ümumi sahəsi 10 min 200 kvadratmetr olacaq Konqres Mərkəzində
yüksək səviyyəli beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılacaqdır.
Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin keyfiyyətlə və vaxtında başa çatdırılması ilə bağlı
tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2013, 28 fevral
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“Tufan” Dağ-Xizək Yay-Qış İstirahət Kompleksi Qəbələyə turist axınını daha da gücləndirəcəkdir
(28 fevral 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 28-də Qəbələdə “Tufan” Dağ-Xizək
Yay-Qış İstirahət Kompleksinin tikintisi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, dağlıq ərazidə yerləşən, istirahət üçün bütün əlverişli
şəraitə malik olan bu rekreasiya-turizm obyekti Qəbələ şəhərindən təxminən 4 kilometr aralıda yerləşir.
Kanat yolu və xizəkçilik kompleksi 8 stansiyadan ibarət olacaqdır. Birinci stansiya dəniz səviyyəsindən
950 metr, sonuncu stansiya isə 1920 metr hündürlükdədir. Artıq beş stansiyada quraşdırma işləri başa
çatmışdır. Bir-birindən 1414 metr məsafədə və dəniz səviyyəsindən 1250 metr və 1650 metr hündürlükdə
olan stansiyalarda quraşdırma işləri aparılmışdır.
Prezident İlham Əliyev kanat lifti ilə kompleksin ərazisini gəzdi.
Bildirildi ki, hazırda inşa edilən dağ-xizək idmanı bazasının bilavasitə yaxınlığında yerləşən
“Qafqaz Resort” otel kompleksi üç otel binasından, SPA mərkəzindən, əyləncə parkından ibarət olmaqla
yay istirahəti üçün bütün imkanlara malikdir. Belə şəraitdə “Qafqaz Resort” otel kompleksində qış istirahət
məkanının yaradılması, yəni, otelin yaxınlığında dağ-xizək idman növləri üçün kompleksin inşa edilməsi
bütün fəsillərdə ekskursiya və digər fəal istirahət imkanlarının mövcudluğu ilə yanaşı, otel yaxınlığında
həm də qış idman növləri ilə məşğul olmağa imkan verəcəkdir. Trassa sistemi hər bir qonağın onun üçün
məqbul olan enmə zolağı, maillik və çətinlik dərəcəsini seçməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yamaclar
“Everest” markalı xüsusi təyinatlı kipləşdirici qurğuların köməyi ilə möhkəmləndirilir. Dağ yamaclarının
kənarı ilə və ya düzənlik sahələrdə enmə marşrutunun yaradılmasında bu texnikadan istifadə edilməsi
səmərəli üsul olmaqla yanaşı, xizək sürənlərin təcrübə toplamasına xidmət edəcəkdir. İnşası nəzərdə
tutulan 10 enmə zolağının ümumi uzunluğu 18 min metr təşkil edir. Dağ-xizək liftləri hava şəraiti - küləyin
sürəti və istiqaməti, yamacdan enmə, həmçinin xizək sürənlərin digər trassalardan aralı hərəkət etmə
imkanları nəzərə alınmaqla qonaqların seçilən ərazinin əlçatan yerlərinə ən məqbul üsullarla çatdırılması
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bütün dağ-xizək trassasının enmə zolaqlarının süni qaryaratma generasiya
sistemi ilə təchiz edilməsi qərara alınmışdır. Kompleksin ərazisində xizəklə eniş zolaqlarının qar örtüyünün
təmin edilməsi məqsədilə burada 223 süni qaryaratma qurğusunun yerləşdirilməsi planlaşdırılmışdır. Bu
istirahət mərkəzi gün ərzində 3 min nəfərə xidmət göstərmək imkanına malik olacaqdır.
Prezident İlham Əliyevə “Golf Resort” idman və istirahət mərkəzinin layihəsi ilə bağlı da məlumat
verildi. Azərbaycanda qolfun populyarlaşdırılması və bu idman növünə marağın artırılması məqsədilə
ölkənin ən dilbər guşələrindən birində - Qəbələ rayonunda qolf idman meydançasının, habelə Qolf
Akademiyası və klubunun yaradılması qərara alınmışdır. Layihəyə əsasən, Qəbələ rayonu ərazisindən
keçən Dəmiraparan çayı ilə ətrafdakı dağ massivinin arasındakı 80 hektarlıq ərazidə qolf meydançasının,
qolf klubun, otel binasının, villaların və müvafiq infrastruktur obyektlərinin inşası nəzərdə tutulur.
Mövsümi yağıntıların və dağlarda qar örtüyünün əriməsi nəticəsində Dəmiraparan çayında baş verə biləcək
daşqın hallarının qarşısını almaq, bununla da qolf meydançasının mühafizəsini təmin etmək məqsədilə
çayın sahilində istinad divarları tikiləcəkdir. Klassik forma və üslubda inşa ediləcək bu mərkəzdə klub
üzvlərinin və qonaqların səmərəli istirahəti üçün hər cür şərait yaradılacaqdır.
Prezident İlham Əliyev həm “Tufan” Dağ-xizək Yay-Qış İstirahət Kompleksinin, həm də “Golf
Resort” idman və istirahət mərkəzinin tikinti işlərinin yüksək keyfiyyətlə aparılması ilə bağlı tapşırıqlarını
verdi.
AZƏRTAC
2013, 28 fevral
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Prezident İlham Əliyev Qəbələ heyvandarlıq-südçülük kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
(28 fevral 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 28-də Qəbələyə səfəri çərçivəsində
heyvandarlıq-südçülük kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Bildirildi ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramları çərçivəsində ölkənin müxtəlif
bölgələrində yeni istehsal sahələri istifadəyə verilir, rayon və kəndlərdə əhalinin sosial həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Qəbələ heyvandarlıq-südçülük kompleksi
də belə müəssisələrdən biridir. Müəssisənin ümumi dəyəri 12,9 milyon manatdır. Bu layihənin də inşasında
dövlətin güzəştli kreditlərindən istifadə olunmuşdur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondu tərəfindən kompleksin inşasına 3 milyon manat güzəştli kredit ayrılmışdır. Kompleksdə tikinti
işlərinin aparılmasına və avadanlıqla təchiz edilməsinə 2011-ci ilin sonunda başlanmışdır. Bu ilin fevral
ayında isə işlər tam başa çatdırılmışdır.
Müəssisə ilə tanışlıq zamanı məlumat verildi ki, kompleks sağmal inəklər üçün fermalar, yem
təsərrüfatı, avtopark və digər köməkçi sahələrdən ibarətdir. Müəssisə ABŞ-ın “BouMatic” şirkətinin ferma
avadanlığı, avtomatik yönləndirmə və yemləmə sistemləri, birdəfəyə 40 baş inək tutumlu “Paralel” tipli
sağım avadanlığı, soyutma sistemləri və digər avadanlıqla təchiz edilmişdir. Hər biri gündəlik 25 litrdən
çox südvermə qabiliyyətinə malik 500 baş “Holstein Friesian” cinsindən olan inək gətirilmişdir. Hazırda
sağmal heyvanların sayı 660 başa çatdırılmış, onlardan 150 bala alınmışdır. Gələcəkdə kompleksdə sağmal
inəklərin sayının min başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Qeyd olundu ki, hər inəkdən bir ildə 8 min 500 litr, ümumi fermada isə gündəlik təqribən 15 ton
süd sağımı proqnozlaşdırılır. İstehsal olunan süd Qəbələ süd emalı zavoduna göndərilir. Burada “Jalə”
brendi ilə ağartı məhsulları istehsal olunur. Kompleks üçün Qəbələ rayonu ərazisində mövcud əkin sahələri
hesabına yem təsərrüfatı yaradılmışdır. Bütün aqrotexniki normalara riayət etməklə aparılan növbəli əkin
hesabına təsərrüfatda yüksək məhsuldarlığa nail olunur. Bunun nəticəsində müəssisənin yemə olan tələbatı
tam ödənilir.
Komplekslə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, layihənin icrası nəticəsində
95 nəfər iş yeri ilə təmin olunmuşdur. Tətbiq olunan müasir texnologiyanın istifadəsi, cins heyvanların
yemlənməsi və bəslənməsi, kənd təsərrüfatı texnikalarından istifadə qaydalarının daha dərindən
mənimsənilməsi və dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədi ilə burada çalışan
mütəxəssislərin bir hissəsi Hollandiyada xüsusi kurs keçmişdir. Gələcəkdə təcrübələrinin artırılması üçün
digər işçilərin də kurs və seminarlara göndərilməsi nəzərdə tutulur.
Komplekslə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev kollektivə uğurlar arzuladı.
XXX
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramlarına uyğun olaraq Qəbələnin Vəndam
qəsəbəsində isə “Gilan Holdinq”in “Aqro Kompleks Qəbələ” heyvandarlıq kompleksi formalaşır. İyirmi
hektar ərazidə inşa olunan kompleks iki inək və iki buzov fermalarından və doğuş zalından ibarətdir. Bu
layihənin də inşasına İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 14 milyon
manat güzəştli kredit verilmişdir. Kompleks Almaniyanın məşhur “Delovan”, “Qruber”, “Vestvalya”,
“Dea” şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində yaradılmışdır. Sağım sexi dünyanın ən mütərəqqi “Karusel”
tipli avadanlığı, soyutma sistemləri və digər köməkçi avadanlıqla təchiz edilmişdir. Yeni texnologiya hər
inəkdən sağılan südün həcminin, yağlılıq dərəcəsinin və digər keyfiyyət göstəricilərinin ayrı-ayrılıqda
qeydiyyatının aparılmasına imkan verir. Kompleks üçün ilkin olaraq Almaniyadan 620 baş “Simmental”
cinsindən olan südlük-ətlik istiqamətli cins düyələr alınmışdır. Mart ayında əlavə 160 baş heyvanın
gətirilməsi təmin ediləcəkdir. Gətirilən heyvanlar artıq yerli iqlimə uyğunlaşmış və orta hesabla ildə 50006000 litr yüksək yağlılıq göstəricilərinə malik süd verəcəkdir. Kompleksin yemlə təmin edilməsi məqsədi
ilə rayonda 1554 hektar ərazisi olan yem təsərrüfatı yaradılmışdır. Artıq bu ərazilərdə müxtəlif yem bitkiləri
əkilmişdir. Müəssisənin xüsusi yem sexi və 5 silos quyusu vardır. Bundan başqa, 200 hektar ərazidə müasir
suvarma sistemləri quraşdırılmışdır. Görülən işlər hesabına kompleksin yem təchizatı tam təmin
olunacaqdır. Əlavə olaraq 20 hektar alma bağı salınmış və burada hər hektarın məhsuldarlığının 30-40 tona
çatacağı gözlənilir. Əkin-biçin işlərinin aparılması və əkin sahələrinə aqrotexniki qulluq göstərilməsi
məqsədi ilə Avropanın lider şirkətlərindən 88 maşın və texnika alınmışdır. Həmin texnika 4 qarajdan ibarət
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avtoparkda saxlanılır. Tikintisi davam etdirilən ət emalı fabrikində heyvanların kəsilməsindən ət
məhsullarının qablaşdırılmasınadək bütün proseslər gigiyenik normalar gözlənilməklə həyata
keçiriləcəkdir.
Prezident İlham Əliyevin heyvandarlığın inkişafının təmin edilməsi ilə bağlı verdiyi tapşırıqların
icrası nəticəsində 2015-ci ilədək kompleksdəki inəklərin sayı 2400-ə, heyvanların ümumi sayı isə 4800-ə
çatdırılacaqdır. Beləliklə, bu kompleks Avropanın ən nəhəng heyvandarlıq müəssisələrindən biri olacaqdır.
Burada çalışan aparıcı mütəxəssislər Hollandiyada və Almaniyada ixtisasartırma kursu keçmişlər.
Hazırda kompleksdə 80 nəfər işlə təmin edilmişdir.
AZƏRTAC
2013, 28 fevral
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Qəbələdə “Aspi Winery” üzüm emalı zavodu istismara verilmişdir
(28 fevral 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 28-də Qəbələ rayonuna səfəri
çərçivəsində “Aspi-Aqro” MMC-nin “Aspi Winery” üzüm emalı zavodunun açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, digər bölgələrdə olduğu kimi, Qəbələ rayonunda da
sahibkarlığın inkişafı diqqət mərkəzindədir. Rayonun Qaradeyn kəndi ərazisində “Aspi-Aqro” MMC-nin
“Aspi Winery” üzüm emalı zavodunun fəaliyyətə başlaması həmin tədbirlərin davamlılığından xəbər
verir. Zavodun təsisçisi olan “Aspi Agro” MMC-nin əsas məqsədi respublikada geniş yayılmış və qədim
tarixə malik şərabçılıq sahəsinin əvvəlki şöhrətinin bərpa edilməsi və Azərbaycan süfrəsinin dünyanın ən
gözəl, yüksək keyfiyyətli üzüm növləri və şərab çeşidləri ilə təmin olunmasıdır. Müəssisə öz fəaliyyətində
müasir texnologiyanın tətbiqinə və Azərbaycan şərabçılarının ənənələrinə əsaslanaraq, üzümün
yetişdirilməsindən yüksək keyfiyyətli şərab və konyak məhsullarının buraxılışınadək tam bir istehsal
prosesini özündə birləşdirir.
“Aspi-Aqro” MMC üzümçülük tingləri istehsalı və satışı üzrə dünyanın ən qabaqcıl şirkətləri olan
İtaliyanın “VİVA Cooperative Rausedo” VCR və Fransanın “Gontard Freres” şirkətləri ilə sıx əlaqə
yaradaraq, Qəbələ rayonunda nadir iqlim şəraitinə malik, vaxtilə şərab sənayesinin çiçəkləndiyi yerdə –
Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində, Savalan vadisində geniş üzüm sahələri salmışdır. Ərazinin təbii
şəraiti, dəniz səviyyəsindən 400 metr yüksəklikdə yerləşməsi, illik yağıntıların miqdarı, illik temperatur
göstəriciləri və müxtəlif yerlərdən götürülmüş torpaq nümunələrinin İtaliya və Fransa şirkətlərinin
laboratoriyalarında aparılmış analizləri bu yerdə yüksək keyfiyyətli nadir üzüm növlərinin yetişdirilməsinin
mümkünlüyünə əsas verir. Bu göstəricilərə əsasən ərazidə əkiləcək üzüm növləri və onların kök sistemləri
seçilmişdir. Seçilmiş növlər üzrə yüksək keyfiyyətli üzüm tingləri gətirilmiş və onlar mövcud normativlər
əsasında lazımi aqrotexniki tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə əkilmişdir. Üzüm bağlarında əkin və
becərmə işləri aparmaq üçün xüsusi texnika da alınmışdır. Bütün bu amillər ixrac qabiliyyətli yüksək
keyfiyyətli məhsul istehsalına təminat verir.
Diqqətə çatdırıldı ki, müəssisədə ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram əlaməti
olaraq ümummilli liderin Azərbaycanda kənd təsərrüfatının, o cümlədən üzümçülüyün inkişafındakı
xidmətlərini və Prezident İlham Əliyevin müxtəlif illərdə Qəbələ rayonuna səfərlərini əks etdirən
fotoguşələr yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısı müəssisənin avtoparkında üzüm plantasiyalarında əkin, becərmə və məhsul
toplanışında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş texnika, maşın və avadanlıqla tanış oldu.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev üzümün qəbulu prosesi ilə maraqlandı.
Prezident İlham Əliyev müəssisənin ayrı-ayrı istehsal sahələrini gəzdikdən sonra qablaşdırma
sexində zavodu işə saldı və istehsal prosesini izlədi.
Qeyd edildi ki, “Aspi Winery” üzüm emalı müəssisənin illik istehsal gücü 1000 tondur. Zavod
İtaliyanın ən məşhur şirkətlərinin avadanlığı ilə təchiz olunmuşdur. Hazırda burada 7 növ məhsul istehsal
olunur. Gələcəkdə 11 növ məhsulun istehsalı planlaşdırılır.
Bildirildi ki, “Savalan” şərablarını məşhurlaşdıran hər şeydən əvvəl ideal coğrafi və iqlim şəraitidir.
Belə şəraitdə yetişmiş üzüm özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik autentik şəraba çevrilir. Bu, əsrlərlə
formalaşan ənənələrin və müasir şərabçılıq meyillərinin ahəngidir.
Konyak istehsalı sexində Prezidentə məlumat verildi ki, zavodda bütün məhsullar yüksək ixtisaslı
xarici mütəxəssislərin rəhbərliyi ilə istehsal olunur və yoxlanılır. Şərablar bütün müəyyən olunmuş
normalara riayət edilməklə zirzəmidə palıd çəlləklərdə saxlanılır ki, bu da ona əlavə ətir verir. İstehsal
olunan şərab məhsulları Rusiyaya ixrac olunur. Şərabların gələcəkdə Ukrayna, İtaliya, İsveç kimi ölkələrə
ixrac edilməsi də planlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyev müəssisədə şərab anbarına baxdı. Anbarda minimum silkələnmə, ciddi
şəkildə müəyyənləşdirilmiş temperatur, rütubət və işıqlandırma, zəruri mikromühit mövcuddur. Məhsullar
Fransadan və İtaliyadan alınan yüksək keyfiyyətli palıd çəlləklərdə və çənlərdə saxlanılır. Məhsulun belə
çəlləklərdə saxlanması bərk zərrəciklərin çəlləyin dibinə çökməsinə səbəb olur ki, onları da oradan
təmizləmək asanlaşır. Bundan əlavə, palıd çəlləklərdə saxlanılan əksər şərablar sadə içkini nəfis şəraba
çevirməyə qadir xüsusi ətir verir.
Dövlətimizin başçısı burada çalışan xarici mütəxəssislərlə söhbət etdi.
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Məlumat verildi ki burada muzey də fəaliyyət göstərir. Muzeydə “Qədim Qəbələ”, “Azərbaycanda
qədim şərabçılıq” və “Şərabçılığın xronolgiyası” posterləri, Qəbələdə arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar
olunan eksponatlar vardır. Burada ümummilli lider Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyev haqqında
fotolar və sənədlər, həmçinin üzümçülük və şərabçılığın tarixi ilə bağlı kitablar və stendlər də nümayiş
etdirilir, emal olunan məhsullar sərgilənir.
Prezident İlham Əliyev muzeydə üzümçülüklə bağlı sənədli filmə baxdı.
Bildirildi ki, zavodda ən müasir avadanlıqla təchiz edilən laboratoriya yaradılmışdır. İstehsal
olunan məhsullar İngiltərədən alınan və MDB məkanında yalnız bu müəssisədə quraşdırılan lazer analiz
aparatı ilə yoxlanır. Bu aparat kimyəvi preparatlarsız işləyir və bir dəqiqə ərzində şərabın və ya üzüm
şirəsinin 24 parametrini maksimal dəqiqliklə müəyyən etməyə imkan verir. Standart laboratoriyalarda bu
cür analizlər iki həftədən çoх vaxt aparır.
Məlumat verildi ki, “Aspi Winery” üzüm emalı müəssisəsi hazırda layihə gücünün 20-30 faizi
həddində fəaiyyət göstərir. “Aspi-Aqro”ya məxsus 340 hektar üzüm sahəsində İtaliyadan gətirilən 22 şərab
sortu, 14 süfrə sortu üzümləri əkilmişdir. Həmin sahədə 200 nəfər mövsümi işlə təmin edilmişdir. Ən
başlıcası isə bu müəssisə Qəbələ rayonunda əhalinin məşğulluğunun təminatında əhəmiyyətli rol
oynayacaqdır.
Prezident İlham Əliyev dequstasiya otağı ilə də tanış oldu.
Dövlətimizin başçısı kollektivə uğurlar arzuladı, müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 28 fevral
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Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzinin açılışı olmuşdur
Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir
(28 fevral 2013-cü il)
Fevralın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ Mədəniyyət
Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, nəhəng “Ağ royal” formasında tikilmiş bina ətraf ərazi
ilə ahəngdar mühit yaradır. Binanın alt qatında avtomobillər üçün xüsusi qaraj inşa olunmuşdur. Mərkəzin
foyesi genişliyi və müasirliyi ilə diqqəti cəlb edir. Burada Mədəniyyət Mərkəzinin hazırkı görünüşü və
gələcək layihələrlə bağlı maketlər də vardır. Foyedə, həmçinin ümummilli lider Heydər Əliyevin və
Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə mədəniyyətin inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən
fotoguşə də yaradılmışdır. Mərkəzdə teatr tamaşalarının, konsert proqramlarının, yeni texnologiya ilə
təqdim olunan kinofilmlərin nümayişi və digər müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür imkan
mövcuddur.
Bildirildi ki, üç qrim, bir məşq otağının fəaliyyət göstərdiyi mərkəzdəki 400 yerlik əsas tamaşa salonu
nümunəvi tərtibatı ilə diqqəti cəlb edir. İkinci mərtəbədə müşavirə zalı, iki VİP, üç dərnək, rejissor və
aktyorların istirahəti, həmçinin teatr kostyumlarını saxlamaq üçün otaqlar yerləşir. Bu binanı fərqləndirən
cəhət daxili divarların ekoloji baxımdan təmiz və nəfis şəkildə işlənmiş taxta materiallarla üzlənməsidir.
Bina ən müasir akustik texnologiya və dünya standartlarına uyğun teatr texnikası avadanlığı, Avropanın
aparıcı şirkətlərinin istehsalı olan üzlük və tamamlama materialları ilə, məxsusi çıraq və mebellərlə təchiz
edilmişdir. Tikinti zamanı müasir texnologiyadan, yüksək keyfiyyətli tikinti materiallarından istifadə
olunması binanın xarici və daxili görüntüsünü daha cəlbedici etmişdir.
Diqqətə çatdırıldı ki, Qəbələdə tez-tez mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi və rayonda bir çox
incəsənət kollektivinin fəaliyyət göstərməsi nəzərə alınaraq yeni binada rejissor, qrim, istirahət otaqları,
dekorasiya və tikiş sexləri də yaradılmışdır. Burada xüsusi qazanxana, transformator yarımstansiyası,
mühafizə və yanğınsöndürmə sistemləri quraşdırılmış, su anbarı tikilmişdir. Mərkəzin yerləşdiyi ərazi
Qəbələnin ümumi görkəminə uyğun olaraq abadlaşdırılmışdır.
Görülən işlərdən razılığını bildirən Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
Dövlətimizin başçısı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayaraq dedi:
- Sizi ürəkdən salamlayıram. Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzinin açılışı münasibətilə sizi ürəkdən
təbrik edirəm. Çox gözəl, möhtəşəm binadır. Çox gözəl memarlığa malikdir. Eyni zamanda, burada bütün
tədbirlərin keçirilməsi üçün çox gözəl şərait vardır. Keçən dəfə Qəbələdə olarkən mərkəzin tikintisi ilə tanış
olmuşdum və bu gün biz bu gözəl mərkəzin açılışında bərabər iştirak edirik.
Bu, doğrudan da gözəl hadisədir. İlk növbədə, Qəbələdə müasir mədəniyyət, incəsənət mərkəzinin
tikilməsinə böyük ehtiyac var idi, digər tərəfdən ölkəmizin ümumi inkişafını göstərir. Çünki belə gözəl,
həm memarlıq, həm funksional cəhətlərdən çox gözəl binaların tikilməsi onu göstərir ki, Azərbaycan
dövləti uğurla inkişaf edir. Biz bu inkişafı Qəbələ rayonunun timsalında açıq-aydın görürük. Çünki burada
həm sosial, həm mədəniyyət, infrastruktur layihələri uğurla icra edilir. Bir müddət bundan əvvəl biz Qəbələ
Beynəlxalq Aeroportunun açılışını qeyd edirdik. O vaxt müəyyən fikirlər var idi ki, bu aeroport necə
işləyəcək, işləyəcəkmi, yoxsa yox? Ancaq o vaxt mən demişdim ki, əgər biz Qəbələdə müasir turizm
obyektlərini yaratmaq istəyiriksə, mütləq beynəlxalq aeroport olmalıdır. Artıq buradan xarici ölkələrə
uçuşlar təşkil edilir. Bu uçuşların sayı getdikcə artacaqdır. Qəbələ rayonunun sakinləri və ətraf rayonlarda
yaşayan soydaşlarımız da bundan istifadə edirlər. Eyni zamanda, xarici qonaqlar da Qəbələyə indi rahat
gələ bilirlər. Yəni, aeroportun tikilməsi, mədəniyyət ocaqlarının, otellərin yaradılması – bütün bunlar
reallıqdır və bu, son illərin reallıqlarıdır.
Bu gün Qəbələ ölkəmizin mədəniyyət və turizm mərkəzlərindən birinə çevrilibdir. Bakıdan, digər
yerlərdən, digər şəhərlərdən, başqa ölkələrdən buraya gələnlərin sayı getdikcə artır. Turizmin inkişafı
gələcəkdə yəqin ki, Qəbələ rayonunun iqtisadi inkişafının müəyyən faizini öz üzərinə götürəcəkdir. Bu, elə
bir sahədir ki, bu sahə daim inkişafda olur və iş yerlərinin yaradılmasına kömək, eyni zamanda, rayonun
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inkişafına və ölkəmizin dünyada tanınmasına xidmət göstərir. Bu gün müasir otellər, turizm kompleksləri,
istirahət zonaları açılır. Əlbəttə, belə gözəl mədəniyyət mərkəzinin açılışı görülən bütün bu işlərə əlavə
dəstək verəcəkdir.
Qəbələ artıq dünyada çox məşhur şəhərə çevrilibdir. Qəbələ musiqi festivalları artıq gözəl ənənədir.
Dünyanın aparıcı musiqi kollektivləri bu festivalda iştirak etmək üçün gəlirlər. Bilirəm ki, bir dəfə gələnlər
ondan sonra da gəlmək istəyirlər. Bu da çox gözəl əlamətdir. Çünki burada görülən işlər, qonaqlara
göstərilən qonaqpərvərlik, yaradılan şərait, otellər və ümumiyyətlə, gözəl nadir ab-hava Qəbələyə turistləri
daha da böyük dərəcədə cəlb edəcəkdir. Buraya gələn hər bir xarici qonaq öz ölkəsinə qayıtdıqdan sonra
əlbəttə ki, Qəbələ haqqında, Azərbaycan haqqında tanışlarına və dostlarına məlumat verir.
Beləliklə, vaxt keçdikcə Qəbələ haqqında dünyada daha da dolğun məlumat əldə edilir və bu da
çox sevindirici haldır. Çünki ölkəmizin inkişafı, eyni zamanda, bölgələrin inkişafından keçir. Doqquz il
bundan əvvəl regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının qəbul edilməsi ilə o vaxtdan bu günə
qədər regionlarda çox böyük işlər görülmüşdür. Regionlarla paytaxt arasındakı fərq azalır. Baxmayaraq ki,
paytaxt da sürətlə inkişaf edir. Bu fərqi azaltmaq o qədər də asan məsələ deyildir. Ancaq hər bir şəhərdə
yaşayış üçün normal şəraitin yaradılması bizim son illərdə apardığımız siyasətin əsas istiqaməti olmuşdur.
Hər bir yerdə iş yerləri, gözəl şərait, yüksək səviyyədə tibbi xidmət olmalıdır, təhsil müəssisələri təmir
edilməlidir. Qəbələnin inkişafı bunu göstərir. Əvvəlki illərdə gözəl diaqnostika mərkəzi tikilmişdir,
məktəblər təmir olunur.
Yenə də deyirəm, turizm infrastrukturu yaradılır. Qəbələdə dağ xizəyi mərkəzi yaradılır. Bu da son
illərin reallıqlarıdır. Çünki Azərbaycanda turizm üçün müxtəlif imkanlar vardır - Xəzər dənizi, meşələr,
dağlar. Ancaq heç vaxt dağ xizəyi mərkəzləri olmamışdır. Sovet dövründə qonşu respublikalarda olmuşdur,
Azərbaycanda olmamışdır. Ancaq bizim təbii şəraitimiz, iqlimimiz buna imkan verir və qərar qəbul
edilmişdir ki, Azərbaycanda turizm, eyni zamanda, bu istiqamətdə də inkişaf etsin. Artıq bir neçə aydır ki,
Qusar rayonundakı Şahdağ turizm xizək mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır. Bu yaxınlarda mənə verilən
məlumata görə, şənbə-bazar günlərində iki min insan, turist gəlir, bu imkanlardan istifadə edir. Yəni, bu,
Qusar rayonunun inkişafına böyük bir dəstəkdir, orada gedən bütün işlərə böyük təkan verəcəkdir.
Eyni qaydada Qəbələdə də xizək mərkəzi yaradılır. Yəqin ki, gələn ildən, bəlkə də artıq bu ilin
sonundan fəaliyyətə başlayacaqdır. Bu da əlavə turistlərin cəlb edilməsinə şərait yaradacaqdır. Buraya
gəlmək üçün artıq beynəlxalq aeroport var, gözəl yollar çəkilir, infrastruktur layihələri icra edilir. Onların
içində bildiyiniz kimi, indi əsas prioritet içməli su layihələridir. Bu layihələr Qəbələdə də həyata keçirilir,
yaxın zamanlarda başa çatacaqdır. Qazlaşdırma istiqamətində işlər gedir, kənd yolları bərpa olunur, ən
yüksək texnologiyalara uyğun şəkildə, yeni sənaye müəssisələri, heyvandarlıq fermaları yaradılır. Bax, bu
hərtərəfli inkişaf hər bir yerdə getməlidir. Sosial, iqtisadi məsələlər, sənaye, infrastruktur obyektlərinin və
mədəniyyət ocaqlarının, tarixi, dini abidələrimizin bərpası və tikilməsi – biz bütün bu işləri kompleks
şəkildə aparırıq. Qəbələdə bax bu səpkili məsələlər uğurla icra edilir. Qəbələliləri bütün bu uğurlar
münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Sizə yeni uğurlar, cansağlığı arzulayıram.
XXX
Qəbələ rayon ictimaiyyəti adından çıxış edən Şirin ŞİRİNOV rayonun inkişafına göstərdiyi diqqət
və qayğıya görə dövlətimizin başçısına təşəkkür edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident, Qəbələyə Xoş gəlmisiniz! Sizi Qəbələnin bütün ictimaiyyəti adından
salamlayıram.
Cənab Prezident, bu gün Azərbaycanımızın çox yüksək sürətli inkişafı, onun əldə etdiyi uğurlar
qəlbimizi dağa döndərir. Bu, Sizin apardığınız siyasətin, Heydər Əliyev siyasətinin bəhrəsidir. Bu siyasətin
nəticəsində Azərbaycanımız yüksək sürətlə inkişaf edir. Rayonlarımız, şəhərlərimiz gündən-günə
gözəlləşir, abadlaşır, insanların normal yaşaması üçün yaxşı şərait yaradılır. Biz ziyalılar, cənab Prezident,
həm də ağsaqqallar hələ də fevral ayının 12-də keçirilən müşavirədə Sizin tarixi nitqinizin təsiri altındayıq.
Bizim hamımızı qəlbən sevindirən odur ki, Siz adamların çətinliklərini, onların problemlərini çox gözəl
bilirsiniz və onları həll edirsiniz.
Cənab Prezident, bu gün bizə aydın oldu ki, insan amili, insan həyatı, insanların normal yaşayışı,
onların həyata baxışı Sizin həyata keçirdiyiniz siyasətin ana xəttini təşkil edir. Siz hər addımda Azərbaycan
vətəndaşlarının qanuni hüquqlarını qoruyursunuz, Azərbaycan dövlətinin inkişafı üçün əsaslı tədbirlər
həyata keçirirsiniz. Bütün bunlar üçün, cənab Prezident, mən Sizə bir daha təşəkkür edirəm, “Çox sağ olun”
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deyirəm.
Cənab Prezident! Müstəqil Azərbaycanımızda Qəbələ şəhəri bu gün mədəniyyət, turizm sahələrində inkişaf
etmiş mərkəzlərdən birinə çevrilmişdir. Bu gün burada istifadəyə verilən zavodlar, fabriklər, istehsalat
müəssisələri, otellər, digər obyektlər - bunların hamısı xalqın istifadəsindədir. Bunlar hamısı yeni iş
yerləridir, həyatımızın sosial təminatının və adamların maddi rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.
Cənab Prezident, biz ona görə çox sevinirik ki, bütün bu obyektlərin istifadəyə verilməsi bizim gələcək
nəsillərimiz üçün çox böyük təminatdır. Biz arxayınıq. Arxayınıq ki, onlar üçün gələcəkdə də daimi iş
yerləri yaradılmışdır. Çox sevinc hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Qəbələnin inkişafında çox mühüm rol
oynayan əsas sahələrin - heyvandarlığın, bitkiçiliyin, üzümçülüyün inkişafında da istifadəyə verilən həmin
obyektlərin çox böyük payı vardır. Bütün bunların hamısı Sizin əməyinizin bəhrəsidir.
Cənab Prezident! Bu gün Qəbələ öz tarixi görkəmini saxlamaqla yenidən qurulur. Bugünkü Qəbələ
yalnız xarici və yerli turistlərin istirahət mərkəzi deyil, o, həm də beynəlxalq əhəmiyyətli görüşlərin,
mötəbər idman və incəsənət tədbirlərinin həyata keçirildiyi böyük bir mərkəzə çevrilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə son dörd ildə
Qəbələdə keçirilən beynəlxalq musiqi festivalları dünyanın mötəbər mədəniyyət tədbirləri sırasına daxil
olmuşdur. Mən fürsətdən istifadə edərək, bunun üçün də, milli musiqi mədəniyyətimizin hamisi Mehriban
xanım Əliyevaya bütün qəbələlilər adından dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Bu gün
burada açılışında iştirak etdiyimiz bu gözəl mədəniyyət ocağı da Sizin tərəfinizdən qəbələlilərə çox böyük
töhfədir. Çox sağ olun, cənab Prezident! Buna görə də, Qəbələyə göstərdiyiniz sonsuz diqqət və qayğıya
görə də təkrarən Sizə cansağlığı arzulayıram. Sizə minnətdarlığımızı bildirirəm. Ailənizə və özünüzə böyük
xoşbəxtlik arzu edirəm. Biz qəbələlilər həmişə Prezidentimizə, dövlətimizə səmimi və sadiq olmuşuq. Biz
Sizi çox sevirik, Sizinlə fəxr edirik. Biz həmişə Sizin apardığınız siyasəti dəstəkləyirik. Biz gözəl
şəxsiyyətə, hamımızın sevimlisi Prezidentimizə bir daha cansağlığı arzulayaraq qeyd etmək istəyirəm ki,
bu günümüzü, gələcəyimizi yalnız və yalnız Sizinlə görürük. Tanrı Sizi qorusun! Bir daha deyirəm,
Qəbələyə xoş gəlmisiniz!
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirdi.
Azər TAc
28 fevral 2013-cü il
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Qəbələdə Ulu Öndərin abidəsini ziyarət
(14 avqust 2013-cü il)
Avqustun 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İsmayıllıya səfərini başa
çatdıraraq Qəbələ rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı Qəbələ şəhərindəki Heydər Əliyev parkında Ümummilli Liderin abidəsinin
önünə gül dəstəsi qoydu.
Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Səbuhi Abdullayev məlumat verdi ki, Heydər Əliyev
parkı son illər sakinlərin ən çox üz tutduqları məkanlardan biridir. Burada yerli əhalinin, eləcə də qonaqların
mənalı istirahətini təşkil etmək üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust
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“Aqro Kompleks Qəbələ” MMC-nin aqrar-sənaye kompleksi istifadəyə verilmişdir
(14 avqust 2013-cü il)
Avqustun 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qəbələyə səfəri çərçivəsində
“Aqro Kompleks Qəbələ” MMC-nin aqrar-sənaye kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə kompleksin sərgisi ilə tanış oldu.
Sonra Prezident İlham Əliyev kompleksin inzibati binasında müəssisənin maketinə baxdı.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, müəssisə regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramının həyata keçirilməsinin bəhrəsidir. Qəbələ rayonunun Vəndam kəndində yaradılan aqrar-sənaye
kompleksinin ümumi sahəsi 26 hektardır. Müəssisəyə südlük və ətlik istiqamətli heyvandarlıq
kompleksləri, müasir suvarma sisteminin tətbiqinə əsaslanan əkinçilik təsərrüfatı və aqroservis daxildir.
Diqqətə çatdırıldı ki, kompleksin ümumi dəyəri 25 milyon manatdır. Bu layihənin də inşasında
dövlətin güzəştli kreditlərindən istifadə olunmuşdur. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən
kompleksin inşasına 14 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Heyvandarlıq komplekslərində dünyada
kənd təsərrüfatı texnikası istehsalında aparıcı müəssisələrdən olan Almaniyanın “GEA” şirkətinin tam
avtomatlaşdırılmış havalandırma, suvarma, qidalandırma, istilik sistemləri və digər ferma avadanlığı
quraşdırılmışdır. Min başlıq südlük heyvandarlıq kompleksində “Simmental” cinsindən olan südlükdamazlıq inəklər bəslənilir. İnəklərdən gündə orta hesabla 25 litrədək 4-4,5 faiz yüksək yağlılıq
göstəricilərinə malik süd alınır. İlkin olaraq kompleksə Almaniyadan 805 baş “Simmental” cinsindən olan
südlük-ətlik cins heyvanlar gətirilmişdir. Gətirilən heyvanlar artıq yerli iqlimə tam olaraq uyğunlaşmışdır.
Əlavə cins heyvanların gətirilməsi ilə bağlı artıq müqavilələr imzalanmışdır. Heyvanların yaxın vaxtlarda
gətirilməsi nəzərdə tutulur.
Prezident İlham Əliyev sağım prosesinə baxdı. Bildirildi ki, sağım sahəsi bir sağım dövründə 28
baş inək tutumlu “Karusel” tipli avadanlıq, soyutma sistemləri və digər köməkçi avadanlıqla təchiz
edilmişdir. Bu avadanlıq hər bir sağmal inək üzrə sağılan südün həcminin, yağlılıq dərəcəsinin və digər
keyfiyyət göstəricilərinin ayrı-ayrılıqda qeydiyyatının aparılmasına imkan verir.
Qeyd edildi ki, 1000 başlıq ətlik istiqamətli heyvandarlıq kompleksində “Simmental” cinsindən
olan ətlik heyvanlar saxlanılır. Bu cins heyvanların çəkiləri gündə orta hesabla 1,4–1,6 kiloqram artır və
65-70 faiz dəyərli zülallar, vitaminlər və mineral maddələrlə zəngin ətvermə qabiliyyətinə malikdirlər.
Kompleksin fasiləsiz xammal bazasının təmin edilməsi məqsədi ilə Qəbələ rayonunda 1050 hektar ərazidə
yem təsərrüfatı yaradılmışdır. Təsərrüfatda növbəli əkin sisteminin tətbiq edilməsi nəticəsində kompleksin
yem təchizatı tam olaraq ödənilir. Əkin, biçin və bütün aqrotexniki işlərin aparılması üçün Almaniyanın
“Class” və Hollandiyanın “New Holland” qabaqcıl şirkətlərinin istehsalı olan 17 adda 55-ə yaxın müasir
kənd təsərrüfatı texnikası və aqreqatdan ibarət aqroservis yaradılmışdır. Aqroservis traktor, kombayn,
pnevmatik və sadə toxum səpmə aqreqatları, piper, kultivator, vərdənə, diskli mala, dərmançiləmə,
gübrəsəpən və digər ən müasir aqreqatlarla təchiz edilmişdir. Görülən bütün işlər hesabına məhsuldarlıq
göstəriciləri təxminən iki dəfəyədək artırılmışdır. Gələcəkdə aqrar-sənaye kompleksində müasir
avadanlıqla təchiz edilmiş ət emalı fabrikinin yaradılması nəzərdə tutulur ki, bu da bütün gigiyenik
normalar gözlənilməklə heyvanların kəsilməsindən ət məhsullarının qablaşdırılmasına və istehlakçılara
çatdırılmasınadək bütün prosesi əhatə edəcəkdir. Bu layihələrin həyata keçirilməsi respublika əhalisinin
keyfiyyətli süd və ət məhsullarına olan tələbatının təmin edilməsi ilə yanaşı, onların ixracını da
genişləndirəcəkdir. Aqrar-sənaye kompleksində 200-dən çox insan daimi işlə təmin olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev kompleksdə yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi, tapşırıq və
tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust
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Prezident İlham Əliyev Qəbələdə “Qafqaz Karvansaray” otel kompleksinin açılışında iştirak
etmişdir
(14 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 14-də Qəbələdə “Qafqaz
Karvansaray” otel kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı otelin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, təkcə Qəbələ rayonu deyil, bölgə üçün də əhəmiyyətli turizm obyekti olan bu
kompleks mükəmməl infrastruktura malikdir. Kompleksin təchizatı da ən müasir standartlara uyğundur.
Otel beş hektar sahədə inşa edilmişdir. Tikinti işlərinə 2012-ci ilin mayında başlanmış, bu ilin avqustunda
başa çatdırılmışdır. Yüksək xidmətin göstəriləcəyi bu kompleks, eyni zamanda, nadir memarlıq incilərindən
biridir.
Bildirildi ki, avanqard və modern arxitektura üslublarının sintezi əsasında inşa edilən binanın
interyerinin tərtibatında xaricdə hazırlanan mebel və aksessuarlardan istifadə olunmuşdur. Oteldə
qonaqların rahat istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasında
mövqeyini daha da möhkəmləndirməyi qarşıya məqsəd qoyan Azərbaycan artıq ən mötəbər beynəlxalq
tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilmişdir. Bundan başqa, qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi diqqət
yetirilən respublikamızda turizmin inkişafı da sürətlənir. Bu və digər reallıqlar ölkəmizdə otel biznesinin
genişləndirilməsini və keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasını zəruri edir. Hazırda Azərbaycan
dövləti bu baxımdan kompleks tədbirlər reallaşdırır. “Qafqaz Karvansaray” otel kompleksi də həmin
istiqamətdə atılan əsaslı addımlardan biridir. Dördmərtəbəli kompleks ən müasir standartlar səviyyəsində
inşa olunmuşdur. Otelin zirzəmi hissəsində avtomobil qarajı, camaşırxana, hovuz və digər yardımçı otaqlar
vardır. ”Karvansaray” otel kompleksi 139 super otaq, 12 ailəvi otaq, 6 kral otağı və 2 əlillər üçün otaq
olmaqla 159 otaqdan ibarətdir. Oteldə, həmçinin qapalı üzgüçülük hovuzu, kişi və qadınlar üçün bərbərxana
və gözəllik salonları, iki türk hamamı, iki buxar hamamı, iki SPA, iki trenajor zalı, bilyard və tennis zalları,
iki sauna və massaj otaqları vardır. Kompleksdə 150 nəfərlik restoran, iclas və konfranslar keçirmək üçün
zallar və uşaqların istirahət otaqları fəaliyyət göstərir. Kompleksin ərazisi tam abadlaşdırılmış, yaşıllıq
sahəsi salınmışdır.
“Qafqaz Karvansaray” oteldə 120 nəfərin daimi işlə təmin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Mükəmməl infrastruktura malik kompleks ən müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir. Gözəl dizayn və
interyeri ilə seçilən otaqlarda son dövrdə böyük turist axını müşahidə edilən Qəbələnin qonaqlarına yüksək
səviyyəli xidmət göstəriləcəkdir. Bildirildi ki, “Qafqaz Karvansaray” otelinin istifadəyə verilməsi bölgəyə
gələn turistlərin sayına da müsbət təsirini göstərəcəkdir.
Otellə yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyev kollektivə uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust
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Yenidən qurulan Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki avtomobil yolunun Qəbələ-Oğuz hissəsi istifadəyə
verilmişdir
(14 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 14-də yenidən qurulan
Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki avtomobil yolunun Qəbələ-Oğuz hissəsinin açılışında iştirak etmişdir.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, Qaraməryəmİsmayıllı-Şəki avtomobil yolu Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəyində yerləşir və respublikanın ən
böyük turizm marşrutlarından olan yolun bir hissəsidir. Uzunluğu 42 kilometr olan yolun 20 kilometri
Qəbələ rayonunun, 22 kilometri isə Oğuz rayonunun ərazisinə düşür. Sifarişçi Nəqliyyat Nazirliyi, podratçı
isə “Polad Yol Yapı” şirkətidir. Tikintisinə 2012-ci ilin may ayında başlanan Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki
avtomobil yolunun Qəbələ-Oğuz sahəsinin 75-95 kilometrlik hissəsi əsaslı sürətdə yenidən qurulmuşdur.
Yolda tikinti işləri zamanı 7 dəmir-beton körpü əsaslı təmir edilmişdir. Bundan başqa, yol ərazisində 13 su
keçidi və 7 avtobus dayanacağı, həmçinin bir yol qovşağı da tikilmişdir. Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki
avtomobil yolunun Qəbələ-Oğuz hissəsi 5 yaşayış məntəqəsini - Zarağan, Kiçik Pirəli, Mirzəbəyli, Zərgərli
kəndlərini və Nic qəsəbəsini əhatə edir.
Qeyd olundu ki, avtomobil yolu respublikamızın şimal-qərb rayonları ilə nəqliyyat əlaqəsinin
yaxşılaşdırılmasında, həmçinin iqtisadiyyatın və turizmin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Prezident İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust
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Qəbələdə Heydər Əliyev Konqres Mərkəzi istifadəyə verilmişdir
(14 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 14-də Qəbələyə səfəri
çərçivəsində Heydər Əliyev Konqres Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir.
Əvvəlcə Qəbələ rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşən dövlətimizin başçısı İlham
ƏLİYEV dedi:
- Xoş gördük, Qəbələdə açılışlar davam edir. Hər dəfə Qəbələdə olarkən yeni obyektlərin, istirahət
zonalarının, sosial obyektlərin açılışında iştirak edirəm. Bu gün də Qəbələdə Heydər Əliyev Konqres
Mərkəzinin açılışını qeyd edirik. Bu, çox əlamətdar hadisədir. Bu Konqres Mərkəzi ulu öndər Heydər
Əliyevin adını daşıyır. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın banisidir, onun qurucusudur. Məhz onun
fəaliyyəti nəticəsində bu gün Azərbaycan uğurla inkişaf edir. Onun zəhməti və fəaliyyəti nəticəsində
Azərbaycan 90-cı illərin əvvəllərində o ağır vəziyyətdən şərəflə çıxa bilmişdir, inkişaf yoluna qədəm
qoymuşdur. Biz isə onun yolunu davam etdiririk.
Azərbaycan bu gün ən sürətlə inkişaf edən ölkələrin sırasındadır. Həm ölkəmizin iqtisadiyyatı,
siyasi potensialı, eyni zamanda, bölgələri inkişaf edir. Qəbələdə belə möhtəşəm binaların, sarayların
yaradılması əlbəttə, onu göstərir ki, Azərbaycan sözün əsl mənasında müasir dövlətdir, güclü dövlətdir.
Bizim bölgələrimiz də paytaxtdan geri qalmamalıdır. Mən bu vəzifəni bir neçə il bundan əvvəl qarşıya
qoymuşam ki, bütün şəhərlər gərək inkişaf etsin və bölgələrdə şərait böyük şəhərlərdə olan şəraitə uyğun
olsun.
Qəbələdə, ümumiyyətlə, son illər ərzində böyük quruculuq, inkişaf işləri gedir. Siz bunun
şahidisiniz, bu işlərin iştirakçılarısınız. Bu gün böyük aqrokompleksin fəaliyyəti ilə tanış olmuşam. Bu gün,
eyni zamanda, yeni otelin açılışı gözlənilir. Artıq bir neçə beşulduzlu otel fəaliyyət göstərir. Bu otellərin
fəaliyyəti, eyni zamanda, Beynəlxalq Aeroportun tikilməsi artıq Qəbələni beynəlxalq mərkəzə çevirir.
Dünyada indi Qəbələ haqqında kifayət qədər geniş məlumatlar vardır. Burada keçirilən beynəlxalq
tədbirlər, siyasi, mədəni tədbirlər Qəbələnin şöhrətini bütün dünyaya yayır. Burada ənənəvi musiqi festivalı
keçirilir. Bu yaxınlarda növbəti festival keçirilmişdir. Dünyanın aparıcı musiqiçiləri, ifaçılar, bəstəkarlar
Qəbələyə toplaşırlar. Qəbələnin və Azərbaycanın mədəni həyatına bu festivalın fəaliyyəti böyük töhfədir.
Bu günlərdə isə Qəbələdə Türkdilli Dövlətlərin Dövlət Başçılarının Zirvə Görüşü keçiriləcək. Bu
zirvə görüşünün Qəbələdə keçirilməsi əlbəttə ki, vacib məsələdir. Keçən dəfə Azərbaycanda bu zirvə
görüşü 2009-cu ildə Naxçıvanda keçirilmişdir. Naxçıvan da, Qəbələ də Azərbaycanın qədim diyarıdır. Bu
şəhərlərin böyük tarixi vardır. Bu dəfə yenə də növbə Azərbaycana çatanda mən qərar qəbul etdim ki,
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının növbəti zirvə görüşü Qəbələdə keçirilsin. Həm qonaqlar
Azərbaycanla daha da geniş şəkildə tanış olacaqlar, həm Qəbələ üçün bu tədbirin keçirilməsi əhəmiyyət
daşıyır. Bir də ki, burada istənilən beynəlxalq tədbirin keçirilməsi üçün imkanlar vardır. Belə möhtəşəm
konqres zalları heç də hər bir ölkədə tikilmir. Aeroport, bir neçə beşulduzlu otel, digər otellər, turizm
mərkəzləri, keçən dəfə burada olarkən mədəniyyət mərkəzinin açılması onu göstərir ki, doğrudan da, burada
çox böyük işlər görülür. Həm dövlət öz vəsaitini ayırır, bütün infrastruktur layihələri dövlət hesabına icra
edilir, eyni zamanda, özəl qurumlar həm biznes sahəsinə, həm də ki, sosial obyektlərə investisiya qoyurlar.
Bu, çox sevindiricidir. Çünki biznesin sosial məsuliyyətli məsələləri dünyada geniş müzakirə olunur. Bəzi
ölkələrdə böyük bizneslə məşğul olanlar sosial məsələlərə o qədər də diqqət yetirmir. Azərbaycanda isə
mənim tövsiyələrimlə biznes qurumları da öz sosial məsuliyyətini dərk edir və sosial məsələlərin həllinə də
kömək göstərirlər. İndi Qəbələdə keçən illər də görülmüş işləri siz məndən yaxşı bilirsiniz. Sadəcə olaraq
onu qeyd etmək istəyirəm ki, infrastruktur, sosial obyektlər, aeroport, yollar, qazlaşdırma, elektriklə
təchizat, turizm kompleksləri - bütün bunlar düşünülmüş siyasətin nəticəsidir.
Qəbələ artıq beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilibdir. Burada dağ xizək kurortu da yaradılır. Eyni
zamanda, Qəbələnin sənaye potensialı da artır. İş yerləri, yeni müəssisələr, zavodlar, fabriklər açılır. Bu
fabriklər, zavodlar müxtəlif sahələri əhatə edir. Qəbələnin timsalında biz Azərbaycan bölgələrinin uğurlu
inkişafını görürük. Burada görülən işlər yüksək qiymətə, təqdirə layiqdir. Mən bu işləri alqışlayıram.
Əminəm ki, gələcəkdə də Qəbələ şəhəri, Qəbələ rayonu uğurla inkişaf edəcəkdir.
Sizə isə cansağlığı, xoşbəxtlik, yeni uğurlar arzulayıram.
XXX
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Rayon sakini Arifə BABAYEVA Qəbələnin sürətli inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə
dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə qəbələlilərin minnətdarlığını çatdıraraq dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident!
İcazə verin, Qəbələnin bütün sakinləri adından Sizi salamlayım və Sizə “Xoş gəlmisiniz” deyim.
Bu gün Qəbələdə əlamətdar bir hadisə yaşanır, yeni Konqres Mərkəzi açılır. Azərbaycanın bütün
bölgələrində yüksək beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün belə bir möhtəşəm mərkəzin yaranması
ölkəmizdə dövlət tədbirlərinin uğurla keçirilməsi istiqamətində atılmış növbəti addımdır. Öz tarixiliyini
qoruyub saxlamaqla müasirləşən Qəbələ bu gün artıq yüksək beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir məkana
çevrilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə son illərdə Qəbələdə keçirilən beynəlxalq musiqi
festivalları Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın mədəni həyatında mühüm rol oynamış və dünyanın mötəbər
mədəniyyət tədbirləri sırasına daxil olmuşdur. Artıq Qəbələ ustad musiqiçilərin, sənətsevərlərin tanınmış
və sevimli görüş yerinə çevrilmişdir. Fürsətdən istifadə edərək, bütün bunlar üçün milli mənəvi
dəyərlərimizin, musiqi mədəniyyətimizin hamisi Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkürümüzü və
minnətdarlığımızı bildiririk. Sevindirici haldır ki, Qəbələ 2013-cü ildə MDB-nin mədəniyyət paytaxtı elan
olunmuşdur. Azərbaycan bu gün sabitlik və tərəqqi məkanı olmaqla bütün dünyada demokratik, hüquqi,
dünyəvi bir dövlət kimi tanınır və inkişaf edir. Cənab Prezident, belə Azərbaycanımıza, Qəbələmizə görə
çox sağ olun. Möhtərəm cənab Prezident, rayonumuzda nəhəng turizm kompleksləri, iri sənaye və istehsal
müəssisələri, müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və avadanlıqları ilə təchiz olunmuş tədris
mərkəzləri, səhiyyə ocaqları, idman obyektləri tikilir. Qəbələyə gələn hər bir qonaq gündən-günə
gözəlləşən şəhərimizə böyük bir heyranlıqla baxır.
Cənab Prezident, biz doğma şəhərimizi heç bir zaman belə möhtəşəm, belə gözəl görməmişik.
Bunların hamısı son 10 ilin möcüzələridir. Növbəti illərdə inkişafımız necə olacaq, bunu artıq bizim
uşaqlarımız da bilir. Bütün bunlar Sizin gərgin əməyinizin, diqqət və qayğınızın nəticəsidir. Bütün bunlara
görə biz Sizə minnətdarıq, cənab Prezident.
Möhtərəm cənab Prezident, biz hər birimiz bilirik ki, Sizin amalınızın ana xətti qüdrətli
Azərbaycan, müstəqillik, inkişaf və sosial rifahdır. Siz insanların bütün problemləri ilə maraqlanmaqla,
onlara daim qayğı göstərməklə hər bir azərbaycanlının Prezidenti olduğunuzu zaman-zaman nümayiş
etdirirsiniz. İstər iqtisadiyyatda, istər cəmiyyətin sosial həyatında elə bir sahə yoxdur ki, Sizin diqqətinizdən
kənarda qalmış olsun. Çünki Sizi, ilk növbədə, Azərbaycan vətəndaşının rifahı, onun normal yaşayışı,
gənclərimizin hərtərəfli inkişafı, uşaqlarımızın yüksək səviyyədə təhsil alması düşündürür.
Möhtərəm cənab Prezident, biz qəbələlilər Sizin insanlara göstərdiyiniz diqqət və qayğını həmişə
yüksək qiymətləndiririk və bu diqqətə, bu qayğıya layiq olmağa çalışırıq. Siz bizim bu günümüzün,
övladlarımızın gələcəyinin, sülhün, əmin-amanlığın, torpaqlarımızın bütövlüyünün təminatçısısınız. Tanrı
Sizi - bu günümüzün və gələcəyimizin Prezidentini qorusun!
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
XXX
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
Daha sonra dövlətimizin başçısı Mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Azərbaycanda mötəbər tədbirlərin keçirilməsi ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunu daha da
artırır, respublikamızı mədəniyyətlərarası dialoqa töhfə verən məkan kimi tanıdır. Bu gün Azərbaycanda
regionların sürətli inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiyanın Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin bariz göstəricisidir. Prezident İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi məqsədyönlü siyasət nəticəsində bu gün ölkəmizin bütün bölgələri kimi, Qəbələ də qədim və
tarixi görkəmini saxlamaqla müasirləşir. Burada bir sıra yüksək səviyyəli mədəni-humanitar tədbirlər
keçirilir. Son illər Qəbələdə dünya standartlarına cavab verən otellər, yollar, beynəlxalq hava limanı
tikilmişdir. Qəbələ artıq beynəlxalq tədbirlərin təşkil olunduğu şəhərlərin adları ilə bir sırada yer alır.
Təsadüfi deyildir ki, MDB-nin üzv dövlətlərinin Humanitar Sahə üzrə Əməkdaşlıq Şurasının və təşkilata
üzv ölkələrin Humanitar Əməkdaşlıq üzrə Dövlətlərarası Fondunun Aşqabadda keçirilən birgə iclasında
qəbul edilən qərara əsasən 2013-cü ildə Qəbələ “MDB-nin mədəniyyət paytaxtı” elan olunmuşdur. Bu gün
gözəl təbiəti və bənzərsizliyi ilə seçilən Qəbələ şəhərinin MDB-nin mədəniyyət paytaxtına çevrilməsində
rayonun qədim tarixi də mühüm rol oynayır. Qəbələdə yeni inşa olunan Heydər Əliyev Konqres Mərkəzinin
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tikintisi isə bir məqamı təsdiqləyir ki, artıq burada istənilən beynəlxalq tədbiri keçirmək mümkündür.
Konqres Mərkəzində beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi üçün geniş imkanlar yaradılmışdır.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 1200 yerlik Heydər Əliyev Konqres Mərkəzi Qəbələ
şəhərində, Qaraçay çayının sahilində yerləşir və ərazisinin ümumi sahəsi 8,5 hektardır. Mərkəzin
layihələndirmə və tikinti işlərinə 2012-ci ilin mayından başlanılmış və bu ilin iyulunda başa çatdırılmışdır.
Bina üç mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbədə zallar, 350 yerlik restoran və inzibati otaqlar yerləşir.
Mərkəzdə 6 qüllə və zalın üzərində diametri 20 metr, hündürlüyü isə zalın döşəmə səviyyəsindən 13 metr
olan günbəz düzəldilmişdir. İsveçrə istehsalı olan və səstənzimləmə xassələrinə malik materialdan istifadə
olunaraq hazırlanan bu günbəz zalda akustikanın tənzimlənməsinə xidmət edir. Çoxfunksiyalı 1200 yerlik
konfrans zalı isə ikinci mərtəbədədir.
Prezident İlham Əliyev konfrans zalı ilə tanış oldu.
Bundan başqa, burada 92 kvadratmetrlik səhnə, VİP və mühafizə otaqları, incəsənət ustaları və
media işçiləri üçün otaqlar, geniş foye yerləşir. Konfrans zalı qısa müddətə başqa məqsədlər - konsert, iclas
və s. üçün kresloların aşağı enməsi ilə müstəvi halına keçə bilir. Kreslolar İspaniyanın Barselona
şəhərindəki “Fiquleras” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır. Zalın səhnə hissəsi qalxıb-enən platforma
üzərində quraşdırılmışdır. Burada sinxron tərcümə üçün xüsusi avadanlıqla təchiz olunan 6 tərcüməçi
kabinəsi, habelə müşahidə və zalın avtomatik idarəetmə məntəqəsi vardır. Konfrans zalında mükəmməl
səsləndirmə sistemi quraşdırılmışdır ki, bu da tədbirin təyinatından asılı olaraq səsləndirməni həm
konfranslar, həm də konsert-əyləncə tədbirləri üçün tənzimləməyə imkan verir. Mərkəzin üçüncü
mərtəbəsində isə antressol hissə yerləşir. Binanın zirzəmisində ATS, yanğınsöndürmə otağı, anbar,
avtomobillər üçün dayanacaq, media işçiləri üçün otaq və foye yerləşir. Binada 18 metrlik eskalator və
liftlər quraşdırılmışdır. Konqres Mərkəzinin ərazisində 140 yerlik yeraltı qaraj tikilmişdir. Qarajın üstündə
bayraq meydanı və dekorativ yaşıllıq salınmışdır. Qaraj iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə minik
avtomobilləri, ikinci hissədə isə avtobuslar yerləşdiriləcəkdir. Binanın dam örtüyü və qüllələr Almaniyada
istehsal edilmiş mis təbəqə ilə örtülmüşdür. Həmçinin 9 ballıq seysmik normanın tələblərinə uyğun olaraq
antiseysmik və deformasiya tikişləri və digər konstruktiv tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Ərazidə istirahət
üçün yerlər, terraslar və s. yaradılmışdır. Avtomobillərin maneəsiz hərəkətini təmin etmək üçün binaya üç
istiqamətdən giriş yolları çəkilmişdir. Binanın önündə, çay üzərində eni 24 metr, uzunluğu 42 metr,
yükgötürmə qabiliyyəti 100 tona qədər olan körpü tikilmişdir. Qaraçay çayının obyektin ərazisindən axan
hissəsinə sahil boyunca çay daşları düzülmüşdür. Bina və binaətrafı ərazi tam elektron video nəzarətinə
alınmışdır. Yanğına qarşı və yaşıllığın suvarılması üçün nəzərdə tutulan iki yeraltı su hovuzu tikilmişdir.
Qaraj və konfrans zalı yanğına qarşı xüsusi sprinklerlərlə təchiz edilmişdir. Eyni zamanda, bina müasir
daxili və xarici mühafizə siqnalizasiya və yanğınsöndürmə sistemləri ilə təchiz edilmişdir.
Qeyd olundu ki, ikinci mərhələ üçün nəzərdə tutulmuş göl və gölətrafı sahə yenidən qurulacaqdır.
Bu sahə 3 hektar ərazini əhatə edir. Gölətrafı sahədə abadlaşdırma işləri, gölün suyunun bərpası,
yaşıllaşdırma işləri yerinə yetiriləcəkdir. İri və xırda dekorativ ağaclar əkiləcək, fontanlar quraşdırılacaqdır.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AzərTAc
14 avqust 2013-cü il
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Oğuz
2011, 16 noyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Oğuz rayonuna səfəri: Ümummilli lider Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət
➢ Oğuzda Qəhrəmanlar parkı yaradılmışdır
➢ Oğuz Rayon Məhkəməsinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir Prezident İlham Əliyev
mərasimdə iştirak etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Oğuzda qarğıdalı emalı və qlükoza istehsalı müəssisəsini işə salmışdır
➢ Oğuz şəhər mədəniyyət və istirahət parkı açılmışdır
➢
➢
➢
➢

2013, 14 avqust
Oğuzda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
Prezident İlham Əliyev Oğuzda inşa edilən Heydər Əliyev Mərkəzində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış
olmuşdur
Prezident İlham Əliyev Oğuz şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimində iştirak etmişdir
Oğuzda 2 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası istifadəyə verilmişdir

109

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Oğuz rayonuna səfəri
Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(16 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Oğuz rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Oğuz şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyevə abidənin yerləşdiyi ərazidə və rayonda görülmüş abadlıq-quruculuq işləri
barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, abidənin ətrafında yaşıllıq zolağı salınmış, ağac və bəzək kolları
əkilmiş, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır.
AZƏRTAC
2011, 16 noyabr
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Oğuzda Qəhrəmanlar parkı yaradılmışdır
(16 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Oğuz rayonuna səfəri
çərçivəsində Qəhrəmanlar parkının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı parkda ucaldılmış abidənin önünə gül dəstəsi qoydu.
Məlumat verildi ki, tikintisinə 2011-ci ilin iyulunda başlanılan Qəhrəmanlar parkı 8,4 min
kvadratmetr ərazini əhatə edir. Burada sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Bildirildi ki, parkda geniş abadlıq işləri görülmüş, beş min kvadratmetr ərazidə yaşıllıq zolağı
salınmış, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. Burada “Veteran” kafesi də yaradılmışdır.
Qəhrəmanlar parkında quraşdırılan fəvvarələrin kənarları təbii qranitlə üzlənmişdir.
Parkda 600 kvadratmetr ərazi təbii qranitlə üzlənmiş, ümumi sahəsi iki min kvadratmetr olan iki
kiçik meydança və parkdaxili gəzinti səkiləri tikilmişdir.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2011, 16 noyabr
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Oğuz Rayon Məhkəməsinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir Prezident İlham Əliyev
mərasimdə iştirak etmişdir
(16 noyabr 2011-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 16-da Oğuz rayonuna səfəri
çərçivəsində rayon məhkəməsinin inzibati binasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Oğuz Rayon Məhkəməsinin köhnə və yeni binalarının görüntülərini əks
etdirən fotostendə baxdı.
Məlumat verildi ki, Azərbaycan Hökumətinin Dünya Bankı ilə birgə maliyyələşdirdiyi və Ədliyyə
Nazirliyinin həyata keçirdiyi “Ədliyyə sisteminin müasirləşdirilməsi” layihəsi çərçivəsində ilk məhkəmə
binası Oğuz rayonunda inşa olunmuşdur. İkimərtəbəli binanın tikintialtı sahəsi 840, ümumi ərazisi isə 1500
kvadratmetrdir. İnşasına 2010-cu ildə başlanılmış binanın ətrafında geniş abadlıq işləri aparılmışdır.
Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə
məhkəmə-hüquq sisteminin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğını əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır.
Müasir səviyyədə inşa edilən bina bütün zəruri avadanlıqla təchiz edilmişdir.
Prezident İlham Əliyevə Azərbaycan Hökumətinin Dünya Bankı ilə birgə maliyyələşdirdiyi və
Ədliyyə Nazirliyinin həyata keçirdiyi “Ədliyyə sisteminin müasirləşdirilməsi” layihəsi çərçivəsində inşa
olunacaq məhkəmə binalarının layihələri təqdim edildi. Bildirildi ki, 20-dən çox yeni məhkəmə binasının,
həmçinin bir neçə məhkəmənin yerləşəcəyi məhkəmə komplekslərinin layihələri hazırlanmışdır. Hazırda
Yasamal, Gəncə şəhəri Nizami rayonu, Gədəbəy məhkəmələrinin binalarında son tamamlama işləri gedir.
2012-ci ildə isə Sabunçu və Şirvan məhkəmə komplekslərinin inşasına başlanılacaqdır. Məhkəmə
kompleksi bir binada bir neçə məhkəmənin fəaliyyət göstərməsinə imkan verəcəkdir ki, bu da şikayətlərə
baxılması ilə bağlı vaxt itkisinin qarşısını alacaqdır.
Diqqətə çatdırıldı ki, Oğuz Rayon Məhkəməsinin yeni binası digər məhkəmə binalarından bir sıra
yenilikləri ilə fərqlənir. Belə ki, bina inzibati və ictimai zonalara bölünür və hər iki zonanın girişi ayrıdır.
İnzibati zona hakimlər və məhkəmə işçiləri, ictimai zona isə vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ədliyyə
Nazirliyinin icra qrupu, dövlət ittihamçısı və vəkillər ictimai zonadan istifadə edəcəklər. Bununla da
hakimlər və vətəndaşlar arasında qeyri-prosessual münasibətlər məhdudlaşdırılır və onlar yalnız məhkəmə
iclas zallarında görüşürlər.
İctimai zonada məhkəmə ilə əlaqədar məlumatların əldə edilməsi üçün xüsusi monitorlar
quraşdırılmışdır. Binada biri mülki, digəri isə cinayət işləri üçün nəzərdə tutulmuş iki məhkəmə zalı vardır.
Zallarda proseslərin audio və video yazılışlarını aparan “Femida” sistemi, videokonfransların, təqdimatların
keçirilməsi, elektron sənəd dövriyyəsi üçün bütün zəruri infrastruktur yaradılmış, habelə müasir tipli İP
təhlükəsizlik kameraları quraşdırılmışdır. Məhkəmə zalları şahidlərin ifadələrinin dinlənilməsinə imkan
verən müasir İKT avadanlığı ilə təchiz edilmişdir. Təqsirləndirilən şəxslər digər məhkəmələrdə olduğu
kimi, zallarda dəmir barmaqlıqlar arxasında deyil, xüsusi ayrılmış şüşə otaqda saxlanılır.
BMT-nin Əlillərin Hüquqları Haqqında Konvensiyasına uyğun olaraq Oğuz Rayon Məhkəməsinin
binasında əlillərin sərbəst hərəkəti üçün bütün şərait yaradılmışdır. Girişlərdə metal aşkarlayıcı elektron
qurğu və turniketlər quraşdırılmışdır ki, bu da ilk növbədə məhkəmə proseslərində təhlükəsizliyi təmin
etmək baxımından xüsusi rol oynayır. Vətəndaşlar başqa yerə getmədən binada lazım olan bank, tibb və
poçt xidmətlərindən də istifadə edə bilərlər. Burada, həmçinin təlim otağı və elektron kitabxana da fəaliyyət
göstərir.
İnzibati binada Respublika Ali Məhkəməsi ilə videobağlantı yaradıldı.
Prezident İlham ƏLİYEV: Ramiz, eşidirsən bizi?
Ali Məhkəmənin sədri Ramiz RZAYEV: Bəli, cənab Prezident, Sizi eşidirəm. İcazə verin,
göstərdiyiniz diqqətə, bu gözəl binalara görə Sizə bütün hakimlər adından təşəkkürümüzü bildirim və Sizi
əmin edim ki, bu qərarınızın cavabı olaraq etimadınızı ən yüksək səviyyədə doğruldacağıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ ol. Görürsən, indi nəinki Bakıda, bölgələrdə də gözəl məhkəmə
binaları tikilir. Əlbəttə, Ali Məhkəmənin binası öz gözəlliyi və əzəməti ilə seçilir. Ancaq bu binalar da
kifayət qədər gözəldir və müasir tələblərə cavab verir. Bütün məhkəmə işçilərini bu gözəl hadisə
münasibətilə təbrik edirəm.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, məhkəmə binasında yaradılan müasir konfrans zalı da
ən son texnologiyaya əsaslanan avadanlıqla təchiz edilmişdir. Buradakı şərait hakimlərə və məhkəmə
işçilərinə Ədliyyə Nazirliyinin iclaslarına, müşavirələrinə, toplantılarına, həmçinin Ali Məhkəmənin
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Plenumuna birbaşa qoşulmaq imkanı verir. Binada hakimlər, məhkəmə aparatı işçiləri və icra məmurlarının
ən yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərmələri üçün geniş imkanlar vardır. Burada vəkillər, dövlət
ittihamçıları, şahidlər üçün də xüsusi otaqlar yaradılmışdır.
Oğuz Rayon Məhkəməsinin yeni binası ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev görülmüş işləri
yüksək qiymətləndirdi, kollektivə uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2011, 16 noyabr
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Prezident İlham Əliyev Oğuzda qarğıdalı emalı və qlükoza istehsalı müəssisəsini işə salmışdır
(16 noyabr 2011-ci il)
Prezident İlham Əliyev noyabrın 16-da Oğuz şəhərində qarğıdalı emalı və qlükoza istehsalı
müəssisəsinin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu müəssisə Azərbaycan Respublikası regionlarının
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramlarına uyğun olaraq “CPC” (Corn Processing Company) Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyət tərəfindən inşa edilmişdir. Müəssisənin yaradılmasına 18 milyon manat sərmayə
qoyulmuşdur. Bu vəsaitin 3 milyon manatını Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun güzəştli kreditləri təşkil
edir.
Prezident İlham Əliyev qlükoza, özək, kəpək, qlüten və digər hazır məhsulların, eləcə də
qlükozanın istehsal prosesinin nümayiş etdirildiyi stendə baxdı.
Sonra dövlətimizin başçısı müəssisəni işə saldı.
Bildirildi ki, müəssisədə əsasən Türkiyə, ABŞ, Almaniya və İtaliya istehsalı olan avadanlıq
quraşdırılmışdır. Müəssisənin istehsalat korpusu ilə yanaşı, hər birinin tutumu 500 ton olan iki taxıl anbarı
və digər köməkçi binalar inşa edilmişdir. Hər birinin tutumu beş min ton olan daha iki taxıl anbarının
tikintisinə başlanılıb. Müəssisə gündəlik 80 ton qarğıdalı emalından 55 ton yüksək keyfiyyətli qida
qlükozası və 20 tonadək müxtəlif növ yem məhsulları istehsal etmək gücünə malikdir. Burada 153 nəfər
işlə təmin edilmişdir.
Qeyd edildi ki, bu cür müəssisə Cənubi Qafqazda ilk olaraq Azərbaycanda inşa edilmişdir.
Müəssisədə ilkin mərhələdə qlükoza, daha sonra isə fruktoza və dekstroza məhsullarının istehsalı nəzərdə
tutulur. Həmin məhsullardan əsasən şirniyyat, konserv, süd məmulatı, dondurma və limonad istehsalında
istifadə olunacaqdır. Bu layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində respublikamızda taxılçılığın, o cümlədən
qarğıdalı istehsalının artırılması üçün əlverişli şərait yaranacaq və ölkəmizə qarğıdalı emalından alınan
məhsulların idxalının qarşısı alınacaqdır. Müəssisə ölkəmizin tələbatını yerli istehsal hesabına yüksək
keyfiyyətli qida qlükozası ilə tam təmin etməyə imkan yaradır, eləcə də, protein, qlüten, kəpək və sair
məhsullarla təminatında da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İstehsal prosesi zamanı yaranan tullantılar isə yem
məhsulu kimi heyvandarlıqla məşğul olan fermerlərə satılacaqdır.
Bildirildi ki, müəssisənin xammal bazası yerli istehsal hesabına formalaşacaqdır. Bu məqsədlə
Zaqatala, Şəki, Qax və Oğuz rayonlarında fəaliyyət göstərən fermerlərlə danışıqlar aparılır. Gələcəkdə
kifayət qədər xammal bazası formalaşdırıldıqdan sonra müəssisənin gündəlik emal gücünün 80 tondan 200
tona çatdırılması nəzərdə tutulur.
Müəssisə ilə yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyev kollektivə uğurlar arzuladı, tapşırıq və
tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2011, 16 noyabr
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Oğuz şəhər mədəniyyət və istirahət parkı açılmışdır
(16 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 16-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Oğuz şəhər mədəniyyət və istirahət parkının
açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, son illər Oğuzda sakinlərin asudə vaxtlarını səmərəli
keçirmələri, onların istirahəti üçün mühüm işlər görülmüşdür.
Qeyd edildi ki, tikintisinə 2008-ci ildə başlanılan, ümumi sahəsi iki hektar olan parkın giriş qapısının
üzərində dövlət bayrağının təsviri əks olunmuşdur. Parkda örtülü kölgəliklər, su hovuzları və biri musiqili
olmaqla beş fəvvarə, uşaq əyləncə meydançası qurulmuşdur. Mədəniyyət və istirahət parkında yaradılmış
120 yerlik amfiteatrda müxtəlif tədbirlərin, o cümlədən konsert proqramlarının təşkili üçün geniş imkanlar
vardır. Burada, həmçinin günbəz formasında 12 istirahət guşəsi yaradılmışdır.
Bildirildi ki, parkda geniş abadlıq-quruculuq işləri həyata keçirilmiş, səkilər salınmış, yaşıllaşdırma
işləri görülmüş, dekorativ gül kolları və ağaclar əkilmişdir.
Prezident İlham Əliyevə parkın yaxınlığında, Heydər Əliyev prospektinin başlanğıcında yaradılmış
Bayraq Meydanı haqqında da məlumat verildi.
Qeyd edildi ki, ümumi ərazisi min kvadratmetr olan meydanın inşasına 2011-ci ilin avqustunda
başlanılmışdır. Burada quraşdırılan bayraq dirəyinin hündürlüyü 50 metrdir. Bu isə Azərbaycanın dövlət
bayrağının Oğuz şəhərinin bir çox yerindən görünməsinə imkan yaradır. Bayrağın uzunluğu 15, eni isə 7,5
metrdir. Bayraq dirəyinin ətrafında ərazisi 200 kvadratmetr olan təbii qranitdən meydança, 300 kvadratmetr
beton daşlarla üzlənmiş sahə, 500 kvadratmetr yaşıllıq zolağı salınmış, müasir işıqlandırma sistemi
quraşdırılmışdır. Bundan başqa, meydanın ətrafında 3,5 min kvadratmetrədək ərazidə abadlıq işləri
aparılmış, yollar genişləndirilmişdir.
Dövlətimizin başçısı parkda Oğuz rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Azərbaycan Prezidenti İlham ƏLİYEV Oğuz rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini
salamlayaraq dedi:
-Xoş gördük, çox gözəl parkdır. Keçən dəfə Oğuzda olarkən parkın layihəsi ilə tanış olmuşdum. İndi
isə park artıq hazırdır, gözəl şərait yaradılıb, Oğuza gözəllik verir. Ümumiyyətlə, rayonun bu hissəsi son
illər ərzində böyük dərəcədə abadlaşıbdır. Yadınızdadır ki, burada bir dənə də olsun bina yox idi. Birinci
xəstəxana, sonra Olimpiya İdman Kompleksi, ondan sonra park tikildi. Beləliklə, Oğuzun giriş hissəsi
böyük dərəcədə dəyişdi, abadlaşdı, gözəlləşdi. Bu, çox sevindirici haldır. Hər bir bölgədə olduğu kimi,
Oğuzda da inkişaf var və bütün məsələlər öz həllini tapır. Həm sosial məsələlər, həm iqtisadi məsələlər.
Bu gün parkın açılışı ilə bərabər, burada tikilmiş böyük sənaye müəssisəsinin açılışını da qeyd
edəcəyik. Bu müəssisə də, deyə bilərəm ki, nəinki Azərbaycanda, bütün bölgədə yeganə qlükoza
zavodudur. Bu zavodun fəaliyyətə başlaması, əlbəttə, iş yerlərinin açılmasına xidmət göstərəcək və eyni
zamanda, kənd təsərrüfatının inkişafına da təkan verəcəkdir. Çünki bu zavodun xammalı kənd təsərrüfatı
məhsullarıdır. Bütövlükdə Oğuz rayonunun gələcəkdə inkişafı kənd təsərrüfatı və turizmin inkişafı ilə bağlı
olacaqdır. Bizim siyasətimiz bundan ibarətdir.
Turizmə gəldikdə, artıq ilkin addımlar atılmaqdadır. Keçən dəfə burada olarkən yeni otelin açılışını
qeyd etmişik. İndi otel işləyir. Turistlərin sayı artmalıdır. Həm daxili turizm inkişaf etməlidir, həm xaricdən
turistlər daha da çox gəlməlidirlər. Bunu etmək üçün imkanlar vardır. Dünən Dünya Turizm Təşkilatının
baş direktoru Bakıda idi. Biz onunla görüşdük və Azərbaycanın turizm potensialı dünyada artıq böyük
diqqətlə qeyd edilir. Əlbəttə, müxtəlif bölgələrdə müxtəlif turizm imkanlarımız vardır. Amma bu bölgənin
özünə xas olan gözəl imkanları, təbiəti, havası, iqlimi var ki, bax biz bu nemətlərdən istifadə etməliyik.
Mən ümid edirəm ki, gələcək illərdə Oğuz Azərbaycanın turizm mərkəzlərindən birinə çevriləcəkdir. İndi
bütün bu zonada abadlıq, quruculuq, infrastruktur layihələri icra edilir, yol çəkilir. Bakıdan Oğuza çəkilən
yol, - demək olar ki, onun böyük hissəsi indi hazırdır, - Balakənə qədər davam edəcəkdir. Yol olan yerdə
inkişaf da olur.
Qəbələdə Beynəlxalq aeroportun açılışı gözlənilir. Bu da başqa ölkələrdən bu bölgəyə turistlərin
birbaşa gəlişi üçün şərait yaradacaqdır, dəmir yolu işləyir. Yəni, bildiyiniz kimi, Oğuz rayonu əhali nöqteyinəzərdən böyük rayon deyildir. Ancaq potensialı kifayət qədər böyükdür. Biz rayonun potensialından
maksimum dərəcədə istifadə etməliyik.
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Sosial məsələlərin həllinə gəldikdə, bir neçə il bundan əvvəl gözəl xəstəxana tikilmişdir. İndi mən
maraqlanıram, işləyir, gözəl xidmət göstərir. İdmanla məşğul olmaq üçün yüksək səviyyədə imkanlar
vardır. Məktəblər tikilir və bu proses hələ davam etdirilməlidir. Bir neçə il bundan sonra da məktəb tikintisi
ilə ciddi məşğul olacağıq. Çünki hələ ki, qəzalı vəziyyətdə məktəblər vardır. Düzdür, onların sayı azalır,
ancaq var, olmamalıdır və olmayacaqdır.
Digər sosial məsələlərin həlli ilə bağlı bütün bölgələrdə, o cümlədən burada da işlər görülür,
qazlaşdırma gedir. Qazlaşdırma hələ ki, istədiyimiz səviyyədə deyildir. Mənə verilən arayışa görə, Oğuzda
bu, təqribən 35 faiz səviyyəsindədir. Ancaq qarşıya məqsəd qoyulub ki, biz bu səviyyəni maksimum
dərəcəyə, təqribən 90 faizə çatdırmalıyıq. Buna görə də növbəti iki il ərzində Oğuz rayonunun qazlaşdırılma
ilə bağlı bütün əsas problemləri öz həllini tapmalıdır. İçməli su-kanalizasiya layihələri icra edilir. Yəqin ki,
bu layihə də haradasa 1-2 il çəkə bilər. Ondan sonra içməli su ilə bağlı heç bir problem qalmayacaqdır.
Kənd yollarının tikintisi də gündəlikdədir, körpülər tikilir. Yəni, hərtərəfli inkişaf olmalıdır və vardır. Həm
burada, həm bütün başqa bölgələrdə. Hər bir bölgənin öz xüsusiyyətləri, öz təbii şəraiti, sənaye imkanları
vardır. Bildiyiniz kimi, hər bir bölgə üçün xüsusi proqram hazırlanıb və icra edilir. Rayonların inkişafı üçün
vaxtaşırı əlavə vəsait ayrılır. Oğuz rayonuna da son üç il ərzində vəsait ayrılmışdır, yenə də ayrılacaq ki,
burada bütün abadlıq-quruculuq işləri daha da sürətlə getsin.
Mən birinci dəfə deyil ki, Oğuzdayam. Bu, mənim Prezident kimi Oğuza dördüncü səfərimdir.
Əlbəttə ki, mənim Oğuza olan diqqətim buraya etdiyim səfərlərlə ölçülmür. Ancaq yenə də deyirəm, mən
bütün bölgələrdə olarkən vəziyyətlə tanış oluram və görürəm ki, biz əlavə nə etməliyik, daha hansı addımlar
atılmalıdır və vaxtilə atılmış addımlar və açdığımız müəssisələr, binalar, obyektlər necə işləyir. Bu, həm
nəzarətdir, həm də gələcək üçün atılacaq addımların, necə deyərlər, hazırlanma mexanizmidir.
Sizi bir daha salamlayıram. Bizim görüşlərimiz hələ bundan sonra çox olacaqdır. Bütün oğuzlulara
uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
XXX
Rayon sakini Xalid BABAYEV oğuzlular adından dövlətimizin başçısına minnətdarlıq edərək dedi:
-İcazə verin, Oğuza gəlişiniz münasibətilə Sizi bütün oğuzlular adından salamlayım və Sizə “Xoş
gəlmisiniz!” deyim.
Siz qeyd etdiyiniz kimi, artıq dördüncü dəfədir Oğuzda olursunuz, oğuzlularla görüşürsünüz, Oğuzun
problemləri ilə maraqlanırsınız. Doğrudan da Sizin hər dəfə gəlişiniz oğuzlular üçün böyük bayram əhvalruhiyyəsi yaradır. Burada insanlar böyük bayram təəssüratı ilə yaşayırlar.
Xalid Babayev respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi, Oğuz rayonunda da kompleks
yenidənqurma və abadlıq tədbirlərinin həyata keçirildiyini vurğulayaraq dedi:
-Həqiqətən də, Siz bayaq qeyd etdiyiniz kimi, buralar boş yerlər idi. İndi, bax, bu durduğumuz park,
böyük idman kompleksi, xəstəxana binası müasir tələblər səviyyəsində yaradılıb. Qlükoza zavodu, yeddi
yaşayış məntəqəsinə çəkilən su kəməri, Oğuz şəhərinin su-kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması,
bunlar hamısı Sizin oğuzlulara göstərdiyiniz diqqətin, qayğının nəticəsidir.
Cənab Prezident, biz bütün bunlara görə Sizə həmişə minnətdarıq.
Ötən iyirmi illik müstəqillik dövründə Azərbaycanın böyük inkişaf yolu keçdiyini deyən Xalid
Babayev respublikamızın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsini də ölkəmizin
qazandığı ən mühüm uğurlardan biri kimi səciyyələndirdi.
Xalid Babayev Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 20-ci ildönümü münasibətilə onu
“Tərəqqi” medalı ilə təltif etdiyinə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını çatdırdı. O, Oğuz rayonu
sakinlərinin Prezident İlham Əliyevin siyasətini daim dəstəklədiklərini vurğuladı, dövlətimizin başçısına
və ailəsinə oğuzlular adından ən xoş arzularını bildirdi.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, çox sağ olun. İyirmi illik dövr hər bir dövlət üçün bir mərhələdir.
Azərbaycan da başqa müttəfiq respublikalar kimi 20 il bundan əvvəl müstəqilliyə qovuşdu. Əlbəttə, bu 20
il ərzində görülən işlər bir də onu göstərir ki, biz tarixi imkandan, tarixi şansdan çox böyük uğurla, böyük
məharətlə istifadə etdik. Xalqımız əsrlər boyu müstəqillik arzuları ilə yaşamışdır. Ancaq müstəqil dövlət
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deyildik. İyirmi il ərzində bütün dünyaya sübut etdik ki, müstəqil dövlət kimi yaşaya, inkişaf edə və
dünyada böyük hörmətə layiq ola bilərik.
Ölkə daxilində gedən proseslər göz qabağındadır. Hər bir bölgədə, o cümlədən bu bölgədə, bu
rayonda görülən işlər də göz qabağındadır. Bu inkişaf hər bir bölgədə özünü büruzə verir. Daxili siyasətin
əsas mahiyyəti və məqsədi ondan ibarətdir ki, ölkə vətəndaşları daha da yaxşı yaşasınlar, daha da yaxşı
şərait yaradılsın. Sosial məsələlər daha da uğurla həll olunsun. Əmək haqları, pensiyalar artsın. Şəhərlər
gözəlləşsin və müasir tələblərə cavab versin. İndi Azərbaycanda bunu görməmək mümkün deyildir.
O ki qaldı xarici siyasətə, bu sahədə əldə edilən uğurlar da hansısa bir nəticə ilə özünü göstərməlidir.
Biz dəfələrlə demişik, mən bir daha demək istəyirəm və həyat da dediklərimi bir daha sübut etdi ki,
Azərbaycanın xarici siyasəti daxili siyasətin davamıdır. Bu siyasət Azərbaycan xalqının maraqlarını təmin
etmək üçün aparılır. Bu siyasət müstəqil siyasətdir. Biz sübut edə bilmişik ki, müstəqil dövlət kimi öz
siyasətimizi aparacağıq. Bu siyasət, bir daha demək istəyirəm ki, heç kimə qarşı deyildir. Bu siyasət ancaq
əməkdaşlığı genişləndirmək, dostların sayını artırmaq, bir də demək istəyirəm ki, milli maraqlarımızı
maksimum dərəcədə müdafiə etmək üçün aparılır.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına seçkilər dünya birliyinin Azərbaycana olan
hörmətini və inamını göstərdi. 155 ölkə Azərbaycanı dəstəkləyib. Bu, böyük amildir. BMT-də 200-dən bir
qədər az ölkə vardır və onların 155-i bizimlədir, bizə inanır. Özü də bilirsiniz ki, bu səsvermə o qədər də
rahat getmirdi, rəqabət çox güclü idi. On yeddi turdan sonra Azərbaycan qələbə qazandı. Özü də birinci
turdan sonuncu turlara qədər daim biz böyük fərqlə qabaqdaydıq. Bu, doğrudan da 20 ilin məntiqi
nəticəsidir, yekunudur və görünən nəticəsidir.
Əslində nəticələr daha da çoxdur: bölgədə mövqeyimizin möhkəmlənməsi, tərəfdaşlarımızın sayının
artması, Azərbaycanın çevik diplomatiya aparması məsələləri, - onlar mütəmadi qaydada aparılır. Yəni, bu
qələbə bir günün qələbəsi deyildir. Bu qələbəni əldə etmək üçün biz illərlə işləmişik. Həm müttəfiqlərimizin
sayını, həm də ölkəmizin imicini, imkanlarını artırmışıq və dünyaya müasir, güclü, öz ənənələrinə sadiq
olan ölkə kimi təqdim edə bilmişik. Daxili potensialımız, ölkə daxilində mövcud olan sabitlik və vətəndaş
birliyi bizi əlbəttə ki, beynəlxalq məsələlərdə daha da gücləndirir. Əgər daxildə hər hansı bir ciddi problem
olsaydı, istər-istəməz bölgədəki mövqeyimiz də zəif ola bilərdi. Bizim bölgədəki mövqeyimizin əsas səbəbi
daxili sabitlikdir və xalqla iqtidar arasındakı birlikdir. Bax, budur bugünkü Azərbaycanın reallıqları. İyirmi
il böyük dövrdür. Bu dövr ərzində böyük yol keçmişik. Növbəti 20 il ərzində Azərbaycan dünya miqyasında
inkişaf etmiş ölkələrin sırasında olmalıdır.
Növbəti illər üçün bizim artıq proqramlarımız hazırlanır. 2013-2018-ci illəri əhatə edəcək yeni
Dövlət Proqramı hazırlanır. Onun konsepsiyası indi hazırlanır. Bu məsələ ilə bağlı mənim bir çox fikirlərim,
planlarım vardır. Əminəm ki, Azərbaycan bu illər ərzində necə inkişaf edib, bundan sonra daha da sürətlə
inkişaf edəcəkdir.
Mən sizi bir daha salamlayıram, cansağlığı arzulayıram. Xahiş edirəm ki, mənim salamlarımı bütün
oğuzlulara çatdırasınız. Sağ olun.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
17 noyabr 2011-ci il
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Oğuzda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(14 avqust 2013-cü il)
Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Oğuz rayonuna səfərə gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı Oğuz şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev parkında Ümummilli
Liderin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu.
Oğuz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Qurbanov Heydər Əliyev parkında aparılan
quruculuq və abadlıq işləri barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust
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Prezident İlham Əliyev Oğuzda inşa edilən Heydər Əliyev Mərkəzində tikinti işlərinin gedişi ilə
tanış olmuşdur
(14 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 14-də Oğuzda inşa edilən Heydər
Əliyev Mərkəzində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı Mərkəzin maketinə və layihəsini əks etdirən filmə baxdı. Məlumat verildi ki,
Mərkəzin tikintisinə 2013-cü ilin mayında başlanmışdır. Orijinal layihə əsasında tikilən Mərkəzdə inşaat
işləri sürətlə davam etdirilir. Üçmərtəbəli binanın ümumi sahəsi 7 min 500 kvadratmetrdir. Binanın
zirzəmisində avtomobil dayanacağı, yeməkxana və texniki avadanlıq üçün otaqlar fəaliyyət göstərəcəkdir.
Mərkəzdə Ümummilli Liderin möhtəşəm büstü ucaldılacaqdır. Yeni Mərkəzin yaradılması Oğuzda Ulu
Öndərin zəngin irsinin təbliğində və öyrənilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin tikintisini əks etdirən sxemlər və fotolarla tanış oldu. Tikinti
işlərinin 2014-cü ilin sonunadək başa çatdırılması və Mərkəzdə 25-30 nəfərin daimi işlə təmin olunması
nəzərdə tutulur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Oğuzda Ulu Öndərin adını daşıyan prospektdə inşa
edilən Heydər Əliyev Mərkəzi şəhərin görünüşünü daha da zənginləşdirəcəkdir.
Prezident İlham Əliyev Mərkəzdə tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıqdan sonra müvafiq tapşırıq və
tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust
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Prezident İlham Əliyev Oğuz şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimində iştirak etmişdir
(14 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 14-də Oğuz şəhərinə içməli suyun
verilməsi mərasimində iştirak etmişdir.
Əvvəlcə dövlətimizin başçısı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Bu gün gözəl gündür. Gözəl tədbir keçirilir, bu gün Oğuz
şəhərinin içməli su ilə təminatı həll olunur. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Əminəm ki, bu layihə Oğuz əhalisinin rahat yaşaması üçün növbəti töhfə olacaqdır.
İçməli su-kanalizasiya layihələri ölkəmizdə müxtəlif yerlərdə icra edilir və son aylar ərzində bu iş
daha da geniş vüsət almışdır. Biz keçən həftə Kürdəmirdə, bu gün isə İsmayıllıda içməli su layihələrinin
açılışını qeyd etmişik, indi isə Oğuzda. Bundan sonrakı aylarda hələ ki, içməli su ilə tam şəkildə təmin
olunmayan bütün başqa bölgələrdə də bu layihələr icra ediləcəkdir. Biz vətəndaşları içməli su ilə təmin
edəcəyik. İnsanların sağlamlığı, rahat yaşaması üçün çox vacib layihələrdir. Bilirəm ki, Oğuz rayonunda
içməli su-kanalizasiya problemi uzun illərdir insanları narahat edirdi. Biz bu məsələni birdəfəlik həll
etmişik və bundan sonra Oğuzda içməli su problemi olmayacaqdır.
Eyni zamanda, kəndlərdə də su xətləri çəkilir. Mənə verilən məlumata görə, bir neçə kənddə artıq
içməli su problemi həll edilmişdir. Gələcəkdə Azərbaycanda bu problem tamamilə aradan qaldırılmalıdır.
Bu, böyük layihələrdir, böyük vəsait, texniki peşəkarlıq tələb edən layihələrdir. Ancaq Azərbaycan dövləti
güclü dövlətdir. Bu layihələrin icra edilməsi onu göstərir ki, biz istənilən məsələni həll edə bilərik və
regionların sosial-iqtisadi inkişafı artıq reallıqdır. Hər bir yerdə, hər bir bölgədə, hər bir şəhərdə
infrastruktur layihələri icra edilir, insanların rahat yaşaması üçün işlər görülür, iş yerləri açılır.
Mən Oğuzda dəfələrlə olmuşam, bundan əvvəlki səfərlərimdə müxtəlif açılışlarda iştirak etmişəm.
Yadımdadır, xəstəxananın, Olimpiya Kompleksinin açılışını bərabər qeyd etmişdik. Keçən dəfə burada
olarkən böyük parkın açılışını qeyd etdik. Bu gün su layihəsi artıq istifadəyə verilir, Heydər Əliyev Mərkəzi
tikilir, yaxın zamanlarda yəqin ki, bir daha görüşəcəyik. Yəni, biz Oğuz rayonunun timsalında
Azərbaycanın dinamik inkişafını görürük - sosial obyektlər tikilir, eyni zamanda, iş yerləri açılır.
Səfərlərimin birində qlükoza zavodunun açılışında da iştirak etmişdim və zavodun gələcək fəaliyyəti ilə
bağlı göstərişlər də verilmişdir. Yəni, Oğuzda sənaye, iş yerləri layihələri icra edilir, sosial obyektlər, - indi
uşaq bağçası açılacaqdır, - su layihələri, qazlaşdırma artıq şəhərdə həll olunubdur, təbii qaz var, kəndlərdə
də bu xətlər çəkilir. Bax, budur bizim yanaşmamız. Hər bir bölgədə bu layihələr icra edilir, icra ediləcəkdir.
Elə etməliyik ki, insanları narahat edən bir dənə də olsun məsələ qalmasın. O cümlədən kənd yollarının,
körpülərin tikintisi. Burada kənd yollarının tikintisinə vəsait ayrılmışdır, körpü tikilmişdir. İndi buraya
gələrkən Qəbələ-Oğuz yolunun rəsmi açılışını qeyd etmişik, artıq bu yol neçə vaxtdır ki, istifadədədir, çox
rahat, gözəl yoldur. Ondan sonra Şəki-Qax yolu açılışa hazırdır. Bu yol da məsafəni təxminən 2 dəfə qısaldır
və yol şimal-qərb sərhədimizə qədər uzanır. İnsanlar Bakıdan ta Balakənə qədər rahat yoldan istifadə
edirlər, lazım olan yerlərdə yol genişlənib. Yəni, onu demək istəyirəm ki, bütün infrastruktur layihələri icra
edilir – su, kanalizasiya, elektrik enerjisi, qazlaşdırma, kənd yolları, məktəblər, xəstəxanalar, Olimpiya
Kompleksi, mədəniyyət obyektləri. Bundan artıq nə ola bilər?! İş yerləri açılır. Ona görə dinamik inkişaf
budur. Azərbaycanın reallıqları bundan ibarətdir. Biz bütün dövrlərdə, müstəqilliyin son 20 ili ərzində
inamla irəliyə gedirik, öz gücümüzü artırırıq, iqtisadiyyatımızı gücləndiririk. Bizim çox ciddi sosial
siyasətimiz vardır. Bax, bu layihə sosial siyasətin əlamətidir.
Bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə, deyə bilərəm ki, tarixi hadisə münasibətilə təbrik
edirəm, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və yeni uğurlar arzulayıram.
XXX
Rayon ictimaiyyəti adından çıxış edən Mərkəzi Xəstəxananın həkimi İradə MƏMMƏDOVA dedi:
- Möhtərəm Prezident, Sizi oğuzlular adından salamlayıram. Oğuza xoş gəlmisiniz!
Bu gün bizim üçün çox əlamətdar bir gündür. Oğuzda yeni su xətti istifadəyə verilir. Suyun insan
üçün necə əvəzedilməz bir nemət olduğunu biz hamımız yaxşı bilirik, bir həkim kimi mən də bilirəm.
Kanalizasiya sistemi şəhərimizdə heç olmamışdır. Amma açılışında bizə şərəf verərək, bizi qürurlandıraraq
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Sizin iştirak etdiyiniz bu su xətti vasitəsilə Oğuz və ona yaxın kəndlər təmiz içməli su ilə təmin ediləcəkdir.
Kanalizasiya sisteminin yaradılması nəticəsində şəhərimiz daha müasir bir şəhərə çevriləcəkdir. Bunlar
bizə Sizin töhfənizdir, Sizin hədiyyənizdir. Oğuzlular adından ürəkdən Sizə bir daha təşəkkürümü
bildirirəm.
Möhtərəm cənab Prezident, respublikamızda gedən quruculuq, yaradıcılıq, abadlıq işləri hamımızın
gözü qarşısındadır. Biz hər gün, yeni-yeni obyektlərin, körpülərin, yolların, bir həkim kimi deyirəm,
diaqnostika mərkəzlərinin, yeni-yeni məktəblərin, turizm mərkəzlərinin, idman komplekslərinin açılışının
şahidi oluruq. Bu işlər Oğuzdan da yan keçməmişdir. Sizin qayğınız, xüsusi diqqətiniz nəticəsində qısa bir
müddət ərzində Oğuz o qədər dəyişmişdir ki, təzə gələn qonaqlar buranı tanımırlar. Yollar abadlaşmış,
işıqlanmış, yeni idman kompleksi, yeni xəstəxana kompleksi tikilib istifadəyə verilmişdir. Xəstəxanamız
hər cür müasir avadanlıqla təmin edilmiş, məktəblər tikilmiş, parklar açılmış, yollarımız abadlaşmışdır.
Bu gün daha əlamətdar bir gündür. Bu gün Oğuzda yeni bağçanın da açılışı olacaqdır. Yəqin ki,
möhtərəm Prezidentimiz bu açılışda iştirak etməklə, bizi bir daha şərəfləndirəcəkdir. Bizə göstərdiyiniz bu
qayğıya görə Sizə, Sizin xanımınıza, Mehriban xanım Əliyevaya həm bir qadın, həm də bir həkim kimi
təşəkkür edirəm. O da bizim həmkarımızdır.
Möhtərəm Prezident, regionlarımız gündən-günə çiçəklənir, inkişaf edir. Məlumdur ki,
iqtisadiyyatın ən gəlirli sahələrindən biri də turizmdir. Özünüz də gördüyünüz kimi, Allah-təala bizə belə
füsunkar təbiət verib. Ancaq yalnız təbiət kifayət deyil, Sizin qayğınız, diqqətiniz, bu abadlaşma nəticəsində
Oğuz turizm sahəsində gözəl bir mərkəzə çevrilir. Təbii ki, bütün sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə də
mütəxəssislərə ehtiyac vardır.
Mən bu səadəti ümumiyyətlə ağlıma gətirməzdim, Sizinlə üzbəüz dayanmaq, öz arzumu bildirmək.
Mən Sizə öz ailəm adından xüsusi təşəkkür etmək istəyirəm. Sizin gənclərə olan atalıq qayğınız nəticəsində
mənim qızıma da Dövlət Proqramı çərçivəsində dövlət təqaüdü verilmiş və o, Böyük Britaniyada məhz
turizm sahəsində magistratura keçərək ixtisaslı bir kadr kimi respublikamıza qayıtmışdır. Bizim ailəmizin
sevincini sözlə ifadə etmək çətindir. Mən buna görə Sizə ürəkdən təşəkkür edirəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun.
İradə MƏMMƏDOVA: Möhtərəm cənab Prezident, məhz Sizin səyləriniz, gecə-gündüz
işləməyiniz nəticəsində, - televizorda da göstərmişlər ki, respublikamızda ən çox işləyən şəxs Prezidentimiz
və onun xanımıdır, - Azərbaycan qüdrətli dövlətə çevrilmişdir. Bölgədə isə birinci dövlətik. Bu, Sizin
xalqımıza olan töhfənizdir, bizim xoşbəxt, firavan gələcəyimiz üçün çalışmağınızın nəticəsidir. Sizə
təşəkkür edirik, Sizinlə qürur duyuruq. Belə bir Prezidentimiz olduğu üçün çox xoşbəxtik. Oğuzlular
həmişə Sizinlə olmuşdur və əmin ola bilərsiniz ki, həmişə Sizi dəstəkləyəcəklər. Azərbaycanımızın
çiçəklənməsi yolunda Sizə böyük nailiyyətlər arzu edirik, yolunuz açıq olsun, Ulu Tanrı həmişə Sizi
qorusun! Çox sağ olun!
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Oğuzda doğrudan da, son illər ərzində əsaslı
dəyişikliklər baş vermişdir. Mən ilk dəfə Oğuza 2005-ci ildə gələndə vəziyyət tam başqa idi. Yəni,
doğrudan da, Oğuz rayonu çox böyük inkişaf yolu keçmişdir. Azərbaycanda, o cümlədən Oğuz rayonunda
bütün işlər ardıcıllıqla aparılır. Sürətli iqtisadi inkişafı təmin etmək üçün, ilk növbədə, necə deyərlər, ilkin
şərtlər lazımdır – infrastruktur, yol, işıq, qaz. Bunlar olmadan heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz və biz
bütün bu problemləri ardıcıllıqla həll edə bilmişik. İndi bütün infrastruktur layihələri yüksək səviyyədə həll
olunubdur.
Gələcəkdə Oğuz rayonunun potensialından maksimum dərəcədə istifadə etmək üçün buranın
təbiətini və təbii şəraitini nəzərə almaqla, müxtəlif istiqamətlər üzrə inkişaf planı da icra edilməlidir. Çünki
burada infrastruktur var, yollar çəkilib, qaz xətləri, işıq xətləri, içməli su, kanalizasiya, xəstəxana, Olimpiya
Mərkəzi, digər ictimai yerlər, parklar salınır. Buranın gələcək inkişafı yəqin ki, turizmlə, kənd təsərrüfatının
və sənayenin inkişafı ilə bağlı olmalıdır. Bax, bu üç istiqamət üzrə burada bundan sonra da işlər gedəcəkdir.
Əminəm ki, bütün bu əsas infrastruktur layihələri icra olunandan sonra buraya investisiyalar özəl sektordan
da çox qoyulacaqdır.
Əvvəlki dövrlərdə mən burada otelin açılışında da iştirak etmişdim. Bu imkanlar da var. İndi gözəl
yol çəkilibdir. İndi Bakıdan buraya çox rahat gəlmək olur. Eyni zamanda, Qəbələdə bildiyiniz kimi,
beynəlxalq aeroport artıq fəaliyyət göstərir və beynəlxalq uçuşlar artıq icra edilir. Aeroportdan Oğuza qədər
təqribən yarım saatlıq yoldur. Yəni, hesab etmək olar ki, Oğuzun da beynəlxalq aeroportu var əminəm ki,
gələcəkdə bu zonaya – Oğuza, Şamaxıya, Qəbələyə, Şəkiyə və digər rayonlara gələnlərin sayı artacaqdır.
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Daxili turizm hazırda daha çox artır. Bu da çox gözəl göstəricidir. Çünki insanların imkanları artır
ki, onlar öz ölkəsində gedib istirahət edirlər. Xarici turizm də artır, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərin
keçirilməsi, musiqi festivalları, siyasi tədbirlər, bax, sabahdan Türkdilli Ölkələrin dövlət başçılarının zirvə
görüşü Qəbələdə keçiriləcəkdir. Bax, bu zonanı turizm mərkəzinə - nəinki Azərbaycanın, bölgənin və
gələcəkdə dünyanın turizm mərkəzlərindən birinə çevirmək üçün bütün ilkin şərtlər vardır.
Əlbəttə ki, kənd təsərrüfatının inkişafı. Burada bu inkişaf üçün gözəl potensial vardır. Digər sahələr
də vardır ki, Oğuz rayonunun inkişafına xidmət göstərə bilər və uzunmüddətli gələcəyimizi təmin edə bilər.
Eyni zamanda, dövlət investisiyaları da qoyulacaqdır. Çünki baxmayaraq ki, əsas infrastruktur layihələri
başa çatıb, hələ görüləsi işlər çoxdur. Kənd yerlərində görüləsi işlər çoxdur, uşaq bağçaları çatışmır, hələ
qəzalı vəziyyətdə olan məktəblər yəqin ki, Oğuz rayonunda da, başqa yerlərdə də vardır. Bu işlər də
ardıcıllıqla öz həllini tapacaqdır. Beləliklə, ölkəmizin dinamik inkişafı bundan sonra da təmin ediləcəkdir.
Gələn ilin əvvəlində regional inkişaf üzrə üçüncü Dövlət Proqramı qəbul olunmalıdır. Proqramda növbəti
beş il üçün konkret vəzifələr, konkret layihələr göstəriləcəkdir. Yəqin ki, Oğuz rayonundan da artıq İqtisadi
İnkişaf Nazirliyinə və Prezident Administrasiyasına təkliflər verilmişdir. Bu təkliflər əsasında Oğuz
rayonunun gələcək beş il ərzindəki inkişafı ilə bağlı konkret, adbaad tədbirlər göstəriləcəkdir.
Mən əminəm ki, gələcəkdə Oğuza hələ çox səfər edəcəyəm. Çünki burada açılışa hazır olacaq
obyektlər çoxalacaq, həm müəssisələr, gözəl Heydər Əliyev Mərkəzi, digər obyektlər. Sizinlə hələ çox
görüşəcəyik. Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm və Sizə cansağlığı arzulayıram.
XXX
Sonra Prezident İlham Əliyev Oğuz şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya
sistemlərinin yaradılması layihəsinə, sxemlərə baxdı.
Ərazilərin Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Əli Məmmədov
bildirdi ki, Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş tədbirlər planına əsasən Oğuz şəhərinə
içməli su xəttinin çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Layihənin icrası Ərazilərin Bərpası və Yenidən
Qurulması üzrə Dövlət Agentliyinə tapşırılmışdır. Layihə üzrə işlərə 2010-cu ilin noyabrında
başlanılmışdır. Yeni içməli su təchizatı sistemi Oğuz şəhərini, həmçinin Bayan, Kərimli, Qumlaq, Şirvanlı,
Tayıflı və Xalxalqışlaq kəndlərini əhatə edəcəkdir. Layihəyə əsasən şəhərin 9 min, kəndlərin isə 11 minə
qədər əhalisinin su ilə fasiləsiz təmin olunması nəzərdə tutulmuşdur. Layihəyə əsasən su tələbatı saniyədə
47 litrdən bir qədər çox olmalı idi. Hazırda isə Sazur və Almalıq su mənbələri hesabına faktiki təchizat
saniyədə 103 litrdir. Tikintisi başa çatdırılan su mənbələrinin potensialı 50 min insanın suya olan tələbatını
tam ödəyəcəkdir. Bu isə 2031-ci ildə Oğuz rayonunun əhalisinin içməli su ilə tam təmin olunması deməkdir.
Laboratoriya araşdırmaları indiki mərhələdə suyun keyfiyyətinin həm beynəlxalq, həm də yerli standartlara
tam uyğunluğunu təsdiqləmişdir.
Bildirildi ki, Oğuz şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması ilə bağlı
işlər üç mərhələdə aparılır. Birinci mərhələdə Sazur və Almalıq su mənbələrindən magistral boru xətti, su
anbarları, xlorlama təsərrüfatı, laboratoriya və digər struktur obyektlərinin tikintisi başa çatdırılmışdır.
Suqəbuledici qurğular meydançasında tikilən keçid məntəqəsi, suqəbuledici kamera, xlorlama və
laboratoriya binaları avadanlıqla təchiz edilmişdir. Hər birinin həcmi 1000 kubmetr olan iki yeni su anbarı
tikilmişdir. Bundan başqa, həcmi 200 kubmetr olan su anbarı bərpa edilmişdir.
İkinci mərhələdə şəhərin üç zonasında su anbarları sahəsi yaradılmışdır. Hər birinin həcmi 250
kubmetr olan altı su anbarı, həmçinin şəhərin su və kanalizasiya şəbəkələri inşa olunmuşdur. Şəhərdə bütün
abonentlərin su sayğacı ilə təmin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Üçüncü mərhələ çərçivəsində gün ərzində məhsuldarlığı 2500 kubmetr olacaq çirkab sutəmizləyici
qurğular kompleksinin tikintisi və texnoloji sistemlərin quraşdırılması işləri aparılır. Kanalizasiya
sisteminin potensialı Oğuz şəhərini və Bayan kəndini əhatə edir. Çirkab sutəmizləyici qurğular
kompleksinin bu ilin sonunda istismara verilməsi planlaşdırılır.
Dövlətimizin başçısı mərasim iştirakçıları ilə söhbət etdi.
Görülən işlərlə tanış olan Prezident İlham Əliyev şəhərə içməli suyun verilməsini bildirən düyməni
basdı.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
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Oğuzda 2 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası istifadəyə verilmişdir
(14 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 14-də Oğuz rayonuna səfəri
çərçivəsində dövlət vəsaiti hesabına tikilən 2 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçasının açılışında iştirak
etmişdir.
Dövlətimizin başçısı körpələr evi-uşaq bağçasının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Uşaqların keyfiyyətli təhsil və dünya standartlarına cavab verən tibbi xidmətlərlə təmin edilməsi,
hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunması, onlar üçün zəruri şəraitin yaradılması, böyüməkdə olan nəslin layiqli
vətəndaş kimi formalaşması Azərbaycanda dövlət uşaq siyasətinin başlıca prinsiplərindəndir. Heydər
Əliyev Fondu da həmin istiqamətdə vacib layihələr həyata keçirir. Bu istiqamətdə müvafiq dövlət
proqramlarının qəbul edilməsi və həyata keçirilməsi davamlı xarakter daşıyır. Bakıda və regionlarda
körpələr evləri, uşaq bağçaları, əyləncə mərkəzləri tikilir, internat və orta məktəblər əsaslı şəkildə yenidən
qurulur. Respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi, Oğuz şəhərində də yeni inşa olunan uşaq bağçası
bu sahədə aparılan islahatların növbəti əyani nümunəsidir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, burada genişmiqyaslı tikinti-abadlıq işləri aparılmış,
uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Binanın foyesi və otaqlarında
ümummilli lider Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın uşaqlara qayğısını əks etdirən fotolara geniş yer verilmişdir. Körpələr evi-uşaq
bağçasının ərazisində əyləncə qurğuları quraşdırılıb və müxtəlif guşələr yaradılmışdır. Müasirliyi ilə seçilən
yeni uşaq bağçasının binası sürətlə inkişaf edən Oğuz şəhərinə əlavə yaraşıq verir.
Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, körpələr evi-uşaq bağçanın binasının inşasına 2012ci ildə başlanılmışdır. İkimərtəbəli binanın ümumi sahəsi 1510 kvadratmetrdir. Körpələr evi–uşaq
bağçasında 26 nəfərin daimi işlə təmin olunması nəzərdə tutulmuşdur. Burada uşaqların mənalı istirahəti,
onların dünyagörüşünün və hazırlıq səviyyələrinin artırılması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Uşaqların
istirahət otaqlarında müxtəlif nağıl və cizgi filmlərinin əsas səhnələrinin böyük fotoları yer almışdır.
Prezident İlham Əliyev körpələr evi-uşaq bağçasında yaradılan şəraitdən razılığını bildirdi,
müvafiq tapşırıqlarını verdi.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust
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Şəki
2011, 17 noyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri: Prezident İlham
Əliyev Şəkidə Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir
➢ Şəki Olimpiya İdman Kompleksinin yenidənqurmadan sonrakı vəziyyəti ilə tanışlıq
➢ “Green Hill İnn” mehmanxanası Şəkinin turizm potensialının daha bir əyani göstəricisidir
➢ “Aşağı Karvansaray” kompleksi əsaslı surətdə bərpa edilir
➢ Prezident İlham Əliyev Sabit Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrının binası ilə tanış olmuşdur
➢ Şəki şərab zavodu işə salınmışdır
➢ Şəkidə yeni Mərkəzi Xəstəxana istifadəyə verilmişdir Açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev
iştirak etmişdir
2012, 9 sentyabr
➢ Şəkidə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Şəkidə Heydər Əliyev Mərkəzinin təməli qoyulmuşdur
➢ Şəkidə M.F.Axundzadə adına mədəniyyət və istirahət parkında aparılmış yenidənqurma işləri ilə
tanışlıq
➢ Dördulduzlu “Shaki Palace” oteli istifadəyə verilmişdir
➢ Şəkidə taxıl anbarı və dəyirman kompleksi açılmışdır
➢ Prezident İlham Əliyev Şəkidə salınmış yeni qəsəbədə Şuşadan olan məcburi köçkünün evində
olmuşdur
➢ Şəkidə 423 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış yeni qəsəbənin açılışı olmuşdur
2013, 14 avqust
➢ Şəkidə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Şəkidə Aşağı Küngüt-Aydınbulaq avtomobil yolu yenidənqurmadan sonra açılmışdır
➢ Prezident İlham Əliyev Şəki Dövlət Dram Teatrının binasında aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma
işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur
➢ “Şəki Xanlarının evi” ilə tanışlıq
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri
Prezident İlham Əliyev Şəkidə Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmişdir
(17 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şəki rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şəki şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Prezident İlham Əliyevə abidənin ətrafında görülmüş abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat
verildi. Bildirildi ki, ərazidə yaşıllıq zolağı daha da genişləndirilmişdir.
AZƏRTAC
2011, 17 noyabr
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Şəki Olimpiya İdman Kompleksinin yenidənqurmadan sonrakı vəziyyəti ilə tanışlıq
(17 noyabr 2011-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 17-də Şəki Olimpiya İdman Kompleksinin
yenidənqurmadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı kompleksin yenidənqurmadan əvvəlki və sonrakı vəziyyətini əks etdirən
stendlərə baxdı.
Məlumat verildi ki, regionun ən böyük olimpiya idman komplekslərindən biri olan bu idman
mərkəzi 2002-ci ilin noyabrında ulu öndər Heydər Əliyevin iştirakı ilə açılmışdı. O vaxtdan başlayaraq bu
kompleksdə bir çox idman yarışları, təlim məşqləri və digər ictimai-sosial tədbirlər keçirilmişdir. Son
dövrlərdə isə ərazisi bir qədər də genişləndirilmiş kompleks aparılan yenidənqurma işləri nəticəsində
müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmışdır. Buradan aydın görünür ki, ölkəmizdə bütün idman
qurumlarının bir yerdə fəaliyyət göstərməsi uğurlu nəticənin əldə olunmasının əsas səbəblərindən biridir.
Bu sırada Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın idmançılara olan diqqəti də nəzərdən qaçmır.
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti kimi Mehriban xanım Əliyevanın səmərəli fəaliyyəti
bu sahədə ölkəmizin ciddi uğurlar qazanması ilə müşayiət olunur. Bir sözlə, Azərbaycan dünya idman
aləminə nəhəng mərkəzlərdən biri kimi daxil olmuşdur və nailiyyətin təməlində ölkəmizdə idmana olan
yüksək münasibət dayanır.
Azərbaycan Prezidenti voleybol zalına və hovuza baxdı, ikinci mərtəbədəki konfrans zalında
yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
Qeyd edildi ki, kompleksdə yenidənqurma işlərinə 2008-ci ildən başlanılmışdır. Sahəsi 8 min
kvadratmetr olan kompleksdə 2,2 min kvadratmetrlik böyük idman zalı yaradılmışdır. Kiçik idman zalının
sahəsi isə 1800 kvadratmetrdir. İdman zalları gələcəkdə burada irimiqyaslı beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli
yarışların keçirilməsinə tam imkan verir. İdman və sağlamlıq üçün bütün infrastrukturun yaradıldığı
Olimpiya Kompleksində hər biri 800 kvadratmetr olmaqla hovuz və SPA mərkəzi, 240 kvadratmetr sahədə
isə trenajor zalı yaradılmış və zəruri idman avadanlığı quraşdırılmışdır.
Yenidənqurma işləri nəticəsində kompleksin ərazisində 1400 kvadratmetr sahəni əhatə edən
akvapark yaradılmışdır. Bütün əyləncə növlərinin olduğu bu kompleksdə restoran və boulinq zalı da
fəaliyyət göstərəcəkdir. Konfrans zalının, internet klubun da yaradıldığı Şəki Olimpiya İdman
Kompleksinin tərkibinə 1500 kvadratmetr sahəsi olan otel bölməsi də daxildir. Kompleksin ərazisində 8
min kvadratmetr sahəsi olan futbol meydançası da yaradılmışdır. Ərazidəki 27 kottecdə idmançıların
istirahəti üçün bütün imkanlar vardır. Otel də daxil olmaqla bu kotteclər Şəkidə təşkil olunan yarışlarda
iştirak etməyə gələn idmançıların qalması və istirahəti üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kompleksdə uşaqların
da idman növləri ilə məşğul olmaları üçün bütün şərait vardır. Burada balacalar üçün 380 kvadratmetrlik
uşaq əyləncə binası da tikilmişdir. Kompleksdə yaradılan şərait bir daha təsdiqləyir ki, dünyada özünün
sürətli iqtisadi inkişafı ilə fərqlənən Azərbaycan həm də nəhəng idman mərkəzinə çevrilməyi qarşıya
məqsəd qoymuşdur. Bu məqsədə nail olmaq yolunda atılan addımlar isə öz bəhrəsini verir.
Dövlətimizin başçısı, həmçinin idmançıların, eləcə də xarici qonaqların qalması üçün burada
yaradılan otaqlara, kotteclərə və uşaqlar üçün əyləncə və istirahət mərkəzinə baxdı.
Bildirildi ki, buradakı “Karvan” restoranında nümunəvi xidmət göstəriləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev yenidənqurma işlərindən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2011, 17 noyabr
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“Green Hill İnn” mehmanxanası Şəkinin turizm potensialının daha bir əyani göstəricisidir
(17 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 17-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şəkiyə səfəri çərçivəsində “Green Hill İnn”
mehmanxanasının açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı mehmanxananın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, beşmərtəbəli turizm kompleksinin ümumi ərazisi 1,2 hektardır. Kompleksə
daxil olan otel və kotteclərin ümumi sahəsi isə 5 min kvadratmetrdən çoxdur. Ərazidə mehmanxana binası
ilə yanaşı, yardımçı tikililər, böyük və kiçik hovuz yaradılmışdır. Mehmanxananın həyəti abadlaşdırılmış,
geniş yenidənqurma işləri aparılmış, yaşıllıq zolağı salınmışdır.
Prezident İlham Əliyev mehmanxananın ərazisində görülməsi nəzərdə tutulan işləri əks etdirən
stendə baxdı, ən yuxarı mərtəbədən şəhərin mənzərəsini seyr etdi. Şəkidə həyata keçirilən geniş quruculuqabadlıq işləri barədə dövlətimizin başçısına məlumat verildi.
Bildirildi ki, mehmanxananın 4 mərtəbəsi apartament nömrələrdir. Burada 4 birotaqlı, 12 ikiotaqlı,
8 üçotaqlı, 3 dördotaqlı nömrələr qonaqlara təklif olunur. Mehmanxana binasının beşinci mərtəbəsində isə
18 otaq yaradılmışdır. Nömrələrin hamısı ən son informasiya-kommunikasiya avadanlığı, o cümlədən
internetlə təmin olunmuşdur. Binada sürətli liftlər quraşdırılmışdır.
Qeyd edildi ki, müasir havalandırma sistemləri ilə təchiz edilən mehmanxana kompleksinin
ərazisində, həmçinin kottec tipli istirahət və əyləncə otağı, SPA, fitnes, yeməkxana və asudə vaxtın səmərəli
keçirilməsi üçün otaqlar vardır. Mehmanxana kompleksində 200 nəfər işlə təmin edilmişdir.
“Green Hill İnn” mehmanxanası Şəkinin turizm potensialının göstəricisi olmaqla bu bölgənin
imkanlarını da nümayiş etdirir. Burada yaradılan şərait təsdiqləyir ki, müasir dövrdə turizmin əsas məqsədi
ölkə iqtisadiyyatının kompleks inkişafını təmin etməkdir. Son illər Azərbaycanda turizmin ölkə
iqtisadiyyatının mühüm hissəsinə çevrilməsi, bu sahədə xırda və orta sahibkarlıq üçün möhkəm bazanın
yaradılması regionların infrastruktur cəhətdən inkişafını da təmin edir.
Dövlətimizin başçısı mehmanxananın açılışı münasibətilə təbriklərini çatdırdı.
AZƏRTAC
2011, 17 noyabr
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“Aşağı Karvansaray” kompleksi əsaslı surətdə bərpa edilir
(17 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 17-də Prezident İlham Əliyev Şəki şəhərində “Aşağı Karvansaray” kompleksində
aparılan təmir-bərpa işləri ilə tanış olmuşdur.
Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Azərbaycan Prezidentinə məlumat verdi ki, qədim
abidələrlə zəngin bölgələrimizdən olan Şəkidəki XIX əsrə aid “Aşağı Karvansaray” Yaxın Şərqdə ən böyük
karvansaradır. Kompleksdə əsaslı təmir və bərpa işlərinin aparılması dövlətimizin tarixi keçmişimizin
qorunmasına olan həssas münasibətindən qaynaqlanır. Şəkinin özünəməxsus memarlıq üslubunu əks
etdirən və 8 min kvadratmetr ərazini əhatə edən bu tarixi binada 200-dən çox otaq vardır.
Dövlətimizin başçısı kompleksin əvvəlki vəziyyətini, təmir-bərpa işlərinin gedişini və istifadədən
sonrakı vəziyyətini əks etdirən stendə baxdı.
Diqqətə çatdırıldı ki, xüsusi layihə əsasında aparılan bərpa işlərinə 2010-cu ilin yanvarında
başlanılmışdır. Təmir-bərpa işlərinin bu ilin dekabrında başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Hazırda işlərin
birinci mərhələsi həyata keçirilir.
Kompleksdə görülən işlər barədə məlumat verilərkən bildirildi ki, indiyədək uzunluğu 5,2, eni isə
4,3 metr olan 30 tağbənd qurulmuş, 5 min 197 kvadratmetrlik dam örtüyünün konstruksiyası yenidən
quraşdırılaraq kirəmitlə örtülmüşdür. Bundan başqa, kompleksdə 5,2 min kvadratmetr damüstü sahə
torpaqdan təmizlənmiş və yenidən qurulmuşdur. Burada 3 min 146 kvadratmetr fasad, 16 min 428
kvadratmetr interyer və tağbəndlər köhnə suvaqdan təmizlənmişdir. Kompleksin şimal-qərb fasadları
qarşısında 175 metr məsafədə 2,5 metr hündürlüyündə istinad divarları hörülmüşdür. Ərazidə 5 min 280
kvadratmetr sahəyə kərpic döşənmiş, 3 min 82 kvadratmetr sahəyə yeni tirlər qoyulmaqla taxta döşəmə
vurulmuşdur. Eyvanlar bərpa olunmuş, 8 tay darvaza, 170 pəncərə, 128 qapı yenilənmişdir. Bundan başqa,
kompleksdə 32 eyvan tağı bərpa edilmişdir. Burada ümumilikdə, zirzəmi də daxil olmaqla 253 otaq vardır.
Diqqətə çatdırıldı ki, “Aşağı Karvansaray” kompleksində aparılan tikinti-bərpa işlərinin ikinci
mərhələsində 60-80 nəfərlik mehmanxananın tikilməsi nəzərdə tutulur. Kompleksdə ilk dəfədir ki, bu cür
əsaslı təmir-bərpa işləri həyata keçirilir.
Prezident İlham Əliyev tikinti və bərpa işlərinin yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə, eləcə də
karvansaranın gələcəkdə istifadəsinə dair tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2011, 17 noyabr

129

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Prezident İlham Əliyev Sabit Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrının binası ilə tanış olmuşdur
(17 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 17-də Prezident İlham Əliyev Şəkiyə səfəri çərçivəsində Sabit Rəhman adına Dövlət
Dram Teatrının binası ilə tanış olmuşdur.
Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, 1973-cü
ildə ipəkçilərin mədəniyyət sarayı kimi fəaliyyətə başlamış bu bina iki ildən sonra Sabit Rəhman adına
Dövlət Dram Teatrının kollektivinin ixtiyarına verilmişdir. Teatr maraqlı çıxışları ilə təkcə Şəkinin deyil,
ölkəmizin bütün sənətsevərlərinin rəğbətini qazanmışdır. Teatr binasının uzun müddət əsaslı təmir
olunmaması kollektivin fəaliyyətinə təsirsiz ötüşməmişdir. Prezident İlham Əliyevin Sərəncam və
göstərişləri əsasında indi ölkəmizin bütün tarixi abidələri, sənət ocaqları əsaslı şəkildə yenidən qurulur.
Buna uyğun olaraq, Şəki Dövlət Dram Teatrının binasının da əsaslı təmiri planlaşdırılır.
Dövlətimizin başçısı təmir-bərpa işlərinin yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı tapşırıq və
tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2011, 17 noyabr

130

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Şəki şərab zavodu işə salınmışdır
(17 noyabr 2011-ci il)
Noyabrın 17-də Prezident İlham Əliyev “Aqroinvestkom” MMC-nin Şəki şərab zavodunun
açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 2004-2008-ci illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramına uyğun olaraq yaradılan zavodun ümumi sahəsi 7,8 hektardır. Tikintisinə 2008-ci ildə
başlanılan zavod ildə 3 min ton üzüm emal etmək gücünə malikdir. Lakin gələcəkdə bu rəqəmin 10-15 min
tona çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin və dövlətimizin başçısının ölkəmizdə özəl
sektorun, o cümlədən üzümçülüyün inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğını əks etdirən fotolardan ibarət
stendə baxdı.
Sonra dövlətimizin başçısı zavodu işə salan düyməni basdı.
Məlumat verildi ki, burada üzümün qəbulu, fermentləmə, texnoloji emal, markalı şərabların
istehsalı və qablaşdırma sexləri yaradılmışdır. Üzümün qəbulu sexində ağ və qırmızı üzüm növləri üçün iki
qəbuledici bunker, üzüməzən avadanlıq quraşdırılmışdır. Burada iki xətt ağ və qırmızı, bir xətt isə elit
şərabların istehsalı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sexdə, həmçinin Azərbaycanda ilk dəfə üzümün tumlarını
ayıran qurğu da quraşdırılmışdır. Digər sexlər də ən son avadanlıqla təchiz edilmişdir. İstehsal prosesi
kompyuterləşdirilmiş sistemlə idarə edilir.
Qablaşdırma sexi ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki, burada qurulmuş müasir avadanlıq saatda 3 min
şüşə şərab doldurmağa imkan verir. Bu zavodda ilkin mərhələdə süfrə şərablarının istehsalı nəzərdə
tutulmuşdur. Sexdə qablaşdırılan şərablar “Çinar” markasının texnologiyasına uyğun hazırlanır. İstehsalın
sonrakı mərhələsində “Şəki”, “Çələbi”, “Karvansaray”, “Xan sarayı” adı ilə şərabların istehsalı
planlaşdırılır. İstehsalın üçüncü mərhələsində, yəni 2012-ci ildən kəmşirin, portveyn və desert tipli
şərabların istehsalına üstünlük veriləcəkdir. İstehsalın dördüncü mərhələsində isə konyak spirti və konyak
istehsalı sexinin yaradılması planlaşdırılır. Şərab zavodunda istehsal üçün üzüm məhsulunun tədarükündə
Şəki ilə yanaşı, əsasən Oğuz və Qəbələ rayonlarının potensialından da istifadə olunacaqdır. Kənar
asılılıqdan yaxa qurtarmaq məqsədi ilə müəssisənin nəzdində 200 hektar üzüm bağı salınması nəzərdə
tutulur. Üzüm bağlarının salınması zamanı yerli sortlara – “Mədrəsə”, “Bayanşirə” və “Şirvanşah”a
üstünlük veriləcəkdir.
Dövlətimizin başçısı istehsalat korpusunda hazır məhsulun saxlanması anbarı ilə tanış oldu.
Bildirildi ki, markalı şərabların istehsalı sexində Fransadan gətirilmiş palıd ağacından hazırlanan, hər biri
228 litrlik çəllək qoyulmuşdur. Bu, şərabın daha yüksək keyfiyyətlə saxlanmasına imkan verir.
Qeyd edildi ki, məhsulun rəqabətədavamlı olması məqsədi ilə zavodda quraşdırılan avadanlığın
hamısı İtaliyanın bu sahədə ixtisaslaşmış şirkətinin istehsalıdır. Texnoloji avadanlığın daşınması,
quraşdırılması və sınaqları da italiyalı mütəxəssislərin rəhbərliyi və iştirakı ilə aparılmışdır. Zavodun
ərazisində ikimərtəbəli inzibati bina, istehsalat proseslərinə və hazır məhsullara texniki-kimyəvi və
mikrobioloji nəzarət üçün laboratoriya, yeməkxana, konfrans zalı yaradılmışdır. Burada, həmçinin qonaq
evi də inşa olunmuşdur. Zavodun həyəti də abadlaşdırılmış, yaşıllıq zolağı salınmışdır.
Prezident İlham Əliyev görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, kollektivə uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2011, 17 noyabr
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Şəkidə yeni Mərkəzi Xəstəxana istifadəyə verilmişdir Açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev
iştirak etmişdir
(17 noyabr 2011-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 17-də Şəkiyə səfəri çərçivəsində
mərkəzi xəstəxananın açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı xəstəxananın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev məlumat verdi ki, 100 çarpayılıq xəstəxananın inşası müasir
texnologiya və qabaqcıl təcrübə əsasında həyata keçirilmişdir. Xəstəxananın təməli 2008-ci ilin
sentyabrında Azərbaycan Prezidentinin iştirakı ilə qoyulmuşdur.
Əsas bina altı korpusdan ibarətdir. Birinci və ikinci korpuslar üçmərtəbəli, üçüncü və dördüncü
korpuslar ikimərtəbəli, digər iki korpus isə birmərtəbəlidir. Burada təcili tibbi yardım, reanimasiya, iki
cərrahiyyə, onkoloji xəstəliklər, göz xəstəlikləri, diaqnostika, laboratoriya, dializ və poliklinika şöbələri
fəaliyyət göstərir.
Təcili tibbi yardım şöbəsi ilə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, burada
reanimasiya və kiçik əməliyyat bloku vardır.
Qeyd olundu ki, bu şəfa ocağında 300-dək tibbi heyət əhalinin sağlamlığının keşiyində duracaqdır.
Şöbələrdə quraşdırılan avadanlıq tibb elminin ən son nailiyyətlərinə əsaslanır. Burada ultrasəslə müayinə,
hemodializ, anesteziya avadanlığı, rentgenoqrafiya, kompyuter-tomoqrafiya, laboratoriya, süni nəfəs
aparatları quraşdırılmışdır. Xəstəxanada, həmçinin müasir 4D ultrasəslə müayinə aparatı qoyulmuşdur.
Buradakı avadanlıq dünyanın aparıcı ölkələrinin istehsalıdır.
Bildirildi ki, tibb ocağında cərrahiyyə blokları ən son tibbi avadanlıqla təmin edilmişdir. Bloklarda
ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilində xüsusi sensorlu monitorlar quraşdırılmışdır. Bu monitorlar vasitəsilə
cərrahiyyə bloklarında işıqlandırma və havalandırma rejiminə vahid mərkəzdən nəzarət edilir. Bundan
başqa, blokların divarları da xüsusi istilik sistemi ilə təchiz olunmuşdur ki, bu da dünyanın ən aparıcı
ölkələrinin tibb ocaqlarında istifadə edilir. Xəstəxanada hər cür şəraitlə təchiz edilmiş konfrans zalı da
fəaliyyət göstərir.
Prezidentin Ehtiyat Fondundan ayrılmış vəsait hesabına inşa olunan xəstəxananın dörd hektarlıq
həyətyanı sahəsində avtodayanacaqlar, su hovuzları, içməli və çirkab su anbarları, nasosxana, transformator
yarımstansiyası, qazanxana tikilmişdir. Xəstəxananın həyətində geniş abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıq
zolaqları salınmışdır.
Tibb ocağı ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev xəstəxananın kollektivi və Şəki
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Yeni xəstəxana binasının istifadəyə verilməsi münasibətilə tibb işçilərini və ictimaiyyətin
nümayəndələrini təbrik edən Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
-Sizi təbrik edirəm. Xatırlayıram ki, üç il bundan əvvəl bu gözəl xəstəxananın təməl daşını biz
bərabər qoyduq. Üç il ərzində gözəl, müasir xəstəxana tikilibdir və bu gün biz bu xəstəxananın açılışında
bərabər iştirak edirik. Bu, gözəl, əlamətdar hadisədir. İndi bu, deyə bilərəm ki, bölgənin bəlkə də ən böyük
xəstəxanasıdır. Çox geniş, gözəl, yaraşıqlı binadır. Bütün müasir avadanlıq, bütün şərait vardır, palatalar
da genişdir, həkimlər üçün də yaxşı şərait yaradılıbdır. Bu, çox sevindirici haldır, bu, gözəl hadisədir, onu
göstərir ki, bütün qərarlarımız icra edilir. Qəbul edilmiş qərarlar vaxtında və keyfiyyətlə icra edilir və
xüsusilə sosial sahədə belə gözəl obyektlərin yaradılması çox böyük və əlamətdar hadisədir.
Bütövlükdə Azərbaycanda indi bütün bölgələrdə yeni xəstəxanalar açılır. Demək olar ki, mən hər ay
yeni xəstəxananın açılışında iştirak edirəm, bəzi hallarda ayda iki dəfə. Bu, onu göstərir ki, bu proses bu
gün bölgədə geniş vüsət almışdır. Bütün bu zonada demək olar ki, müasir xəstəxanalar tikilmişdir, tibbi
mərkəzlər yaradılmışdır. Şəkidə yaradılmış bu mərkəz əlbəttə ki, ən müasir mərkəzdir. Bakıda bu sahədə
işlər görülür, yeni xəstəxanalar tikilir, təmir edilir. Ağdaşda, Ucarda, Xaçmazda buna bənzər gözəl
xəstəxana tikilmiş və bu yaxınlarda istifadəyə verilmişdir. Mən təkcə son bir ayın hadisələrini yada salıram.
Bu xəstəxananın tikintisində işləri Səhiyyə Nazirliyimiz Dünya Bankı ilə birlikdə görmüşlər. Mən
çox şadam ki, Dünya Bankı Azərbaycanın sosial sahəsinə də diqqət göstərir. Dünya Bankı ilə
əməkdaşlığımız böyük tarixə malikdir. Azərbaycanda bir sıra infrastruktur layihələrinin icrası ilə bağlı
birgə fəaliyyət göstərmişik. Bütövlükdə beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycanda iqtisadi və sosial
sahələrdə gedən proseslərə çox müsbət qiymət verirlər.
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Regionların inkişafı Proqramının icrası ilə bağlı əvvəlki dövrdə başladığımız işlər bu gün artıq
reallaşır və özünü büruzə verir. Regionlarda bütövlükdə işlər yaxşı gedir. Mən bu bölgədə dəfələrlə
olmuşam, o cümlədən Şəkidə də dəfələrlə olmuşam. Əminəm ki, bütün bu zona, Qobustan rayonundan
tutmuş Balakənə qədər gözəl müasir turizm zonası kimi özünü göstərəcək. Bunu etmək üçün indi bütün
infrastruktur layihələri icra edilir, yollar çəkilir. Şəki-Qax avtomobil yolu çəkilir. Yəqin ki, yaxın
zamanlarda açılacaqdır. Bu, məsafəni daha da qısaldacaqdır. İnfrastruktur layihələri icra edilir, yeni binalar,
qazlaşdırma, suvarma, içməli su layihəsi, o cümlədən Şəki şəhərinin içməli su problemlərinin həlli üçün
layihə icra edilir. Onun birinci mərhələsi başa çatmışdır. Yaxın zamanlarda Şəkinin bütün su və
kanalizasiya problemləri öz həllini tapmalıdır.
Qazlaşdırma ilə bağlı indi işlər daha da sürətlə gedir. Əlbəttə ki, biz bu bölgəni, xüsusilə Şəkini
bölgənin mərkəzi, müasir və qədim turizm şəhəri kimi gərək daha da gözəlləşdirək. Bu məqsədlə müvafiq
qərarlar verilmişdir. Əvvəlki dövrdə də sərəncamlar verilmişdir və vəsait ayrılmışdır. Bu yaxınlarda isə
Şəkinin inkişafı ilə bağlı xüsusi Sərəncam verilmişdir. Bu Sərəncamın çox böyük mənası vardır. Təkcə ona
görə yox ki, bu Sərəncam əsasında Şəkinin abadlaşmasına və tarixi binaların bərpasına beş milyon manat
vəsait ayrılmışdır. Əvvəlki dövrdə də vəsait ayrılmışdır, bundan sonra da ayrılacaqdır. Bu Sərəncamın əsas
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz öz tarixi keçmişimizə, tarixi şəhərlərimizə daha da böyük diqqətlə
yanaşmalıyıq. Bu, həm gələcəyə yönəlmiş bir addımdır, gələcək fəaliyyətimiz üçün bir istiqamətdir, eyni
zamanda, keçmişimizə də olan münasibətdir.
Azərbaycanın hər bir şəhəri, hər bir kəndi bizim üçün əzizdir, doğmadır. Elə bir rayon yoxdur ki,
mən orada olmayım. Dəfələrlə olmuşam və bundan sonra da olacağam. Hər bir rayon üzrə proqramlar var,
vəsait ayrılır. Ancaq elə tarixi şəhərlər var ki, onların Azərbaycan tarixində, Azərbaycan xalqının
formalaşmasında, Azərbaycanda dövlətçilik əsaslarının yaradılmasında xüsusi rolu vardır. Şəki o
şəhərlərdəndir.
Deyə bilərəm ki, belə sərəncamların verilməsi Şəkidən başlamışdır. Ondan sonra Şamaxı şəhərinin,
Quba şəhərinin inkişafı ilə bağlı oxşar sərəncamlar verilmişdir. Bundan sonra da Azərbaycanın tarixi
şəhərlərinin abadlaşması və mədəni irsimizin qorunması üçün əlavə sərəncamlar veriləcək və digər şəhərlər
də bu proqramla əhatə olunacaqdır.
Şəki indi yeni inkişaf mərhələsindədir. Bütün dövrlərdə bu şəhər Azərbaycan tarixində xüsusi yerə
malik olub. İndi bölgələrin inkişafı ilə bağlı konkret proqramlar icra olunur və ətraf rayonlar da sürətlə
inkişaf edir. Məni əvvəlki dövrdə narahat edən məsələlərdən biri də o idi ki, Şəki inkişafda bir qədər
ləngiyir, ətraf rayonlar daha sürətlə inkişaf edirdi, abadlıq-quruculuq işləri daha sürətlə gedirdi. Bu
məqsədlə bir neçə ciddi addım atılmışdır. İlk növbədə rayon rəhbərliyinin gücləndirilməsi üçün tədbirlər
görülmüşdür. Rayon ictimaiyyəti ilə və deputatlarla birgə məsələlər müzakirə edilmişdir. Şəkinin inkişafı
ilə bağlı əsas istiqamətlər müəyyən edilmişdir. Rayonun yeni rəhbərliyinə ciddi tapşırıq verilmişdir ki, həm
infrastruktur layihələrinin icrası, həm xüsusilə Şəkinin tarixi simasının bərpası ilə bağlı konkret tədbirlər
görülsün. Qısa müddət ərzində böyük layihələrin master-planı hazırlanmışdır və mənə təqdim edilmişdir.
İndi o planın icrası başlanmışdır.
Biz ilk növbədə rayon sakinlərini narahat edən bütün problemləri qısa müddət ərzində həll etməliyik.
2013-cü ilin sonuna qədər qazlaşdırma, elektrik enerjisi, içməli su, kanalizasiya, yollar - bütün bu məsələlər
öz həllini yüksək səviyyədə tapacaq. İçməli su layihəsi əhalinin artımı nəzərə alınmaqla 2035-ci ilə qədər
hesablanıb. Ona görə bu məsələ ilə bağlı heç bir problem olmayacaqdır.
Tarixi binaların bərpası və qorunması üçün vəsait ayrılmışdır. Bu da Şəki üçün çox vacib
istiqamətdir. Çünki burada kifayət qədər tarixi abidələr vardır. Şəkini müasir beynəlxalq turizm mərkəzinə
çevirmək üçün konkret tapşırıqlar verilmişdir. Onsuz da turistlər həm ölkə daxilindən, həm xaricdən gəlirlər
və gələcəklər bu tarixi, bu gözəlliyi görmək üçün. Ancaq biz daha da yaxşı şərait yaratmalıyıq. Müasir
otellər, turizm kompleksləri, əyləncə yerləri, istirahət parkları, bütün bunlar da yaradılmalıdır. Bu gün vaxtı
ilə tikilmiş və indi yenidən qurulmuş Olimpiya İdman Kompleksinin açılışını qeyd etmişik. Bu da bir növ
turizm mərkəzidir.
Bu gün yeni mehmanxananın açılışı da nəzərdə tutulur. Qədim Karvansara bərpa edilir. Yeni planlar
vardır. Yəni, mən istəyirəm və əminəm ki, siz də bu təşəbbüsləri ürəkdən dəstəkləyirsiniz, Şəki daha da
gözəl olsun, daha da cazibədar olsun, daha da gənc olsun. Amma öz tarixi simasını saxlamaqla. Bu işlərdə
əlbəttə ki, ictimaiyyətin də çox böyük rolu var və olmalıdır. Bütün bu məsələlər ictimaiyyətlə
razılaşdırılmalıdır. Yerli icra orqanlarına göstəriş verilmişdir ki, bu məsələdə geniş ictimai müzakirələr
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aparılsın. Çünki biz istəyirik ki, görüləcək işlər həm zövqlə, həm keyfiyyətlə, həm də ki, tarixi həqiqətləri
nəzər almaq şərti ilə icra edilsin.
Bu gün Şəkinin gələcək inkişafı ilə bağlı konkret proqramlarımız vardır. Bu proqramlar əvvəlki
dövrdə də olmuşdur. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrası nəticəsində böyük işlər
görülmüşdür. Növbəti mərhələ daha da ciddi, təsirli olmalıdır. Nəticələr də daha da gözəl olmalıdır.
Mən bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Bütün həkimləri təbrik edirəm.
Həkimlər üçün gözəl şərait yaradılmışdır. O şərait ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin aparıcı
paytaxtlarında da bu şərait, bəlkə də bundan bir qədər aşağı səviyyədə var. Amma bu şərait elədir ki, biz
indi bu sahədə Azərbaycan standartlarını tətbiq edirik. Həm memarlıq, həm şərait, həm avadanlıq. Bircə
qalır ki, biz tibbi xidməti də dünya standartları səviyyəsinə qaldıraq. Mən əminəm ki, biz bu günü də
görəcəyik. Əminəm ki, həkimlər burada yaxşı işləyəcəklər, xəstələrə yaxşı xidmət göstərəcəklər. Sizi bir
daha təbrik edirəm.
XXX
Şəki ictimaiyyətinin və xəstəxananın kollektivi adından çıxış edən həkim İmran ƏLİYEV
dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirərək dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin rayonumuzun sakinləri adından sizi salamlayım və qədim
Şəki torpağına “Xoş gəlmisiniz!” deyim. Mən rayonumuzun ictimaiyyəti adından bir daha təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm ki, təməlini iki il bundan əvvəl özünüzün iştirakınız ilə qoyduğunuz bu möhtəşəm
xəstəxana kompleksinin açılışını da məhz bu gün Siz özünüz edirsiniz və bunun qapılarını bizim üçün
açdınız. Bu gözəl gün, eyni zamanda, bizim Milli Dirçəliş Günümüzə təsadüf edir.
Cənab Prezident, bizim mərkəzi xəstəxana köhnə, darısqal, uyğunlaşdırılmış bir binada yerləşirdi.
Orada xəstələrin müalicəsi, müayinəsi üçün, demək olar ki, şəraitimiz çox zəif idi. Bu gün bu gözəl binanı,
gözəl şəraiti olan binanı Siz bizə hədiyyə etmisiniz. Bura ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuş bir
xəstəxanadır. Eyni zamanda, bu xəstəxana xarici ölkələrdə hazırlıq kurslarını keçmiş tibb işçiləri ilə təmin
edilmişdir. Burada səkkiz hemodializ korpusu vardır. Yaxın zamanlara qədər xəstələrimiz və onların
yaxınları hemodializ əməliyyatı üçün ya Bakıya gedirdilər və yaxud da ki, yaxın rayonlarda Sizin
tapşırığınıza əsasən tikilmiş gözəl müalicə diaqnostika mərkəzlərinə getməli olurdular. Artıq xəstələrimiz
üçün burada bütün şərait vardır.
Cənab Prezident, Siz həmişə deyirsiniz ki, insanların həyatı, onların sağlamlığı bizim üçün hər
şeydən qiymətlidir, hər şeydən əzizdir. Bu Sizin apardığınız siyasətdə özünü bir daha büruzə verir. Son
zamanlarda Sizin fövqəladə dərəcədə məşğul olmağınıza, işlərinizin həddən çox olmasına baxmayaraq, qısa
bir müddət ərzində əvvəl Ağdaşda mərkəzi rayon xəstəxanası, sonra Bakıda Respublika Klinik Uşaq
Xəstəxanası, bu gün isə bizim xəstəxananın açılışını edirsiniz. Bu gözəl binanı bizə hədiyyə etmisiniz. Bu
dövlət başçısının insanların sağlamlığına, vətəndaşlarımıza diqqət və qayğısının, sonsuz məhəbbətinin
ifadəsidir.
Siz insanların sağlamlığını şərtləndirən digər sahələrin də inkişafına xüsusi diqqət yetirirsiniz. Yəni
ekoloji şəraitin yaxşılaşdırılması, eyni zamanda, ölkənin hər yerində içməli su təminatını yaxşılaşdırmaq
üçün layihələr icra olunur. İdmanın, təhsilin inkişafı üçün mühüm işlər görürsünüz. Bu işlərdə əlbəttə ki,
Sizin ən yaxın köməkçiniz, Sizinlə çiyin-çiyinə çalışan Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın xüsusi xidmətləri vardır. Biz ona da təşəkkürümüzü bildiririk.
Şəki çiçəklənən, inkişaf edən Azərbaycanın bir parçasıdır. Şəki füsunkar təbiəti və tarixi abidələri,
eləcə də nikbin, qonaqpərvər insanları ilə həmişə buraya gələn qonaqları heyran edir. Son illərdə Şəkidə
Olimpiya İdman Kompleksi, səhiyyə-sağlamlıq ocaqları, təhsil, mədəniyyət müəssisələri açılmış, yeni sukanalizasiya sisteminin layihəsinin birinci hissəsinin icrası artıq başa çatdırılmışdır. Eyni zamanda, bizim
magistral Şəki-Qax yolunda böyük tikinti işləri aparılmışdır. Bunun üçün biz Sizə bir daha təşəkkürümüzü
bildiririk.
Cənab Prezident, Şəkinin tarixi-mədəni irsinin bərpası, mühafizəsi, eləcə də şəhərimizin milli
memarlıq ənənələrinə uyğun olaraq inkişaf etdirilməsi sahəsində Sizin bu yaxınlarda imzaladığınız
Sərəncamın çox böyük tarixi əhəmiyyəti vardır. Bunun üçün mən də əhalimizin, bütün insanlarımızın, eləcə
də tibb işçilərinin hamısının Sizə böyük təşəkkürünü, minnətdarlığını çatdırıram.
Tarixi şəhərlərimizin, o cümlədən Şəkinin daha yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi üçün qəbul
etdiyiniz qərar bu diyara, onun keçmişinə, gələcəyinə diqqətin, qayğının ən yüksək, ən parlaq nümunəsidir.
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Möhtərəm cənab Prezident, biz Sizə və Mehriban xanıma uzun ömür, cansağlığı arzu edirik.
Azərbaycanın çiçəklənməsi naminə yorulmaz fəaliyyətinizdə Sizə daha yeni uğurlar, daha yeni zirvələr
arzu edirik. Allah sizi qorusun!
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: İnsanların sağlamlığı bizim üçün prioritet məsələdir. Siz qeyd etdiniz
və bu, doğrudan da həqiqətdir ki, biz gərək bütün amilləri nəzərə alaq. Təkcə gözəl xəstəxananın tikilməsi
ilə işimiz bitmir. Ekologiya - Allaha şükür ki, burada ekoloji vəziyyət çox yaxşıdır, təmiz hava, indi su
layihəsi icra ediləcəkdir. Həkimlər hamıdan yaxşı bilir ki, insanın sağlamlığı üçün içməli su, təmiz qida
birinci yerdədir. Yəni, bu məsələlərə də nəzarət gücləndirilir. Tibbi xidmət, profilaktika, diaqnostika – mən
demək olar hər bir yeni xəstəxananın açılışında xüsusilə qeyd edirəm, təkrar edirəm, bəlkə də bunu yüz
dəfə də təkrar etmək lazımdır ki, hər bir vətəndaş ildə bir dəfə müayinədən keçməlidir. İndi belə şərait hər
bir yerdə vardır. Siz qeyd etdiniz, dializ aparatları, indi soruşdum, nazir mənə deyir ki, dializə ehtiyacı olan
34 xəstə vardır. İndi siz deyirsiniz əvvəllər gedirdilər başqa yerlərə, o yerlərə ki, biz bu yaxınlarda
tikdirmişik. Əvvəlki dövrdə ümumiyyətlə belə xəstələr əfsuslar olsun ki, həyatdan gedirdilər, yaşamırdılar.
Bakıda bəlkə də cəmi bir, ya iki dializ aparatı var idi ki, orada növbə çatmırdı. İndi biz, bütün bölgələrdə,
ilk növbədə, diaqnostika mərkəzlərində dializ mərkəzləri yaratdıq və bunun coğrafiyasını elə qurduq ki,
gəlib-getmək üçün məsafə məqbul olsun. Hər bir rayonda yeni xəstəxanalar tikilərkən dializ məsələləri
nəzərə alınır və indi 28 dializ mərkəzi vardır. Mən buraya gələrkən fikirləşirəm ki, 2008-ci ildə təməli
qoyulanda deyirdim bura böyük xəstəxana olacaq, ətraf rayonlardan da gələcəklər. İndi ətraf rayonlarda da
yeni xəstəxanalar açılır. Balakəndə böyük xəstəxana, Zaqatalada, Qəbələdə böyük diaqnostika-müalicə
mərkəzləri, Oğuzda rayon xəstəxanası tikilmişdir, Qaxda rayon xəstəxanası təmir edilmişdir. İndi Şəkidə
xəstəxana açılır. Yəqin ki, bu imkandan daha çox Şəki sakinləri istifadə edəcəklər. Belə də olmalıdır.
Biz bütün işləri planlı şəkildə həyata keçiririk. Birinci mərhələdə hər bir bölgədə müasir tibb mərkəzi
yaradılmalı idi. Sonrakı mərhələdə hər bir rayon mərkəzində və ondan sonrakı mərhələdə, indi nazir də
eşidir, həm iri xəstəxanalar, həm ambulatoriyalar, kəndlərdə tibb məntəqələri – bütün bunları etməliyik.
Eyni zamanda, bu da birbaşa bu məsələyə aiddir - kənd yollarının tikintisi. Çünki kənd yolu yaxşı olsa,
onda bəlkə o kənddə heç tibb məntəqəsinə ehtiyac da qalmayacaqdır, rahat gələ bilərlər rayon mərkəzinə.
Ona görə kənd yollarının tikintisi ilə bağlı bu il çox ciddi proqram icra edilməyə başlanmışdır. Növbəti
illərdə daha da çox vəsait ayrılacaq, o cümlədən Şəki rayonunun kənd yollarına vəsait ayrılacaqdır. Biz elə
etməliyik ki, Azərbaycanda hər bir sahədə ən yüksək standartlar olsun. Buna nail olacağıq. Bir daha Sizi
təbrik edirəm.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
17 noyabr 2011-ci il
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Şəkidə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(9 sentyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 9-da Qax rayonuna səfərini başa
çatdıraraq Şəki şəhərinə gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı Şəki şəhərinin mərkəzində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov Azərbaycan Prezidentinə son dövrlərdə ulu
öndərin abidəsinin ətrafında, ümumiyyətlə Şəkidə həyata keçirilən abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat
verdi.
AZƏRTAC
2012, 9 sentyabr
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Şəkidə Heydər Əliyev Mərkəzinin təməli qoyulmuşdur
(9 sentyabr 2012-ci il)
Sentyabrın 9-da Prezident İlham Əliyev Şəkidə Heydər Əliyev Mərkəzinin təməlqoyma
mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin layihəsini əks etdirən stendlərə baxdı.
Prezident İlham Əliyev inşa ediləcək Heydər Əliyev Mərkəzi, Bayraq Meydanı və Şəki Şəhər İcra
Hakimiyyəti üçün yeni binanın maketi ilə tanış oldu.
Dövlətimizin başçısına Şəki şəhərinin baş planı təqdim olundu. Prezident İlham Əliyevə tikintisi
davam etdirilən binalar və gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihələr haqqında da məlumat
verildi.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Mərkəzinin təməlini qoydu.
Məlumat verildi ki, mərkəzin tikintisi ulu öndərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədini daşıyır.
Burada dahi rəhbərin irsinin öyrənilməsinə və təbliğinə geniş yer ayrılacaqdır. Mərkəzin ümumi sahəsi 5
min 629 kvadratmetr olacaqdır.
Üç mərtəbədən ibarət olacaq Heydər Əliyev Mərkəzində ulu öndərin həyat və fəaliyyətindən bəhs
edən muzeyin, 230 nəfərlik akt zalının, kitabxananın, sərgi zalının, toplantı və tədris otaqlarının, linqafon
kabinetinin, həmçinin digər təyinatlı bölmələrin yaradılması nəzərdə tutulur.
Orijinal memarlıq üslubunda inşa olunacaq Heydər Əliyev Mərkəzi 1969-cu ildən başlayaraq
Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə Azərbaycanın keçdiyi inkişaf yolunu tam mənası ilə
sərgiləyəcəkdir. Bu mərkəz Heydər Əliyev irsinin təbliğində mühüm rol oynamaqla yanaşı, gənc nəslin
dünyagörüşünün, bilik və bacarığının artırılmasına hərtərəfli imkan yaradacaqdır.
Dövlətimizin başçısı tikinti işlərinin yüksək səviyyədə görülməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlarını
verdi.
AZƏRTAC
2012, 9 sentyabr
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Şəkidə M.F.Axundzadə adına mədəniyyət və istirahət parkında aparılmış yenidənqurma işləri ilə
tanışlıq
(9 sentyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 9-da Şəkidə Mirzə Fətəli
Axundzadə adına mədəniyyət və istirahət parkında aparılmış yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycan milli dramaturgiyasının banisi, böyük mütəfəkkir
M.F.Axundzadənin parkda ucaldılmış abidəsinin önünə gül dəstəsi qoydu.
Məlumat verildi ki, parkda yenidənqurma işlərinə ötən il başlanılmışdır. Şəki Şəhər İcra
Hakimiyyətinin daxili imkanları hesabına aparılmış yenidənqurma işlərindən sonra ərazi tamamilə simasını
dəyişmişdir. Burada şəhər sakinlərinin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Ümumi sahəsi 7 hektar
olan parkın 35 min kvadratmetr ərazisində yaşıllıq işləri görülmüş, müxtəlif dekorativ ağaclar və gül kolları
əkilmişdir. Parkda uşaqların da istirahətlərini maraqlı keçirmələri üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Burada
iki fəvvarə, süni şəlalə və göl yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev parkda görülmüş işlərdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2012, 9 sentyabr
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Dördulduzlu “Shaki Palace” oteli istifadəyə verilmişdir
(9 sentyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 9-da Şəkidə dördulduzlu “Shaki Palace” otelinin
açılışında iştirak etmişdir.
Otelin kollektivi və inşaatçılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Azərbaycan Prezidenti otelin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 8 min kvadratmetr olan “Shaki Palace” otelinin tikintisinə 2007ci ilin mayında başlanmışdır. Otelin binası iki hissədən - aşağı və yuxarı korpuslardan ibarətdir. Müasir
havalandırma sistemi ilə təchiz edilmiş otel kompleksinin eyni vaxtda 100 nəfərə xidmət göstərməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Oteldə 40-dək işçi çalışacaqdır.
İki mərtəbədən ibarət birinci korpusda 7 otaq qədim sənətkarlıq növü ilə məşğul olan sənətkarlar
üçün emalatxanalarının yaradılması və istehsal olunmuş məhsulların satışı üçün xidmət obyektləri kimi
nəzərdə tutulmuşdur. Burada ailə üçün nəzərdə tutulan 11 xüsusi nömrə, eyni zamanda, fitnes mərkəz də
fəaliyyət göstərir. Korpusun üst hissəsinin meydançasında qış mövsümü üçün restoran və qarşısında yay
mövsümü üçün 100 yerlik açıq terras vardır. Burada, həmçinin konfrans-sərgi zalı və çay evi də
yaradılmışdır. Üç mərtəbədən ibarət əsas korpusda isə ümumilikdə 34 nömrə fəaliyyət göstərəcəkdir ki,
bunlardan ikisi üçotaqlı və dördotaqlı olmaqla VİP, ikisi ikiotaqlı, qalanları isə standart nömrələrdir. Oteldə
40 və 50 yerlik restoranlar fəaliyyət göstərəcəkdir.
Beləliklə, “Shaki Palace” oteli Şəkinin turizm potensialının göstəricisi olmaqla yanaşı, bu bölgənin
imkanlarını bir daha nümayiş etdirir.
Dövlətimizin başçısı otelin həyətindən Şəki şəhərinin ümumi mənzərəsini seyr etdi. Burada
dövlətimizin başçısına şəhərin qədimliyini qorumaqla yanaşı, daha da müasirləşdirilməsi üçün görüləcək
işlər barədə məlumat verildi.
Prezident İlham Əliyev oteldə yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi.
Otelin kollektivi və inşaatçılar dövlətimizin başçısı ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
AZƏRTAC
2012, 9 sentyabr
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Şəkidə taxıl anbarı və dəyirman kompleksi açılmışdır
(9 sentyabr 2012-ci il)
Prezident İlham Əliyev Şəkiyə səfəri çərçivəsində sentyabrın 9-da taxıl anbarı və dəyirman
kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun icraçı direktoru Şirzad Abdullayev məlumat verdi ki,
regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq, Şəki rayonunun
Göybulaq kəndində üç hektar ərazidə taxıl məhsullarının tədarükü, saxlanması və emalı kompleksi inşa
edilmişdir. Respublikanın ən iri taxılçılıq rayonlarından olan Şəkidə yaradılan bu kompleksə taxıl anbarı
və un dəyirmanı daxildir. Kompleksin ümumi layihə dəyəri 4,5 milyon manatdır. Bu layihənin icrasına
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 700 min manat güzəştli kredit
verilmişdir.
Prezident İlham Əliyev dəyirmanın iş prosesindən bəhs edən filmə baxdı. Dövlətimizin başçısına
“Karat Holdinq”in nəzdində fəaliyyət göstərən müəssisələrdə istehsal olunan məhsullar barədə də məlumat
verildi. Bildirildi ki, burada əsasən düyü, un, makaron, qarabaşaq və digər məhsullar istehsal olunur.
Azərbaycan Prezidenti kompleksi işə saldı.
Dövlətimizin başçısının diqqətinə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən Şəki-Zaqatala
iqtisadi rayonunda verilmiş güzəştli kreditlər barədə də məlumat çatdırıldı. Bildirildi ki, indiyədək Fond
tərəfindən Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 1239 sahibkara 69,3 milyon manat, o cümlədən 950 kiçik
həcmli layihəyə 6,9 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlər hesabına 7 min 800-ə yaxın yeni
iş yeri yaradılmışdır. 2012-ci ilin ötən dövrü ərzində isə Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 108 sahibkara
23,3 milyon manat, o cümlədən 101 kiçik həcmli layihəyə 1,3 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu
kreditlər hesabına 390-dan çox yeni iş yerinin açılması nəzərdə tutulmuşdur. İndiyədək Fond tərəfindən
Şəki rayonu üzrə 290-dək sahibkara 15,3 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlər hesabına 2
min 20-dən çox yeni iş yeri yaradılmışdır.
Diqqətə çatdırıldı ki, iqtisadi rayon üzrə aparılan təhlillər perspektiv inkişaf meyilli sahələri də
müəyyən etmişdir. Bunlar müasir heyvandarlıq komplekslərinin, quşçuluq təsərrüfatlarının, meyvə-tərəvəz
emalı müəssisələrinin, iri taxılçılıq, çayçılıq və üzümçülük təsərrüfatlarının, çörək zavodlarının
yaradılmasını nəzərdə tutur.
Bildirildi ki, layihənin icrasına 2010-cu ilin sonunda başlanılmış, 2012-ci ilin avqustunda başa
çatdırılmışdır.
Məlumat verildi ki, taxıl anbarı xarici texnologiya əsasında qurulmuşdur. On dörd min tonluq taxıl
anbarı hər birinin tutumu 3,5 min ton olmaqla 4 silodan ibarətdir. Müasir texnologiyaya əsaslanan taxıl
anbarı Şəki və ətraf rayonlarda fəaliyyət göstərən fermerlərin istehsal etdiyi taxıl məhsullarının uzun
müddətə itkisiz saxlanmasına imkan verir. Burada, eyni zamanda, taxılın qəbulu, təmizlənməsi və
qurudulması prosesi də həyata keçirilir. Dəyirmanın gündəlik istehsal gücü 220 tondur. Burada yüksək
keyfiyyətli un istehsal edilir və qablaşdırılır. Layihələrin icrası nəticəsində 170 nəfər yeni iş yeri ilə təmin
olunmuşdur.
Dövlətimizin başçısı kompleksdə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2012, 9 sentyabr

140

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Prezident İlham Əliyev Şəkidə salınmış yeni qəsəbədə Şuşadan olan məcburi köçkünün evində
olmuşdur
(9 sentyabr 2012-ci il)
Sentyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şəkiyə səfəri çərçivəsində
bu rayonda 423 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış yeni qəsəbədə Şuşadan olan məcburi köçkün Vaqif
Hüseynovun evində olmuşdur.
Ailə üzvləri dövlətimizin başçısını mehribanlıqla qarşıladılar, onlara yaradılmış şəraitə görə
dövlətimizin başçısına minnətdarlıq etdilər.
Bu ailədən olan iki uşaq dövlətimizin başçısına Xalq Şairi Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirini
söylədilər.
Azərbaycan Prezidenti evdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, ailə üzvlərinin sayı altı nəfərdən ibarət olan Vaqif Hüseynovun evi
dördotaqlıdır. Burada ailənin rahat yaşaması üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
AZƏRTAC
2012, 9 sentyabr
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Şəkidə 423 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış yeni qəsəbənin açılışı olmuşdur
(9 sentyabr 2012-ci il)
Sentyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şəkiyə səfəri çərçivəsində bu
rayonda 423 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış yeni qəsəbənin istifadəyə verilməsi münasibətilə təşkil
olunan mərasimdə iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı qəsəbədə tikilən 360 şagird yerlik Ağdam 29 nömrəli məcburi köçkün tam orta
məktəbinə gəldi.
Burada qəsəbə sakinləri dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev Ağdam mədəniyyət evinin kollektivinin çıxışını dinlədi.
Sonra dövlətimizin başçısı məcburi köçkünlərlə və Şəki şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşdü.
Mərasim iştirakçılarını salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi: olar ki, bir neçə ay ərzində
tikilmişdir. İndi burada yaşayan vətəndaşlarımız əvvəllər fin tipli evlərdə yaşamışlar, böyük əziyyət
çəkmişlər. Onların vəziyyətini, yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün biz gözəl qəsəbə saldıq. Bu, doğrudan
da böyük işdir, böyük tarixi hadisədir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarına, xüsusilə
ehtiyacı olan vətəndaşlara böyük qayğı ilə yanaşır.
Bildiyiniz kimi, bu il Azərbaycan Dövlət Neft Fondundan 300 milyon manat vəsait ayrılmışdır.
Əvvəlki illərə nisbətən bu, daha da böyük məbləğdir. Gələn il çox güman, biz bu məbləği daha da
artıracağıq ki, məcburi köçkünlərin problemlərini tezliklə həll edək.
Bu qəsəbə vaxtilə qəbul edilmiş “Məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğun artırılması” Dövlət Proqramı əsasında tikilmişdir. Bu Proqramın icrası bizə imkan verdi ki,
birinci mərhələdə bütövlükdə bütün çadır şəhərciklərini ləğv edək və onların yerində yeni qəsəbələr salaq.
İndiki mərhələdə fin tipli evlərdə, məktəblərdə, hərbi hissələrin ərazilərində məskunlaşmış soydaşlarımızı
da biz gözəl şəraitlə təmin edirik. Bu qəsəbənin tikilməsi bu il görülən işlərin sadəcə olaraq bir hissəsidir.
Bu il bir neçə qəsəbə tikilib, tikilməkdədir. İlin sonuna qədər hələ bir neçə yerdə yeni qəsəbələr
vətəndaşların sərəncamına veriləcəkdir. Gözəl məktəb, gözəl evlər, rahat şərait, infrastruktur, bütün
kommunal məsələlər öz həllini tapıbdır. İşıq, su, qaz xətləri çəkilmişdir, yollar salınmışdır. Bir sözlə, bu
qəsəbədə rahat yaşamaq mümkün olacaqdır. Azərbaycan dövləti öz sosial siyasətini bir daha bu qəsəbənin
yaradılmasında göstərir.
Neft Fondunun fəaliyyətinə gəldikdə, demək olar ki, bütün məcburi köçkünlər üçün nəzərdə
tutulmuş, tikilmiş və tikiləcək qəsəbələr Neft Fondunun hesabına inşa olunacaqdır. Bu ənənəni ulu öndər
Heydər Əliyev qoymuşdur. Məhz onun göstərişi və Fərmanı ilə Neft Fondundan birinci ödəmələr məcburi
köçkünlərin problemlərinin həlli üçün yönəldilmişdi. Biz də hər bir sahədə olduğu kimi, bu sahədə də ulu
öndərin siyasətinə sadiqik. Bu siyasət davam etdirilir və Neft Fondu hazırda bu istiqamətdə çox böyük işlər
görür. Bu qəsəbə və digər qəsəbələr, Neft Fondunun xətti ilə tikilmiş binalar bir daha, onu göstərir ki, neft
Azərbaycan xalqına məxsusdur, bizim milli sərvətimizdir. Biz bu sərvətdən səmərəli şəkildə istifadə edərək
həm ölkə iqtisadiyyatını gücləndiririk, infrastruktur layihələrini icra edirik, eyni zamanda, məcburi
köçkünlərin problemlərini də həll edirik.
Mən əminəm ki, gələcək illərdə də yeni qəsəbələr tikiləcəkdir. Hazırda 120 min məcburi köçkün belə
gözəl, buna bənzər evlərlə təmin edilibdir. Ancaq hələ o qədər də yararlı olmayan şəraitdə yaşayan
köçkünlərimizin sayı kifayət qədər çoxdur. Biz onların problemlərinin həlli üçün çalışırıq, çalışacağıq və
bayaq qeyd etdiyim kimi, yataqxanalardan, məktəblərdən, uşaq bağçalarından, hərbi hissələrin
ərazilərindən məcburi köçkünlər yeni, gözəl evlərə, binalara köçürüləcəkdir.
Biz bu sosial yükü azaldırıq. Eyni zamanda, köçkünlərin məşğulluğu ilə bağlı olan problemləri həll
edirik. Ancaq əsas problem torpaqlarımızın hələ də işğal altında qalmasıdır. Bunun səbəbini siz yaxşı
bilirsiniz. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, işğalçı siyasəti nəticəsində torpaqlarımız işğal
altındadır. Ermənilərin dünyadakı havadarlarının onlara verdikləri dəstəyin nəticəsində bu məsələ hələ ki,
öz həllini tapa bilmir. Baxmayaraq ki, məsələnin həlli üçün bütün imkanlar, bütün hüquqi baza vardır.
Beynəlxalq təşkilatlar qərarlar, qətnamələr qəbul etmişlər. Dünyanın aparıcı ölkələrinin liderləri bəyanatlar
vermişlər ki, indiki vəziyyət dözülməzdir və vəziyyət dəyişdirilməlidir, status-kvo dəyişdirilməlidir. Ancaq
əfsuslar olsun ki, Ermənistan bu çağırışlara biganə qalır və beynəlxalq ictimaiyyət də onlara kifayət qədər
güclü təzyiq və təsir göstərmir. Məsələnin həll olunmamasının səbəbi də məhz bundan ibarətdir.
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Biz bundan sonra da ölkəmizi, beynəlxalq mövqelərimizi gücləndirəcəyik. Məsələnin həlli üçün
hüquqi əsaslar kifayət qədər çoxdur və bu əsaslar Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edir, dəstəkləyir. BMT,
onun Təhlükəsizlik Şurası, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, digər beynəlxalq təşkilatlar qərarlar
qəbul ediblər ki, bu qərarlar məsələnin həlli üçün yeganə yoldur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün ölkələr tərəfindən tanınır və bu məsələ ancaq Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Məsələnin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyində heç
bir dəyişiklik yoxdur və biz tutduğumuz yoldan dönməyəcəyik. Dağlıq Qarabağ əzəli, tarixi Azərbaycan
torpağıdır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməlidir. İşğal edilmiş bütün torpaqlardan işğalçılar
çıxarılmalıdır və çıxarılacaqdır, Azərbaycan vətəndaşları öz doğma torpağına qayıtmalıdırlar və
qayıdacaqlar. Hazırda keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibati hüdudlarından kənarda yerləşən
bölgələrə və Dağlıq Qarabağa, Xankəndiyə, Şuşaya bizim soydaşlarımız qayıdacaqlar.
Mən buna əminəm, buna inanıram və mənim inamımı gücləndirən kifayət qədər çox amillər vardır:
Beynəlxalq hüquq, Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti, bizim hərbi potensialımız və siyasi müstəvidə
Azərbaycanın artan çəkisi. Təkcə bir ilin tarixçəsinə nəzər salmaqla biz Azərbaycanın uğurlarını görə
bilərik. Biz dünyanın ən mötəbər beynəlxalq təşkilatının - BMT Təhlükəsizlik Şurasınız üzvüyük. Bir neçə
ay bundan əvvəl bu təşkilata sədrlik etmişik. Bu təşkilata 155 ölkənin dəstəyi ilə daxil olmuşuq.
Bu yaxınlarda 120 ölkə - Qoşulmama Hərəkatının üzvləri Dağlıq Qarabağ məsələsinin Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasına dair qətnaməni dəstəkləmişlər. 120 ölkə dünya birliyinin
əksəriyyətidir. Biz bir çox hallarda beynəlxalq aləm anlayışını eşidirik və bəzi təşkilatlar, bəzi qurumlar
beynəlxalq aləm dedikdə özlərini nəzərdə tuturlar. Beynəlxalq aləm 20, yaxud da ki, 30 ölkəni birləşdirən
məsələ deyildir. Beynəlxalq aləm BMT-dir və BMT-də 155 ölkə bizi dəstəklədi. Beynəlxalq aləm
Qoşulmama Hərəkatıdır. Orada 120 ölkə fəaliyyət göstərir. Onlar da bizi dəstəklədi. Yəni, beynəlxalq aləm
bizim mövqeyimizi dəstəkləyir və əlbəttə ki, bu, bizə əlavə imkanlar verir, inamımızı artırır.
Ancaq bununla bərabər və xüsusi olaraq 20 ildir Minsk qrupu yaradılıb ki, bu məsələni həll etsin və
məsələni həll edə bilmir, Ermənistana lazımi təzyiqi göstərə bilmir. Biz görürük ki, bu məsələ Azərbaycanın
gücü hesabına öz həllini tapa bilər və tapmalıdır. Ona görə biz daha da güclü olmalıyıq. Biz ordumuzu daha
da gücləndirməliyik və gücləndiririk. Hazırda Azərbaycan Ordusu nəinki bölgədə, dünya miqyasında
qüdrətli orduların sırasındadır. Biz iqtisadi potensialımızı gücləndirməklə ölkəmizi irəliyə aparırıq. Bu, bizə
imkan verir ki, bütün məsələlərlə bağlı müstəqil siyasət aparaq. Biz xarici və daxili siyasətlə bağlı milli
maraqlara söykənən qərarları qəbul edirik. Güclü Azərbaycan güclü regional amildir. Həm sabitləşdirici
amildir, eyni zamanda, Azərbaycan ilə artıq regional məsələlərdə hesablaşmamaq mümkün deyildir.
Azərbaycan ilə hesablaşmamaq cəhdləri heç bir nəticə verməmişdir və yaxın tarix bunu göstərir. Ona görə,
nə qədər güclü olsaq Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bir o qədər tez bərpa edəcəkdir.
Məsələnin həlli ilə bağlı bizim birmənalı mövqeyimiz vardır. Bu barədə mən dəfələrlə fikirlərimi
bildirmişəm. İşğal edilmiş bütün torpaqlardan işğalçı qüvvələr çıxarılmalıdır, ondan sonra bölgədə sülh,
əməkdaşlıq yarana və təhlükə mənbəyi aradan götürülə bilər. Hələ ki, torpaqlarımız işğal altındadır, bizim
bir nömrəli hədəfimiz Ermənistandır.
Biz bundan sonra da Ermənistanı bütün beynəlxalq və regional layihələrdən təcrid edəcəyik. Bu
siyasət öz səmərəsini verir və Ermənistanın ağır iqtisadi vəziyyətinin səbəbkarı Azərbaycandır. Bu,
birmənalıdır. Ermənistandan onların rəsmi statistikasının göstəricilərinə görə, ilin birinci yarısında 80 min
adam köçmüşdür. İlin sonuna qədər bu, yəqin ki, ikiqat rəqəmə çatacaqdır. Azərbaycan əhalisi artır və 510 ildən sonra ümumiyyətlə, bu faizlər nisbəti birə on olacaqdır, bəlkə də ondan da az. Yəni, bu amillər
onları düşündürməlidir. Onların ağır iqtisadi vəziyyəti, demoqrafik vəziyyət, bütün beynəlxalq
məsələlərdən təcrid edilməsi onları narahat etməlidir.
Azərbaycan isə irəliyə gedir. Baxmayaraq ki, torpaqlarımız işğal altındadır, biz böyük uğurlara imza
atırıq və bu uğurları artırırıq. Bir neçə gün bundan əvvəl mötəbər beynəlxalq iqtisadi qurum - Davos İqtisadi
Forumu ölkələrin iqtisadiyyatlarının rəqabət qabiliyyətliyinə görə Azərbaycanı 46-cı yerə layiq görübdür,
MDB məkanında birinci yerdə. Yəni, bizim işimiz haqq işidir. Biz ədalətin bərpasını istəyirik və buna nail
olacağıq.
Bizim üçün, həm xarici siyasətimiz üçün, həm ümumiyyətlə, bizim gündəliyimizdə duran bir nömrəli
məsələ torpaqlarımızın işğalçılardan azad edilməsidir. Gecə-gündüz çalışırıq və bu fəaliyyəti davam
etdirəcəyik.
Siz, əziz soydaşlarımız, əziz dostlar, uzun illərdir ki, Şəki rayonunun ərazisində yaşayırsınız. Şəkililər sizə
qucaq açıblar. Siz burada özünüzü evdəki kimi hiss edirsiniz. Ancaq, əlbəttə bilirəm ki, siz Qarabağ
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torpağına qayıdacağınız günləri gözləyirsiniz. Bu günlər də gələcəkdir. Amma Şəki şəhərində də sizin üçün
bütün şərait yaradılıb. Şəkililər çox qonaqpərvər, mehriban insanlardır. Siz də bunu yaxşı hiss edirsiniz,
görürsünüz.
Şəki şəhərinin və rayonunun inkişafı ilə bağlı çox böyük tədbirlər görülür. Mən dəfələrlə Şəkidə olmuşam,
keçən il, bu il, ondan əvvəlki dövrdə. Böyük quruculuq, abadlıq işləri görülür. Bu gün Heydər Əliyev
Mərkəzinin təməl daşını qoyduq. Şəkidə mədəniyyət, səhiyyə, təhsil sahəsində böyük işlər görülür,
infrastruktur layihələri icra edilir. Şəki böyük mədəniyyət mərkəzidir, zəngin tarixə, mədəniyyətə malik
olan bir diyardır. Şəkinin tarixi abidələri, mədəniyyət ocaqları lazımi səviyyədə qorunur, bərpa edilir. Çünki
bu, bizim hamımızın milli sərvətimizdir.
Rayonun və şəhərin kommunal infrastrukturunun yeniləşdirilməsi məsələləri də öz həllini tapır. Bir
sözlə, Şəki çox dinamik inkişaf edir. Şəkinin Azərbaycan dövlətinin tərkibində xüsusi yeri vardır. Yenə də
deyirəm, mədəniyyət, incəsənət, elm ocağıdır. Gözəl təbiəti, gözəl insanları var və çox şadam ki, Şəkidə
işlər yüksək sürətlə və keyfiyyətlə görülür. Mən keçən dəfə Şəkidə ötən ilin payızında olmuşam. Heç bir il
keçməyib, amma gördüyüm dəyişikliklər məni çox sevindirir.
Şəkinin inkişafına dair mənim tərəfimdən bir neçə Sərəncam imzalanmışdır. Xüsusi əhəmiyyətə
malik olan böyük Sərəncamda həm Şəkinin tarixi, həm də gələcək inkişaf haqqında məsələlər əksini
tapıbdır. Bu yaxınlarda kənd yollarının tikintisinə dair əlavə Sərəncam imzalanmışdır. Böyük vəsait ayrılır,
gələcəkdə də ayrılacaqdır ki, Şəki və bütün başqa şəhərlərimiz, kəndlərimiz abadlaşsın, gözəlləşsin.
Bütövlükdə Azərbaycanın şimal-qərb zonası Azərbaycanın turizm mərkəzinə çevrilibdir. Mən çox
istəyirəm ki, bu, nəinki Azərbaycanın, beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilsin. Bunu etmək üçün də konkret
fikirlərimiz, planlarımız vardır.
Mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, sizə xoşbəxtlik arzulayıram. Arzu edirəm ki, burada sizin
həyatınız rahat keçsin, yaxşı keçsin, uşaqlar yaxşı oxusunlar və gözəl gənc nəsil yetişsin.
XXX
Təhsil işçisi Aysel MUSTAFAYEVA dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirərək dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident, inşa etdirdiyiniz bu yaraşıqlı məktəbin gələcək müəllimi kimi Sizi salamlayır
və “Xoş gəlmisiniz!” deyirik. Öz dəyərli vaxtınızı ayırıb biz məcburi köçkünlərlə bu gün görüş
keçirdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Hələ ulu öndər Heydər Əliyevin dövründə məcburi köçkün və qaçqınlara göstərilən diqqət və qayğı,
onların ehtiyac və tələbatlarının qarşılanması son doqquz ildə Sizin rəhbərliyiniz altında uğurla davam
etdirilir. Sərəncamınızla salınmış bu gözəl qəsəbəmiz və müasir standartlara cavab verən məktəbimiz Sizin
biz köçkünlərə olan diqqət və qayğınızın bariz nümunəsidir.
Ötən ilin 24 dekabr gününü məcburi köçkünlərlə birlikdə qeyd etməyiniz bizi hədsiz dərəcədə
sevindirdi. Biz bunu Sizin məcburi köçkünlərə - yerini, yurdunu itirmiş insanlara necə qayğı ilə
yanaşmağınızın bir nümunəsi kimi qiymətləndiririk.
XXX
Məktəbin direktoru Mais SƏLİMOV çıxış edərək dedi:
-Siz Sərəncamlarınızla qədim Şəkinin simasını yenidən özünə qaytarırsınız. Bu saat Şəkidə çox
böyük, sürətli işlər, tikinti işləri gedir.
Şəkidə görülən bütün bu tikinti işlərində onun tarixiliyi qorunub saxlanılır. Qoyulan hər bir daşda,
ucaldılan hər bir abidədə, istifadəyə verilən bütün tikintilərdə tariximizin izi görünür.
Mən istəyərdim deyim ki, Sizin rəhbərliyiniz sayəsində Şəki yenidən özünə qayıdır. Şəki yenidən regionun
sosial-iqtisadi və mədəni mərkəzi olmağa başlayır. Buna görə də biz Şəki ictimaiyyəti adınan Sizə və çox
hörmətli Mehriban xanıma öz minnətdarlığımızı çatdırırıq.
Cənab Prezident, mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Azərbaycanın bütün vətəndaşları özlərini
arxayın, güvənli hiss edirlər. Bu arxayınlığın, güvənliyin əsasında xalqımızın Sizə olan etibarı, inamı
dayanır. Bu saat bütün ailələrdə Sizin adınız həmişə böyük səmimiyyətlə, mehribanlıqla, məhəbbətlə
çəkilir. Bu məhəbbəti, bu sevgini Siz öz böyük şəxsiyyətinizlə, öz titanik fəaliyyətinizlə qazanmısınız.
Mən arzu edirəm ki, xalqımızın bu sevgisi həmişə Sizinlə olsun, xalqımızın xeyir-duası həmişə
üzərinizdə olsun.
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Cənab Prezident, biz həmişə Sizinləyik, həmişə Sizin yanınızdayıq və bütün fəaliyyətimizdə Sizi
dəstəkləyirik.
Bir daha sağ olun. Qədim Şəkiyə, doğma Şəkimizə xoş gəlmisiniz.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Biz Şəkinin gələcək inkişafı ilə bağlı Yaqub müəllimlə, digər deputatlarla
birgə fikir mübadiləsi aparırıq. Doğrudan da Şəkinin çox füsunkar, özünəməxsus gözəlliyi vardır. Gözəl,
qədim şəhərdir. Heç bir başqa şəhərə bənzəmir. Ona görə burada bütün quruculuq, abadlıq işləri bax bu
ənənəvi üslubda aparılmalıdır. İndi təmir edilən binalar, onların fasadlarını, dam örtüklərini, döşəmələrini,
hasarları, nə varsa hamısını görürəm ki, qədim Şəki üslubundadır.
Yaqub MAHMUDOV: Qədim arxitektura görkəminə qayıdır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli. Keçən dəfə burada olarkən Aşağı Karvansarada gedən tikinti işləri
ilə tanış oldum. Yəqin ki, yaxın aylarda təhvil veriləcəkdir. Orada çox gözəl mehmanxana olacaqdır və
turistlər üçün bütün şərait vardır. Bu gün də mənim proqramımda yeni mehmanxananın açılışı vardır. Ona
görə Şəki turizm mərkəzidir. Mən qeyd etdim, Şəki nəinki Azərbaycanın, bölgənin və dünyanın turizm
mərkəzinə çevrilməlidir.
Yaqub MAHMUDOV: Cənab Prezident, Siz Azərbaycanın tarixi şəhərlərinin dirçəldilməsinə
Şəkidən başladınız. Ona görə biz hamımız Sizə minnətdarıq. Çünki Şəkidən başlamaqla Siz Azərbaycanın
tarixini, mədəniyyətini dirçəldirsiniz. Tarixi şəhərlər dirçələndə tarixi mədəniyyətimiz dirçəlir. Bütün bu
işlərə görə xalqımız Sizə minnətdardır.
Mən istəyirəm ki, bu camaatın içində Ramilin adını çəkim. Mən Azərbaycan Prezidentinə bayaq
dedim, bir daha sizin qarşınızda demək istəyirəm. Prezidentimiz dünyanın böyük dövlət xadimidir. Mən
bunları yazılarımda da demişəm. Amma Prezidentimiz bu gün Azərbaycan xalqının Milli Qəhrəmanıdır,
Xalq Qəhrəmanıdır. Mən bildiyim üçün bunu sizə deyirəm. Mübariz İbrahimovla əlaqədar cənab
Prezidentin nələr çəkdiyini bilirəm. Aylarla çalışdı, igid əsgərimizin cəsədini düşməndən aldı. Azərbaycan
Prezidentinə “İlin adamı” adını verirdilər. Dedi, “İlin adamı” mən yox, Mübariz olmalıdır. Prezident bir
daha sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı üçün kimdir.
Prezident Ramil Səfərov məsələsində bir daha düşmənlərimizə də, xalqa da sözünü dedi. Şəxsən
mənim ürəyim dağa döndü. Dünyanın heç bir dövlət başçısı bu cəsarəti etməzdi. Mən şəxsən Azərbaycan
xalqının adından Sizi bağrıma basıram. Kim nə deyir desin, biz Sizin arxanızdayıq. Həm dövlətimizin
rəhbəri kimi, həm də Azərbaycanın Xalq Qəhrəmanı kimi. Xalq Sizinlədir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir və biz öz gücümüzü göstəririk. Biz
doğrudan da böyük uğurlara imza atırıq. Olimpiya Oyunları, baxın, idmançılarımız 10 dəfə Azərbaycanın
milli bayrağını göylərə qaldırdılar, iki dəfə himnimiz səsləndi. Paralimpiya Oyunlarında artıq medalların
sayı 12-yə çatdı. “Eurovision”u biz keçirdik, ən yüksək səviyyədə. BMT Təhlükəsizlik Şurasına seçildik,
böyük, gərgin mübarizə şəraitində, 16 turdan sonra. Yəni, BMT-nin tarixində bəlkə nadir hallarda belə bir
hadisəyə rast gəlmək olar ki, 16 turdan sonra. Bu, nəyi göstərir? Yəni, bizə qarşı olan müqavimət həddindən
artıq çox idi. Amma biz bildiyimizi etdik və seçildik. May ayında Azərbaycan dünya siyasətinin mərkəzində
idi. Bir ay ərzində biz Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etdik.
Mübariz İbrahimovun və Fərid Əhmədovun cəsədlərini Vətənə qaytarmaq çox böyük və ağır məsələ
idi. Çünki biz onları ermənilərin əlindən çıxarıb gətirdik və ləyaqətlə son mənzilə yola saldıq, Milli
Qəhrəman adı verildi.
Ramil Səfərovun Vətənə qaytarılması üçün, - indi Yaqub müəllim dedi, - bu barədə əvvəllər
ümumiyyətlə, mən hesab etmirdim ki, biz nə isə deməli idik. Çünki əsas məsələ onu Vətənə qaytarmaq idi.
NATO-nun baş katibi bir neçə gün bundan əvvəl Bakıda idi və mətbuat konfransında mən məsələnin hüquqi
tərəfinə toxundum. Bunu siz bilirsiniz. Azərbaycan dövləti götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə sadiqdir. Biz
Ramil Səfərovu Avropa Konvensiyası əsasında Azərbaycana gətirdik və o, Azərbaycan Konstitusiyası
əsasında əfv edildi. Mən orada bir sözü də dedim: Əsas məsələ ondadır ki, Azərbaycan öz zabitini Vətənə
qaytardı.
Baxın, bundan sonra bizə qarşı nə qədər təzyiqlər və ittihamlar başladı. Ermənilər, dünyanın erməni lobbisi
hay-küy qaldırdılar. Mən bir neçə ay bundan əvvəl təsadüfən deməmişdim ki, bizim əsas düşmənimiz
erməni lobbisidir. Bunlar indi Azərbaycana qarşı nə qədər çirkin kampaniya aparırlar. Onların himayəsində
olan rüşvətxor, riyakar, satılmış senatorlar, bəzi beynəlxalq qurumların rəhbərləri, bəzi siyasətçilər indi
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Azərbaycana əsassız ittihamlar irəli sürürlər. Axı bu ittihamların əsası yoxdur. Hər şey qanun çərçivəsində,
Avropanın qəbul etdiyi konvensiyalar çərçivəsində edilib. Amma görün, Avropa Şurasının baş katibi nə
deyib? Bu adam ki, bunun vəzifəsi humanizmi təcəssüm etdirməkdir, bunun vəzifəsi insan hüquqlarının
qorunmasıdır. Avropa Şurası dəfələrlə Azərbaycana qarşı əsassız ittihamlar irəli sürmüşdür. Mən bunu
yaxşı bilirəm. Çünki üç il Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinə başçılıq etmişəm. Təkidlə təzyiq
edirdilər ki, biz cinayətkarları azadlığa buraxaq. Mən xatırlayıram, onların arasında bir cinayətkar var idi
ki, Avropa Şurasının təkidi ilə azadlığa buraxıldı. Ondan bir neçə ay sonra yenə cinayət törətdi, bütöv bir
ailəni qətlə yetirdi. Deməli, ata, ana və kiçikyaşlı qız uşağını qətlə yetirdi. Həmin bu Avropa Şurası ki,
bunun azadlığa çıxmasını tələb edirdi, indi də məni ittiham edir ki, Ramil Səfərovu niyə əfv etmişəm.
Həmin o adamın vətənindən olan Breyviq 80-ə yaxın adamı qətlə yetirdi, 21 il iş verdilər. Hər bir
ölənə elə bil ki, 3 ay cəza düşür. Elə şey olarmı? Ona görə niyə səsini çıxarmır? Yaxud da bir ermənipərəst
senator var Menendez. Qatı antiazərbaycan, islamafob, ermənipərəst bir adamdır. Onun son əməli ondan
ibarətdir ki, Amerikanın Azərbaycandakı əvvəlki səfirinin vaxtının uzadılmasına yol vermədi, onun
namizədliyinin qarşısını aldı. İki səbəbə görə. Birinci səbəb, Amerika səfiri qondarma “erməni soyqırımı”nı
tanımır. O, heç tanımamalıdır. Çünki Amerika dövləti bunu tanımır. İkinci səbəb ondan ibarət idi ki, bu
səfirin xanımı türk mənşəlidir. Axı bu, rasizmdir, bu, islamofobiyadır. Yenə də deyirəm, biz bunları
bilməliyik. Amma onu demək istəyirəm ki, bunların heç biri mənim iradəmə, fikirlərimə, hərəkətlərimə
təsir edə bilməz və heç vaxt təsir etməyəcəkdir.
Yaqub MAHMUDOV: Getsinlər ASALA-nı ittiham etsinlər, beynəlxalq terror təşkilatını.
Ermənistan terrorçu dövlətdir. Serj Sarkisyan Xocalı soyqırımının iştirakçısıdır və əli qana batıbdır. Özü
də etiraf edibdir. Bəs bunları niyə qaldırmırlar?! Ona görə də, cənab Prezident, Sizə eşq olsun, Sizi xalq
sevir və bu yolla da getmək lazımdır.
XXX
Daha sonra dövlətimizin başçısı 29 nömrəli tam orta məktəbində yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov
məlumat verdi ki, yüksək şəraiti ilə seçilən, müasir təlim-tədris avadanlığı ilə diqqəti cəlb edən bu məktəbdə
müəllim və şagird kollektivi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bu, bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan
zəngin təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə yolu ilə insan kapitalının daha da inkişaf etdirilməsini prioritet
istiqamət seçmişdir. Prezident İlham Əliyevin təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı təsdiqləyir ki,
bu mühüm amil son dövrlərdə dövlət siyasətinin vacib prinsipləri sırasına daxil edilmişdir. Bu proses təkcə
paytaxtla məhdudlaşmır, bölgələri də əhatə edir, doğma yurdlarından didərgin düşən soydaşlarımızın
təhsilinin yüksək səviyyədə qurulmasına xidmət edir. Ölkəmizdə heç bir dövrdə olmayan qədər məktəb
binası tikilmiş, bir çox məktəb üçün yeni korpuslar inşa olunmuşdur. Bu proses ən ucqar bölgələrimizi də
əhatə etmişdir. Məktəblərin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində də mühüm işlər
görülmüşdür.
Diqqətə çatdırıldı ki, qəsəbədə 50 yerlik uşaq bağçası da inşa olunmuşdur. Bağçada balacaların təlimtərbiyəsi üçün bütün tələblər nəzərə alınmışdır. Ərazidə klub-icma mərkəzi, inzibati bina, ambulatoriya və
poçt binaları da inşa edilmişdir. Bu qəsəbə Şəki rayonunun Kiş bələdiyyəsinin ərazisində Prezident İlham
Əliyevin 2004-cü il 1 iyul tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 31 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən əlavələrin müvafiq
bəndlərinə əsasən inşa olunmuşdur. Yeni qəsəbəyə Şəki rayonundakı fin tipli qəsəbədə məskunlaşan 372
ailə və ya 1551 nəfər, o cümlədən məktəb binasında yerləşən 51 ailə və ya 209 nəfər, ümumilikdə 423 ailə
və ya 1760 nəfər köçürüləcəkdir. Məcburi köçkün ailələrindən 149-u Ağdamdan, 168-i Laçından, 53-ü
Kəlbəcərdən, 44-ü Şuşadan, 9-u isə Xocalıdandır. Qəsəbənin ərazisi 84 hektardır və buradakı evlərdən 17si birotaqlı, 211-i ikiotaqlı, 175-i üçotaqlı, 20-si isə dördotaqlıdır. Yeni qəsəbə Dövlət Neft Fondundan
ayrılan 33 milyon 227 min manat vəsait hesabına Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən
tikilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti məktəbin idman zalında şagirdlərin nümunəvi çıxışlarına baxdı, onlarla xatirə
şəkli çəkdirdi.
Məktəbin ikinci mərtəbəsində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin məcburi
köçkünlərə diqqət və qayğısını əks etdirən stendlər yaradılmışdır.
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Dövlətimizin başçısı məktəbin eyvanından ətrafı seyr etdi.
Prezident İlham Əliyev qəsəbədə yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirdi.
AzərTAc
9 sentyabr 2012-ci il
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Şəkidə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(14 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 14-də Oğuza səfərini başa
çatdıraraq Şəkiyə gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şəki şəhərinin mərkəzindəki
abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov Prezident İlham Əliyevə ulu öndər Heydər
Əliyevin abidəsinin ətrafında aparılan abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, son
dövrlərdə bu ərazidə abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıq zolağı daha da genişləndirilmişdir.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust
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Şəkidə Aşağı Küngüt-Aydınbulaq avtomobil yolu yenidənqurmadan sonra açılmışdır
(14 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 14-də Şəkidə Aşağı KüngütAydınbulaq avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı bu avtomobil yolunun bərpadan əvvəlki və sonrakı görüntülərini əks etdirən
stendlərə baxdı.
Prezident İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Azərbaycan Prezidentinə yolun texniki-iqtisadi göstəriciləri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki,
8 min nəfər əhalinin yaşadığı 8 məntəqəni – Aşağı Küngüt, Çapağan, Çolaxlı, Fazıl, İbrahimkənd,
Cəfərabad, Əliyar və Aydınbulaq kəndlərini birləşdirən bu yolun yenidən qurulmasına böyük ehtiyac var
idi.
Ümumi uzunluğu 30 kilometr, hərəkət hissəsinin eni 6 metr olan avtomobil yolunun yenidən
qurulmasına 2012-ci ilin dekabrında başlanmışdır. Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin avtomobil
yollarının yenidən qurulması ilə bağlı verdiyi tapşırıqlar əsasında inşa olunan bu yolun mühüm əhəmiyyəti
vardır. Çünki bu yol həm də bır sıra rayonlararası magistral avtomobil yollarına birləşir.
Diqqətə çatdırıldı ki, layihənin ümumi smeta dəyəri 8 milyon 200 min manatdır. Yol boyunca
körpü, bir sıra keçid, su keçidləri və 8 avtomobil dayanacağı tikilmişdir. Yüksək standartlara uyğun inşa
olunmuş bu yolun yenidən qurulması yük və sərnişin avtomobillərinin hərəkətindəki bütün maneələri
aradan qaldırmış, kənd sakinlərinin rahat gediş-gəlişini təmin etmişdir.
Dövlətimizin başçısı yeni yolda avtomobili idarə etdi.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust
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Prezident İlham Əliyev Şəki Dövlət Dram Teatrının binasında aparılan əsaslı təmir və
yenidənqurma işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur
(14 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 14-də Sabit Rəhman adına Şəki
Dövlət Dram Teatrının binasında aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur.
Son illərdə milli mədəniyyətimizin inkişafı dövlət siyasətinin prioritetlərindən birinə çevrilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin sərəncam və göstərişləri əsasında indi ölkəmizin bütün tarixi abidələri, sənət
ocaqları əsaslı şəkildə yenidən qurulur. Buna uyğun olaraq Şəki Dövlət Dram Teatrının binası da əsaslı
təmir edilir.
Əvvəlcə dövlətimizin başçısı teatrın həyətində Şəki ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Yenidən Şəkidə olmağımdan çox şadam. Artıq hər il Şəkiyə gəlirəm, burada gedən işlərlə tanış
oluram. Görürəm ki, Şəkidə işlər yaxşı gedir. Bu gün buraya gəlməzdən əvvəl kənd yolunun açılışını qeyd
etdik. Bu da çox gözəl hadisədir. Kəndlərə gedən bütün yollar indi abad olmalıdır. Bu məqsədlə həm dövlət
büdcəsindən, Prezidentin ehtiyat fondundan mütəmadi qaydada vəsait ayrılır. Bütün bölgələrdə, o cümlədən
Şəki rayonunda kənd yollarının tikintisi gedir. Həm şəhər gözəlləşir, abadlaşır, həm də kəndlərdə işlər gedir.
Bir sözlə, son illərdə Şəkinin dinamik inkişafı çox sevindirici haldır.
Əvvəlki səfərlərimdə sizinlə bərabər müxtəlif açılışlarda iştirak etmişik. Artıq bu dəfə Dram
Teatrının təmiri ilə tanış olacağıq. Keçən dəfə Şəkidə olarkən bu teatra baxış proqramda yox idi. Sonra
yoldaşlar məsləhət gördülər.
AMEA-nın Tarix İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin deputatı Yaqub MAHMUDOV: Cənab
Prezident, hamımız təşəkkür edirik. Proqramdan çıxdınız, gəldiniz M.F.Axundzadənin vətəninə layiq təzə
bir teatr açdınız. Sizə eşq olsun. Hamımız minnətdarıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun! Yəni, əslində proqram şərti xarakter daşıyır. Əslində görüləsi
işlər görülməlidir. Şəkinin mədəni həyatının daha da dolğun şəkildə təmin edilməsi üçün əlbəttə ki, teatra
yeni həyat verilməli idi. Tanış olduğum mənzərə çox acınacaqlı idi. Hətta mən soruşdum ki, artistlər burada
tamaşaları necə səhnəyə qoyurlar? Amma hazırda gördüyüm bu gözəl işlər məni sevindirir. İçəridə də gedən
işlərlə tanış olacağam və gələn ayın sonuna qədər teatr istifadəyə veriləcəkdir.
Şəki teatrının çox böyük ənənələri vardır. Azərbaycanda tanınır və eyni zamanda, xatırlayıram ki,
1980-ci illərdə Moskvada oxuyarkən mən Şəki teatrının tamaşasında da olmuşdum. O da özlüyündə bir
göstərici idi. Çünki mərkəzi şəhər olmayan şəhərin teatrının Sovet İttifaqının paytaxtında – Moskvada
tamaşaları təqdim edilməsi əlbəttə ki, teatrın potensialından xəbər verirdi. Yəni, ənənələr var, siz bu
ənənələri qoruyursunuz.
Əlbəttə, teatrın binasının təmiri hesab edirəm ki, çox vacib məsələdir. Şəki teatrı üçün gözəl bina
olmalıdır. Bu bina da indi, bundan sonra əlli il, bəlkə ondan da çox xidmət göstərəcəkdir. Bu teatrın təmiri,
bərpası hesab edirəm ki, son illər Azərbaycanda bu sahədə görülən işlərin əlamətidir. Bildiyiniz kimi, Bakı
şəhərində bütün teatrlar, bütün muzeylər əsaslı təmir edilibdir. Yeni muzeylər, teatrlar tikilib açılır, o
cümlədən bölgələrdə. Yəni, Azərbaycanın mədəni həyatı bütün dövrlərdə çox zəngin idi və xalqımız üçün
çox vacib idi. Bu gün də belədir, humanitar sahəyə, mədəniyyət sahəsinə çox böyük diqqət göstərilir.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə görülən işlər beynəlxalq birlik tərəfindən də
qiymətləndirilir. Azərbaycanda - Bakıda, başqa yerlərdə musiqi festivallarının, beynəlxalq muğam
müsabiqəsinin, beynəlxalq mədəniyyətlərarası dialoq forumlarının keçirilməsi humanitar sahənin nə qədər
vacib olduğunu göstərir. Əlbəttə, teatr sənətinin Azərbaycanda çox böyük tarixi vardır. Müsəlman aləmində
ilk teatr, ilk opera məhz Azərbaycanda yaranmışdır. Bu, bizim böyük sərvətimizdir. Biz bunu qorumalıyıq
və gələcək nəsillər üçün saxlamalıyıq. Çünki hər bir ölkənin inkişafı təkcə iqtisadi göstəricilərlə ölçülmür.
Azərbaycanın mədəni həyatı kifayət qədər zəngindir.
Bizim, ümumiyyətlə, çox zəngin mədəniyyətimiz vardır. Şəkinin də Azərbaycan tarixində,
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xüsusi yeri vardır. Şəki Azərbaycanda və deyə bilərəm yəqin ki,
bölgədə və dünyada öz gözəlliyi ilə seçilən bir şəhərdir. Burada əlbəttə ki, təbiət və memarlıq, qədim və
tarixi binalar, Şəkinin şəhərsalma qaydaları gözəl bir mənzərə, bir vəhdət yaradır. Təsadüfi deyil ki, Şəkinin
mədəniyyəti ilə maraqlananların sayı getdikcə artır. Həm daxili turizm artır, həm xaricdən gələn qonaqların
sayı. Burada artıq yeni gözəl mehmanxanalar yaranmaqdadır. Gözəl şərait yaradılır. Yəni, Şəkinin
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Azərbaycan tarixində öz layiqli yeri vardır. Əlbəttə ki, Xan sarayı Azərbaycan mədəniyyətinin dəyəridir və
onun böyük sərvətidir.
Bu gün biz, eyni zamanda, “Şəki Xanlarının evi”nin təmirdən sonra istifadəyə verilməsini qeyd
edəcəyik. Bu da çox əlamətdar hadisədir ki, Şəkinin tarixi və zəngin mədəniyyəti qorunsun, saxlanılsın,
gələcək nəsillərə ötürülsün və Şəki dünya miqyasında tanınan bir şəhərə çevrilsin. Şəki buna layiqdir. Həm
tarix, mədəniyyət, özünəməxsus həyat tərzi, mətbəx – bax, bütün bu amillər Şəkinin gözəl xüsusiyyətləridir.
Siz şəkililər, əlbəttə, bunu məndən yaxşı bilirsiniz. Amma onu da bilirsiniz ki, Azərbaycanın demək olar
ki, bütün yerlərində Şəkiyə çox böyük hörmət və maraq vardır. İstərdim ki, Azərbaycanın bütün
vətəndaşları vaxt tapıb Şəkiyə səfər etsinlər. İndi şərait yaxşılaşır, yollar da çəkilir və nəqliyyat vasitələri
müasirləşdirilir. Ona görə də gələcəkdə daxili və xarici turizm inkişaf edəcəkdir. Biz gərək Şəkidə
gələcəkdə beynəlxalq tədbirlərin sayını da artıraq. Əlbəttə ki, görülən işlərin arasında teatrın öz yeri vardır.
Əvvəlki səfərlərimdə, digər açılışlarda bərabər iştirak etmişik. Keçən dəfə şəhər xəstəxanasının
açılışını qeyd etmişik. Olimpiya Mərkəzi, digər obyektlər, tarixi obyektlər bərpa olunub. Bir daha demək
istəyirəm ki, bu teatr da böyük ənənələrə malikdir. Əminəm ki, bu ənənələr burada bundan sonra da
yaşayacaqdır. Bir daha sizi salamlayıram və təbrik edirəm.
XXX
Rayon ictimaiyyətinin minnətdarlığını çatdıran Sabit Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrının
direktoru Hikmət NƏBİLİ çıxış edərək dedi:
- Möhtərəm Prezidentimiz, icazə verin Şəki ictimaiyyətinin və Şəki Dövlət Dram Teatrının
kollektivi adından Sizə Şəkisayağı deyim: “Xoş gəlmisouz, səfa gətirmisouz, qədəmləriniz mübarək olsun,
uğurlu olsun!”
Son dövrlərdə Şəkidə gedən iqtisadi inkişaf, yenidənqurma danılmaz faktlardır. Yəni, Şəki son
dövrlərdə çox sürətlə inkişaf edir. Əlbəttə ki, bunların hamısı Sizin sayənizdədir. Sizin diqqətinizin,
qayğınızın sayəsində bu gün Şəki, sözün əsl mənasında, intibah dövrünü yaşayır.
Siz ötən dəfə teatra gələndə bir söz işlətdiniz ki, sizin tamaşanız mənim çox xoşuma gəlmişdir. Mən
həmin sözdən qürurlanıb bir şeyi demək istəyirəm ki, çox sağ olun, bizim tamaşamızı heç vaxt yadınızdan
çıxarmamısınız. Mən istəyirəm heç kəsin bilmədiyi, heç kəsin xəbəri olmadığı bir əhvalatı Sizə danışım.
Rəhmətlik baş rejissorumuz Hüseynağa Atakişiyevi Moskva qastrolu zamanı telefona çağırırlar. O da gedib
telefonun dəstəyini götürür. Səs gəlir: “Hüseynağa, xoş gəlmisiniz Moskvaya, səfa gətirmisiniz”.
Hüseynağa müəllim deyirdi ki, yerimdə qurudum qaldım. Bu insanın bu qədər işi-gücü olan vaxtı haradan
bildi ki, biz Moskvaya qastrola gəlmişik?! Dəstəkdən yenə səs eşidildi: “İşləriniz necə gedir, teatrda
tamaşalarınızı qəbul edirlərmi?”. Deyirdi, cavab verdim ki, çox sağ olun Heydər Əliyeviç, hər şey öz
qaydasındadır, hər şey normaldır. Ulu Öndər deyir: “Məndən uşaqlara salam söyləyin. Siz ürəkli, cəsarətli
olun. Mən qəzetlərdə, “Veçernaya Moskva” qəzetində Sizin qastrol tamaşanız haqqında yazıları izləyirəm”.
Yəni, bu gün Şəkidə bu teatrın təmir olunması əlbəttə, bizim Ulu Öndərimizin, yəni dühamızın
qoyub getdiyi izdir. Bu gün Siz onu çox gözəl davam etdirirsiniz. Buna görə də Sizə çoxlu-çoxlu, o qədər
təşəkkür etmək istəyirəm ki, bilmirəm haradan başlayım. Siz var olasınız, sağ olasınız!
Şəki son vaxtlar festivallar, yubileylər şəhərinə çevrilibdir. Bu yaxınlarda “İpək yolu” musiqi
festivalı keçirildi. Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illik, Şəkinin 2700 illik yubileyləri qeyd olundu. Xan
sarayının 250 illik yubileyi keçirildi. Bunlar üçün də Sizə “çox sağ olun” deyirəm. Mən hələ o qədər sağ ol
deyəcəyəm ki.
Tərəqqi, inkişaf göz qabağındadır. Bu inkişaf təkcə Şəkidə deyil, respublikamızın hər yerində gedir.
Şəki gündən-günə gözəlləşir. Hətta bir müddət şəhərimizdə olmayan insanlar Şəkiyə dönəndə
təəccüblənirlər: “Bu bina nə vaxt tikildi?” Yəni, indi Şəkidə inkişaf çox dinamik gedir. Mən yalnız bir şeyi
deyə bilərəm ki, Siz 2011-ci ildə buraya gəlib baxandan sonra teatrımızın təmiri barədə Sərəncam verdiniz.
İnana bilməzdik ki, belə az bir müddətdə bizim bu cür gözəl teatrımız olsun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Belə də olmalıdır.
Hikmət NƏBİLİ: Buna görə də Sizə bir daha “sağ olun” deyirəm, bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
Möhtərəm Prezidentimiz, əmin olun ki, bütün Azərbaycan xalqı və Şəki camaatı Sizə inanır, etibar
edir. Ona görə də mən yalnız Sizə sağ olun, var olun deyirəm.
XXX
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Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Bildiyiniz kimi, Şəkinin inkişafı ilə bağlı bir müddət əvvəl
xüsusi Sərəncam imzalanmışdır. O Sərəncamda Şəkinin tarixi əks olunur. Sərəncamın nə üçün verildiyi də
artıq orada əks olunur. Əlbəttə, Azərbaycanın hər bir şəhəri, hər bir yaşayış məntəqəsi bizim üçün əzizdir,
doğmadır. Ancaq Azərbaycanın tarixi mərkəzləri vardır. Azərbaycanda bir neçə böyük tarixi mərkəz vardır
ki, biz onların tarixini həm bilməliyik, həm qorumalıyıq və inkişaf etdirməliyik. O cümlədən, onların
arasında Şəkinin də xüsusi yeri vardır. Burada xanlıq olubdur. Burada xanlar olublar və gözəl binalar
tikiblər. Belə tarixi mərkəzlərin inkişafı xüsusi diqqət tələb edir. Xüsusilə Şəkinin yenidən qurulması,
müasirləşməsi, abadlaşması çox böyük ustalıqla və dəqiqliklə aparılmalıdır ki, şəhərin tarixi siması
silinməsin. Yəni, pozulmasın, ona bir zərrə qədər zərər dəyməsin. Ona görə Şəkinin gələcək inkişaf planı
ilə bağlı mənə vaxtaşırı məruzələr edilir. Mənim də tövsiyələrim, hesab edirəm ki, siz də razılaşarsınız,
ondan ibarətdir ki, tarix qorunmalıdır. Şəkinin tarixi o qədər zəngindir ki, bu tarixə nəyisə əlavə etməyə
ehtiyac yoxdur. Yəni, bu tarix qorunmalıdır. Əlbəttə, yeni binaların tikilməsi də lazımdır. Çünki hər bir
şəhərdə olduğu kimi, burada da yeni binalar tikilməlidir. Qədimi üslubda tikilməlidir ki, bu, Şəkinin
özünəməxsus simasına ziyan vurmasın. Ona görə burada gedən quruculuq işləri geniş ictimai müzakirələrə
də səbəb olur. İctimaiyyət bu işlərdə iştirak edir. Xüsusilə ziyalılar, deputatlar iştirak etməlidirlər. Şəkinin
gələcək inkişafı ilə bağlı konkret planlar vardır. Yeni böyük binaların, Heydər Əliyev Mərkəzinin, icra
hakimiyyətinin binalarının inşasına başlanılıbdır, yeni yerlər müəyyən edilibdir. Bu yerlər bir qədər kənarda
yerləşir. Elə də olmalıdır. Amma görürəm, şəhərin tarixi mərkəzində, bax, bu bərpa işləri çox böyük zövqlə
və həssaslıqla aparılır ki, Şəkinin nadir şəhərsalma ansamblını qoruyaq. Biz də bunu bərabər edəcəyik.
Yaqub MAHMUDOV: Mən cənab Prezidentə Şəkidə hamımızın adından xüsusi minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Xüsusilə ona görə ki, cənab Prezident Azərbaycanda tarixi şəhərlərin dirçəlməsi
konsepsiyasına Şəkidən başlayıbdır. Şəkini bütövlükdə tarixi şəhər kimi dirçəltmək işini Azərbaycan
Prezidenti, dünyanın böyük dövlət xadimi, bizim sevimli İlham Əliyevimiz başlayıbdır. Mən ona Sizin
hamınızın adından dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Hamımız minnətdarlığımızı bildiririk ki, doğrudan da,
Şəki son zamanlara qədər bir dalana dirənmişdi. Bura elə bil ki, nəzərdən salınmışdı, cənab Prezident. Mən
çox açıq demək istəyirəm. Siz o buzu tamam sındırdınız.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sizin məktubunuzun əsasında.
Yaqub MAHMUDOV: Var olun, çox sağ olun. Şəkiyə 4-5 dəfədir gəlirsiniz, neçə Sərəncam
verilibdir. İndi Şəki bütövlükdə intibah dövrünü yaşayır. Mən bir tarixçi olaraq demək istəyirəm ki, gələcək
Azərbaycan tarixində Azərbaycan tarixinin qurucu Prezident dövrü – qurucu İlham dövrü yazılacaqdır. O,
İlham Əliyevlə bağlıdır. Çünki Azərbaycanın hər yerindəki inkişaf, quruculuq, abadlıq işləri İlham Əliyevin
adı ilə bağlıdır. Xüsusilə tarixin dirçəldilməsi bizim Prezidentimizlə bağlıdır.
Prezidentimiz bu gözəl ab-havanı, tarixi, gözəlliyi, dağları, ahəngi çox dəqiq qeyd etdi.
Prezidentimizə möhkəm cansağlığı arzu edirik. O, bu tarixi şəhərin dirçəldilməsinə qol qoydu. Tez-tez
buraya gəldi, neçə-neçə sərəncam verdi. Arzu edək ki, Prezidentimiz bu şəhəri gələcəkdə UNESCO-nun
siyahısına saldırsın.
Prezident İlham ƏLİYEV: Ola bilər.
Yaqub MAHMUDOV: Bizim Xan sarayı nadir abidədir. Cənab Prezident bunu hər yerdə deyir. Bir
dənə də mismar işlənməmişdir. Bura dövlətçilik mərkəzidir. Şimal-qərbi Azərbaycanda Şəki olmasa, bu
torpaqlar burada qalmazdı. Şəki buranı qoruyub saxlayıbdır. Ona görə də Prezidentimiz bir tarixçi Prezident
kimi, bu tarixi şəhəri sevir, buraya bütün gücünü qoyur. Cənab Prezident, Şəkinin 2700 illiyini də keçirdik.
2004-cü ildən Prezident Tarix İnstitutunu mənə etibar edib. Dəqiq deyə bilərəm ki, bütün tariximiz
Prezidentin sayəsində dirçəlir. Bütün yazılan əsərlərimiz Prezidentin tapşırığı, tövsiyəsi ilə yazılır.
Azərbaycanın yeni tarixi işlənilir. Bu quruculuq, Azərbaycanın yeniləşmə, dirçəlmə tarixi Prezidentimizin
adı ilə bağlıdır. Bura da artıq Sizin adınızla bağlıdır. Burada M.F.Axundzadəyə layiq bir teatr oldu. Şəhərdə
çatışmayan iş bu idi. Bunu da Siz etdiniz. Azərbaycanda ən böyük körpünü Şin çayı üzərində Prezident
İlham Əliyev saldırdı. Bir aşırımı 1350 metr, uzunluğu isə 7-8 kilometrlik körpü. Qaxdan buraya, bizim o
kəndlərdən bir arayış üçün iki saata gəlirdilər. İndi isə on beş dəqiqəyə. Bu körpü kimi nəhəngini mən
Amerikada Key West adalarına gedəndə görmüşəm. Onu Siz burada yaratdınız. Ona görə də var olun, sağ
olun. Azərbaycan Sizin arxanızdadır. Mən çox yerdə oluram. Bu bölgə də, Şəki də həmişə Sizin
yanınızdadır, Sizin arxanızdadır. Bu evlərin hər birində Sizin adınız hörmətlə çəkilir. Sizin arxanızdayıq,
cənab Prezident.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun Yaqub müəllim.
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Yaqub MAHMUDOV: Sizə eşq olsun!
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun!
XXX
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
Görülən işlərlə tanış olan Azərbaycan Prezidenti binanın təmirdən əvvəlki vəziyyətini əks etdirən
fotolara da baxdı.
Məlumat verildi ki, qədim Şəkinin də Аzərbаycаnda tеаtrın təşəkkül tаpmаsında və inkişafında
özünəməxsus pаyı vаrdır. Şəkidə peşəkar tеаtr 130 və Sabit Rəhmаn аdınа Şəki Dövlət Drаm Tеаtrı 30 illik
yаrаdıcılıq yоlu keçmişdir. 1973-cü ildə ipəkçilərin mədəniyyət sarayı kimi fəaliyyətə başlayan bina iki
ildən sonra Sabit Rəhman adına Dövlət Dram Teatrının kollektivinin ixtiyarına verilmişdir. Teatr binasının
uzun müddət əsaslı təmir olunmaması kollektivin fəaliyyətinə də təsirsiz ötüşməmişdi. Azərbaycan
Prezidentinin Şəkinin inkişafı məqsədilə 2011-ci ilin sentyabrında imzaladığı Sərəncama uyğun olaraq
yenidən qurulan teatr binası müasir standartlara cavab verən səviyyəyə çatdırılacaqdır. Üçmərtəbəli binanın
əsaslı təmirinə 2012-ci ilin martında başlanılmışdır.
Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, əsaslı təmirdən sonra binanın tamaşa zalı 299
yerlik olacaqdır. Tamaşalarda istifadə ediləcək dekorasiyaların quraşdırılmasının sürətləndirilməsi
məqsədilə səhnə fırlanan şəkildə düzəldiləcəkdir. Binanın sahəsi 4000 kvadratmetrdən 5000
kvadratmetrədək artırılmışdır. Təmirdən əvvəl teatr binasında 78 xidməti otaq var idisə, hazırda onların
sayı 86-dır. Binada aktyorların məşqi üçün kiçik səhnə və qrim otaqları vardır. Dörd korpusdan ibarət Şəki
Dövlət Dram Teatrının binasının həyətyanı sahəsində də geniş abadlıq işləri görülmüşdür.
Yenidənqurma işləri ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev kollektivə uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust
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“Şəki Xanlarının evi” ilə tanışlıq
(14 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 14-də Şəkiyə səfəri çərçivəsində
“Şəki Xanlarının evi”nin açılışında da iştirak etmişdir.
Son illərdə ölkədə mədəniyyət sahəsi də yüksək səviyyədə dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva regionlara səfərləri zamanı mədəniyyət obyektləri ilə
də yaxından tanış olurlar. Dövlətimizin başçısı lazım gəldikdə onların yenidən qurulması ilə bağlı
tapşırıqlarını verir. Xatırladaq ki, 2006-cı il aprel ayının 13-də Prezident İlham Əliyevin Şəkiyə səfəri
zamanı uzun illər ərzində əsaslı təmir edilməyən və yararsız vəziyyətə düşmüş “Şəki Xanlarının evi”nin
təmir edilməsi barədə dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən XVIII əsrə aid bu tikili yenidən
qurulmuşdur.
Dövlətimizin başçısı binanın, Heydər Əliyev və M.F.Axundzadə prospektlərinin bərpadan əvvəlki
və sonrakı görüntülərini əks etdirən stendlərə baxdı.
Bina ilə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, “Şəki Xanlarının evi”nin bərpası
işlərinə 2012-ci ilin noyabrında başlanılmışdır. Altı otaqdan, dörd dəhlizdən və iki eyvandan ibarət bina çiy
kərpicdən tikilmiş, pəncərələri şəbəkə üsulu ilə düzəldilmişdir. Ərazisi 700 kvadratmetr olan binanın
yenidən qurulması Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi əsasında aparılmışdır. Otaqlardan biri xüsusi
rəsmlərlə bəzədilib və qonaq otağı kimi nəzərdə tutulmuşdur.
Diqqətə çatdırıldı ki, XVIII əsrə aid tarixi abidə olan “Şəki Xanlarının evi” ilk dəfədir təmir edilir.
Bərpa işləri həyata keçirilərkən binanın tarixi görkəmi saxlanılmışdır. İkimərtəbəli binanın əsas otağında
milli ornamentlərə uyğun olaraq Azərbaycan tarixini əks etdirən şəkillər və tarixən bu ərazilərdə yaşayan
xalqların nümayəndələrinin portretləri əks olunmuşdur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əmrinə əsasən
“Şəki Xanlarının evi” abidə-muzey kimi fəaliyyət göstərəcəkdir. Sonra abidənin hər bir otağı öz təyinatına
uyğun olaraq eksponatlarla təmin ediləcəkdir. Ümumilikdə, Şəkidə 84 dünya və yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsi vardır. “Şəki Xanlarının evi” isə Yuxarı Baş Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun tərkibində
fəaliyyət göstərir. Həmin qoruqda “Şəki Xanlarının evi” ilə yanaşı, qeydiyyatdan keçən 25 abidə vardır.
Prezident İlham Əliyev görülən işlərdən razılığını bildirdi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2013, 14 avqust
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Zaqatala
2010, 8 iyul
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Zaqatala və Balakən rayonlarına səfəri: Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ Prezident İlham Əliyev Zaqatala süd emalı zavodunun açılışında iştirak etmişdir
➢ Zaqatalada tütün emalı zavodu açılmışdır
➢ Zaqatala rayon Mədəniyyət evi əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir
➢ Zaqatala rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
2012, 9 may
➢ Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində baş vermiş zəlzələnin nəticələrinin
aradan qaldırılması ilə bağlı görülən tədbirlərlə yerində tanış olmaq üçün təbii fəlakət bölgəsində
səfərdə olmuşdur: Prezident İlham Əliyevin çıxışı
2012, 9 sentyabr
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri: Zaqatala beynəlxalq
hava limanında qarşılanma
➢ Zaqataladakı 2 nömrəli tam orta məktəb istifadəyə verilmişdir: Prezident İlham Əliyev açılış
mərasimində iştirak etmişdir
➢ Zaqatalada Bəhmətli kənd tam orta məktəbi binasının təməli qoyulmuşdur
➢ İndi Gözbarax kəndinin də uşaq bağçası vardır
➢ Prezident İlham Əliyev Zaqatalanın Gözbarax kənd sakini üçün yeni tikilmiş fərdi evdə olmuşdur
➢ Prezident İlham Əliyev Zaqatalada Gözbarax kənd tam orta məktəbinin açılış mərasimində iştirak
etmişdir
2013, 17 avqust
➢ Zaqatalada ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
➢ “Tumurcuq” uşaq bağçasında yüksək şərait yaradılmışdır
➢ Prezident İlham Əliyev Zaqatalada Heydər Əliyev Mərkəzinin binasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış
olmuşdur
➢ Zaqatala şəhərinin tarixi mərkəzinin yenidənqurma və bərpadan sonrakı vəziyyəti ilə tanışlıq
➢ Prezident İlham Əliyev Zaqatalada Bəhmətli kənd tam orta məktəbinin yeni binasının açılışında iştirak
etmişdir
➢ Prezident İlham Əliyev Zaqatala şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimində iştirak etmişdir
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Zaqatala və Balakən rayonlarına səfəri
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(8 iyul 2010-cu il)
İyulun 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Zaqatala rayonuna səfərə
gəlmişdir.
Ölkənin bütün regionları kimi, Zaqatala da özünün yüksəliş dövrünü yaşayır. Həyata keçirilən
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində rayonun iqtisadiyyatı daha da inkişaf etmiş, əhalinin yaşayış səviyyəsi
yüksəlmiş, şəhər və kəndlərdə quruculuq işləri geniş vüsət almışdır.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə Zaqatalaya bir neçə dəfə səfər etməsi
rayonun sosial-iqtisadi və mədəni həyatında mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri ilə müşayiət olunmuşdur.
Ümumi məhsul buraxılışı 2003-cü illə müqayisədə 2009-cu ildə 4,1 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 2,3
dəfə, kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi 2,9 dəfə, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 20,5 dəfə, tikintiquraşdırma işlərinin həcmi 15,7 dəfə artmışdır. Sosial və istehsalat obyektlərinin tikilib istifadəyə verilməsi
Zaqatalada işsizliyin səviyyəsinin aşağı düşməsinə ciddi təsir göstərmişdir. 2003-cü ildən başlayaraq 2010cu ilin birinci rübünə qədər Zaqatalada 7805-i daimi olmaqla, 12190 yeni iş yeri açılmışdır. Rayonda təhsil,
səhiyyə və mədəniyyət sahələrinin inkişafı diqqət mərkəzində olmuş, son bir neçə ildə 7 tibb məntəqəsi
tikilmiş, mərkəzi rayon xəstəxanasının və 2 kənd sahə xəstəxanasının binaları əsaslı təmir edilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə hər birində 240 şagird yeri olan üç kənd orta məktəb binası, digər
mənbələr hesabına isə 10 yeni məktəb binası tikilmişdir. Zaqatalanın qaz və elektrik enerjisinə olan
tələbatının ödənilməsi istiqamətində də mühüm tədbirlər görülmüşdür.
Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin rayon mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət
edərək gül dəstəsi qoydu.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, ulu öndərin abidəsinin yerləşdiyi Heydər Əliyev
parkında abadlıq işləri görülmüşdür. Burada yeni oturacaqlar quraşdırılmış, müasir işıqlandırma sistemi
yaradılmış, fəvvarələr yenidən qurulmuş, yaşıllıq zolağı genişləndirilmişdir.
AZƏRTAC
2010, 8 iyul

156

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Prezident İlham Əliyev Zaqatala süd emalı zavodunun açılışında iştirak etmişdir
(8 iyul 2010-cu il)
İyulun 8-də Prezident İlham Əliyev Zaqatala süd emalı zavodunun açılışında iştirak etmişdir.
Prezident İlham Əliyev müəssisə ilə yaxından tanış oldu. Bildirildi ki, “Gilan” MMC tərəfindən
inşa olunan bu müəssisə öz potensialına və ixrac qabiliyyətinə görə bölgədə mühüm yer tutur. Beş hektar
ərazidə yerləşən zavod ölkədəki 5 süd emalı müəssisəsindən biridir. Sutkalıq emal gücü 30 ton olan
müəssisədə xarici ölkələrdən gətirilən müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. Zavodun müasir tələblərə cavab
verən laboratoriyası və digər xidməti bölmələri vardır. Buraya süd Zaqatalanın müxtəlif kəndlərindən
gətirilir. Məqsəd Zaqatalada kənd təsərrüfatının və heyvandarlığın inkişafına nail olmaqdır. Südtoplama
məntəqəsinə qəbul edilən xammal müəssisədə pasterilləşdirilir və müvafiq məhsulun istehsalı üçün
avtomatik olaraq aidiyyəti sexə göndərilir.
Ən yüksək keyfiyyətdə süd məhsullarının istehsalını həyata keçirən zavodda onlarla sakin işlə
təmin olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev müəssisənin işə düşməsini bildirən düyməni basdı, istehsal prosesini izlədi.
Dövlətimizin başçısı müəssisənin istehsalı olan məhsulların dadına baxdı.
AZƏRTAC
2010, 8 iyul
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Zaqatalada tütün emalı zavodu açılmışdır
(8 iyul 2010-cu il)
İyulun 8-də Prezident İlham Əliyev Zaqatalaya səfəri çərçivəsində “İntertobakko” MMC-nin tütün
emalı zavodunun açılışında iştirak etmişdir.
Prezident İlham Əliyev müəssisə ilə yaxından tanış oldu. Bildirildi ki, iki hektardan çox ərazidə
inşa olunan zavodun illik emal gücü 3300-3600 tondur. Müəssisədə tütün yarpaqları yenidən nəmləndirilir,
didilir, qurudulur və zoğlardan təmizləndikdən sonra uzunmüddətli saxlama imkanına malik xammal
istehsal edilir. Hazırda zavodda 75 işçi çalışır, amma yaxın gələcəkdə onların sayının 100 nəfərə
çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Ərazisi 7800 kvadratmetr olan istehsal sahəsində tütün emalının bütün
prosesi həyata keçirilir. Müəssisənin istehsal parametrləri təsdiqləyir ki, yaxın gələcəkdə sürətli emal
prosesinə keçilməsi nəticəsində zavod rəqabətədavamlı məhsullarını həm daxili, həm də xarici bazara
çıxara biləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev müəssisəni işə saldı.
Məlumat verildi ki, iqtisadiyyatında tütünçülüyün mühüm yer tutduğu Zaqatalada fəaliyyətə
başlayan bu zavod rayonda kənd təsərrüfatının bu sahəsinin sürətli inkişafına şərait yaradacaqdır. Eyni
zamanda, bu müəssisə ölkədə tütün sənayesinin daha da inkişafında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Əgər
2007-ci ildə “İntertobako”nun xətti ilə Zaqatala, Qax və Şəki rayonlarında 102 hektar sahədə “Virciniya”
növlü ətirli tütün əkilmişdisə, 2010-cu ildə əkin sahələri artırılaraq 950 hektara çatdırılmışdır. Burada emal
olunan tütün əsasən “Virciniya”, qismən də “Berley” sortudur.
Dövlətimizin başçısı müəssisədə emal olunmuş tütün növlərinə baxdı, kollektivi təbrik etdi, onlara
uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2010, 8 iyul
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Zaqatala rayon Mədəniyyət evi əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir
(8 iyul 2010-cu il)
Prezident İlham Əliyev iyulun 8-də Zaqatala rayon Mədəniyyət evində aparılmış əsaslı
yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.
Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin mədəniyyətin inkişafına qayğısını
əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır.
Məlumat verildi ki, 1959-cu ildə inşa edilmiş binada aparılmış əsaslı təmir və yenidənqurma
işlərindən sonra Mədəniyyət evi müasirliyi ilə seçilir.
Binanın qarşısında geniş abadlıq işləri görülmüş, Azərbaycan mədəniyyətinin tanınmış simalarının
büstləri qoyulmuşdur. Üçmərtəbəli binanın ümumi sahəsi min kvadratmetrə yaxındır. Birinci mərtəbədə
inzibati otaqlar yerləşir. Müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan 250 nəfərlik akt zalı ikinci
mərtəbədə yerləşir. Burada səsyazma və avtomatik idarəetmə otaqları vardır. Zal müasir işıqlandırma
sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Üçüncü mərtəbədə də müxtəlif təyinatlı otaqlar yerləşir.
Məlumat verildi ki, Zaqatala Mədəniyyət evində 2 xalq kollektivi, xalq teatrı və xalq kəndirbazlar
qrupu, səyahətlər klubu və 5 dərnək fəaliyyət göstərir.
Prezident İlham Əliyev Mədəniyyət evinin qarşısında Azərbaycan mədəniyyətinin tanınmış
simalarının büstləri qoyulmuş sahəyə baxdı, habelə yaxınlıqda müharibə veteranları və əlillər üçün bağda
yaradılmış şəraitlə də tanış oldu.
Dövlətimizin başçısı görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2010, 8 iyul
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Zaqatala rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş
(8 iyul 2010-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 8-də Zaqatalaya səfəri çərçivəsində rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Prezident İlham ƏLİYEV rayon sakinlərini salamlayaraq dedi:
- Mən sizi ürəkdən salamlayıram, Zaqatalada olmağımdan çox məmnunam. Birinci dəfə deyildir ki,
mən Zaqataladayam. Bu, mənim son illər ərzində Zaqatalaya üçüncü səfərimdir və hər dəfə burada olanda
yenilikləri, inkişafı görəndə çox sevinirəm.
Bu gün də Zaqatala rayonunun gələcək inkişafı üçün çox əlamətdar bir gündür. Rayonda çox müasir
iki yeni sənaye müəssisəsi işə başlamışdır. Hər biri dünya standartları səviyyəsində qurulubdur. Bu gün
həm süd, həm tütün zavodunun açılışında iştirak edərkən gördüm ki, burada rayonun inkişafı üçün çox
böyük və vacib məsələlər öz həllini tapır. Tütün zavodunun yaradılması əslində Azərbaycanda müasir tütün
sənayesinin yaranması deməkdir. Biz bu gözəl ənənələri bərpa edirik və rayonun inkişafı, sənaye
potensialının gücləndirilməsi üçün bunun çox böyük mənası vardır.
Süd zavodu da müasir standartlara cavab verir. Bu, həm iş yerlərinin açılmasıdır, həm yerli istehsalın
yaradılmasıdır, həm də rayonun inkişafıdır. Yəni bütün bu işlər bir daha onu göstərir ki, rayon dinamik
şəkildə inkişaf edir, işlər burada müsbət istiqamətdə davam edir və həm rayonun iqtisadi, sənaye potensialı
artır, eyni zamanda, görkəmi gözəlləşir.
Zaqatala tarixi şəhərdir. Çox gözəl şəhərdir. Zaqatalanın tarixi simasını saxlamaqla bu gün burada
aparılan müasir işlər əlbəttə ki, yeni infrastrukturun yaranmasına xidmət göstərir. Siz – burada yaşayanlar
bütün bu işlərin fəal iştirakçılarısınız. Bütün bu işlərdə fəal iştirak edirsiniz və ümumiyyətlə, bu bölgənin
gələcək inkişafı Azərbaycanın potensialını böyük dərəcədə gücləndirəcəkdir.
Bu bölgəyə xüsusi diqqət göstərilir. Bildiyiniz kimi, keçən dəfə mən burada olarkən Zaqatalanın
inkişafı üçün vacib obyektlərin açılışında iştirak etmişdim. Olimpiya Kompleksi, Müalicə-Diaqnostika
Mərkəzi, mehmanxana yaradılmışdır. Yəni burada bütün başqa sahələrdə işlər görülür ki, insanların
rahatlığı üçün şərait yaradılsın. İş yerləri, sosial obyektlər, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət müəssisələri açılır.
Bu gün mədəniyyət mərkəzinin təmirdən sonra açılışında iştirak etmişəm. Bu da çox gözəl hadisədir.
Beləliklə, bu bölgənin gələcək inkişafı təmin ediləcəkdir. Çünki biz elə etməliyik ki, Azərbaycanın hər bir
bölgəsi özünə xas olan sənaye sahəsində maksimum səmərə ilə lazımi səviyyəyə çatsın.
Bu bölgənin öz xüsusiyyətləri vardır.
Keçən dəfə mən burada olarkən bölgənin, burada turizmin inkişafı üçün böyük əhəmiyyəti olan
aeroportun açılışını qeyd etdik. Düzdür, müəyyən müddətdən sonra uçuşlar dayandırıldı və mənə verilən
məlumata görə, ona görə ki, sərnişin axını o qədər də güclü deyildi. Ancaq mən bu gün “Azərbaycan Hava
Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə göstəriş verdim ki, yaxın zamanlarda Bakı-Zaqatala xəttində təyyarə
uçuşlarını bərpa etsin. Biz insanlar üçün əlavə imkanlar yaratmalıyıq. Çünki təyyarə ilə gəlmək daha da
rahatdır. Düzdür, əminəm ki, Bakı-Zaqatala-Balakən sərhəd avtomobil yolu da əsaslı təmirdən sonra yaxın
zamanlarda istifadəyə veriləcəkdir. Yolun bir hissəsi artıq hazırdır. Ancaq hava nəqliyyatının öz üstünlüyü
vardır və bu, gələcəkdə Zaqatalanın, ətraf rayonların turizm imkanlarının genişləndirilməsi üçün şərait
yaradacaqdır.
Hər bir bölgə, hər bir rayon çalışmalıdır ki, öz daxili resursları hesabına iqtisadi və sənaye potensialını
gücləndirsin. Düzdür, Azərbaycan dövləti və hökuməti fəaliyyətini hər bir bölgə üzrə konkret plan, konkret
proqram əsasında qurubdur. Hər bir bölgəyə dövlət büdcəsindən subsidiyalar, dotasiyalar verilir və bu, belə
də olmalıdır. Amma biz elə etməliyik ki, rayonların sənaye və iqtisadi potensialından maksimum şəkildə
istifadə edək.
Zaqatalanın bu sahədə imkanları genişdir - gözəl təbiəti, iqlimi, turizm imkanları, kənd təsərrüfatının
inkişafı üçün yaxşı şərait vardır. Biz elə etməliyik ki, bütün lazımi imkanları yaradaq. Bilirsiniz ki, kənd
təsərrüfatının inkişafı, fermerlərin, sahibkarların fəaliyyəti üçün lazımi tədbirlər görülür, kreditlər,
subsidiyalar, texnika verilir, sosial sahə xüsusi diqqət mərkəzindədir.
Beləliklə, ölkəmizin gələcək inkişafı təmin ediləcəkdir. O gələcək inkişaf ki, bu gün bunun əsası
qoyulur. Azərbaycanın son illərdə əldə etdiyi iqtisadi nəticələr deyə bilərəm ki, dünya miqyasında xüsusi
yerə malikdir. Biz dünya miqyasında iqtisadi inkişaf baxımından ən sürətlə inkişaf edən ölkəyik. Hətta bu
il, keçən il - dünyada böhran illəri kimi tarixdə qalacaq bu illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı
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inkişafdadır. Bütün sosial proqramlar, infrastruktur layihələri icra olunur. Regionların sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramının icrası üçün bütün lazımi tədbirlər nəzərdə tutulub. Büdcəmiz artır. Dünyada
böhran nəticəsində bir çox ölkələrdə büdcə yerinə yetirilmir və kəsir yaranır. Biz isə əksinə, büdcədə
dürüstləşmə etdik və əlavə böyük vəsait ayırdıq ki, ölkə qarşısında təxirəsalınmaz, yəni vacib olan məsələlər
tezliklə öz həllini tapsın.
Bu gün Zaqatalada gördüklərim məni ürəkdən sevindirir. Mən çox şadam ki, rayon çox dinamik inkişaf
edir və hər şey burada yüksək səviyyədədir. Arzum odur ki, daha da yaxşı olsun və əlbəttə ki, buna nail
olmaq üçün bu il və gələn illərdə Zaqatalanın inkişafı ilə bağlı bütün lazımi tədbirlər görüləcək və yardımlar
ediləcəkdir. Sizi bir daha ürəkdən salamlayıram və sizə xoş arzularımı bildirirəm.
XXX
Zaqatala rayonunun sakini Sona QAZIYEVA dövlətimizin başçısına müraciətlə dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident!
Sizi Zaqatala ictimaiyyəti adından salamlayırıq və “Xoş gəlmisiniz!” deyirik.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın gözəl guşəsi olan Zaqatalaya həmişə diqqət yetirirdi.
Sovetlər dövründə Zaqatala geridə qalmış rayonlardan biri idi. Lakin ulu öndərimiz respublika rəhbərliyinə
gələndən sonra rayonumuz qızıl güllər diyarına çevrildi. O illərdə təkcə bizim rayon deyil, respublikamızın
bütün bölgələri sürətlə inkişaf etmişdir.
1970-ci illərdə mən Beyləqan rayonunda bacım Sevil Qazıyevanın işini davam etdirirdim. Çox xoş
təsadüf nəticəsində ulu öndərimizlə görüşmək mənə də nəsib oldu. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
bizim sahəyə gəlmişdi. İşimizə yüksək qiymət verdi. Bu təkcə mənim əməyimə deyil, 1970-ci illərin
gənclərinin əməyinə verilən qiymət idi. Hələ o zamanlar ulu öndərimiz Heydər Əliyev məhz bu günü,
müstəqillik günümüzü görürdü. Elmdə, təhsildə, bütün sahələrdə gəncləri bu günə yönəldirdi və bizdə ruh
yüksəkliyi yaradırdı.
Möhtərəm Prezident! Siz də onun yolunu uğurla davam etdirirsiniz. Sizin Zaqatalaya hər gəlişiniz
rayonumuzun şan-şöhrətini daha da artırmışdır. Rayonumuzda insanların firavanlığı yüksəlmişdir. 2006-cı
və 2008-ci illərdə Sizin səfərləriniz hər bir zaqatalalının ürəyinə həkk olunmuşdur. Bu səfərlər zamanı
rayonumuzda müxtəlif obyektlər, müəssisələr açılmışdır. Bunlara görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk,
möhtərəm Prezident!
Zaqatala çoxmillətli rayondur. Burada müxtəlif xalqların nümayəndələri – saxurlar, ləzgilər, avarlar
böyük bir ailə, vahid bir ailə şəklində yaşayır. Sevincimizi də bir yerdə bölüşürük, problemlərimizi də birgə
həll etməyə çalışırıq.
Zaqatalalılar həmişə dövlətçiliyə sadiq olmuşlar. Rayonumuz 200-ə yaxın şəhid vermişdir. Biz inanırıq
ki, itirilmiş torpaqlarımız Sizin titanik fəaliyyətiniz sayəsində işğaldan azad ediləcəkdir. Biz hər zaman
müsəlləh əsgər kimi Vətənimizin xilası naminə hazırıq.
Cənab Prezident, Siz rayonumuzun iqtisadiyyatının inkişafına böyük qayğı ilə yanaşırsınız. Bu gün
Siz yeni müəssisələrin açılışını etmisiniz. Bu, hər bir zaqatalalı üçün yeni iş yeri, maddi rifah halının
yaxşılaşdırılması deməkdir. Bunun üçün Sizə çox böyük təşəkkür edirik. Eyni zamanda, Sizinlə çiyinçiyinə çalışan Mehriban xanıma incəsənətimizin, mədəniyyətimizin inkişafına göstərdiyi qayğıya görə
təşəkkürümüzü bildiririk.
Möhtərəm Prezident! Biz Sizinlə fəxr edirik. Sevinirik, çünki Azərbaycanımızın Heydər Əliyev kimi
ulu öndəri, Sizin kimi Prezidenti, qayğıkeş Mehriban xanımı vardır.
Sizinlə qürur duyuruq, sevinirik və Sizə cansağlığı arzulayırıq!
Çox sağ olun!
Prezident İlham ƏLİYEV:
-Çox sağ olun. Siz qeyd etdiyiniz məsələlər, doğrudan da çox vacibdir. Bu gün Azərbaycanın uğurlu
inkişafı müxtəlif amillər üzərində qurulubdur. Yəni, ölkəmiz həm dinamik şəkildə inkişaf edir, iqtisadi gücə
malikdir, həm də sənaye potensialı güclənir. Bizim çox uğurlu və güclü neft siyasətimiz vardır. Bu gün
Azərbaycan dünya miqyasında öz yerini tutubdur, böyük hörmətə malik olan bir ölkədir. Ölkədə sabitlik,
yəni vətəndaş birliyi, vətəndaş həmrəyliyi vardır.
Bütün bu amillər bizi gücləndirir və Azərbaycan müstəqil dövlət kimi artıq xalqımızın ümidlərini
doğruldubdur. Bu barədə mən bir neçə dəfə öz fikirlərimi bildirmişəm. Biz müstəqilliyi əldə edəndə
gələcəyimiz o qədər də aydın deyildi. Azərbaycan necə inkişaf edəcək, hansı ölkəyə çevriləcək, hansı
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modeli seçəcək?! Dünyəvi dövlət olacaqmı, olmayacaqmı?! Öz resursları hesabına yaşaya biləcəkmi, yoxsa
ki, asılı vəziyyətdə qalacaqdır?! Bütün bu suallar o vaxt cavabsız idi. Ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti
və siyasəti nəticəsində biz bugünkü Azərbaycanı, möhkəm təməl üzərində qurulmuş dövləti görürük. Bu
gün dövlətimiz onun siyasəti əsasında uğurla inkişaf edir.
İqtisadiyyatın, sənaye potensialının gücləndirilməsi əlbəttə ki, hər bir ölkə üçün vacibdir. Amma bizdə,
ölkəmizdə bir gözəl xüsusiyyət, yəni bizi bəzi başqa ölkələrdən fərqləndirən cəhət ondan ibarətdir ki,
Azərbaycanda bütün xalqlar bir ailə kimi dostluq, qardaşlıq, mehribanlıq şəraitində yaşayırlar.
Azərbaycanda bütün xalqlar arasında həqiqətən qardaşlıq münasibətləri vardır. Bu bizim böyük
sərvətimizdir. Azərbaycan burada yaşayan hər bir xalqın vətənidir. Azərbaycan dövləti bütün gücünü ortaya
qoyur ki, ölkəmizdə yaşayan bütün xalqlar özlərini rahat hiss etsinlər, vahid ailə kimi yaşayaq. Bu gün
dünyada Azərbaycanın adı çəkiləndə təkcə neftdən söhbət getmir. Eyni zamanda, millətlərarası
münasibətlərdən söhbət gedir. Azərbaycan artıq bölgədə və dünyada bir model rolunu oynamağa
başlamışdır. Təsadüfi deyildir ki, ölkəmizdə dini, milli tolerantlıq, dözümlülük mövzularında müxtəlif
beynəlxalq tədbirlər keçirilir. Bu, bizim ən böyük gücümüzdür, ən böyük sərvətimizdir və biz bu sərvəti
qorumalıyıq. Prezident, hər bir məmur, millət vəkili, hər bir vətəndaş, hər bir insan bu sərvəti öz əməyi, öz
münasibəti ilə qorumalıdır.
Siz qeyd etdiyiniz kimi, Zaqatala rayonu çoxmillətli rayondur və burada bütün xalqların
nümayəndələri qardaşlıq şəraitində yaşayırlar. Əminəm ki, gələcəkdə də belə olacaqdır. Azərbaycan dövləti
gücləndikcə qarşıda duran bütün vəzifələr həll edilməli, eyni zamanda, millətlərarası münasibətlər daim
diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu, həm dövlət siyasətidir, həm də hər bir vətəndaşın ürəyində olan
duyğulardır. Bax, bu iki amil bu gün Azərbaycanda bu gözəl ab-havanın mövcud olmasında öz rolunu
oynayır. Ona görə də mən həmin məsələlərlə bağlı öz fikrimi xüsusi vurğulamaq və bir daha bildirmək
istərdim. Arzu edirəm ki, sizin bütün arzularınız həyatda öz əksini tapsın. Mən Prezident kimi çalışacağam
ki, bundan sonra da rayonda bütün problemlərin həlli üçün biz konkret tədbirləri görək.
XXX
Görüşdən sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
Prezident İlham Əliyev Qaladüzü pilləkənləri adlanan ərazidə aparılan abadlıq və yenidənqurma işləri
ilə tanış oldu. Burada dövlətimizin başçısına bütövlükdə rayonda aparılan abadlıq-quruculuq işləri
haqqında məlumat verildi.
Bununla da dövlətimizin başçısının Zaqatalaya səfəri başa çatmışdır.
AzərTAc
8 iyul 2010-cu il
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində baş vermiş zəlzələnin
nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı görülən tədbirlərlə yerində tanış olmaq üçün
təbii fəlakət bölgəsində səfərdə olmuşdur
(9 may 2012-ci il)
Mayın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev zəlzələdən zərər çəkmiş bölgənin
sakinləri ilə görüşmək və təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı görülən tədbirlərlə
yerində tanış olmaq üçün təyyarə ilə Zaqatala rayonuna gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı helikopterlə zəlzələnin episentrindəki ərazini seyr etdi.
Fövqəladə hallar naziri, general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov Prezident İlham Əliyevə təbii
fəlakətin nəticələri barədə ətraflı məlumat verdi.
Qeyd edildi ki, mayın 7-də axşam saat 19.15-də zəlzələnin episentrində 12 ballıq cədvəl üzrə 7 bal
gücündə baş verən təkrar yeraltı təkan daha ciddi dağıntılar törətmişdir. Ümumiyyətlə, ötən müddətdə 500dək yeraltı təkan qeydə alınmışdır və onlardan bir neçəsi daha çox hiss olunmuşdur.
Bildirildi ki, zəlzələ nəticəsində Zaqatala, Qax və Balakən rayonlarında üç minədək ev ya uçmuş,
ya da qəzalı vəziyyətə düşmüşdür. Çoxlu sayda sosial obyektə də ciddi ziyan dəymişdir.
Zəlzələnin episentrində yerləşən Zaqatala rayonunun Gözparaq, Mamrux, Zəyəm, Muxax, Bazar,
Qımır və Çobankol, eləcə də Qax rayonunun Güllük, Zərnə, Lələpaşa kəndlərində ciddi dağıntılar baş
vermişdir.
Diqqətə çatdırıldı ki, dövlətimizin başçısının tapşırığına uyğun olaraq zəlzələnin nəticələrinin
aradan qaldırılması ilə bağlı operativ qaydada qərargah yaradılmış və işçi qruplar dəymiş ziyanın
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görür. Qısa müddətdə rayona Fövqəladə Hallar Nazirliyi
tərəfindən çoxlu sayda texnika və avadanlıq, çadırlar, böyük miqdarda tikinti materialları gətirilmişdir.
“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə də Zaqatala rayonuna tikinti
materialları ilə kömək göstərilmişdir. Zəlzələ bölgəsinə çoxlu sayda çadırlar gətirilərək quraşdırılmışdır.
Zaqatala, Qax və Balakən rayonlarına əlavə texnika, inşaat materialları, avadanlıq və digər zəruri
materialların gətirilməsi davam edir. Zəlzələdən ziyan çəkən əhaliyə dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına
uyğun olaraq hər cür kömək göstərilir.
Sonra Prezident İlham Əliyev baş vermiş zəlzələnin episentrində yerləşən Zaqatala rayonunun
Gözparaq kəndinə gəldi.
Dövlətimizin başçısı kənd sakini, Qarabağ müharibəsi veteranı Mahir Sultanovun zəlzələdən ziyan
çəkən evinə baxdı.
Ev sahibləri ilə söhbət edən Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Salam, necəsiniz?
EV SAHİBƏSİ: Sağ olun, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, bizə baş çəkdiyinizə görə Sizə
minnətdarlığımızı bildiririk. Allaha şükür edirik ki, bu fəlakət gecə vaxtı olmayıb, gündüz olub. Gecə vaxtı
olsaydı camaat qırılardı.
Prezident İlham ƏLİYEV: Təbii fəlakət baş verib. Gərək hələlik müvəqqəti olaraq bu çadırlarda
qalasınız. Amma tezliklə bütün evlər bərpa ediləcəkdir. Göstərişlər verilib, vəsait ayrılıb. Yəni, bundan da
gözəl ev tikiləcəkdir.
EV SAHİBƏSİ: İnşallah. Bizim ümidimiz bircə Sizədir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Mən elə onun üçün gəlmişəm. Kömək edəcəyik. Vəsait ayrılıb, narahat
olma. Bütün evlər bərpa ediləcəkdir, o cümlədən sənin evin də bərpa ediləcəkdir, bundan daha yaxşı ev
tikiləcəkdir.
EV SAHİBƏSİ: İnşallah, çox sağ olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: İndi bu çadırlar gətirilib, müvəqqəti yaşamaq üçündür.
EV SAHİBƏSİ: Çox sağ olun, bizə kömək etdilər, yardım əli uzatdılar.
XXX
Dövlətimizin başçısı Gözparaq kənd sakinləri ilə də görüşdü.
Təbii fəlakətin nəticələri ilə yerindəcə tanış olduğu, sakinlərlə görüşüb onların qayğıları ilə
yaxından maraqlandığı üçün dövlətimizin başçısına dərin minnətdarlığını bildirən kənd ağsaqqalı Əhməd
QURBANOV dedi:
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- Sizi gözparaqlılar adından salamlayıram, Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Gözparaqlılar böyük
iftixar hissi keçirirlər ki, Siz bu gün zəhmət çəkib buraya gəlmisiniz. Bizim qayğımıza qalırsınız. Biz
bilirdik və bu gün də görürük ki, Siz böyük zəhmət çəkib xalqın qayğısına qalmaq üçün buraya gəlmisiniz.
Biz ümid edirik, bu fəlakətə düşən gözparaqlıların vəziyyətini, yaşayışını əvvəlki məcraya salmaq üçün
tədbir görəcəksiniz. Sizə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Əlbəttə, müvafiq göstərişlər verilmişdir. Artıq dünəndən
vəsait də ayrıldı. Bu, ilkin vəsaitdir. Ondan da artıq ayıracağıq. Çünki dağıntılar çoxdur. Zaqatala, Qax,
Balakən rayonlarında üç minə qədər ev dağılıb və qəzalı vəziyyətdədir. Bütün evlər, sosial obyektlər bərpa
ediləcəkdir. İndi gördüyüm mənzərə əlbəttə ki, çox acınacaqlıdır. İnsanlar zəhmət çəkib evlər tikiblər, indi
isə evlər uçulub. Xoşbəxtlikdən heç bir itki olmayıbdır, əsas məsələ budur. Azərbaycan dövləti güclü
dövlətdir, biz bütün evləri bərpa edəcəyik.
İndi müvafiq qurumların nümayəndələri buradadırlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbərliyi ilk
gündən buradadır. Bütün qurumlara göstərişlər verilmişdir. Evlər tikilənə qədər müvəqqəti məskunlaşma
yerləri də müəyyən edilib. Aydındır ki, çadırda yaşamaq ağır işdir. Ancaq başqa yol yoxdur. İndi bu qəzalı
evlər, uçulmuş evlər sökülməlidir. Onların yerində yeni evlər tikilməlidir. Seysmoloji vəziyyətə nəzarət
edilməlidir. Çünki təkanlar hələ də davam edir. Mənə verilən məlumata görə, əsas dağıntılar üçüncü,
dördüncü təkandan sonra baş verib. Yəni, heç kim bilmir, yenə təkan olacaq, yoxsa olmayacaqdır. Ona görə
bir qədər gözləməliyik. Amma söküntü işləri bu gündən başlamalıdır, yerlər təmizlənməlidir. Görəcəksiniz,
qısa müddət ərzində bundan da yaxşı evlər tikiləcəkdir. Məktəblər, sosial obyektlər dağılıb. Onlar da bərpa
ediləcəkdir. İndi ərzaq təchizatı, tibbi xidmət vacib məsələlərdir. Göstəriş vermişəm, bu məsələlərə də
baxılacaqdır. Yəni, biz bu məsələlərə hərtərəfli yanaşırıq. Elə etməliyik ki, insanlar əziyyət çəkməsinlər.
Yəni, onların əziyyəti minimum səviyyədə olsun. Əlbəttə ki, bu, çox ağır hadisədir. Çox güclü zəlzələ olub.
Altı bala yaxın zəlzələ olmuşdur. Bu, çox güclü zəlzələdir.
SAKİN: İkinci dəfə güclü oldu.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, bir neçə təkan oldu. Adətən, belə də olur. Birinci təkandan sonra
növbəti təkanlar baş verir.
Ancaq əminəm ki, biz qısa müddət ərzində bu sınaqdan da şərəflə çıxacağıq. Bütün kəndlər bərpa
ediləcəkdir. Evlər daha da yaxşı olacaqdır. Ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, bu işlər üçün çəkiləcək bütün
xərcləri Azərbaycan dövləti öz üzərinə götürür. Bu da dünyada nadir hallarda baş verən bir hadisədir. Çünki
adətən, xüsusilə indi inkişaf etmiş ölkələrdə bütün evlər sığortalıdır. Vətəndaşlar gedirlər sığorta
şirkətlərinə müraciət edirlər, evləri sığortalayırlar. Təbii fəlakət baş verdikdə dövlət heç bir xərc çəkmir,
vətəndaş gedir sığorta şirkətindən vəsait alır. Bizdə isə vəziyyət fərqlidir. Nə vaxtsa bizdə də belə olacaqdır.
Ancaq hələ ki, belə deyildir. Azərbaycan dövləti bu öhdəliyi öz üzərinə götürür və bütün evlər qısa müddət
ərzində bərpa ediləcəkdir.
Məktəblər gələn tədris ilinə qədər tikilməlidir. Bütün bu fəlakət zonasında 20-dən artıq məktəb
dağılıb. Biz onları sentyabrın 15-nə qədər tikməliyik. Evlərə də indi vəsait ayrılıb. Dünən göstəriş
vermişəm, Nazirlər Kabineti birinci vəsaiti ayırmışdır, 20 milyon manat. Ancaq indi verilən məlumata görə,
bu vəsait çatmayacaqdır. Çünki dağıntılar həddindən artıq çoxdur. Mənə məruzə edilmişdi ki, üç yüz ev
uçulub. İndi məlumat verilir ki, üç minə qədər ev uçulub, yaxud da ki, qəzalı vəziyyətdədir. Üç min. Ondan
da çox ola bilər. Çünki araşdırmalar indi hələ ki, davam edir. Üç min evi tikmək böyük işdir, özü də qısa
müddət ərzində tikilməlidir ki, insanlar əziyyət çəkməsinlər. Bilirsiniz və yenə də deyirəm, çadırlar
gətirmişik. Mənə Kəmaləddin Heydərov və icra başçısı məlumat verirlər ki, xahiş etmisiniz, çadırlar öz
həyətlərinizdə qoyulsun. İndi biz bunu da edirik. Amma çadırda yaşamaq da çətindir. Qışda da, yayda da
çətindir. Qışda soyuq, yayda isti. Amma başqa yol da yoxdur.
SAKİN: Sizdən çox razıyıq, hörmətli cənab Prezident. İcazə verin, bu camaatın adından, öz
adımdan Sizə, ailənizə dərin minnətdarlığımı bildirim. Bir şüar var bizim Azərbaycanda, ümummilli lider
rəhmətlik Heydər Əliyevin şüarı – “Mən azərbaycanlıyam” Mən də deyirəm: “Biz azərbaycanlıyıq”. Biz
bu siyasəti müdafiə edirik, biz bu siyasətin arxasınca gedirik. Mən Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayıram.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Mən də sizə minnətdaram ki, dözümlülük göstərirsiniz.
Bu, doğrudan da böyük fəlakətdir, böyük bəladır. Ancaq bir şeyi də qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan
bu çətin sınaqdan şərəflə çıxacaqdır. Bütün evləri öz gücümüzə bərpa edəcəyik. Bizim indi imkanlarımız,
gücümüz vardır. Bizim xilasedicilər müxtəlif ölkələrdə baş vermiş zəlzələlərin, yanğınların nəticələrinin
aradan qaldırılmasında iştirak edirlər, başqa ölkələrə kömək göstərirlər. Ancaq bu məsələləri biz özümüz
öz gücümüzə həll edirik.
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İki il bundan əvvəl böyük daşqın baş vermişdi. Bilirsiniz, on minlərlə hektar ərazidə bütün evlər
dağılmışdı, hər tərəfi su basmışdı, təbii fəlakət baş vermişdi. Biz o fəsadların əksər hissəsini artıq aradan
götürdük. Yeni evlər, məktəblər tikildi, əvvəlkindən daha da gözəl. Bax, burada da, bu kəndlərdə də, yəni,
ziyan dəymiş yerlərdə bütün infrastruktur yeniləşəcək, evlər tikiləcək və siz daha da yaxşı, daha da rahat
yaşayacaqsınız.
O ki qaldı mənim fəaliyyətimə, bu, mənim borcumdur. Mən bu borcu yerinə yetirmək üçün bu vəzifəyə
seçilmişəm. Həmişə xalqla birlikdəyəm, birlikdə də olacağam. Yaxşı günlərdə də, ağır günlərdə də. Bir
daha demək istəyirəm ki, bugünkü Azərbaycan dövləti çox böyük potensiala malikdir. Həm dünya
miqyasında, həm bölgədə, regionda mövqelərimiz möhkəmdir. Ölkə daxilində də vəziyyət yaxşıdır. İqtisadi
imkanlarımız, güclü iradəmiz var və bizim siyasətimizin mərkəzində insan dayanır, Azərbaycan vətəndaşı,
adi vətəndaş, bax, sizin kimi. Ona görə əmin ola bilərsiniz ki, yaxın zamanlarda bütün bu məsələlər həll
olunacaqdır.
SAKİN: Yüz faiz əminik.
Prezident İlham ƏLİYEV: Mənim nümayəndələrim buradadırlar. İcra nümayəndələri, icra başçıları
öz vəzifə borclarını yerinə yetirirlər. Sizin bütün problemləriniz həll olunacaqdır. Mənə məlumat verilib ki,
müəyyən xahişlər irəli sürülüb ərzaqla, uşaq yeməkləri ilə, su təchizatı ilə bağlı. İndi burada müəyyən
yerlərdə ictimai mərkəzlər yaradılmalıdır ki, insanlar dincəlsinlər, hamamlar, televizora baxmaq üçün yerlər
düzəldilməlidir. Təhlükəli olduğu üçün elektrik verilişi dayandırılıbdır. Çalışacağıq, maksimum dərəcədə
şərait yaradaq ki, siz bu çətinliyi hiss etməyəsiniz.
SAKİN: Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Çox razıyıq. Təşəkkürlərimizi bildiririk.
Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin HEYDƏROV: Həm də cənab Prezident, demək, əhali ilə
danışdıq, bu tikintilərdə yerli əhali də işə götürüləcək və bu müddət ərzində işləyib pul qazanacaqlar.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, əlbəttə, siz özünüz gərək işləyəsiniz, özünüz üçün evlər
tikməlisiniz. Dövlət buna görə də vəsait verəcəkdir. Çalışın evləri keyfiyyətlə tikin. Mənim indi əsas
istəyim bundan ibarətdir. Düzdür, burada mən yuxarıdan da seyr edirdim, bu evlər yaxşı tikilib, yəni,
möhkəm tikilib, daş evlərdir. Bizdə bəzi yerlərdə evlər keyfiyyətsiz, çiy kərpicdən tikilir. Sizin evlər daş
evlərdir, amma təkan çox güclü olub ki, dözməyib. Odur ki, bu dəfə bundan daha da keyfiyyətli tikin. Daha
da keyfiyyətli tikin ki, gələcəkdə heç bir ağır hadisə baş verməsin.
SAKİN: Allah qismət etsin, işlər qaydasına düşəndən sonra bir də gələrsiniz, bir də görüşərik,
inşallah.
Prezident İlham ƏLİYEV: Əlbəttə, mütləq gələcəyəm. Gələcəyəm, yoxlayacağam, yeni evlərə
köçməyinizi bir yerdə qeyd edəcəyik.
SAKİNLƏR: İnşallah, sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun. Çox minnətdarıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Tikiləndə yenə də görüşəcəyik. Onda sizin əhval-ruhiyyəniz yaxşı
olacaqdır. Görəcəksiniz, yeni evlər indiki evlərdən daha keyfiyyətli, daha geniş, daha da rahat olacaqdır.
Siz də bütün ölçüləri götürün. Yəni, indi söküləcək evlərin ölçülərini, neçə otaqdan ibarətdir, neçə
kvadratmetrdir, ondan daha da böyük evlər tikək.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun. Çox razıyıq. İnanırıq. Biz həmişə inanmışıq Sizə.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bütün qeydiyyat işləri dəqiqliklə aparılmalıdır.
Kəmaləddin HEYDƏROV: Artıq başlayıbdır, onlar indi özləri də icra nümayəndələri ilə bərabər
bizim komissiyalarla işləyirlər. Yeni evlər tapşırığınıza uyğun tikiləcəkdir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Siz müəyyən müddətdən sonra o evlərin layihələrini də bəlkə burada
təqdim edəsiniz ki, insanlar görsünlər evləri necə olacaqdır.
SAKİN: Cənab Prezident, bir xahişimiz var, bizim uşaq bağçamız yoxdur, onu da nəzərə alsınlar.
Prezident İlham ƏLİYEV: O mütləq olacaqdır. Uşaq bağçaları da dağılıb. Neçə uşaq bağçası dağılıb?
Zaqatala Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mübariz ƏHMƏDZADƏ: Burada məktəb bütün dağılıb köhnə məktəb də, təzə məktəb də. Uşaq bağçası burada primitiv bir binada idi.
SAKİN: Uşaq bağçası yoxdur, heç olmayıb. Uşaqlarımız məktəbə gedəndə əziyyət çəkirlər.
Prezident İlham ƏLİYEV: Olmayıb, indi olacaqdır.
Mübariz ƏHMƏDZADƏ: Mamrux kəndində keçən il təzə tikilib istifadəyə verildi. Burada da bu
il nəzərdə tutmuşduq. Belə bir fəlakət oldu. Hər şey qaydasında olacaqdır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Burada məktəb neçə nəfərlik idi? Köhnə məktəb idi?
Mübariz ƏHMƏDZADƏ: Bəli, köhnə idi. Yeni korpus tikilmişdi, 400 nəfərlik idi. Hər ikisi
dağılıbdır.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Kəndin əhalisi nə qədərdir?
Mübariz ƏHMƏDZADƏ: 1696 nəfərdir, 645 təsərrüfatdır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Məktəbi 600 nəfərlik tikin. Biz yaxşı, gözəl məktəblər tikirik. Minlərlə
məktəb tikilib. Uşaq bağçası da məktəbin yanında, bəlkə də bir ərazidə. Ona indi özünüz baxın. Onların
layihələrini hazırlayın və sonra kəndlərdə bir yerdə düzün ki, insanlar görsünlər. Evlər tikiləndə
vətəndaşların xahişləri də nəzərə alınmalıdır. İndiki ölçüləri, əlbəttə ki, müəyyənləşdirin. Demişəm, yeni
ölçülər indiki ölçülərdən çox olmalıdır. Ancaq evlərin daxili planlaşdırılmasını insanların xahişi ilə etmək
olar. Sağ olun. Sizə cansağlığı arzulayıram. Əminəm ki, yaxın zamanlarda yenə də görüşəcəyik.
SAKİNLƏR: İnşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.
XXX
Sonra dövlətimizin başçısı zəlzələnin episentrində yerləşən Qax rayonunun Güllük kəndinə gəldi.
“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin sədri Əhməd Əhmədzadə zəlzələ nəticəsində bu rayonda baş
verən dağıntılar və həyata keçirilən tədbirlər barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi.
Güllük kənd sakini Abdulla Məmmədovun zəlzələdən zərər çəkmiş evinə baxan Prezident İlham ƏLİYEV
dedi:
- Təbii fəlakət baş verib. Fəlakətin nəticələri aradan qaldırılacaqdır, sizin üçün daha da gözəl evlər
tikiləcəkdir. İlk növbədə, sizin qəzalı vəziyyətdə olan evləriniz sökülməlidir və onların yerində yeni evlər
tikilməlidir. Mən göstəriş vermişəm, bütün evlər Azərbaycanın dövlət büdcəsi hesabına yenidən
tikiləcəkdir. Siz narahat olmayın. Bu məsələ mənim nəzarətimdədir. Bütün göstərişlər verilib. Sabahdan
başlayaraq bütün kəndlərdə ilk növbədə təhlil və söküntü işləri aparılacaqdır.
Evlərin ölçüləri müəyyən ediləcəkdir və yeni evlər elə həmin bu evlərin yerində tikilməlidir. İndiki
evlərdən daha da böyük evlər olacaqdır. Bütün xərcini də Azərbaycan dövləti öz üzərinə götürür.
SAKİN: Çox sağ olun, Allah Sizi qorusun, bilirik ki, bizi darda qoymayacaqsınız.
Prezident İlham ƏLİYEV: Heç narahat olmayın. Məktəb də tikiləcəkdir. Yəqin buradakı məktəb
də dağılıbdır.
Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Musa ŞƏKİLİYEV: Müxtəlif dərəcədə xəsarət alan 30-a
yaxın sosial obyekt vardır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Rayonda?
Musa ŞƏKİLİYEV: Bəli, həmin 16 kənddə. Üç məktəbin binasında divarlar uçulmuşdur.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu kənddə məktəb var?
Musa ŞƏKİLİYEV: Bəli, onda da çatlar vardır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu kənddə əhali nə qədərdir?
Musa ŞƏKİLİYEV: Burada 2400 əhali, 576 ev vardır.
Prezident İlham ƏLİYEV: Böyük kənddir. Görəcəksiniz, bir neçəaydan sonra tikiləcək evlər necə
gözəl olacaqdır.
SAKİN: Allah Sizə cansağlığı versin. Allah Sizi başımızın üstündən əskik etməsin.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bizim dövlətimiz güclü dövlətdir. İnsanlara da böyük qayğı vardır. Siz
də görəcəksiniz ki, necə gözəl evlər tikiləcəkdir. Gözlərinizə inanmayacaqsınız. Göstəriş vermişəm artıq,
yaxın vaxtlarda layihələr hər kənddə göstəriləcəkdir, insanlar da görsünlər ki, onlar necə gözəl evlərdə
yaşayacaqlar. Yeni evlərin tikintisində siz özünüzdə iştirak edəcəksiniz, eyni zamanda, özünüz tikəcəksiniz.
Dövlət isə sizə maaş şəklində əlavə vəsait verəcəkdir.
Kəmaləddin HEYDƏROV: Təmirdə, tikintidə işləyənlərə pul veriləcəkdir.
Prezident İlham ƏLİYEV: Evlər yəqin ki, daşdan tikiləcəkdir.
Kəmaləddin HEYDƏROV: Daşdan tikiləcəkdir, bəli.
Prezident İlham ƏLİYEV: Mən görürəm, bax, bu evlər kərpicdəndir.
Kəmaləddin HEYDƏROV: Kərpicdir, bir də çay daşlarıdır, cənab Prezident.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu, keyfiyyətsiz tikilib. Elədir?
SAKİN: O vaxt.
Prezident İlham ƏLİYEV: O vaxt - 40 il bundan əvvəl, özü də keyfiyyətsiz. Amma indi evlər
daşdan tikiləcək və keyfiyyətli olacaqdır.
SAKİN (qadın): Hamısına xeyirli olsun. Allah canınızı sağ etsin. Nə anam var, nə də atam. Heç
kimim yoxdur.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Dövlət vardır. Dövlət də bütün məsələləri həll edəcəkdir.
SAKİN: Dövlət güclü dövlətdir. Allah Prezidentimizin canını sağ etsin.
Prezident İlham ƏLİYEV: Heç kim Azərbaycanda sahibsiz qala bilməz. Təbii fəlakət baş veribdir.
Xoşbəxtlikdən heç bir itki yoxdur. Ev nədir ki, evi biz tikəcəyik.
SAKİN: Can sağlığı olsun.
XXX
Prezident İlham Əliyev Güllük kənd sakinləri ilə də görüşdü. Kəndin sakinləri adından ağsaqqal
Fazil MUSAYEV dövlətimizin başçısını salamlayaraq dedi:
- İcazə verin, Sizi, bir ziyalı, ağsaqqal kimi, Güllük kənd camaatı adından salamlayım və Sizə “Xoş
gəlmisiniz!” deyim.
Cənab Prezident, biz çox istərdik ki, Siz bizim xoş günlərimizdə iştirak edəsiniz. Təəssüf ki,
kəndimizdə böyük təbii fəlakət baş verib. Siz çətin günümüzdə bizimlə görüşə gəlmisiniz. Bu, bizi çox
ruhlandırıb. Sizinlə görüşə çox şadıq. Biz əminik ki, Sizin müdrik siyasətinizlə, köməyinizlə
problemlərimiz həllini tapacaqdır. Biz Sizin iradənizə, qətiyyətinizə əminik. İnşallah biz elliklə, Sizin
köməyinizlə bu çətin vəziyyətdən çıxacağıq.
Cənab Prezident, zəlzələnin episentri bizim ərazimizdə olduğu üçün kəndimizdə daha çox
dağıntılar vardır. Demək olar ki, kəndin binalarının 95 faizi ya dağılıb, ya da qəzalı vəziyyətə düşüb. Ona
görə də Sizdən xahiş edirik ki, bizə kömək edəsiniz. Biz Sizə inanırıq, Sizin siyasətinizi bəyənirik, təbliğ
edirik və daim Sizin arxanızda durmuşuq. Biz Sizə, Sizin müdrikliyinizə inanırıq. Bilirik ki, bu işin
öhdəsindən gəlməyə bizə kömək edəcəksiniz. Xalqımız, camaatımız yeni binalarda yaşayacaq, övladlarını
əmin-arxayın böyüdəcəklər. Sizə çox təşəkkür edirəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Mən əminəm ki, yaxın aylarda biz xoş günlərdə də
görüşəcəyik. Çünki müvafiq göstərişlər verilmişdir ki, bütün evlər qısa müddət ərzində yenidən tikilsin.
Təbii fəlakətdir. Çox güclü zəlzələ baş vermişdir. Dediyiniz kimi, episentr də sizin kəndinizə, bu
əraziyə düşüb. Əsas dağıntılar Zaqatala, Qax və qismən Balakən rayonlarındadır. Evlər uçulub, dağılıb,
qəzalı vəziyyətdədir. Məktəblər, uşaq bağçaları dağılıb. Bütün sosial obyektlər dağılıb. Yəni, böyük
fəlakətdir. Mənə verilən son məlumata görə, üç minə qədər ev yenidən tikilməlidir. Amma çox güman ki,
ondan da artıq olacaqdır. Çünki hələ hesablamalar aparılır, komissiya işləyir. Ancaq onu deyə bilərəm ki,
bütün qəzalı vəziyyətdə və uçulmuş, dağılmış evlər bərpa ediləcəkdir. Harada ki, bu, mümkün deyil, - əksər
hallarda bu mümkün deyil, - yeni evlər tikiləcəkdir.
Evlər tikiləndə sizin istəyiniz nəzərə alınacaqdır. Mən göstəriş vermişəm ki, bütün evlərin ölçüləri
götürülsün. Bu ölçülər evlərin sahiblərinin iştirakı ilə təsdiqlənsin ki, siz də biləsiniz, dövlət də bilsin, evin
ölçüləri nə qədərdir. Yeni tikiləcək evlər indiki evlərdən daha da böyük olmalıdır. Bu göstərişi də mən
vermişəm.
SAKİN: Çox sağ olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bütün evlər dövlət hesabına tikiləcəkdir. Bu məqsədlərə çatmaq üçün
dünən mənim göstərişimlə ilkin ödəmələr artıq ayrıldı. 20 milyon manat vəsait ayrıldı. Siz yəqin ki,
eşitmisiniz. Ancaq bundan sonra da ayrılacaqdır. Çünki dağıntılar həddindən artıq çoxdur.
Bizim dövlətimizin gücü kifayət qədərdir. Bizim siyasətimizin mərkəzində insan amili dayanır.
Ona görə, mən şübhə etmirəm və xahiş edirəm, siz də şübhə etməyəsiniz ki, bütün evlər tikiləcəkdir,
indikindən daha da gözəl, daha da yaxşı.
SAKİNLƏR: İnşallah!
Prezident İlham ƏLİYEV: Bax, indi bu evin yiyəsi mənə deyir ki, 1972-ci ildə tikilib, özü də o vaxt
texnologiyalar indiki kimi deyildi. Deyə bilmərəm ki, çox keyfiyyətlə tikilib. Amma yeni tikiləcək evlər ən
müasir texnologiyalara cavab verəcək, keyfiyyətli tikiləcək, rahat, işıqlı və gözəl olacaqdır. Biz bunu qısa
müddət ərzində etməliyik. Bütün qüvvələr səfərbər olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, digər qurumlar
işləyir. Ərzaqla təchizat təmin ediləcəkdir. İctimai yerlər müəyyən edilməlidir. Müvəqqəti olaraq çadırlarda
yaşamaq məcburiyyətindəsiniz. Düzdür, bu, ağırdır, amma başqa yol yoxdur. Çalışacağıq ki, bu məsələlər
tezliklə öz həllini tapsın.
İlk növbədə, əlbəttə, seysmoloji vəziyyətə nəzarət edilməlidir. Çünki istisna edilmir ki, yeni
təkanlar da olsun. Onu heç kim indi deyə bilməz. Amma vaxt itirmədən qəzalı vəziyyətdə olan bütün evlər
sökülməlidir. Onların yerləri təmizlənməlidir və tikinti materialları gətirilməlidir, artıq yoldadır. Texnika
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gəlib və şərait, seysmoloji vəziyyət imkan verən kimi, biz dərhal tikintiyə başlayacağıq. Tikintilərdə kənd
əhalisi iştirak etməlidir, işləməlidir. Dövlət də vəsait ayıracaqdır. Yəni, siz dövlət hesabına özünüz üçün
evlər tikəcəksiniz, üstəlik dövlət buna görə sizə vəsait də verəcəkdir. Bax, bizim yanaşmamız bundan
ibarətdir.
SAKİNLƏR: Sağ olun. Çox sağ olun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Biz bunu edəcəyik. Siz mənə inanırsınız.
SAKİNLƏR: İnanırıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Mən heç vaxt reallaşması mümkün olmayan vədlər verməmişəm.
Verdiyim bütün vədlər artıqlaması ilə icra edilib. Son 9 ilin təcrübəsi bunu göstərir. Bütün bu zonada olan
kəndlərdə evlər yenidən tikiləcəkdir. Ancaq bu, böyük bir işdir. Çünki üç minə qədər, - bəlkə də ondan da
çox olacaqdır, - ev qəzalı və dağılmış vəziyyətdir. Üç min, ya dörd min evi, onlarla məktəbi, uşaq bağçasını,
tibb məntəqəsini tikmək böyük işdir. Amma biz bu işin öhdəsindən gələcəyik. Siz buna əmin ola bilərsiniz.
Yeni tikilən evlərin açılışında da bir yerdə sizinlə olacağam.
SAKİNLƏR: İnşallah Allah Sizdən razı olsun. Çox sağ olun.
SAKİN: Cənab Prezident! Siz ulu öndərimiz Heydər Əliyevin dühasından bəhrələnən bir
şəxsiyyətsiniz. Siz onun oğlusunuz. Heydər Əliyevin siyasətini də Siz davam etdirirsiniz. Xalqın inamı ona
görə Sizə daha çoxdur. Xalq bilir ki, Prezidentimiz bizim arxamızdadır, biz də Prezidentin arxasındayıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Ümumiyyətlə, Zaqatala, Qax və ətraf rayonların sosial-iqtisadi inkişafı
sürətlə gedir. Bu gün mən buraya təyyarə ilə gəlmişəm. Zaqatala aeroportuna gəlmişəm. Bu aeroportu biz
yaratdıq, biz tikdik. Zaqatala şəhəri də gözəlləşir. Qax şəhəri çox gözəl, müasir şəhər olubdur. Siz
görürsünüz, Qaxın əvvəlki vəziyyəti necə idi, indiki vəziyyəti necədir?!
Mən bir neçə ay bundan əvvəl Qaxda olmuşam. Gözəl işlər görülübdür, yeni binalar tikilir. Qaxın
içməli su, kanalizasiya layihələri icra edilir. Köhnə bazar layihəsi yaradılmışdır. O da nadir memarlıq
abidəsidir. Yəni, həm infrastruktur, həm abadlıq işləri bütün rayon mərkəzlərində gedir. O ki qaldı kəndlərə,
kəndlərə də diqqət göstərilir və bundan sonra da göstəriləcəkdir. Təbii fəlakətlər baş verə bilər. Heç kim
bundan sığortalı deyildir. Əsas məsələ ondadır ki, bu sınaqdan dövlətlər necə çıxır.
SAKİNLƏR: Dəyanətlə çıxdıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Biz bütün dövrlərdə sınaqdan şərəflə çıxmışıq. Öz hesabımıza çıxmışıq.
Bu dəfə də öz hesabımıza çıxacağıq. Qısa müddət ərzində. Görəcəksiniz ki, siz bu evlərdən qat-qat gözəl,
yaraşıqlı və keyfiyyətli evlərdə yaşayacaqsınız.
SAKİNLƏR: İnşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Biz Sizə inanırıq və ümid edirik. Allah Sizi
qorusun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun.
XXX
Daha sonra Zaqatala rayonunda zəlzələ ilə bağlı yaradılan qərargahda Prezident İlham Əliyevin
sədrliyi ilə müşavirə keçirildi.
Dövlətimizin başçısı müşavirədə çıxış etdi.
Prezident İlham Əliyevin
çıxışı
- İki gün əvvəl Zaqatala, Qax, Balakən rayonlarında güclü zəlzələ baş vermişdir. Zəlzələ
nəticəsində böyük dağıntılar olmuşdur. İlkin məlumata görə, dağılmış evlər yüzlərlə hesablanırdı. Son
məlumata görə, 3 minə qədər fərdi ev dağılmış, yaxud da ki, qəzalı vəziyyətə düşmüşdür. Bir sözlə, qəzalı
vəziyyətdə olan evlərdə də yaşamaq mümkün deyildir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi dərhal təbii fəlakətlə bağlı fəaliyyətə başlamışdır, qərargah
yaradılmışdır, vəziyyət təhlil edilmişdir, insanlar təhlükəsiz yerlərə köçürülmüşlər. Xoşbəxtlikdən heç bir
insan itkisi olmamışdır. Dərhal bölgəyə çadırlar gətirilmiş və quraşdırılmışdır. İnsanlar müvəqqəti olaraq
çadırlarda və qohumlarının evlərində yerləşdirilmişlər. Yüzlərlə sosial obyekt, iyirmidən çox məktəb, uşaq
bağçaları, tibb məntəqələri sıradan çıxmışdır. Bir sözlə, bu, çox böyük və dəhşətli təbii fəlakətdir.
Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir və bütün təbii fəlakətlərin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün
bizdə kifayət qədər imkanlar vardır. Hazırda səfərbərlik işləri demək olar ki, yekunlaşmışdır. Ağır texnika
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gətirilmişdir, əlavə çadırlar gətirilir. İnsanların müvəqqəti məskunlaşması üçün bütün lazımi tədbirlər
görülür. Ancaq o da həqiqətdir ki, çadırlarda yaşamaq çox ağırdır, çətindir. Biz çalışmalıyıq ki, qısa müddət
ərzində bu vəziyyətdən şərəflə çıxaq.
İlk növbədə, təhlil işləri davam etdirilməlidir. Çünki hələ ki, bizdə tam məlumat yoxdur. Qəzalı
vəziyyətdə olan evlərin sayı getdikcə artmaqdadIr və beləliklə, gələn günlərdə də təhlil işləri aparılmalıdır.
Dağılmış və qəzalı vəziyyətə düşmüş evlərin dəqiq ölçüləri müəyyən edilməlidir. Bu məsələlər ev sahibləri
ilə birlikdə təhlil edilməlidir. Yəni, söküləcək hər bir evin dəqiq ölçüləri müəyyən edilməlidir. Söküləcək
evlərin yerində yeni evlər tikiləcəkdir. Evlərin layihələri, - mən artıq göstəriş vermişəm, - insanlara da
təqdim edilməlidir. Tikiləcək evlər dağılmış evlərdən daha geniş, daha da böyük olmalıdır. Vətəndaşların
arzuları da tikiləcək evlərdə öz əksini tapmalıdır.
Bütün dağılmış və qəzalı vəziyyətdə olan məktəblər yeni tədris ilinə qədər yenidən tikilməlidir. Bu,
çox böyük işdir, böyük maliyyə vəsaiti və texniki imkanlar tələb edən məsələdir. Ancaq biz çalışmalıyıq
ki, bütün bu məsələlər maksimum qısa müddət ərzində həllini tapsın.
Bununla paralel olaraq, seysmoloji vəziyyətə daim nəzarət olunmalıdır. Çünki bildiyiniz kimi, bir
neçə təkan olmuşdur və yenə də deyirəm, xoşbəxtlikdən birinci təkan o qədər güclü olmamışdır. İnsanlar
evləri tərk etmişlər, ondan sonrakı təkanlar əsas dağıntılara səbəb olmuşdur və istisna edilmir ki, təkanlar
bundan sonra da baş versin. Ona görə seysmoloji vəziyyətə tam nəzarət edilməlidir. Yəni tikinti-bərpa
işlərinə ancaq seysmoloji vəziyyət tam sabitləşdikdən sonra başlanılmalıdır.
Müvəqqəti məskunlaşma yerlərində bütün məişət məsələləri öz həllini tapmalıdır. Mənə verilən
məlumata görə, artıq bu istiqamətdə böyük işlər görülmüşdür. İnsanların xahişlərini nəzərə alaraq, çadırlar
hər bir vətəndaşın həyətində quraşdırılır. Biz bu arzuları da yerinə yetiririk, baxmayaraq ki, əlbəttə, işin
daha da səmərəli və tezliklə görülməsi üçün çadırların bir yerdə quraşdırılması məqsədəmüvafiq olardı.
Ancaq biz insanların istəklərini nəzərə alaraq hər bir həyətdə çadırları qururuq. İçməli su, elektrik
məsələləri də öz həllini tapmalıdır. İctimai yerlər artıq müəyyən edilib, səyyar hamamlar, ərzaq
məntəqələri, yeməkxanalar və tibb məntəqələri quraşdırılır və quraşdırılmalıdır. Yəni, bütün müvafiq
qurumlar öz vəzifə borclarını yerinə yetirirlər və elə etməliyik ki, insanların əziyyətini minimum səviyyəyə
endirək. Nə qədər mümkünsə insanların müvəqqəti məskunlaşma yerlərində gözəl şərait yaradaq ki, onlar
az əziyyət çəksinlər.
Təmir-bərpa işləri şübhəsiz ki, keyfiyyətlə aparılmalıdır. Dağılan evlərin böyük əksəriyyəti
onilliklər bundan əvvəl tikilmiş evlərdir. Keyfiyyətsiz materiallardan istifadə olunmuşdur və texnoloji
qaydalara riayət edilməmişdir. Yeni tikiləcək evlər qeyd etdiyim kimi, həm dağılmış evlərdən daha da
böyük olmalıdır və həm də şübhəsiz ki, keyfiyyətli olmalıdır. Bütün texnoloji qaydalar tətbiq edilməlidir
ki, insanlar bu evlərdə rahat yaşasınlar.
Azərbaycan dövləti təbii fəlakətin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün bütün imkanlarını səfərbər
edib. Dünən mənim göstərişimlə bu məqsədlər üçün 20 milyon manat vəsait ayrılıbdır. Ancaq real vəziyyət,
yəni, yeni məlumatlar göstərir ki, bu vəsait bizə kifayət etməyəcəkdir. Biz növbəti mərhələdə əlavə vəsaitin
ayrılmasına da baxmalıyıq. Dövlət büdcəsində və ehtiyat fondlarında vəsait var və biz bu vəsaitdən istifadə
edib bütün məsələləri tezliklə həll etməliyik. Bizi çox böyük işlər gözləyir. Üç minə qədər evin tikintisi çox
böyük maliyyə vəsaiti tələb edəcəkdir və texniki məsələlər öz həllini tapmalıdır. Biz çalışmalıyıq ki, bütün
evləri qısa müddət ərzində bərpa edək ki, insanlar az əziyyət çəksinlər. Bütün müvafiq qurumlar, yerli icra
orqanları burada əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərməlidir. Bu məqsədlə qərargah yaradılıbdır və biz bütün
işləri ardıcıllıqla və keyfiyyətlə görməliyik.
Bizim siyasətimizin mərkəzində insan amili dayanır. Bizim siyasətimiz sosialyönümlüdür və
Azərbaycanda aparılan islahatlar, ilk növbədə, insanların rahat yaşamasına yönəldilibdir. Əlbəttə, ağır
vəziyyətə düşmüş vətəndaşlarımızın problemlərinin həlli bizim üçün həmişə olduğu kimi, prioritetdir.
Bizim dövlət güclü dövlətdir, biz istənilən sınaqdan şərəflə çıxa bilirik və təcrübə də bunu göstərmişdir. İki
il bundan əvvəl baş vermiş daşqınlar nəticəsində minlərlə ev dağılmışdı. O evlər yenidən quruldu, yeni
qəsəbələr tikildi, kəndlər bərpa edildi, məktəblər inşa olundu, yollar çəkildi. Yəni, təcrübəmiz var,
xilasedicilərimiz başqa ölkələrdə xilasetmə missiyalarında uğurla fəaliyyət göstərirlər. Xilasedicilərimiz
həm yanğınların, zəlzələlərin və digər təbii fəlakətlərin fəsadlarının aradan qaldırılmasında artıq çox böyük
peşəkarlıq nümayiş etdiriblər. Öz problemlərimizi biz özümüz həll edəcəyik. Bizdə kifayət qədər imkanlar,
çadırlar, səyyar mətbəxlər vardır. Yenə də deyirəm, məsələnin hərtərəfli həlli üçün təhlil, söküntü, tikintibərpa işləri, eyni zamanda, insanların normal yaşamasını təmin etmək üçün bütün məsələlər öz həllini
tapmalıdır və əminəm ki, tapacaqdır.
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Sonra fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin HEYDƏROV vəziyyətlə bağlı məlumat verərək dedi:
- Çox sağ olun, möhtərəm cənab Prezident. Mayın 7-də Zaqatala, Qax və Balakən rayonlarının
ərazisində güclü zəlzələ baş vermişdir. Zəlzələnin episentri 9-11 kilometr dərinlikdə, gücü isə 7 bal
olmuşdur. Saat 9.40-da baş vermiş ilkin zəlzələ 5,3 bal gücündə hiss olunmuşdur. Ondan sonra saat 19.22də baş verən zəlzələ isə dağıdıcı olmuşdur. Kəndlərdə əsas dağıntılara bu zəlzələ səbəb olmuşdur. Bu
zəlzələlərin arasında təxminən 500-ə qədər yeraltı təkan qeydə alınmışdır. Xırdalı, böyüklü zəlzələlər
haqqında icazə versəydiniz mənim çıxışımdan sonra Milli Seysmoloji Mərkəzin direktoru məruzə edərdi.
Mən isə gördüyümüz işlər haqqında məlumat verim.
Zəlzələ baş verən anda Sizin mənə tapşırığınızdan dərhal sonra bütün rəhbər heyət Zaqatalaya
gəlmişdir. O cümlədən min nəfər yaxın şəxsi heyət bu gün müxtəlif qərargahlarda, kəndlərdə fəaliyyət
göstərir. Bizim ilkin işimiz əhali arasında tələfatın olub-olmamasını və zədələnənləri araşdırmaq idi. Məlum
oldu ki, heç bir insan həlak olmamışdır. Amma yüngül zədələrlə qurtulanlar olmuşdur ki, onlara da tibbi
xidmət göstərilmişdir və bu gün onların vəziyyətləri yaxşıdır. Birinci və ikinci dağıdıcı zəlzələdən sonra
işləyən komissiyaların rəyləri artıq əlimizdədir. Zaqatala rayonu üzrə uçulmuş evlərin sayı 274, qəzalı
evlərin sayı 2052 – cəmi 2326 ev. Balakən rayonunda uçulmuş ev qeydə alınmamışdır, qəzalı evlərin sayı
35-dir. Qax rayonu üzrə 250 uçulmuş ev var və 150 ev qəzalı vəziyyətdədir – cəmi 400 ev. Bu rayonlar
üzrə uçulmuş evlərin sayı 524, qəzalı evlərin sayı 2237 və bütün bunların hamısının cəmi, bu saata olan
məlumata görə 2761-dir.
Sosial obyektlərlə bağlı – bütün bu üç rayonda 74 məktəb, ciddi zərər çəkmişdir, bunların hamısı
yenidən tikilməlidir. Həmçinin 48 uşaq bağçası, 2 lisey, 40 inzibati bina, 9 tibb məntəqəsi, 4 məscid – cəmi
177 sosial obyekt uçulmuş və ya qəzalı vəziyyətdədir.
Möhtərəm cənab Prezident! Sizin tapşırığınıza əsasən əhali arasında icra hakimiyyətlərinin
başçıları ilə bərabər ilkin olaraq danışıqlar, söhbətlər aparılmışdır. Çünki əhali ilk gün və bu gün də daxil
olmaqla təbii fəlakətdən açıq desək, bir balaca qorxuya düşmüşlər. Bu da təbiidir və apardığımız işin
nəticəsində, tapşırıqlarınızı onlara çatdırandan sonra əhalidə nisbətən sakitlik yaranmışdır və onlar bu qəza
ilə bağlı öz xahişlərini söyləmişlər.
Dünən Sizin verdiyiniz tapşırığa görə mən şəxsən bir neçə böyük qəsəbədə olmuşam və onlara
evlərin tikilməsindən başqa, ərzaq və digər xidmət göstərilməsi haqqında məlumat vermişəm ki, bu da əhali
tərəfindən müsbət qarşılanmışdır. İcazə versəniz məruzə edərdim ki, artıq buraya gətiriləcək, gətirilən və
yolda olan 2600 çadır vardır. Biz ilk günlərdə qəzalı evlərə yaxınlaşmamaları üçün əhalini böyük çadırlarda
yerləşdirmişdik.
O günə, yəni dünənədək imkan daxilində hərənin həyətində öz ailə tərkibinin sayına görə çadırlar
paylanmışdır. Bu gün, sabah, ola bilsin ki, birisi gün günortaya qədər hər bir ev fərdi çadırla təmin
olunacaqdır. Bundan əlavə, əhaliyə un, şəkər, yağ, uşaq yeməkləri, çay, yuyucu toz, sabun, uşaq üçün
gündəlik paltarlar paylanmışdır. Əhali gündəlik qaz balonları xahiş etmişdirlər ki, həyətlərində yeməklərini
bişirsinlər və onları da biz bu gün və sabah ərzində təmin edib əhaliyə təqdim edəcəyik.
Ümumiyyətlə tikinti ilə bağlı dünən Sabirabad və Saatlı rayonlarında inşaatda təcrübəsi olan
şirkətlərin və digər şirkətlərin rəhbərləri buraya dəvət olunmuşdular. Onların arasında iş bölgüsü
aparılmışdır. Onlar hansı kənddə böyük işlər aparılacaqdır, orada bizim qurduğumuz qərargahla təmasda
olacaqlar. Amma Siz bu gün əlavə tapşırıqlar verdiniz ki, o evlər indiki evlərdən daha böyük, daha gözəl
olmalıdır və layihələr fərdi surətdə hər bir evin sahibləri ilə razılaşdırılmalıdır. Yəni, onlara göstərilməlidir
ki, onlar necədir. Bu gün Siz camaatla söhbətinizdə də vurğuladınız ki, o tikintilərdə iştirak edəcək işçi
qüvvələrinin çoxu elə kənddə yaşayan insanlar olacaqdır. Bu da onlara əlavə pul qazanmalarına kömək
edəcəkdir.
Artıq dünəndən başlayaraq ağır texnikalar kəndlərə paylanmışdır və ardı gəlir. Divarları tikmək
üçün sement və digər inşaat materialları paylanır. Bilirsiniz ki, çoxlu divar uçubdur. Onlara bizim müəyyən
etdiyimiz tikinti şirkətləri qarışmayacaqlar. Onlara biz sement və digər materiallar verəcəyik ki, öz
divarlarını özləri bərpa etsinlər.
İçməli su, məhəllələrdə müvəqqəti hamamlar, səyyar mətbəxlər məsələsi həll olunur. Tibbi xidmət
göstərmək üçün həm Səhiyyə Nazirliyinin qurumları və əgər başqa yerlərdə tələb olunacaqsa, bizim tibb
xidmətinin əməkdaşları onlara tibb xidmət göstərəcəklər. Camaata nə lazımsa hamısı ilə təmin olunacaqlar.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Əyləşin. İnsanların narahatlığını əlbəttə ki, başa düşmək olar.
İnsanların gözü qabağında onların evləri uçulub dağılıb. Bu gün həm Zaqatala, həm Qax rayonlarında
vətəndaşlarla görüşlər əsnasında onların nikbinliyi də görünür. Çünki onlar inanırlar ki, Azərbaycan dövləti
əlindən gələni əsirgəməyəcək və onların evləri tezliklə yenidən qurulacaqdır. Mən də qeyd etdim ki, tezliklə
bu məsələyə baxacağıq və yeni evlər əvvəlki evlərdən qat-qat üstün olacaqdır. Bütün parametrlər üzrə həm ölçülərə, həm keyfiyyətə, həm də müasirliyə görə. Biz bu məsələyə baxacağıq və əlbəttə ki, indiki
mərhələdə əsas məsələlərdən biri insanların müvəqqəti yerləşdirilməsidir.
Qeyd etdiyiniz kimi, insanların xahişləri nəzərə alınır. Şübhəsiz, ilk anlarda insanlar stress
keçirmişlər və bu, başadüşüləndir. Hazırda vətəndaşlardan bizə gələn xahişlər artıq yerinə yetirilir,
məsələlərə baxılır, ərzaq təminatı və məişət problemləri ilə bağlı bütün məsələlər mümkün qədər öz həllini
tapmaqdadır.
XXX
Seysmoloji vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seysmoloji
Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban YETİRMİŞLI xəritələr, diaqramlar əsasında məlumat verərək
dedi:
- Çox sağ olun möhtərəm cənab Prezident! Gördüyünüz kimi, bu, güclü zəlzələlər baş verən
ərazidir. Birinci saat 09.40-da olan zəlzələnin episentri, ikinci isə saat 19.15-də olan zəlzələnin episentridir.
Bu ərazi isə ümumiyyətlə ocaq zonasıdır - mütəmadi olaraq qeydə aldığımız, sonradan baş vermiş
afterşokların episentrləridir. Birinci zəlzələ güclü zəlzələdir. Bilirik ki, bu ərazi seysmoaktiv bölgədə
yerləşir, burada tarixən zəlzələlər olub, mən bunu göstərəcəyəm. Ancaq ikincisi ondan da güclü olub və
dağıntılar daha çox yaranıb. Çünki bu ərazidə ümumiyyətlə yanvar ayından aktivlik başlayırdı. Biz bunu
görmüşdük, hiss edirdik.
Burada baş verən zəlzələ təsadüfi deyildir. Sadəcə olaraq, mən onu deyim ki, dünyanın heç bir
ölkəsində zəlzələnin vaxtını, dəqiq gününü demək qeyri-mümkündür. Çünki qısamüddətli proqnoz yoxdur,
nəinki bizim ölkədə, hətta bütün dünyada.
Möhtərəm Prezident, aparılan bu tədqiqatlara görə mən Sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Çünki Siz seysmologiyaya çox diqqət yetirirsiniz. Bu gün Azərbaycanda tədqiqatlar o cihazlarla aparılır ki,
dünyanın ən müasir avadanlığıdır. Bunu təkcə mən demirəm. Yaponiyadan, ABŞ-dan, digər ölkələrdən
gələn alimlər, seysmoloqlar bunu təsdiq edirlər. Təbii ki, bu iş davam edir. Məlumat üçün onu da deyim ki,
bu il ilk dəfə olaraq biz Xəzər dənizinin dibində seysmik stansiyalar quraşdıracağıq. Quru ərazilər
qurtarandan sonra oraya keçəcəyik.
Ekranda göstərilən görüntülər həmin zəlzələlərin mexanizmidir. Biz parametrlər üzrə bunun elmi
araşdırmalarını aparmışıq. Deməli, burada proses necə gedir? Gördüyünüz kimi, bu, təkan nəticəsində
qırılıb düşmə prosesidir. Yəni, gördüyünüz kimi, blokdaxili gedən prosesdə litosferdə böyük bir qırılma
baş verib və onun təsirindən həmin təkanlar yaranıb. Onun 3D modelini qurmuşuq. Yəni ocaqda bu cür
proses - qırılıb düşmə, sıxılma və burada olan parçalanmalar gedib. Bu indi də davam edir. Dediyim kimi,
biz ilin əvvəlindən burada aktivlik müşahidə edirdik. Çünki burada zəif təkanlar özünü göstərir.
Apardığımız digər geofiziki tədqiqatlar da onu göstərirdi ki, burada fəallıq gözlənilir. Bu, ilk baş vermiş
zəlzələnin episentridir.
Bu gördükləriniz isə Azərbaycanda hazırda mövcud olan, fəaliyyət göstərən ən müasir
avadanlıqlar, stansiyalardır. Yəni, bölgələrdə olan stansiyalardır. Bunlar peyk rabitəsi ilə saniyəbəsaniyə
respublikanın hər hansı ərazisində, regionda, eləcə də dünyanın müxtəlif nöqtələrində baş vermiş zəlzələni
Bakıya ötürür, onu biz əyani surətdə monitorda görür, sonradan proqramlar üzrə elmi araşdırmalar aparırıq.
Hər iki zəlzələnin dalğa yazıları, yəni spektr analizini də aparmışıq. Biz bu yolda qruntun rəqsini,
sonradan isə zəlzələ vaxtı binanın rəqsini müəyyən edirik. Biz bunu inşaatçılara veririk ki, həmin ərazidə
hansı bal gücündə zəlzələ ola bilər, necə tikmək lazımdır ki, qruntun rəqsi ilə binanın rəqsi üst-üstə
düşməsin, əks təqdirdə gələcəkdə zəlzələ vaxtı böyük dağıntılar əmələ gətirə bilər. Bu, bizim apardığımız
işlərdir.
Bu isə ikinci zəlzələnin təsviridir, Rixter cədvəli üzrə 5,7 bal gücündə baş verib. Onun dalğaları yerin
səthinə doğru şaquli hərəkət etdiyinə görə də o cür dağıntılar əmələ gəlib. Binalarda əmələ gələn
dağıntıların digər bir səbəbi isə onların keyfiyyətsiz inşaat materiallarından, yəni çay daşlarından
tikilməsidir.
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Bu isə ayın 7-də saat 09.40-dan sonra baş vermiş təkanların zaman üzrə paylanmasıdır. Cənab nazir
qeyd etdiyi kimi, 500-dən çox afterşok olmuşdur. Üstəlik ayrı-ayrı xırda təkanlar vardır. Onlar birdən aşağı
olan təkanlardır. O barədə mən bir-iki kəlmə deyəcəyəm, onun ayrı səbəbləri də vardır. Bu, onu göstərir ki,
proses gedir. Biz burada qruntun saniyədə nə qədər yerdəyişməsini hesablamışıq.
Bu xəritədə mən episentri göstərmək istəyirəm. Göründüyü kimi, bura Mamrux, Çobankol
kəndləridir. Siz oralarda oldunuz, dağıntılara baxdınız. Bunlar isə Gözparaq, Bazar, Qımır, Güllük
kəndləridir. 7,7-dən çox olan episentr buradır. Hesablamalarımıza görə, episentrin uzunluğu 15 kilometrdir.
Bu sahə proses gedən sahədir. Burada 10 kilometr, 9 kilometr, 11 kilometr dərinlik arasında proses gedir.
Proses bu gün də davam edir. Bizim Zaqatalada, Şəkidə, Qəbələdə, İsmayıllıda, dağın o biri tərəfində Xınalıqda, Qubada, Qusarda, Dəvəçidə, Şamaxıda stansiyalar vardır. Buna baxmayaraq, episentrinin
harada olduğu bilinməyən zəif təkanlar da vardır. Buna görə mən əlavə tapşırıq verdim və ABŞ istehsalı
olan yeni mobil rəqəmsal stansiyalar bu zonalarda quraşdırılacaqdır.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Aydındır. Yaxşı, sağ olun. Bu kəndlərin mühafizəsi ilə bağlı tədbirlər
də görülməlidir. Bu təcrübə də bizdə vardır. Daşqın zonasında artıq bu təcrübəni biz tətbiq etmişdik. Burada
da Daxili İşlər Nazirliyi bütün bu məsələlərə baxmalıdır. Hər bir kənddə mühafizə məsələləri yüksək
səviyyədə təşkil edilməlidir.
Daxili işlər naziri Ramil USUBOV: Cənab Prezident, məruzə edirəm ki, hadisədən dərhal sonra
Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə danışaraq buraya məsul əməkdaşlarımız gəliblər. Burada Daxili Qoşunların
böyük bir alayı yerləşir. Yəni, qüvvələr ayrılıbdır və kəndlərdə asayişin qorunması, baş verə biləcək
cinayətlərin qarşısının alınması üçün bütün tədbirlər görülür, tapşırığınıza əsasən bu da axıra qədər davam
etdiriləcəkdir, cənab Prezident!
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox yaxşı. Yerli icra orqanları da öz vəzifə borclarını bilirlər. Daim,
ümumiyyətlə bütün dövrlərdə insanlarla əlaqədə olmaq lazımdır. Hər bir məntəqədə, hər bir kənddə
insanların problemlərini araşdırmaq və həll etmək lazımdır. Xüsusilə belə çətin anlarda vətəndaşlar sizin
qayğınızı daha da çox hiss etməlidirlər. Sizin qəsəbə, kənd nümayəndələri daim bu işlərdə fəal olmalıdırlar.
İndi dövlət qurumları tərəfindən bütün lazımi tədbirlər görülür. Siz də öz tərəfinizdən bütün bu işlərdə fəal
iştirak etməlisiniz. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün sizin bütün imkanlarınız səfərbər olunmalıdır.
Bütün vəzifələr aydındır. Mən şübhə etmirəm ki, biz bu sınaqdan da uğurla və şərəflə çıxacağıq.
Bütün evlər, məktəblər yenidən tikiləcəkdir. İndi fövqəladə hallar naziri deyir ki, 74 məktəb tikilməlidir.
Çox böyük işdir. Çalışmaq lazımdır ki, tədris ilinə qədər biz bunu edək və əlbəttə ki, siz yeni məlumatın
hesablamalarını da təqdim edin. Əlavə vəsait nə qədər və nə vaxt lazım olacaqdır?! İndi ayrılan 20 milyon
manat vəsaitdən artıq istifadə etməyə başlayın. Ancaq əlbəttə ki, bu məqsədlər üçün, yəni, fəsadların aradan
qaldırılması üçün lazım olan vəsait indi ayırdığımızdan qat-qat çox olacaqdır.
Bir daha demək istəyirəm ki, bu, çox güclü təbii fəlakətdir, çox güclü zəlzələdir. Yeddi bal gücündə
zəlzələ çox güclü zəlzələ hesab olunur. Yenə də deyirəm, xoşbəxtlikdən insan itkisi olmamışdır. Biz bütün
imkanlarımızı səfərbər edib tezliklə zəlzələnin fəsadlarını aradan qaldırmalıyıq, yeni evləri tikməliyik.
İnsanlar da bir daha görəcəklər ki, Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir və bizim dövlət siyasətimizin
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır və bizim bu sahədəki siyasətimiz dəyişməz olaraq qalır.
Əminəm ki, zəlzələdən əziyyət çəkmiş bütün kəndlərdə qısa müddət ərzində yeni gözəl evlər, binalar
tikiləcək və insanların güzəranı daha da yaxşı olacaqdır. Sağ olun.
XXX
Zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı görülən tədbirlərlə yerində tanış olan və
müvafiq tapşırıqlarını verən Prezident İlham Əliyev mayın 9-da Bakıya qayıtdı.
AzərTAc
9 may 2012-ci il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın şimal-qərb bölgəsinə səfəri
Zaqatala beynəlxalq hava limanında qarşılanma
(9 sentyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 9-da respublikamızın şimal-qərb
bölgəsinə səfəri çərçivəsində təyyarə ilə Zaqatala rayonuna gəlmişdir.
Fövqəladə hallar naziri, general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov və Zaqatala Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadə cari il mayın 7-də baş vermiş zəlzələnin nəticələrinin aradan
qaldırılması ilə əlaqədar Zaqatalada görülən işlər və rayonda aparılan abadlıq-yenidənqurma tədbirləri
barədə dövlətimizin başçısına ətraflı məlumat verdilər.
AZƏRTAC
2012, 9 sentyabr
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Zaqataladakı 2 nömrəli tam orta məktəb istifadəyə verilmişdir
Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir
(9 sentyabr 2012-ci il)
Sentyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizin şimal-qərb
bölgəsinə səfəri çərçivəsində Zaqatalada 750 şagird yerlik Nizami Hüseynov adına şəhər 2 nömrəli tam orta
məktəbin açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı məktəbin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, 1952–ci ildə inşa edilmiş bu məktəb 500 şagird yerlik olmuşdur. Cari il mayın
7-də baş verən zəlzələ nəticəsində məktəbin binası qəzalı vəziyyətə düşmüşdür. Azərbaycan Prezidentinin
tapşırığına əsasən bu təhsil ocağı yenidən tikilmişdir. Müasir görünüşü ilə diqqəti cəlb edən yeni məktəb
binasında tədrisin keyfiyyətlə aparılması üçün bütün şərait yaradılmışdır. Müasir avadanlıqla və dərs
ləvazimatları ilə təmin edilmiş məktəbin üçmərtəbəli binasının ümumi sahəsi bir hektardır. Burada A, B,
C, D, E tədris blokları fəaliyyət göstərir. Məktəbin həyətində açıq futbol meydançası, mərkəzləşdirilmiş
istilik sistemi yaradılmış, iki su anbarı, transformator quraşdırılmışdır.
Məktəbin binasının birinci mərtəbəsində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin
ölkəmizdə təhsilin inkişafına diqqət və qayğısını əks etdirən fotostend vardır.
Məktəbdə yaradılmış şəraitlə tanışlıq zamanı Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki,
burada 45 sinif otağı, fənn kabinetləri, zəngin kitab fonduna malik kitabxana, akt zalı, şagirdlər üçün
istirahət zalları, 250 nəfərlik yeməkxana, bufet, müəllim otaqları, inzibati və digər otaqlar vardır. Burada,
həmçinin ingilis dili, internetə qoşulmuş kompyuter otaqları, müasir avadanlıqla təmin edilmiş
laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Bu da şagirdlərin bilik və bacarıqlarının daha da genişləndirilməsinə
böyük imkanlar açır. Hazırda məktəbdə təhsil alan 700 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 110 müəllim məşğul
olur. Tədrisin rus dilində aparıldığı məktəbdə ağac, metal üzərində oyma, tikiş emalatxanaları da fəaliyyət
göstərir. Bu da şagirdlərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri ilə yanaşı, peşə sahəsində bilik və
bacarıqlarını artırmalarına imkan yaradır.
Bildirildi ki, məktəbin müasir qurğularla təmin edilmiş idman zalında mini futbol, basketbol və
idmanın digər növləri ilə məşğul olmaq üçün lazımi şərait vardır.
Dövlətimizin başçısı məktəbdə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi, kollektivə yeni tədris ilində
uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2012, 9 sentyabr
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Zaqatalada Bəhmətli kənd tam orta məktəbi binasının təməli qoyulmuşdur
(9 sentyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 9-da Zaqatala rayonunun Bəhmətli kəndində
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa ediləcək şəhid Ələddin Cavadov adına tam orta məktəb üçün
yeni binanın təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
Əvvəlcə dövlətimizin başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdi, önünə gül
dəstəsi qoydu.
Azərbaycan Prezidenti yeni məktəb binasının gələcək görüntülərini əks etdirən stendə və layihə
sxeminə baxdı.
Bildirildi ki, mayın əvvəlində ölkəmizin şimal-qərb bölgəsində baş vermiş zəlzələ nəticəsində
Zaqatalada Ələddin Cavadov adına Bəhmətli kənd orta məktəbi də qəzalı vəziyyətə düşmüşdür. Buna görə
də kənddə yeni məktəb binasının tikintisi qərara alınmışdır. Onun yerində üç korpusdan ibarət, 600 şagird
yerlik üçmərtəbəli müasir tam orta məktəb binası tikiləcəkdir.
Diqqətə çatdırıldı ki, məktəbdə tədris prosesinin yüksək səviyyədə təşkili üçün hər cür şərait
yaradılacaqdır. Təhsil ocağının cari ilin sonunda şagirdlərin ixtiyarına verilməsi nəzərdə tutulur.
Dövlətimizin başçısı məktəbin təməlini qoydu.
Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin yüksək keyfiyyətlə aparılması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.
Daha sonra dövlətimizin başçısı məktəbin pedaqoji kollektivi ilə söhbət etdi.
Məktəbin müəllimləri Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür etdilər.
AZƏRTAC
2012, 9 sentyabr
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İndi Gözbarax kəndinin də uşaq bağçası vardır
(9 sentyabr 2012-ci il)
Sentyabrın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Zaqatala rayonunun Gözbarax kəndində uşaq
bağçasının açılışında iştirak etmişdir.
Azərbaycan Prezidenti uşaq bağçasının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Prezident İlham Əliyev cari il mayın 9-da zəlzələdən zərər çəkmiş Gözbarax kəndində olarkən
sakinlər burada uşaq bağçasının tikilməsini xahiş etmişdilər. Dövlətimizin başçısı bu kənddə uşaq
bağçasının inşası barədə tapşırıq vermişdi. Ümumi sahəsi 1350 kvadratmetr olan bağçada 50 uşağın təlimtərbiyəsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xətti ilə inşa edilmiş bağçada
qazanxana, iki su anbarı tikilmiş, transformator quraşdırılmışdır.
Bağçanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və Azərbaycanın
birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın uşaqlara diqqət və qayğılarını
əks etdirən fotostendlər yaradılmışdır. Burada 21 otaq, o cümlədən yeməkxana, kitabxana, həkim, musiqi
otaqları və digər otaqlar vardır. Bağça iki qrup üzrə fəaliyyət göstərir. Burada iki yaşından altı yaşınadək
olan uşaqlara təhsilin ilkin mərhələsi ilə yanaşı, rus və ingilis dilləri öyrədiləcəkdir. Bunun üçün bağça
lazımi dərs ləvazimatları ilə təchiz olunmuşdur.
Qeyd edildi ki, bağçada uşaqlara rəqs və musiqi dərsləri də keçiriləcəkdir. Bağçada uşaqların
əylənmələri, asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün qış və yay oyun zalları fəaliyyət göstərəcəkdir.
Prezident İlham Əliyev yeməkxanada və mətbəxdə yaradılan şəraitlə tanış oldu.
Bağçanın ətrafında geniş abadlıq işləri görülmüş, uşaqların istirahəti üçün müxtəlif attraksionlar
quraşdırılmışdır.
Görülən işlərdən razılığını bildirən Prezident İlham Əliyev bağçanın kollektivinə uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2012, 9 sentyabr
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Prezident İlham Əliyev Zaqatalanın Gözbarax kənd sakini üçün yeni tikilmiş fərdi evdə olmuşdur
(9 sentyabr 2012-ci il)
Sentyabrın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cari il mayın əvvəlində ölkəmizin şimal-qərb
bölgəsində baş vermiş zəlzələ nəticəsində evi qəzalı vəziyyətə düşən Zaqatala rayonunun Gözbarax kənd
sakini, Qarabağ müharibəsi veteranı Mahir Soltanov üçün yeni inşa edilmiş fərdi evdə olmuşdur.
Mayın 7-də baş vermiş zəlzələ zamanı bu ailənin də evi dağılmışdı. Mayın 9-da Azərbaycan
Prezidenti zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı bölgəyə səfər edərkən bu ailənin üzvləri ilə
də görüşmüşdü.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, evin əvvəlki sahəsi 170 kvadratmetr olmuşdur.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən tikilmiş yeni evin ümumi sahəsi 240 kvadratmetrdir.
Beş otaqdan ibarət ikimərtəbəli ev qısa müddətdə və yüksək keyfiyyətlə tikilmişdir. Lazımi
avadanlıqla təchiz olunmuş, 9 bal gücündə zəlzələyə davamlı yeni evdə dörd nəfərdən ibarət ailənin rahat
yaşaması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Həyətyanı sahəyə hasar çəkilmiş, asfalt salınmışdır. Yeni ev
elektrik enerjisi, təbii qaz və içməli su ilə təmin olunmuşdur.
Burada dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, kənddə qəzalı vəziyyətdə olan evlər qeydiyyata
alınmışdır və müvafiq tədbirlər görülür.
Azərbaycan Prezidenti evdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu, görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi.
Ev sahibi Mahir Soltanov göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıq
etdi.
AZƏRTAC
2012, 9 sentyabr
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Prezident İlham Əliyev Zaqatalada Gözbarax kənd tam orta məktəbinin
açılış mərasimində iştirak etmişdir
(9 sentyabr 2012-ci il)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 9-da Zaqatalada 500 şagird yerlik Gözbarax kənd
tam orta məktəbinin açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı məktəbin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, təhsil ocağında yaradılmış şəraitlə
tanış oldu.
Prezident İlham Əliyev məktəbin əvvəlki və sonrakı görüntülərini əks etdirən stendlərə baxdı.
Məlumat verildi ki, bu ilin mayında Zaqatalada baş vermiş zəlzələ nəticəsində Gözbarax kənd tam orta
məktəbinin binası tamamilə yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Prezidentin göstərişinə əsasən bu il iyunun 12də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xətti ilə məktəb üçün yeni binanın tikintisinə başlanmışdır. Bina yüksək
keyfiyyətlə və müasir tələblər səviyyəsində inşa olunmuşdur.
Məktəbin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə təhsilin
inkişafına diqqət və qayğısını əks etdirən fotostendlər, eləcə də dövlət atributlarına aid xüsusi guşə
yaradılmışdır. Yeni avadanlıq və dərs ləvazimatları ilə təmin edilmiş məktəbdə 36 sinif otağı, fənn
kabinetləri, zəngin ədəbiyyat fonduna malik kitabxana, kompyuter otaqları, akt zalı, şagirdlər üçün istirahət
zalları, 150 nəfərlik yeməkxana, bufet, müəllim otaqları, inzibati və digər otaqlar vardır.
Bildirildi ki, müasir qurğularla təmin edilmiş idman zalında basketbol, mini futbol və idmanın digər
növləri ilə məşğul olmaq üçün lazımi şərait yaradılmışdır. İbtidai hərbi hazırlıq kabinetinin də olduğu təhsil
ocağında biologiya, fizika, kimya fənlərinin əyani vəsaitlərlə öyrənilməsi üçün laboratoriyalar fəaliyyət
göstərəcəkdir. Bununla yanaşı, şagirdlərin asudə vaxtlarının və peşə vərdişlərinin səmərəli təşkili üçün
emalatxanalar yaradılmışdır. Məktəbin binası havalandırma və yanğın həyəcanı sistemləri ilə təchiz
edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev sinif otaqlarında, fənn kabinetlərində, kitabxanada, yeməkxanada və idman zalında
yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
Dövlətimizin başçısı məktəbdə yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi.
XXX
Sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşən Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
-Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Gözəl, yeni məktəbin açılışı münasibətilə Gözbarax kəndinin bütün sakinlərini təbrik edirəm. Gözəl
hadisədir. Heç vaxt bu kənddə belə məktəb olmamışdır. Köhnə məktəbin görüntüləri burada əks olunur.
Doğrudan da bu məktəbin qısa müddət ərzində tikilməsi Azərbaycan dövlətinin nə qədər güclü olduğunu
göstərir.
Biz sizinlə təxminən dörd ay bundan əvvəl görüşmüşdük. Dəhşətli zəlzələ baş verdikdən sonra mən
dərhal buraya gəldim, sizinlə görüşdüm. O günü, o həyəcanı xatırlayıram. O da təbii idi. Çünki bir gündə
insanlar öz evlərini itirmişdilər, dağıntılar həddindən artıq çox idi. Ancaq onu da xatırlayıram ki, sizə
demişdim narahat olmayın, qısa müddət ərzində bütün evlər bərpa ediləcək, daha da gözəl evlər tikiləcəkdir.
Hazırda tanış olduğum bir ev onu göstərir ki, doğrudan da əvvəlki vəziyyətdən daha da gözəl vəziyyət
yaradılmışdır. Dörd ay ərzində bu qədər işin görülməsi doğrudan da böyük hadisədir. Zəlzələ baş verdikdən
sonra görülən bütün işlər, tədbirlər bir məqsədi güdürdü. Məqsəd insanların yaşayış səviyyəsini
yaxşılaşdırmaq, onları düşdüyü ağır vəziyyətdən tezliklə çıxarmaq idi.
Müvəqqəti məskunlaşma yerləri müəyyən edilmişdir, çadırlar gətirilmişdir. Əlbəttə ki, çadırda
yaşamaq çox çətindir. Ancaq başqa çarəmiz yox idi. Əsas məsələ ondan ibarət idi ki, bütün bu bərpa işlərini
biz qısa müddətdə, maksimum tez bir zamanda təşkil edək. Hazırda evlər tikilir, məktəb tikilib. Burada
olarkən sakinlər, eyni zamanda, uşaq bağçasının tikintisi ilə bağlı mənə müraciət etmiş, demişdilər ki,
burada uşaq bağçası olmamışdır. Ancaq xahiş edirik ki, uşaq bağçası da tikilsin. Uşaq bağçası da tikilmişdir.
Zəlzələ doğrudan da böyük bir bəla, böyük bir faciə idi. Xoşbəxtlikdən insan itkisi olmamışdır.
Xilasedicilər çox operativ şəkildə işləmişlər. Qərargah yaradılmışdır. Təmir-bərpa işləri onu göstərir ki, biz
istənilən təbii fəlakət qarşısında sınaqdan da şərəflə çıxa bilərik və çıxmışıq. Əlbəttə ki, təmir-bərpa və
yenidənqurma işləri çox böyük vəsait tələb edir. O vaxt parlamentimiz büdcəyə düzəlişlər etdi, əlavə vəsait
nəzərdə tutuldu və o vəsait hesabına işlər başladı.
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Təkcə Zaqatala rayonunda 3500-dən artıq ev ya dağılmış, ya yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Yəni,
zəlzələnin ən çox zərər verdiyi rayon Zaqataladır. Digər qonşu rayonlarda da dağıntılar var, amma ən böyük
dağıntılar Zaqataladadır. Hazırda üç min evin tikintisi davam edir. Məktəblər tikilir, 36 məktəb yenidən
tikiləcəkdir. Onlardan 21-i Zaqatala rayonundadır.
Zəlzələ, əlbəttə böyük bir sınaq, böyük bir faciə, fəlakət idi. Ancaq, eyni zamanda, zəlzələnin
fəsadlarının aradan qaldırılması nəticəsində daha da gözəl şərait yaradıldı. İndi bu gün baxdığım ev göz
oxşayır. İkimərtəbəli, gözəl arxitektura elementləri ilə seçilən bu ev bu ailənin əvvəlki evindən bəlkə də iki
dəfə genişdir.
Onu qeyd etməliyəm ki, bütün bu işləri biz dövlət hesabına görürük. Müxtəlif bölgələrdə, müxtəlif
ölkələrdə təbii fəlakətlər, daşqınlar, zəlzələlər baş verir. Adətən dövlət, - yəni inkişaf etmiş ölkələrdə, - bu
təmir-bərpa işləri ilə məşğul olmur. İnsanlar özləri, - onların evləri sığortalıdır, - sığorta şirkətlərinə
müraciət edir və kompensasiya yolu ilə öz evlərini bərpa edirlər. Bizdə isə belə deyildir. Bizdə, xüsusilə
kənd yerlərində heç bir ev sığortalanmayıb. Əslində gələcəkdə bu məsələ ilə bağlı da fikirləşməliyik. Bakı
şəhərində artıq bu proses başlamışdır. Bölgələrdə də bunu etmək lazımdır. Ona görə dövlət bütün xərcləri
öz üzərinə götürmüşdür. Yəni bütün binalar, evlər dövlət vəsaiti hesabına tikilir və sakinlərə hədiyyə olaraq
verilir. Bu da Azərbaycan dövlətinin sosialyönümlü siyasətin aparılmasında israrlı olduğunu bir daha
göstərir. Çünki bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır, onun həyatıdır, təhlükəsizliyidir
və rifahıdır. Bu ağır hadisə, bu zəlzələ bir daha göstərdi ki, Azərbaycan istənilən sınaqla üz-üzə qalaraq
bütün sınaqlardan öz gücü hesabına üzüağ çıxacaq və çıxır.
Bütövlükdə Zaqatala rayonunda işlər yaxşı gedir, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı
icra edilir. Həm şəhərdə, həm kəndlərdə böyük quruculuq işləri aparılır. Bu Proqram bizə imkan verəcək
ki, yaxın zamanlarda bütün əsas sosial və iqtisadi məsələlər öz həllini tapsın. Hazırda isə bu kənddə
gördüyüm mənzərə məni sevindirir. Tikinti işləri davam edir, sakinlər bu işlərdə fəal iştirak edirlər. Dörd
ay ərzində belə gözəl məktəbin tikilməsi, evlərin bərpası, yolların çəkilişi doğrudan da Azərbaycan
dövlətinin gücünü və Azərbaycan hakimiyyətinin niyyətini göstərir.
Mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Sizə yeni uğurlar arzulamaq
istəyirəm. Arzu etmək istəyirəm ki, yaxın aylarda bütün bu kənddə yerləşən digər evlər də bərpa edilsin və
insanlar rahat yaşasınlar.
XXX
Mərasim iştirakçıları adından dövlətimizin başçısına minnətdarlıq edən kənd sakini Əhməd
QURBANOV dedi:
- Möhtərəm Prezident, icazə verin Zaqatala rayonunun bütün ağsaqqalları, Gözbarax camaatı adından
Sizi salamlayım və “Xoş gəlmişsiniz!” deyim.
Siz Gözbaraxa birinci dəfə gələndə gördüyünüz kədərli üzlər bu gün gülür. Böyüklərin və uşaqların
o vaxtkı dalğın baxışlarında bu gün sevinc, şadlıq vardır. Bu sevinci, şadlığı insanlara Siz bəxş etdiniz. Siz
onlara havadar durdunuz. Siz onların harayına yetişdiniz. Bu münasibətlə Sizə bütün zaqatalalılar, bütün
Gözbarax camaatı adından ürəkdən minnətdarlıq edirik. Sizə “Çox sağ olun!” deyirik.
Siz bu gün çox böyük zəhmət çəkib, vaxt tapıb Gözbarax kəndinə gəlmisiniz. Sizin bu gəlişinizi
alqışlayırıq. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Gəldiyiniz üçün, bu tədbirdə iştirak etdiyiniz üçün, Sizin
göstərişinizlə tikilən bu gözəl məktəb üçün və bərpa edilməkdə olan Gözbarax kəndi üçün Sizə
minnətdarlığımızı bildiririk.
Gözbarax camaatı Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayır.
Cənab Prezident, Siz bizə, bizim hamımıza örnək olan ulu öndərimiz Heydər Əliyevin ideyalarını
uğurla davam etdirirsiniz. Siz Azərbaycanın inkişafı üçün gecə-gündüz çalışırsınız. Biz bunu bilirik. Siz
Azərbaycanı dünyada tanıtmısınız və tanıdırsınız. Siz Azərbaycan xalqının sevimli oğlusunuz. Sizə eşq
olsun!
Mən Sizin şəninizə bir bənd şeir də söyləmək istəyirəm:
Yaxşı ki, yerində İlham var, baba,
Millətimiz ondan güc alır bu gün.
Sənin yaratdığın qüdrətli dövlət,
Onun sayəsində ucalır bu gün, ucalır bu gün!
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Bir arzum da var, Gözbarax kəndi yazda daha füsunkar, daha cəlbedici, cazibədar olur. Xüsusilə may
ayında. Mən, əgər vaxtınız olsa may ayında Mehriban xanımla bir yerdə Sizi buraya qonaq çağırıram. Gəlib
bu gözəllikləri də görərsiniz, bizə də qonaq olarsınız.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. Əslində mən keçən dəfə may ayında gəlmişdim. Ancaq o vaxt
başqa işlərlə məşğul olmalı idik. Kənd camaatının da ovqatı o qədər də yaxşı deyildi. Ancaq mən keçən
dəfə vertolyotla gəldim ki, yuxarıdan seyr edim mənzərəni. Doğrudan da əsas diqqətim dağılmış evlərə
yönəlmişdi. Amma, eyni zamanda, bu kəndin gözəl təbiətini də yuxarıdan görərkən, mən sevinc duyğuları
keçirdim ki, doğrudan da Azərbaycan nə qədər gözəl ölkədir, nə qədər gözəl, mənzərəli, səfalı yerləri vardır.
Bu yerlərdə ancaq inkişaf, quruculuq, abadlıq olmalıdır.
Dörd ay ərzində bu işlərin görülməsi doğrudan da böyük hadisədir. Bu, ilk növbədə Azərbaycan
dövlətinin gücünü göstərir. Bütün bu işləri biz öz hesabımıza etmişik. Bizim inşaat şirkətləri, dövlət
qurumları, vətəndaşlarımız öz vəsaitimizdən istifadə edərək bütün bu işləri görmüşdür. Əminəm ki, nəinki
bərpa işləri, - bərpa işləri yaxın zamanlarda tamamlanacaqdır, - ümumiyyətlə, gələcək inkişafla bağlı, bu
şimal-qərb zonasının inkişafı ilə bağlı bizim çox böyük planlarımız vardır. Bu planların bir çoxu artıq
reallaşıbdır. İnfrastruktur, aeroportların tikilməsi. Baxın, indi həm Zaqatalada, həm də Qəbələdə aeroport
vardır. Yolların çəkilişi, burada su layihəsinin icrası gedir. Gələn ilin sonuna qədər, bəlkə ondan da tez
Zaqatala şəhərinin içməli su ilə təmin edilməsi layihəsi başa çatacaqdır. Qazlaşdırma, məktəb tikintisi
sürətlə gedir. Rayonda təqribən 70-ə yaxın kənd vardır. Hazırda məktəblərin əksəriyyəti normal
vəziyyətdədir, ya yeni tikilmiş, ya da bərpa edilən məktəblərdir. Qəzalı vəziyyətdəki məktəblər də təmir
olunacaqdır. Bir dənə də olsun qəzalı vəziyyətdə məktəb qalmayacaqdır.
Səhiyyə məsələləri həll olunur. Yadımdadır, biz burada Diaqnostika Mərkəzi tikdik. Ondan sonra
şəhər xəstəxanası bərpa edildi, idman kompleksi, mədəniyyət ocaqları. Şəhər gözəlləşir, çox abad şəhərə
çevrilibdir. Biz bu bölgənin turizm potensialından maksimum dərəcədə istifadə etməliyik. Daxili turizmi
də inkişaf etdirmək lazımdır ki, bizim vətəndaşlar gəlsinlər, istirahət etsinlər. Bilirəm indi gəlirlər və daha
da çox gəlməlidirlər. Xarici turistlər də gəlməlidirlər. Çünki bu gün Azərbaycan artıq dünyada tanınan bir
ölkədir. Buraya gələn, Bakını görən, - yəni, xoş niyyətlə gələnlər, - hər bir xarici qonaq öz təəccübünü,
sevincini gizlədə bilmir: Bakı nə qədər inkişaf edib. Dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir.
Bölgələr də inkişaf etməlidir. Məhz buna görə 2004-cü ildə mənim təşəbbüsümlə regionların inkişaf
proqramı qəbul edildi. Təsəvvür edin, əgər o proqram qəbul edilməsəydi, əgər biz bölgələrin inkişafına
diqqət verməsəydik, indi Azərbaycanın uğurları yarımçıq ola bilərdi və iqtisadi inkişafı da bu qədər sürətlə
gedə bilməzdi. Çünki bu ilin altı ayında qeyri-neft iqtisadiyyatımız, yəni, daha çox sənaye istehsalı və kənd
təsərrüfatı hesabına formalaşan iqtisadiyyatımız 10 faizdən çox artmışdır. Neft iqtisadiyyatımız isə aşağı
düşmüşdür. Çünki neftin hasilatı bir qədər aşağı düşüb. Neftdən asılılığı azaltmaq və aradan götürmək
planlarımız həyata keçirilir. İnsanların rifah halı yaxlaşır, pensiyalar, maaşlar artırılır, iş yerləri açılır. Budur
inkişaf. Bütün bunları biz dünyanı hələ ki, sarsıdan iqtisadi və maliyyə böhranı zamanı əldə etmişik. Bu
günlərdə dünyanın ən mötəbər qurumlarından biri olan Davos İqtisadi Forumu Azərbaycan iqtisadiyyatını
dünya miqyasında rəqabət qabiliyyətliliyinə görə 46-cı yerə layiq görmüşdür. MDB məkanında birinci
Azərbaycandır. İqtisadi inkişaf templərinə görə yenə də birinci Azərbaycandır. Bölgədə idmanda birinci
yenə də Azərbaycandır.
Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olubdur. 155 ölkə bizim namizədliyimizi
dəstəkləmişdir. Bu yaxınlarda Qoşulmama Hərəkatının zirvə görüşündə 120 ölkə Azərbaycanın
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı olan mövqeyini dəstəkləmişdir.
Yəni, bizim uğurlarımız hər yerdə görünür, hər yerdə də görünməlidir və hər kənddə də bu, olmalıdır.
Gözbarax kəndinin timsalında biz bunu görürük. Mən ikinci dəfə bu kəndə gəlirəm. Dəvətə görə
minnətdaram. Vaxt olsa bir də gələcəyəm. Bu, onu göstərir ki, hər bir kənd, hər bir kənddə yaşayan sakin
bizim diqqətimizin mərkəzindədir. Hər bir kənddə bütün məsələlər həll olunarsa, ölkə miqyasında bir dənə
də həll olunmamış məsələ qalmaz.
Təmir-bərpa işləri davam edir. Bu işlərdə bir daha demək istəyirəm ki, kənd sakinləri fəal iştirak
edirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu dövr ərzində çox fəal işləyibdir və işləyir. Yerli icra hakimiyyəti fəal
işləyir. Ötən dəfə burada olarkən Zaqatalada, qərargahda geniş müşavirə keçirdik. Göstərişlər verildi.
Ondan sonra son dörd ay ərzində bu işlərin icrası daim nəzarətdə idi. Bu gün gəlmişəm ki, yeni dərs ilinin
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ərəfəsində bu məktəbi biz bir yerdə açaq. Bir də ki, vəziyyətlə özüm tanış olum, görüm işlər necə gedir.
Məncə, yaxşı gedir.
Ümid edirəm ki, ilin sonuna qədər əsas işlər görüləcəkdir. İşin həcmi həddindən artıq böyükdür. İndi
təhlillər aparılır. Təhlil göstərir ki, qəzalı vəziyyətdə olan yeni evlər vardır, biz onların da təmiri ilə məşğul
olmalıyıq. Böyük işdir. Amma biz bu işin öhdəsindən gələcəyik. Bütün evləri bərpa edəcəyik, daha da gözəl
şəraiti yaradacağıq.
SAKİN: Çox sağ olun! İnşallah.
Prezident İlham ƏLİYEV: Mən çox şadam ki, bu gün gözbaraxlıları xoş ovqatda görürəm. Bax, bu,
bizim ölkəmizə və bizim inkişafımıza yaraşır.
SAKİN: Çox sağ olun!
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun! Bir daha təbrik edirəm.
SAKİN: Sağ olun! Çox sağ olun!
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
9 sentyabr 2012-ci il
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Zaqatalada ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
(17 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 17-də Balakənə səfərini başa
çatdıraraq Zaqatalaya gəlmişdir.
Dövlətimizin başçısı Zaqataladakı Heydər Əliyev Parkında xalqımızın Ümummilli Liderinin
abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.
Rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadə məlumat verdi ki, Heydər Əliyev Parkı son
illərdə sakinlərin istirahət üçün ən çox üz tutduqları məkanlardan birinə çevrilmişdir. Burada yerli əhali və
eləcə də qonaqların istirahətinin təşkili üçün hər cür şərait vardır.
AZƏRTAC
2013, 17 avqust
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“Tumurcuq” uşaq bağçasında yüksək şərait yaradılmışdır
(17 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 17-də Zaqatala rayonuna səfəri
çərçivəsində “Tumurcuq” uşaq bağçasının açılışında iştirak etmişdir.
Hazırda uşaqların keyfiyyətli təhsil və dünya standartlarına cavab verən tibbi xidmətlərlə təmin
edilməsi, hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunması, onlar üçün zəruri şəraitin yaradılması, böyüməkdə olan nəslin
layiqli vətəndaş kimi formalaşması Azərbaycanda dövlət uşaq siyasətinin başlıca prinsiplərindəndir.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq körpələr evləri, uşaq bağçaları, internat
və orta məktəblərin əsaslı şəkildə yenidən qurulması bu istiqamətdə aparılan işlərin ardıcıl xarakter aldığını
göstərir. Uşaqlara qayğı və diqqət, gələcək nəslin fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam böyüməsi Heydər
Əliyev Fondunun fəaliyyətində də əsas yer tutur. Zaqatala rayonundakı “Tumurcuq” uşaq bağçası da
Fondun dəstəyi ilə inşa edilmişdir.
Dövlətimizin başçısı bağçanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, burada yaradılan şəraitlə tanış
oldu.
Məlumat verildi ki, uşaq bağçası binasının inşasına ötən ilin mayında başlanılmışdır. Bağçanın
ümumi sahəsi 785 kvadratmetr, həyətyanı sahəsi isə yarım hektardır. Yüz yerlik bağçada altı qrup fəaliyyət
göstərəcəkdir. Burada tikinti işləri yüksək səviyyədə həyata keçirilmişdir. Binanı daimi isti su ilə təchiz
etmək üçün əlavə qazanxana inşa olunmuşdur. Burada yanğın əleyhinə xüsusi sistem, təhlükəsizlik
kameraları quraşdırılmışdır.
Bildirildi ki, uşaqların təlim-tərbiyəsi, əyləncələri üçün hər cür şəraitin yaradıldığı bağçanın
həyətyanı sahəsində də abadlıq və quruculuq işləri görülmüş, xüsusi istirahət guşələri yaradılmışdır.
Binanın və ərazinin işıqlandırma sistemi müasir səviyyədə qurulmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti bağçada yaradılmış şəraitdən razılığını bildirdi.
AZƏRTAC
2013, 17 avqust
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Prezident İlham Əliyev Zaqatalada Heydər Əliyev Mərkəzinin binasında tikinti işlərinin gedişi ilə
tanış olmuşdur
(17 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 17-də Zaqatalada Heydər Əliyev
Mərkəzinin binasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Mərkəzin tikintisinə bu ilin aprelində başlanmışdır. Ən
müasir standartlar səviyyəsində inşa olunan Mərkəzin binasında muzey, iki konfrans salonu, kinozal,
internet-kitabxana, milli rəqs, heykəltəraşlıq, dizayn, xalq yaradıcılığı və foto studiyaları, həmçinin dərnək
otaqları və kafe yaradılacaqdır. Binada daş-hörgü işləri başa çatdırılmışdır. Hazırda dam örtüyü quraşdırılır
və suvaq işləri görülür. Binanın həyətində 2 min 500 kvadratmetr əraziyə tamet piltə döşənəcək, 4 min 700
kvadratmetr ərazidə isə yaşıllıq salınacaqdır. Burada, həmçinin fəvvarəli üç hovuzun tikintisi nəzərdə
tutulur. Mərkəzin binasında tikinti işlərinin 2014-cü ilin mayında başa çatdırılması planlaşdırılır. Heydər
Əliyev Mərkəzində 25-30 nəfər daimi işlə təmin olunacaqdır.
Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi ilə bağlı tapşırıq və
tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 17 avqust
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Zaqatala şəhərinin tarixi mərkəzinin yenidənqurma və bərpadan sonrakı vəziyyəti ilə tanışlıq
(17 avqust 2013-cü il)
Avqustun 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Zaqatala şəhərinin tarixi
mərkəzinin yenidənqurma və bərpadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, tarixi mərkəz adlanan ərazi 1850-ci illərdə salınan
hazırkı Dədə Qorqud meydanını, Qala düzü pilləkənlərini, Heydər Əliyev prospekti və “28 May” küçəsinin
bir hissəsi daxil olmaqla, təxminən 6,2 hektar ərazini əhatə edir.
Azərbaycan Prezidenti şəhərin tarixi mərkəzində aparılan yenidənqurma və bərpa işlərini, eləcə də
Zaqatala qalasını əks etdirən stendlərə baxdı.
Dövlətimizin başçısı Dədə Qorqud meydanını gəzdi. Bildirildi ki, burada yenidənqurma işlərinə
2012-ci ilin aprelində başlanmışdır. Meydanda Dədə Qorqudun 2,5 metrlik heykəli ucaldılaraq memorial
kompleks tikilmişdir. Burada 6 bürc, fəvvarəli 4 hovuz, 6 giriş-çıxış qapısı quraşdırılmışdır. Meydanda
mindən çox dekorativ ağac və gül kolu əkilmişdir. Burada sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait
yaradılmışdır. Tarixi mərkəzdə 50-dən çox fərdi evin, ictimai binanın və sahibkarlıq obyektinin dam
örtüklərində və fasadlarında yenidənqurma işləri aparılmışdır. Heydər Əliyev prospekti əsaslı surətdə təmir
olunmuşdur. Bundan başqa, səkilərə və meydana 5 min kvadratmetrə qədər tamet piltə döşənmiş, 400
kvadratmetr sahədə isə yaşıllıq zolağı salınmışdır. Hazırda Heydər Əliyev prospektində, Dədə Qorqud
meydanının ətrafında olan yaşayış və ictimai binaların fasadlarının tarixi görkəminin bərpası işləri davam
etdirilir.
Dövlətimizin başçısı görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
AZƏRTAC
2013, 17 avqust
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Prezident İlham Əliyev Zaqatalada Bəhmətli kənd tam orta məktəbinin yeni binasının açılışında
iştirak etmişdir
(17 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 17-də Zaqatala rayonuna səfəri
çərçivəsində Ələddin Cavadov adına Bəhmətli kənd tam orta məktəbinin yeni binasının açılışında iştirak
etmişdir.
Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı bir daha
təsdiqləyir ki, bu mühüm sahə dövlət siyasətinin prioritetləri sırasındadır. Bu proses təkcə paytaxtla
məhdudlaşmır, bölgələri də əhatə edir. Son illərdə ölkəmizdə heç bir dövrdə olmayan qədər məktəb binası
tikilmiş, bir çox məktəb binaları üçün yeni korpuslar inşa olunmuşdur. Məktəblərin maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülmüş, bütün orta təhsil ocaqlarında kompyuter sinifləri
yaradılmış, internetə qoşulmuşdur.
Heydər Əliyev Fondu da dövlət səviyyəsində həyata keçirilən bu fəaliyyət proqramına hərtərəfli
dəstəyini əsirgəmir. Fondun təhsillə bağlı qarşıya qoyduğu əsas məqsəd Azərbaycanda bu sahənin ən
yüksək standartlar səviyyəsində qurulmasıdır. Bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi
“Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” layihəsi xüsusi qeyd edilməlidir. Fondun bu kompleks proqramı
təhsilin səviyyəsinə birbaşa təsir edən problemlərin həllinə - tədris prosesinin günün tələbləri səviyyəsində
qurulmasına imkan verən müasir məktəb binalarının inşasına istiqamətlənmişdir. Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə tikilən təhsil müəssisələrindən biri də Zaqatala rayonunun Ələddin Cavadov adına Bəhmətli
kənd tam orta məktəbidir.
Dövlətimizin başçısı məktəbin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, məktəbin köhnə binası 2012-ci il mayın 7-də
Zaqatalada baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşdüyündən sökülmüşdü. Həmin il
sentyabrın 9-da Prezident İlham Əliyev Zaqatala rayonuna səfəri çərçivəsində məktəbin yeni binasının
təməlini qoymuşdu. Tikinti işləri cari ilin avqustunda tam başa çatdırılmışdır.
Bildirildi ki, 600 şagird yerlik məktəb binasının korpusları iki və üçmərtəbəlidir. Müasir üslubda,
xüsusi dizaynla inşa olunan binanın ümumi sahəsi 4 min 520 kvadratmetrdir. Məktəbin həyətində
ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi qoyulmuşdur. Həyətyanı sahə genişləndirilmiş və
abadlaşdırılmışdır.
Qeyd edildi ki, 480 şagirdin təhsil aldığı məktəbin binası 9 bal gücündə zəlzələyə davamlıdır.
Məktəbin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban Əliyevanın təhsilə göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən fotostend yaradılmışdır.
Bina müasir havalandırma sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Məktəbin sinif otaqlarında, laboratoriyalarında
və müxtəlif təyinatlı digər otaqlarda hər cür şərait yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev informatika otağında yaradılan şəraitlə tanış oldu. Bildirildi ki, bütün
kompyuterlər internetə qoşulmuşdur. Məktəbin akt salonunda müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür
şərait vardır. Şagirdlərin nəzəri bilikləri laboratoriyalarda tətbiq etmələri üçün də zəruri avadanlıq
quraşdırılmışdır. Məktəbdəki inzibati otaqlar da rahatlığı ilə diqqəti cəlb edir.
Təhsil ocağının idman zalı da müasirliyi ilə diqqəti cəlb edir. Kitabxanada üç mindən çox vəsait
toplanmışdır. Məktəbin həyətyanı sahəsində yaşıllaşdırma işləri aparılmış, şagirdlərin asudə vaxtlarının
səmərəli təşkili təmin olunmuşdur. Məktəbin açıq futbol, voleybol və basketbol meydançaları da vardır.
Prezident İlham Əliyev görülən işlərdən razılığını bildirdi, kollektivə uğurlar arzuladı.
AZƏRTAC
2013, 17 avqust
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Prezident İlham Əliyev Zaqatala şəhərinə içməli suyun verilməsi mərasimində
iştirak etmişdir
(17 avqust 2013-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 17-də Zaqatala şəhərinə suyun
verilməsi mərasimində iştirak etmişdir.
Azərbaycan dövləti regionlarda əhalinin güzəranı və rifah halının yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın
daha da inkişafı üçün yeni imkanların yaradılması baxımından sosial problemlərin həllinə diqqəti artırır.
Bu baxımdan ötən illərdə həyata keçirilən mühüm tədbirlərdən biri də ölkəmizdə su və kanalizasiya
sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və ya yenidən inşası ilə bağlıdır.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Zaqatala rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Əlamətdar hadisə münasibətilə onları təbrik edən Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
- Bu gün biz Zaqatalanın su layihəsinin açılışını qeyd edirik. Təbrik edirəm sizi. Bununla da
Zaqatalanın su problemləri tamamilə həll olunur. Mənə verilən məlumata görə artıq 24 saat təmiz içməli su
verilməyə başlamışdır. Böyük layihədir, sosial məna daşıyır. Əlbəttə ki, bütün işlər insanların rahatlığı üçün
görülür. Su layihələri indi ölkəmizin müxtəlif yerlərində icra edilir. Bu günlərdə biz bir neçə şəhərin su
layihəsini istifadəyə vermişik. Proses davam edir. Növbə Zaqatalaya çatmışdır.
Bu layihənin icra edilməsi əlbəttə ki, sakinlər üçün bir hədiyyədir. Yəqin ki, başqa yerlərdəki kimi,
burada da su fasilələrlə verilirdi. Gündə bəlkə də bir neçə saat. Özü də o qədər də keyfiyyətli deyildi. Amma
indi 24 saat keyfiyyətli su verilir. İndi görülən işləri bizə təqdim edəcəklər. Çox gözəl hadisədir. Çox böyük
məna daşıyır. Sosial məna daşıyır. Eyni zamanda, ölkəmizin ümumi inkişafını göstərir. Həmçinin mən bu
gün Zaqatalanın yeni layihələri ilə də tanış oluram. Görürəm ki, quruculuq işləri aparılır. Binalar bərpa
olunur. Binaların tarixi görkəmi qaytarılır. Bu park tamamilə yenidən qurulubdur. Gözəl istirahət zonasıdır.
Digər layihələr icra edilir. Şəhərin abadlaşdırılması prosesi gedir, tikinti gedir. Yəni, burada hər cür
sosial infrastruktur mövcuddur. İçməli su layihəsinin icrasından sonra qazlaşdırma olacaqdır. Hələ ki,
lazımi səviyyədə deyildir. Biz çalışmalıyıq ki, Zaqatalanın qazlaşdırılmasını təqribən 90-95 faiz təmin edək.
Yəqin ki, növbəti bir il ərzində biz buna da nail ola biləcəyik. Kənd yollarının tikintisi gedir. Bu məqsədlər
üçün vaxtaşırı vəsait ayrılır. Bundan sonra da ayıracağıq. Çünki bu layihələr hər bir şəhərdə, hər bir rayonda
icra edilir. Ona görə də vəsait məsələsi vardır. Ancaq çalışırıq ki, hər bir rayonda heç olmasa bir-iki layihə
tezliklə icra edilsin və sonra təbii ki, biz bu layihələrin geniş vüsət almasına nail olacağıq.
Zəlzələdən sonra burada bərpa işləri uğurla gedir, 20-yə yaxın məktəb yenidən tikilir. Bəziləri
tikilib və yaxud da indi tikinti gedir. Binalar bərpa edilir. İndi mənə verilən məlumata görə, 3388 ev
tikilibdir. Özü də bir il ərzində. İnanılmaz bir nailiyyətdir. Bir ildə demək olar ki, böyük bir qəsəbə, şəhər
boyda işlər görülübdür bir rayonda. Özü də qonşu rayonlarda da bu işlər görülür - Balakəndə, Qaxda,
Şəkidə. Düzdür, Zaqatala daha çox dağıntılara məruz qalmışdır. Ona görə də burada bu işlər gedir və
əminəm ki, yaxın zamanlarda qalan evlər də ya təmir olunacaq, ya da yenidən tikiləcək ki, vətəndaşlar
tezliklə yeni evlərə köçsünlər.
Əlbəttə ki, zəlzələ böyük təbii fəlakətdir. Xoşbəxtlikdən heç bir bədbəxt hadisə, heç bir faciə baş
verməmişdir. Ancaq insanların evləri dağılmışdır və xatırlayıram, o vaxt burada olarkən demişdim ki, daha
da gözəl evlər tikiləcək, geniş və möhkəm. Əvvəlki evlərin çoxu o qədər də keyfiyyətli olmayan
materiallardan tikilmişdir. Amma indi möhkəm evlərdir, artıq Allah eləməsin, zəlzələ baş verərsə, o evlərə
heç bir xətər dəyməz. Bu, Azərbaycan dövlətinin siyasətidir, öz vətəndaşına olan münasibətidir və bir daha
göstərir ki, Azərbaycan sosial dövlətdir.
Sosial dövlət o deməkdir ki, dövlətin siyasətinin mərkəzində insan dayanır. Hər şey insanlar üçün,
hər şey Azərbaycan vətəndaşları üçün olmalıdır və biz bunu Zaqatala rayonunun timsalında da görürük.
Əvvəlki dövrlərdə buraya böyük investisiyalar qoyulmuşdur. Olimpiya Kompleksi, stadion, diaqnostika
mərkəzi, digər layihələr. Bu gün Heydər Əliyev Mərkəzinin tikintisi ilə tanış oluram. Uşaq bağçası və
nəhayət içməli su layihəsi də icra edilir.
İçməli su layihəsi deyə bilərəm ki, insanların rahat yaşaması üçün infrastruktur layihələri arasında
bəlkə də birinci yerdədir. Çünki su həyat, sağlamlıq deməkdir. Keyfiyyətli içməli su sağlam həyat
deməkdir. Artıq Zaqatalanın içməli su ilə təminatı həll olunub. Bir neçə kənd də əhatə olunur və gələcəkdə
başqa kəndlərdə də fərdi qaydada bu layihələr icra edilməlidir.
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Mən artıq altıncı dəfədir ki, Zaqataladayam. Hər dəfə burada olarkən hansısa bir yeniliyi görürəm.
Keçən dəfə tarixi pilləkənin ətrafında gəzirdik və icra başçısı da məlumat vermişdi ki, planlar vardır. O vaxt
bərpa işləri gedirdi. İndi artıq tamamlandı. Qala düzü kompleksi də tikilmişdir. Zaqatalanın tarixi binaları
da bərpa olunacaqdır. Biz bu işlərə də diqqət verəcəyik. Çünki biz bu məsələlərə hərtərəfli yanaşırıq. Biz
tariximizi, tarixi irsimizi qorumalıyıq.
Eyni zamanda, hər bir şəhər inkişaf etməlidir. Tarixi qorumaqla müasir şərait yaratmalıyıq və
yaradırıq. Bakıda da belədir. Burada da belədir. Azərbaycanda bir çox şəhərlər var ki, orada çox zəngin
tarixi irs və mədəniyyət vardır. Zaqatala da onların arasındadır. Ona görə də bax, bu ətrafda yerləşən
binaların qədim tarixi vardır.
Biz öz tariximizi bilirik, bilməliyik. Gənclər də bilməlidir. İndi isə yeni tarix yazılır - müstəqillik
tarixi. Bu, xalqımızın həyatında bütün dövrlərdə ən şanlı tarixdir. Əsrlər boyu heç vaxt Azərbaycan xalqı
bu qədər rahat yaşamamışdır, Azərbaycan dövləti möhkəm olmamışdır. Bu müstəqillik əsl müstəqillikdir.
Keçən əsrin əvvəllərində iki il Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yaşadı. Ancaq biz hamımız bilirik ki, o
müstəqillik tam deyildi və ona görə müstəqilliyin ömrü uzun olmadı. İki ildən sonra Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti süqut etdi. Ondan əvvəlki dövrlərdə də, tariximizdə müxtəlif dövrlərdə dövlətçilik ənənələri
olmuşdur. Onlar bizim üçün çox vacibdir. Amma bu qədər azad və müstəqil Azərbaycan heç vaxt
olmamışdır.
Bunu bilməliyik - biz də, gənc nəsil də bilməlidir. Bunu biz qorumalıyıq, möhkəmləndirməliyik.
Hər bir şəhərin inkişafı, hər bir kəndin abadlaşdırılması, eyni zamanda, müstəqillik binamıza möhkəm bir
daş, möhkəm bir təməldir. Bu layihələr əlbəttə ki, ancaq müstəqil Azərbaycanda reallaşa bilərdi. Çünki
müstəqil Azərbaycan Azərbaycan xalqının dövlətidir və müstəqil Azərbaycanın siyasəti də insan amilinə
hesablanıbdır. İnsan hər şeydən üstündür. Azərbaycan vətəndaşı, onun təhlükəsizliyi, rahat yaşaması, rifahı
ön plandadır. Ona görə də bu gün doğrudan da çox əlamətdar bir gündür. Biz gözəl mərasimdə görüşürük.
Amma mən əminəm ki, gələcəkdə belə açılışlar hələ çox olacaqdır. Biz hələ çox görüşəcəyik və bir yerdə
bu gözəl yeniliklərə sevinəcəyik. Sizi təbrik edirəm.
SAKİNLƏR: Çox sağ olun!
XXX
Zaqatalanın inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə rayon ictimaiyyətinin minnətdarlığını
çatdıran müəllim Vəfa SÜLEYMANOVA dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident!
Sizi Zaqatalada salamlayır, bütün ictimaiyyətimiz adından Sizə “Xoş gəlmisiniz” deyirəm.
Bu gün rayonumuzda bayram sevinci, tarixi bir gün yaşanır. Tərəfinizdən şəhərimizə və ətraf səkkiz
kəndimizə təmiz içməli su verilir. Hər zaman olduğu kimi, bu gün də Sizin yenə bizimlə birlikdə olmağınız
sevincimizə bir daha sevinc qatır cənab Prezident!
Su həyatdır, su sağlamlıq deməkdir. Bu gün Siz 48 min sakinimizə yeni həyat bəxş edirsiniz, cənab
Prezidentimiz! Bu, sadəcə rəqəm deyildir, cənab Prezident! Biz sevinirik. Bu gün bütün zaqatalalılar, bütün
ictimaiyyət sevinir. Hər evə çəkilən su xətti və hər bir insan tərəfindən “Allah cənab Prezidentimizə su
qədər ömür versin” alqışları Sizə olan sonsuz məhəbbətin təcəssümüdür.
Möhtərəm cənab Prezidentimiz! Bu gün bir ziyalı kimi deyə bilərəm ki, Siz onillik fəaliyyətiniz
dövründə respublikamızda sayı-hesabı olmayan irimiqyaslı layihələr həyata keçirmisiniz. Ölkəmizin
enerjiyə, qaza, suya olan tələbatlarını bu gün də Siz təmin edirsiniz. Bayaq Siz söylədiniz ki, Zaqatalanın
qaza olan tələbatı, bundan sonrakı tələbatı ödəniləcəkdir. Bütün bunlar Sizin sayənizdə, Sizin rəhbərliyiniz
altında həyata keçirilir, cənab Prezident!
Bu gün bir zaqatalalı kimi qəlbim qürur hissi ilə döyünür. Bu gün rayonumuzda aparılan abadlıqquruculuq, tikinti işləri Zaqatalamızın simasını başdan-başa dəyişib bir cənnət məkanına çevirmişdir.
Möhtərəm cənab Prezident! Şəhərimizin tarixi mərkəzinin yenidən bərpası, küçələrimizin
abadlaşması bizi çox sevindirir. Bu gün sakinlərimiz deyirlər ki, şəhərimizi, meydanımızı heç zaman belə
gözəl, belə yaraşıqlı görməmişdik, cənab Prezident.
Möhtərəm cənab Prezident! Siz hər zaman bizimlə birlikdə, bizimlə bərabər olursunuz. Biz bunun
şahidi olmuşuq. Ötən il zəlzələdən bir gün sonra - mayın 9-da rayonumuza gəldiniz, vəziyyətlə tanış
oldunuz. Əhali ilə görüşüb ümidsiz insanlara ürək-dirək verdiniz. Onların arzu və istəklərini nəzərə alaraq
tapşırıqlar verdiniz. Yenidən rayonumuza gəlib tapşırıqların icrası vəziyyəti ilə tanış oldunuz. O zaman
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Gözbarax kəndində uşaq bağçasının, beş yüz yerlik məktəbin açılışını etdiniz. Sakinlərə fərdi evlərin
açarlarını təqdim etdiniz. O mənzillərdə yaradılmış şəraitlə tanış oldunuz, cənab Prezident!
Bütün bu işlər bu gün də sürətlə davam etdirilir. Bundan əlavə, minlərlə insana daha geniş, daha
yaraşıqlı, daha möhkəm evlər, mənzillər bəxş etdiniz, cənab Prezident! O zaman zaqatalalıların gözündə
qorxu, təlaş, sarsıntı duyulurdusa, bu gün o insanların üzlərində sevinc və təbəssüm, qəlblərində Sizə çox
böyük məhəbbət hissi vardır, cənab Prezident. Biz bir daha əmin olduq ki, bu gün Azərbaycan xalqının
arxasında qüdrətli bir dövlətimiz, Sizin kimi müdrik bir Prezidentimiz vardır. Bütün zaqatalalılar adından
Sizə “Çox sağ olun!” deyirəm, cənab Prezident.
Möhtərəm cənab Prezidentimiz! Bu gün doğma Azərbaycanımız Sizin rəhbərliyiniz altında
gündən-günə qüdrətlənir, inkişaf gedir. Siz bizim həmişəlik Prezidentimizsiniz. Biz açılan hər bir
sabahımızı Sizinlə təsəvvür edirik, Sizinlə yaşayırıq, Sizinlə bağlayırıq, cənab Prezident!
Biz bundan sonrakı gələcəyimizi də bugünkü kimi firavan, xoşbəxt görürük, cənab Prezident!
Biz Sizə inanırıq, Sizə güvənirik, Tanrı Sizi qorusun, cənab Prezidentimiz!
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun!
XXX
Sonra Prezident İlham Əliyev Zaqatala şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması layihəsini əks etdirən stendlərə baxdı.
Ərazilərin Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Əli Məmmədov
Zaqatala şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya sisteminin yaradılması layihəsinin
icrası barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Bildirildi ki, layihənin icrasına 2010-cu ilin
noyabrında başlanmış, birinci mərhələ üzrə işlər yerinə yetirilmişdir. İkinci və üçüncü mərhələlər üzrə işlər
davam etdirilir.
Qeyd edildi ki, layihə əhalinin 2031-ci ilə qədər olan artım proqnozu nəzərə alınaraq işlənmişdir.
Rayonda icrada olan su təchizatı sisteminin yenidən qurulması nəticəsində Zaqatala şəhərinin 22 min, 7
kəndin isə 26 min nəfər əhalisinin gün ərzində suya olan tələbatı tam ödəniləcəkdir.
Bildirildi ki, tikintisi başa çatdırılan su mənbələrinin potensialı 75 min əhalinin suya olan tələbatını
tam ödəyəcəkdir ki, bu da Zaqatala rayon əhalisinin 50 faizinin 2031-ci ildə içməli su ilə tam təmin edilməsi
deməkdir. Laboratoriya araşdırmaları indiki mərhələdə suyun keyfiyyətinin həm beynəlxalq, həm də yerli
standartlara tam uyğunluğunu təsdiq etmişdir.
Məlumat verildi ki, Zaqatala şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya sisteminin
yaradılması işləri üç mərhələdə aparılır. Birinci mərhələdə Talaçay su mənbəyinin, magistral boru xətti, su
anbarları, xlorlama təsərrüfatı, laboratoriya və digər struktur obyektlərinin tikintisi başa çatdırılmışdır. Bu
mərhələdə 6,65 kilometr uzunluğunda magistral su xətti çəkilmişdir. Suqəbuledici qurğular meydançasında
keçid məntəqəsi, suqəbuledici kamera, xlorlama və laboratoriya binaları tikilərək avadanlıqla təchiz
edilmişdir. Bundan başqa, bir yeni su anbarı tikilmiş, bir anbar isə bərpa olunmuşdur. İkinci mərhələdə
Zilbançay su mənbəyi inşa edilmiş və beş kilometr uzunluğunda magistral su xətti çəkilmişdir. Şəhərin iki
zonasında su anbarları sahəsi yaradılmışdır. Bu sahələrdəki su anbarları bərpa edilmiş, bir yeni su anbarı
inşa olunmuşdur. Həmçinin şəhərin su və kanalizasiya şəbəkələri, kanalizasiya kollektor xətti, yerli Sukanal
İdarəsinin istehsalat bazası tikilmişdir. Bütün abonentlər su sayğaçları ilə təmin ediləcəkdir.
Üçüncü mərhələdə çirkab sutəmizləyici qurğular kompleksinin tikintisi və texnoloji sistemlərin
quraşdırılması işləri aparılır. Məhsuldarlığı gün ərzində 10 min kubmetrə çatan çirkab sutəmizləyici
qurğular kompleksinin potensialı Zaqatala şəhərini və 7 kəndi əhatə edir.
Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, müasir texnologiyanın tətbiq olunduğu çirkab
sutəmizləyici qurğular kompleksi 2014-cü ilin birinci rübündə istismara veriləcəkdir.
Stendlərlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Zaqatala şəhərinə içməli suyun verilməsini
bildirən düyməni basdı.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AzərTAc
17 avqust 2013-cü il
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