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açıb göstərir. Bu dəyərli konsept
azərbaycançılıq, milli ideologiya
və multikulturalizm siyasəti adlanan fenomenin əsasını təşkil etdi.
Heydər Əliyevin mənəvi
irsində milli ideya və ideologiyanın bir-birinə necə qarşılıqlı
təsir göstərdiyi, dəyərlər və
başqa mədəniyyətlərlə birgə dinc
yaşayış və qarşılıqlı əlaqələr
mədəniyyətinin cəmiyyətin
inkişafı və zənginləşməsində
hansı rol oynadığı dərindən və
nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış
şəkildə öz əksini tapmışdır. Ulu
öndər həmişə hesab edirdi ki,
hər bir millətin mədəniyyətində
ziyalılar xüsusi vəzifə yerinə
yetirir. Lakin öz vəzifəsini
həyata keçirməsi üçün onlar öz
milli dəyərləri və tarixinə ehtiramla yanaşmaqla bərabər,
digər xalqların mədəniyyətinin
ən yaxşı xüsusiyyətlərini
mənimsəməlidirlər.

memarı oldu və tarixi öz əməlləri
ilə yazdı. Onun həyatı və fəaliyyəti
Azərbaycan tarixinin bir hissəsi və
bəlağətsiz deyə bilərik ki, ən şanlı
səhifələrindəndir. Bu şəxsiyyətin
həyatını öyrənmək, onun gördüyü
işlərin, başladığı layihələrin tarixi
əhəmiyyətini dərk etmək özü böyük bir məktəbdir. Heydər Əliyev
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bir
qərinədən artıq dövrdə ölkənin
həyatında, xalqın taleyində elə
bir əzəmətli rol oynayıb ki, bu,
əsrlər boyu unudulmayacaqdır.
Azərbaycanın hər bir bölgəsində
ulu öndərin quruculuq fəaliyyətinin
silinməz izləri vardır.
Heydər Əliyev həyatı boyu
xalqa arxalanmışdı: “Mənim həyat
amalım bütün varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycan xalqına,
dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi,
siyasi, mənəvi inkişafına xidmət
olub. Bu yolda bütün gücümü
və iradəmi yalnız müdrik və
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Heydər Əliyev dünyanın
nadir insanlarındandır. O, hamının qəlbinə yol tapmağı bacarır,
yaddaşlarda dərin iz qoyurdu.
Təkrarsız, heyrətamiz yaddaşa sahib Heydər Əliyev əsl rəhbərə xas
olan ensiklopedik biliyə malik idi.
Ulu öndər milli və bəşəri dəyərlərin
daşıyıcısı idi. Bu görkəmli dövlət
xadimi əsrimizin siyasi həyatında
mühüm yer tutmuş, uzun və şərəfli
yol keçmiş, ən yüksək vəzifələrin
məsuliyyətini daşımış, insanlara
həmişə dərin hörmət və ehtiram
bəsləmişdir.
Ümummilli liderimizin xalqın
birliyi yolunda göstərdiyi titanik
fəaliyyəti hər bir soydaşımız üçün
örnək olmalıdır. Biz Azərbaycanı
sevməyi Heydər Əliyevdən
öyrənməliyik. “Azərbaycan mənim
ürəyimdir, nəfəsimdir” – deyən
böyük öndərimiz millətimizin və
dövlətimizin əbədiyaşarlığı üçün
əvəzsiz bir siyasi xətt, ideoloji

yetərincə tanıdıb. Məhz ulu
öndərimizin səyi, zəhməti
sayəsində respublikamız sürətli
sosial-iqtisadi inkişaf yoluna çıxdı.
Azərbaycan dövləti var olduqca,
Heydər Əliyev dühası, ucalığı,
böyüklüyü həmişə xatırlanacaq.
Ulu öndərimiz müqəddəs
amalları və fəaliyyəti ilə xalqın
gözündə, qəlbində dağ kimi ucaldı.
Ona görə də xalqın öz sədaqətli,
dahi övladına məhəbbəti sonsuzdur, əbədidir... Ümummilli lider
respublikaya rəhbərlik etdiyi uzun
illər ərzində gördüyü nəhəng işləri
ilə xalqın qəlbində özünə əbədi
abidə ucaldıb. Ona görə də nə
qədər müstəqil Azərbaycan dövləti
var, Azərbaycan xalqı var, Heydər
Əliyev də ürəklərdə yaşayacaqdır.
Dahi və əzəmətli şəxsiyyətin yolunun davamı müstəqil Azərbaycan
dövlətinin gələcəyi, onun daha da
güclənməsi, ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması, hər bir vətəndaş

baza miras qoydu. Şükürlər olsun
ki, ulu Tanrı xalqımızın taleyinə
çətin, əzablı günlər yazsa da,
bu əzablara sinə gərə bilən,
bütün düyünləri açmağa qadir
olan Heydər Əliyev kimi böyük
şəxsiyyət də qismət edib. Millətinə
xidmət nümunəsi olan bu böyük
şəxsiyyət həmişə xalqa arxalanır
və deyirdi: “Xalq mənim dayağım, gücüm və inamımdır”. Xalq
yolunda canını fəda etmiş, bütün
həyatı boyu Vətənini və millətini
düşünmüş ümummilli liderimiz
əbədiyaşarlıq qazanmışdır.
Allah Heydər Əliyevi sanki
dünyaya xalq üçün, onun səadətə
yetişməsi üçün göndərmişdi.
Haqqın, ədalətin bərpası, ölkənin
inkişaf etdirilib sivil cəmiyyətə
çevrilməsi üçün çəkdiyi minbir
əziyyət onun tale yolu, ömür
yolu olmuşdur. Ümummilli liderimiz əmanət olaraq xalqımıza
zəngin maddi və mənəvi dəyərlər,
siyasi və iqtisadi cəhətdən etibarlı
dayaqlar üzərində qurulmuş
Azərbaycan dövlətini bəxş etdi.
1994-cü ildə imzalanan “Əsrin
müqaviləsi” Heydər Əliyevin
uzaqgörən neft siyasətinin ilk konturları oldu. Məhz bu müqavilədən
sonra inkişaf etmiş dünya
dövlətlərinin Azərbaycana, burada
cərəyan edən proseslərə marağı
artdı. Ölkədə uğurlu islahatların
bünövrəsi qoyuldu, kəmərlər
çəkildi, turistik və nəqliyyat infrastruktu yaradıldı.
Dünya siyasətində nəhəng
şəxsiyyət olan Heydər Əliyev
qısa zaman kəsiyində ölkəmizi

üçün firavan və rahat həyat
şəraitinin yaradılması deməkdir.
Heydər Əliyevin başladığı işləri
davam etdirmək, qurduğu dövləti
yeni-yeni uğurlara çatdırmaq onun
ruhu qarşısında ən ümdə borcumuzdur.
Azərbaycan xalqı, bütün türk
dünyası Heydər Əliyevi heç vaxt
unutmayacaq. Bütün ömrünü xalqımızın tərəqqisinə və türk dünyasının
firavanlığına həsr etmiş ulu öndərin
həyat və fəaliyyəti indiki və gələcək
nəsillər üçün əsl örnək və güc
mənbəyidir. Bugünkü Azərbaycanın
sürətli inkişafının təməli məhz
Heydər Əliyev tərəfindən yaradılıb.
Bu siyasi kursa Azərbaycanda
alternativ yoxdur.
Xalqımız xoşbəxtdir ki, ümummilli liderimizin strateji inkişaf kursu bu gün onun layiqli siyasi varisi,
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
və Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyeva tərəfindən uğurla
davam etdirilir. Dövlət başçımızın
həyata keçirdiyi tədbirlər, imzaladığı fərman və sərəncamlar,
islahatlar xətti xalqla birbaşa
ünsiyyətdə olması ümummilli lider
tərəfindən başlamış işlərin məntiqi
davamıdır. Memarı və qurucusu Heydər Əliyev olan müstəqil
dövlətimiz bu gün ulu öndərimizin
Azərbaycan xalqına ən böyük
töhfəsidir. Hər birimizin borcu isə
Heydər Əliyevin şah əsəri olan
müstəqil Azərbaycan Respublikasını qoruyub yaşatmaqdır.

Sağlığında əfsanələşən lider

Ümummilli liderimizə xas
olan digər nadir keyfiyyət onun
bir-birinə əks qütbdə dayanan
müxtəlif ictimai-siyasi formasiyalarda ən yüksək idarəçilik üsuluna üstünlük verməsi idi. Heydər
Əliyevin tarixi xidmətlərinə, xilaskarlıq və quruculuq missiyasına
müasir dünyanın görkəmli dövlət
xadimləri, siyasətçiləri çox yüksək
qiymət veriblər. Azərbaycanın
50 ilə yaxın bir tarixi mərhələsi
yaddaşlarda məhz Heydər Əliyev
dövrü, böyük quruculuq illəri kimi
qalıb.
İrimiqyaslı qlobal siyasi
dəyişikliklərlə müşayiət olunan tarixi dönəmlərdə xalqın mənafeyinə
uyğun iradə nümayiş etdirmək iqtidarında olan şəxsiyyətlərə daha
böyük ehtiyac duyulur. Müstəqil
dövlətimizin timsalında ötən illəri
təhlil edərkən bir daha əminliklə
söyləmək olar ki, həqiqətən də,
tarixin millətə verdiyi şansı yalnız
böyük tarixi şəxsiyyətlərin iştirakı
ilə reallaşdırmaq mümkündür. Bu
mənada Mustafa Kamal Atatürkün Türkiyə, Konrad Adenauerin
Almaniya, Şarl de Qollun Fransa
üçün etdiklərini Heydər Əliyev ən
çətin məqamda Vətəni və xalqı
naminə edib.
Heydər Əliyev Azərbaycanı
inkişaf etmiş dövlətlərin, millətini
firavan həyat sürən xalqların
cərgəsində görmək istəyirdi.
O, ömrünün son anınadək
xalqının gələcək taleyi haqqında düşünürdü. Ulu öndər
Vətən üçün, xalq üçün doğuldu,
Vətənin, xalqın tərəqqisi, inkişafı, azadlığı, müstəqilliyi üçün

cəsarətlə çalışdı. Bununla da
xalqın gözündə, qəlbində dahi
kimi ucaldı. Ona görə də xalqın öz dahi övladına məhəbbəti
sonsuzdur, əbədidir. Ulu öndər
əsl ümumxalq məhəbbəti qazanmış nadir siyasətçilərdən,
dövlət xadimlərindəndir. Bu dahi
şəxsiyyət Azərbaycanı yox olmaqdan qurtardı, müstəqilliyimizi
dönməz etdi, sabitlik və
təhlükəsizliyin qarantı oldu,
Azərbaycanı inkişafa, firavanlığa doğru addımlayan, dünya
birliyində layiqli yerini tutmuş bir
dövlətə çevirdi.
Azərbaycan filosofları hesab edirlər ki, bu mütərəqqi
dəyişikliklərin əsas tərkib hissələri
bunlardır:
– ictimai-siyasi həyatın
sabitləşdirilməsi, birliyin mədəni
ənənələrinə uyğun olan demokratik prinsip və təsisatların yaradılması və təkmilləşdirilməsi;
– dövlət aparatının
möhkəmləndirilməsi və fəaliyyət
göstərə bilən dövlət idarəetmə
institutlarının formalaşdırılması;
- konstitusion, hüquqi dövlətin
yaradılması;
– yeni – açıq və demokratik, ənənələrlə, tarixi yaddaş ilə
əlaqələri üzməyən – vətəndaş
mədəniyyətinin formalaşdırılması;
– 1994-cü ilin ortalarından
başlayaraq Qarabağ cəbhəsində
atəşkəs rejimi şəraitində iqtisadi
inkişafın mühüm prioritetlərinin
formalaşdırılması;
– müstəqil dövlətin neft strategiyasının yaradılması;
– “Böyük İpək Yolu”
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arixdə elə şəxsiyyətlər yetişib ki, onlara nəinki təmsil etdikləri x
 alqın
taleyində, eləcə də dünya siyasətində son dərəcə böyük m
 issiyanı
həyata keçirmək səadəti nəsib olub. Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev də məhz belə bir tarixi şəxsiyyət, dünya siyasətinin mahir
bilicisi idi. Azərbaycanın müasir tarixinin yarıməsrlik bir mərhələsi, eləcə də
müstəqil dövlətimizin dinamik inkişafı və dünyaya inteqrasiya prosesi onun
adı, fəaliyyəti və zəngin irsi ilə bağlıdır. Ulu öndərimiz Azərbaycan tarixində
yeni parlaq səhifə açan nadir şəxsiyyət olmuşdur. Bu dahi, müdrik insan
xalqımızın əsrlərin sınağından çıxmış özünəməxsus milli xüsusiyyətləri ilə
yanaşı, bəşəri düşüncələrin də daşıyıcısı idi.
layihəsində fəal iştirakı ilə bağlı
Azərbaycanın regional logistika
mərkəzi kimi rolunun dəyişməsi;
–respublikanın həyat
qabiliyyətli tarazlaşdırılmış, çoxvektorlu xarici siyasət modelinin
formalaşdırılması;
– müasir və döyüş qabiliyyətli
ordunun yaradılması və s.
Əslində, xalq millətin müasir
şəraitdə inkişafı strategiyası və
fəlsəfəsini cəmiyyətə təklif edən
liderə etimad göstərdi. Ulu öndərin
konkret hərəkətləri, tədbirləri,
qəbul etdiyi qərarlar, onun xarizması, bəsirəti, iradəsi, təcrübəsi
ölkə vətəndaşlarının müasir
ümummilli dəyərləri dərk və qəbul
etməsində mühüm rol oynamışdır.
Dövlətçilik, idarəetmə sistemi,
vətəndaş cəmiyyəti, inkişaf etmiş
iqtisadiyyat, milli mədəniyyət,
mənəvi dirçəliş, transformasiya,
tarazlıq və həmrəylik, mədəni
müxtəliflik – bu anlayışlar müstəqil
və güclü dövlət, cəmiyyət və millət
dəyəri konseptinin mahiyyətini

Ustad sənətkara əsl qayğı nümunəsi
Hər bir insanın qayğıya və diqqətə ehtiyacı var. Lakin bu da bir həqiqətdir ki, sənət
adamlarının qayğı və diqqətə ehtiyacı ikiqat,
bəlkə də ondan da çox olur. Çünki sənətin
çətin və keşməkeşli yollarında addımlamaq,
özünü təsdiq etmək, öz sözünü demək daim
yaradıcı insanı böyük maneələrlə, çətinliklərlə
üzləşdirir. Tarixən də əsl sənət daim qayğıya və
himayədarlığa ehtiyac duyub.
Bu baş verəndə sənət adamının gücü ikiqat artıb, öz istedadını gerçəkləşdirmək, üzə
çıxarmaq, cəmiyyətlə təmas qurmaq daha
rahat və əziyyətsiz olub. Nə yaxşı ki, çağdaş
Azərbaycanımızın mədəniyyət və incəsənət
adamları bu həssas münasibəti və qayğını
hər zaman əziz Mehriban xanım Əliyevanın
nurlu simasında – Azərbaycanın Birinci vitseprezidenti, UNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfirinin şəxsində daim görür və
hiss edirlər.
Bu günlərdə Mehriban xanım böyük muğam ustadımız və sevilən müğənnimiz, Xalq
artisti Əlibaba Məmmədovu evində ziyarət
etdi. Özü də bu nəcib addımı heç bir böyük
səbəbə bağlamadan atdı. Yaxşı məlumdur
ki, Əlibaba müəllim bənzərsiz sənəti ilə
millətimizin böyük sevgisini qazandığı qədər
də, dövlətimizin diqqət və qayğısını görüb.
O, ən yüksək fəxri adlar və mükafatlarla təltif
olunub. Onun sözü və fikri ilə daim hesablaşıblar. Milli musiqi sənətimiz, muğamlarımızla
bağlı elə bir yüksək səviyyəli toplantı, tədbir
olamayıb ki, orada ağsaqqalımız Əlibaba
müəllim iştirak etməsin, öz kəsərli sözünü
deməsin. Onun hər bir xahişini də canla-başla yerinə yetiriblər və bütün bu işlər bilavasitə
Mehriban xanımın həssas nəzarəti ilə həyata
keçirilib.
Əlibaba müəllim uzun illər Azərbaycan
Milli Konservatoriyasında və onun nəzdində
olan Bakı Musiqi Kollecində dərs deyib, fəxri
professor kimi gənclərə daima örnək olub,
ustad xanəndə kimi böyük nüfuz qazanıb.
Biz daim onunla fəxr etmişik, belə bir ustadla
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çiyin-çiyinə çalışmağımızla öyünmüşük.
Lakin bu il, 90 yaşının astanasında olan
Əlibaba müəllim artıq Konservatoriyadakı pedaqoji fəaliyyətinə xitam verdi. Hər
işinə böyük məsuliyyətlə yanaşan bu qocaman sənətkarın könüllü şəkildə belə bir
addım atması, əlbəttə, bizləri məyus etdi.
Çünki Əlibaba müəllim kimi ustadların yeri
əvəzolunmazdır. Amma bu, onun öz qərarı idi
və biz bununla hesablaşmalı olduq.
Mehriban xanımın Əlibaba müəllimi
ziyarət etməsi onun doğma kollektivinə -- Milli
Konservatoriyanın bütün müəllimlərinə böyük
təsir bağışlayıb. Çünki bu ziyarət nə hansısa mükafatın təqdimatı idi, nə də yubiley,
ad günü münasibətilə olan rəsmi ziyarət.
Bu, əsl dost gəlişi idi və Mehriban xanım bu
addımı ilə hər birimizi Əlibaba Məmmədov
kimi azman sənətkarları daim xatırlamağa,
onlara hər zaman diqqət ayırmağa səslədi.
Bu əsl vətənpərvərlik nümunəsi, dövlətin hər
bir dəyərli simasına olan böyük hörmətin və
ehtiramın nümayişi oldu. Əlibaba müəllim
kimi biz hamımız – mədəniyyət və incəsənət
xadimləri də hər zaman Mehriban xanım
Əliyevanın çətin bir vəzifənin – Azərbaycanın
Birinci vitse-prezidenti kimi gördüyü qlobal işlərin öhdəsindən yüksək səviyyədə
gəlməsinə ürəkdən sevinir və ona yeni- yeni
uğurlar diləyirik. Qoy ulu Tanrı hər zaman ona
yar olsun!

Siyavuş KƏRİMİ,
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının
rektoru, professor, Xalq artisti

Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışı, bütün sahələrdə olduğu
kimi, elm və təhsil sahəsində də
tənəzzülün qarşısını aldı. Milli
tərəqqiyə xidmət edən təhsilimizin
inkişafı üçün əlverişli şərait yaradıldı. O, milli dövlət quruculuğu
prosesində “Elmə, təhsilə göstərilən
yüksək qayğı xalqın xoşbəxt
gələcəyinə qoyulan təminatlı
sərmayədir” meyarı ilə çıxış edirdi.
Xalqımızın milli oyanışında və
özünüdərkində misilsiz rol oynayan
elm və təhsilin inkişafı ulu öndər
Heydər Əliyevin nəhəng dövlətçilik
fəaliyyətinin çox mühüm istiqaməti
olmuşdur. Ulu öndərin Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə
reallaşdırılan təhsil siyasəti özünün məqsədyönlülüyü, müasirliyi, dünyəviliyi və milli dəyərlərə
söykənməsi ilə diqqəti cəlb edirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
siyasətçi və dövlət xadimi kimi ən
uca missiyanı gerçəkləşdirərək
müstəqil Azərbaycan dövlətinin

qədirbilən xalqımdan almışam.
Ən çətin anlarda, ən mürəkkəb
vəziyyətlərdə yalnız və yalnız
xalqıma arxalanmışam. Bu da
mənə dözüm, iradə verib və bütün
uğurlarımı təmin edib”.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
keçdiyi sınaqlar, dövlətçiliyimizin
ən ağır günlərində Heydər Əliyevin
göstərdiyi qətiyyət bu sözlərdəki
gerçəkliyi dəfələrlə təsdiqləyib.
Heydər Əliyevin Azərbaycan
üçün gördüyü işləri sadalamaqla
bitib-tükənən deyil. Dahi şəxsiyyət
bu gün sıralarımızda olmasa da,
onun möhtəşəm əməlləri, misilsiz
xidmətləri hamımıza bəllidir və
bu gün də gözümüz önündədir.
Milyonlarla insanın ümid çırağına
çevrilərək, qəlblərdə əbədi yurd
qurmaq heç də bütün rəhbərlərə,
liderlərə nəsib olmur. Sağlığında
canlı əfsanəyə çevrilmiş Heydər
Əliyevin zəngin irsi hələ uzun
illər xalqımızın müstəqillik yolunu
işıqlandıracaq.

“Azərbaycanın Birinci
vitse-prezidentinə
dərindən minnətdaram”
Bu sözləri UNESKO baş katibinin xüsusi müşaviri Munir Buşenaki bildirib. O qeyd edib ki,
Azərbaycana tarixi irslərin qorunmasında dəstək
verib: “Azərbaycanda Qobustan, Şirvanşahlar
sarayı və Qız qalası ilə birlikdə İçərişəhər, Atəşgah
kimi UNESKO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına
düşmüş tarixi abidələr var. Azərbaycan qeyri-maddi mədəni İrs Siyahısında yer almış muğam kimi
xəzinəyə sahibdir. Azərbaycan qədim tarixə malikdir və bu irs onun ayrılmaz hissəsidir. Bu qədim tarixi bilmədən nə bu günümüzü, nə də gələcəyimizi
qura bilərik. Mənim amalım belə irsləri qorumağa,
yaşatmağa yardım etməkdir.

UNESKO-nun irs siyahısına düşmək elə də asan
başa gəlmir. Bunun üçün
ekspertlər göndərilir, çox
böyük əmək sərf olunur.
Lakin biz buna nail olmuşuq.
Mən bu işdə hər zaman
Azərbaycana dəstək olmuşam “.
Munir Buşenaki
Azərbaycanın Birinci vitseprezidenti, UNESKO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban
Əliyevanın köməyini heç
zaman unutmayacağını bildirib: “Afrikada həyata keçirdiyimiz
layihə üçün büdcəmizdə kifayət qədər pul yox idi. Bu zaman Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva
UNESKO-nun xoşməramlı səfiri təyin edildi. Mən onun yanına
gedərək problemi danışdım. Mehriban Əliyeva başladığımız
layihəni bitirməyimiz üçün bizə köməklik etdi. Azərbaycanın
Birinci vitse-prezidentinə bu yaxşılığına görə dərindən
minnətdaram”.

Hazırladı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

İlham MƏMMƏDZADƏ,
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun
direktoru

Şirvanda ulu öndər
Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib
Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər
Əliyevin xatirə günü ilə
əlaqədar Şirvan Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı
İlqar Abbasovun sərəncamı
ilə təsdiq olunan tədbirlər
planına uyğun olaraq,
şəhərin idarə, müəssisə və
təşkilatlarında, səhiyyə, təhsil
və mədəniyyət ocaqlarında
anım tədbirləri keçirilir.

Tədbir iştirakçıları ulu öndər Heydər Əliyevin
öncə şəhərin mərkəzi meydanında ucaldılmış
abidəsini ziyarət edərək önünə gül-çiçək dəstələri
qoyub, əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad
edib, dərin hörmət və ehtiramlarını ifadə ediblər.
Sonra Heydər Əliyev Mərkəzində ulu öndərin
həyat və fəaliyyətini əks etdirən eksponatlarla
tanış olublar.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin xatirə günü ilə əlaqədar Telemexanika
zavodunda da anım mərasimi keçirildi. Mərasimi
zavodun direktoru Usubağa Məmmədov açdı.
Tədbir iştirakçıları ulu öndər Heydər Əliyevin
əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər.
Zavodun direktoru Usubağa Məmmədov
“Şirvan şəhərinə Heydər Əliyev qayğısı” mövzusunda məruzə ilə çıxış etdi. Natiq ümummilli
lider Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərliyi
dövründə müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
iqtisadi əsaslarını, kadr potensialını formalaşdırdığını, ölkəmizin hərtərəfli inkişafına xidmət
edən ardıcıl tədbirlər həyata keçirdiyini qeyd
etdi. Azərbaycanı sənaye ölkəsinə çevirdiyini,
respublikamızda yeni sənaye müəssisələrinin,
zavod və fabriklərin tikilməsinə, təhsil, səhiyyə
və mədəniyyət ocaqlarının inşa edilməsinə
nail olduğunu bildirdi. Şəhər və rayonlarda
şahmat məktəbləri, diyarşünaslıq muzeyləri,
idman komplekslərinin inşasına nail oldu. Kənd
təsərrüfatı sahələri yeni maşın-mexanizmlərlə,
traktor və kombaynlarla təmin edildi. Kənd
təsərrüfatının inkişafı sahəsində böyük uğurlara
nail olundu. Əhalinin rifah halı, həyat səviyyəsi
yüksəldi.
Həyata keçirilən tədbirlər Şirvan şəhərindən

də yan keçmədi. Burada yeni Şimal və Cənub
sənaye qovşaqları yaradıldı. Xəstəxana kompleksi, yeni yaşayış binaları inşa edildi, xidmət
sahələri yaradıldı, yeni məktəblər, uşaq bağçaları
tikildi. İnsanların yaşayış səviyyəsi yüksəldi. Natiq ümummilli lider Heydər Əliyevin şirvanlılara
göstərdiyi diqqət və qayğının bu gün Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini qeyd etdi. Şirvanlıların həmişə olduğu kimi
bundan sonra da ulu öndərin xatirəsini daim əziz
tutacaqlarını bildirdi.
Tədbirdə çıxış edən Şirvan Şəhər İcra
Hakimiyyətinin ictimai, siyasi və humanitar
şöbəsinin müdir müavini, dini qurumlarla işin
təşkilatçısı Adəm Hüseynov ulu öndərin xalqımıza, o cümlədən şirvanlılara göstərdiyi diqqət və
qayğının Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətində xüsusi
yer tutduğunu vurğuladı. Son 16 ildə Şirvanda
aparılan abadlıq, quruculuq işlərinin, yeni inşa
edilən metaləritmə, sement, karton, kərpic zavodlarının, uşaq bağçasının, inzibati və yaşayış binalarının, məcburi köçkünlər üçün hər cür şəraiti
olan yaşayış kompleksinin buna əyani nümunə
olduğunu qeyd etdi.
Çıxış edən digər natiqlər də göstərilən qayğıya
görə dövlət başçısı cənab İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya
dərin təşəkkür və minnətdarlıqlarını bildirdilər.

Səməd HÜSEYNOĞLU,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

