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Ümummilli lider Heydər 
Əliyev ötən əsrin doxsanıncı 
illərindəki çıxış və nitqlərinin ha-
mısında dövlət müstəqilliyimizin 
əbədiləşdirilməsi, milli tarixi-
mizin bütün səhifələrinə ehti-
ramla yanaşılması, eləcə də ana 
dilimizin qorunub saxlanılması 
zərurətini dəfələrlə xatırladırdı. 
Onun özünün siyasi fəaliyyəti 
isə dövlətçiliyimizə, tariximizə və 
dilimizə sədaqət rəmzi, xidmət 
nümunəsi idi. 

Heydər Əliyev xatırladırdı ki, 
hər bir millətin dili onun üçün çox 
əzizdir: “Bizim üçün Azərbaycan 
dili, ana dilimiz həddindən artıq 
əzizdir. Çünki çox illər ana dilimiz, 
Azərbaycan dili həyatımızda geniş 
yer ala bilməmişdir. Amma buna 
baxmayaraq, hər bir azərbaycanlı 
dilin qorunub saxlanılmasında az 

da olsa, çox da olsa, xidmətlərini 
göstərmişdir. Xüsusən bizim yazı-
çılarımız, ədəbiyyatşünaslarımız, 
şairlərimiz o ağır dövrdə Azərbaycan 
dilinin yaşamasında böyük xidmətlər 
göstərmişlər”.

Elə ölkəmizdə Azərbaycan 
dilinin dövlət dili kimi təsbit edildiyi 
1978-ci il Konstitusiyamız barədə 
mülahizələrimi qələmə alarkən də ulu 
öndərin məhz yazıçı, şair və digər ya-
radıcı ziyalılarımıza müraciətini yada 
salmaq istəyirəm. Belə ki, 1978-ci 
ildə Azərbaycan SSR-in yeni Kons-
titusiyasının layihəsi hazırlanarkən, 
respublikamızın o zamankı rəhbəri 
Heydər Əliyev, şəxsən özü yaradı-
cı ittifaqlara xəbər göndərmişdi ki, 
Konstitusiyaya Azərbaycan SSR-də 
dövlət dilinin Azərbaycan dili olması 
barədə xüsusi maddə salınmasını 
tələb etsinlər. Nəticədə Konstitusi-
yada “Azərbaycan SSR-in dövlət dili 
Azərbaycan dilidir” – maddəsi təsdiq 
olunmuşdu. 

Xüsusilə vurğulanmalı məqam on-
dan ibarət idi ki, ulu öndərin bu istəyi 
həmin dövr üçün olduqca cəsarətli 
addım idi. Çünki bu addımın hansı-
sa başqa respublikada deyil, məhz 
türkdilli ölkədə atılması sadəcə risk 
idi. Heydər Əliyev bu addımı atmış və 
məqsədinə nail olmuşdu. 

Bu günlər həmin qətiyyətli qərarın 
qəbul edilməsindən 44 il keçir. 
Ancaq milli dövlətçilik tariximizdə 
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi 
ilk dəfə qəbul edilməsindən artıq 
104 ilə yaxın müddət ötür. Belə 
ki, dil siyasəti Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti dövründə də diqqət 
yetirilən əsas sahələrdən olub. AXC 
hökumətinin 1918-ci il 27 iyun tarixli 
qərarı ilə, o zaman türk dili adlanan 
Azərbaycan dili dövlət dili elan edil-
mişdi. Yəni, ulu öndərin “Bizim gənc 
müstəqil dövlətimiz Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin varisidir” – deyimi dil 
məsələsində də öz təsdiqini tapır. 

Xatırladaq ki, AXC öz dil siyasətini 
həyata keçirmək üçün təhsilin mühüm 
sahə olduğunu ön plana çəkərək, 
1918-ci il avqustun 28-də ibtidai və 
orta təhsil müəssisələrində təhsilin 
ana dilində aparılması haqqında 
qərar vermişdi. Həmin islahatların 
məntiqi davamı kimi AXC-nin Hərbi 

naziri Səməd bəy Mehmandarov 
1918-ci il dekabrın 27-də ordu dilinin 
də Azərbaycan-türk dili olduğu barədə 
əmr vermişdi. 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti 
yaradıldıqdan on illər sonra – 1956-cı 
ildə bu istiqamətdə addımlar atmağa 
cəhd edilsə də, heç nə alınmamış-
dı. Nəhayət, respublikanın 1978-ci 
ildə qəbul edilmiş Konstitusiyasına 
Azərbaycan dilinin dövlət dili olması 
barədə maddə daxil edilmişdi. Çünki 
o zaman artıq ölkə rəhbəri Heydər 
Əliyev kimi siyasət dahisi idi. Tarixçi 
və politoloqlar həmin Konstitusiyanı 
məhz Heydər Əliyev Konstitusiyası 
adlandırırdılar.

Prezident Kitabxanasının elektron 
resurslarında göstərilir ki, 1978-ci ildə 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin VII 
sessiyasında ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən Azərbaycan Respubli-
kası Konstitusiya layihəsinin 73-cü 
maddəsinə belə bir təklif olundu: 
“Azərbaycan Sovet Sosialist Respub-
likasının dövlət dili Azərbaycan dili-
dir”. Nəticədə bu məsələ Azərbaycan 
SSR Konstitusiyasında öz əksini 
tapdı. Bununla da Azərbaycan dili 
dövlət dili statusunu aldı.

Xalqımız ulu öndərin dövlətçilik 
və idarəçilik sahəsindəki möhtəşəm 
uğurlarına 1993-cü ilin yayından son-
ra da şahidlik etmişdir. Çünki Heydər 
Əliyevin ölkədə siyasi hakimiyyətə 
qayıtması ilə bütün sahələr kimi 
dövlət dilimizin – yəni ana dilimizin 
də qorunub saxlanılmasına, inkişaf 
etdirilməsinə mühüm zəmin yaran-
mışdı. Müstəqil Azərbaycanın 1995-ci 
ildə ümumxalq referendumunda qəbul 
edilmiş ilk milli Konstitusiyasında da 
Azərbaycan dili dövlət dili kimi layiqli 
yerini tutub. Məlum olduğu kimi, bu 
Əsas Qanunumuza da Heydər Əliyev 
Konstitusiyası deyilir. 

Həmin Konstitusiyanın 21-ci 
maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan 
Respublikasının dövlət dili 
Azərbaycan dilidir və Azərbaycan 
Respublikası Azərbaycan dilinin inki-
şafını təmin edir.

Ulu öndərin ölkəmizə ikinci 
dəfə rəhbərlik etdiyi illərdə dilimi-
zin inkişafına xüsusi önəm verilib, 
bu istiqamətdə müxtəlif taleyüklü 
fərman və sərəncamlar qəbul olunub. 
Ana dilinə hər zaman həssaslıqla 

yanaşan, dilimizin dərin bilicisi olan 
Heydər Əliyev deyirdi: “Dil hər bir 
millətin mənliyinin əsasıdır. İnkişaf 
etmiş zəngin dil mədəniyyətinə sahib 
olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük 
gələcəyə malikdir. Bizim çox gözəl, 
zəngin dilimiz var”.

Rəsmi sənədlərdə qeyd edilir 
ki, Heydər Əliyev 2001-ci il iyunun 
18-də “Dövlət dilinin tətbiqi işinin 
təkmilləşdirilməsi haqqında” Fərman 
imzalayıb. Fərmanda dilimizin öz tari-
xi inkişafı boyunca əldə etdiyi uğurlar-
la yanaşı, yaşadığımız dövrdə dövlət 
dili sahəsində yaranmış problemlər 
geniş təhlil edilib, həmin problemlərin 
həlli yolları göstərilib. Dahi lider 
Heydər Əliyevin “Azərbaycan əlifbası 
və Azərbaycan Dili Gününün təsis 
edilməsi haqqında” 2001-ci il 9 av-
qust tarixli Fərmanına əsasən hər il 
avqustun 1-i ölkəmizdə Azərbaycan 
Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü kimi 
qeyd edilir.

Ulu öndərin siyasi kursunu uğurla 
davam etdirən Prezident İlham Əliyev 
də ana dili məsələsini daim diqqətdə 
saxlayır. Belə ki, Azərbaycan dilinin 
perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi 
və dilçiliyin əsaslı inkişafı 
istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirlər Prezident İlham Əliyevin 
hakimiyyəti dövründə də davam 
etdirilir. Dövlət başçısı 2004-cü il yan-
varın 12-də “Azərbaycan dilində latın 
qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata 
keçirilməsi haqqında” Sərəncam im-
zalayıb. Sənədə əsasən dərslik, elmi 
əsər və lüğətlərin, bədii ədəbiyyat 
nümunələrinin latın qrafikalı yeni 
Azərbaycan əlifbası ilə çap olunaraq 
istifadəyə verilməsi milli ədəbi dilin 
daha da zənginləşməsi baxımından 
əhəmiyyətli olub.

Eləcə də, ölkə Prezidentinin 
“Azərbaycan dilinin qloballaşma 
şəraitində zamanın tələblərinə 
uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçili-
yin inkişafına dair Dövlət Proqramı 
haqqında” 2012-ci il 23 may tarixli 
və “Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasının Nəsimi adına Dilçilik 
İnstitutunun maddi-texniki bazasının 
gücləndirilməsi haqqında” 2012-ci il 
29 may tarixli sərəncamları ölkədə dil 
siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi 
istiqamətində mühüm sənədlərdir.

Yəni, bu gün Azərbaycan dili 

müstəqil bir dövlətin dilidir. Ana 
dilimizin inkişafı və zənginləşdirilməsi 
dövlət başçımızın diqqət mərkəzində 
saxladığı mühüm məsələlərdəndir. 
Hər bir azərbaycanlı da, öz 
növbəsində, vətəndaş borcunu 
yerinə yetirərək, xalqımızın ən böyük 
mənəvi sərvəti olan ana dilinə qayğı 
göstərməli, onun qorunması və 
inkişafı üçün əlindən gələni etməlidir. 
Yalnız bu yolla dilimizi yaşada bilərik.

Sonda xatırladaq ki, ulu öndər 
Heydər Əliyev hələ ötən əsrin 70-
80-ci illərində Azərbaycanın suveren 
hüquqlarının pozulmasına yönələn 
bütün cəhdlərin qarşısını vaxtında, 
qətiyyətlə alırdı. Tarixi sənədlərdə 
oxuyuruq ki, SSRİ-nin 1977-ci ilin okt-
yabrında qəbul olunmuş Konstitusiyası 
hazırlanarkən ermənilərin antitürk, 
antiAzərbaycan cəhdləri artmışdı. 
Yalnız Heydər Əliyevin SSRİ rəhbərləri 
qarşısında qoyduğu qəti tələblər 
nəticəsində o vaxt Dağlıq Qarabağın 
statusu məsələsinə baxılmadı. Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi altında fəaliyyət 
göstərən Konstitusiya Komissiyasının 
hazırladığı və 1978-ci il aprelin 21-də 
qəbul edilmiş Azərbaycan SSR-nin 
yeni Konstitusiyası mövcud olan 
məhdud imkanlar daxilində xalqın 
mənəvi sərvətlərinin, xüsusən ana 
dilinin qorunub saxlanması və inki-
şaf etdirilməsi üçün hüquqi əsasları 
genişləndirdi. Azərbaycan dili respubli-
kada dövlət dili statusu aldı.

Fəxrlə yada salırıq ki, ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin hazır-
layıb həyata keçirdiyi dil siyasəti 
onun dövlət quruculuğu siyasətinin 
tərkib hissəsi idi. Ali məktəblər üçün 
yazılmış “Müasir Azərbaycan dili” 
dərsliklərinin Respublika Dövlət 
mükafatına layiq görülməsi, anadilli 
ədəbiyyatın inkişafı üçün hər cür 
şəraitin yaradılması, Azərbaycan 
ədəbiyyatı klassiklərinin təbliği məhz 
bunun nəticəsi idi. 

Mütəxəssislər indi də ötən əsrin 
həmin illəri barədə qələmə aldıqları 
yazılarda qeyd edirlər ki, ulu öndərin 
“Qoy ədalət zəfər çalsın!” – tezisi 
təkcə azərbaycanlıların deyil, o vaxtkı 
İttifaqa daxil olan xalqların hamısının 
dilində şüara çevrilmişdi. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Hər bir millətin dili onun üçün çox 
əziz olduğu qədər Azərbaycan dili 
də bizim üçün əzizdir. Uzun illər ana 
dilimiz həyatımızda müstəqil yer ala 
bilməmişdir. Amma buna baxmayaraq, 
hər bir soydaşımız ana dilimizin qo-
runub saxlanılmasında əlindən gələni 
əsirgəməmişdir. Xüsusilə, yazıçılarımız, 
ədəbiyyatşünaslarımız, şairlərimiz o ağır 
dövrdə Azərbaycan dilinin yaşamasında 
böyük xidmətlər göstərmişlər.

Ana dilimizin bugünkü səviyyəyə çatma-
sında ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna 
xidmətləri olmuşdur. Ümummilli lider de-
yirdi ki, ana dilimiz müstəqil Azərbaycanın, 
Azərbaycan xalqının ən böyük milli sərvətidir. 
Hər bir dili yaşadan və inkişaf etdirən onun 
xalqıdır. Dilimiz zəngindir, çox ahəngdar dil-
dir, dilimizin söz ehtiyatı çox böyükdür. 

Azərbaycan dilini sevən, ona böyük 
hörmətlə yanaşan ulu öndər doğma dilimizə 
münasibəti ilə hər kəsə örnək olub. Sovet 
İttifaqı zamanı Azərbaycana rəhbərlik edən 
ulu öndər bir çox ziyalıların cəsarət etmədiyi 
halda, müxtəlif tədbirlərdə Azərbaycan dilində 
çıxış etməklə dilimizə layiqli dəyər verib.

Müdrik şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyata 
keçirdiyi dil siyasəti, dövlət quruculuğu 
siyasətinin tərkib hissəsi olub. Ötən əsrin 
70-ci illərinin ortalarından başlayaraq, SSRİ 
rəhbərliyi respublikalarda milli dillərin sıxış-
dırılması üçün bütün təzyiq vasitələrindən 
istifadə edirdi. Belə bir şəraitdə Azərbaycan 
dilini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və ən əsası 
milli ideologiya səviyyəsinə çatdırmaq böyük 
cəsarət tələb edirdi. 

1978-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyev 
Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük tarixi 
xidmətlərindən birinə imza atdı. Həmin il 
aprelin 2-də IX çağırış Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin VII sessiyasında məruzə ilə çıxış 
edən ümummilli liderin təklifi ilə Azərbaycan 
SSR-nin Konstitusiyasının 73-cü maddəsi 
aşağıdakı redaksiyada verilməsi təklif olunub. 
“Azərbaycan SSR-nin dövlət dili Azərbaycan 
dilidir”. Heydər Əliyevin bu təşəbbüsü 1978-ci 
il aprelin 21- də qəbul olunmuş Azərbaycan 
SSR Konstitusiyasında öz əksini tapıb. Ulu 
öndər Azərbaycan SSRİ tərkibində olan 
zaman ana dilimizin dövlət dili kimi yaşaması 
üçün, sözün həqiqi mənasında, mübarizə 
aparıb. Tarixi şəxsiyyət ziyalıları, yazıçı və 
şairləri Azərbaycan dilinin qorunması üçün 
səfərbər olmağa çağırıb, dilçi alimlərimizə 
böyük qayğı göstərib, ədiblərimizə ana 
dilində yazılan kitabların saylarının artırılma-
sını tövsiyə edib. Bütün bunlar Azərbaycan 
dilinin inkişafına və qorunub saxlanılma-
sına xidmət edirdi. Rəsmi yığıncaqlarda, 
məclislərdə Azərbaycan dilində danışmaqdan 
çəkinməyən ulu öndər Heydər Əliyev bütün 
fəaliyyəti ilə ana dilinin yüksəlməsinə təsir 
göstərib.

Müstəqilliyə gedən yolda ana dilinin 
nüfuzunun gücləndirilməsi ulu öndər Heydər 

Əliyevin vaxtilə yürütdüyü siyasətin prioritetini 
təşkil edirdi. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra ölkəyə yenidən rəhbərlik edən 
Heydər Əliyev ana dili məsələsinə müstəqil 
dövlət quruculuğunun tələb etdiyi səviyyədə 
yanaşmağın təcrübəsini işləyib hazırladı. 
1995-ci ildə qəbul edilən Konstitusiyamızda 
Azərbaycan dili dövlətin rəmzlərindən biri 
olaraq təsbit edildi. 2001-ci ildə ümummilli 
liderin imzaladığı “Dövlət dilinin tətbiqi işinin 
təkmilləşdirilməsi haqqında” Fərman xüsusi 
tarixi əhəmiyyət daşıyan böyük siyasi hadisə 
idi. Məhz ulu öndərin yürütdüyü dil siyasətinin 
nəticəsində bütün dövlət və qeyri-hökumət 
təşkilatlarında ana dilimiz bərqərar edildi, 
latın qrafikasına keçid prosesi başa çatdırıldı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin  2001-ci 
il avqustun 9-da imzaladığı sərəncama 
əsasən, 1 avqust respublikamızda 
Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili 
Günü kimi qeyd edilir. 30 sentyabr 2002-ci 
ildə Heydər Əliyev tərəfindən “Azərbaycanda 
dövlət dili haqqında” Qanun təsdiq olundu. 
Bu qanunda göstərilir ki, Azərbaycan Res-
publikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili 
olaraq işlədilməsini öz müstəqil dövlətçiliyinin 
başlıca əlamətlərindən biri sayır, onun təbliği, 
qorunması və inkişaf etdirilməsinin qayğı-
sına qalır. Qəbul edilmiş digər fərman və 
sərəncamlar əsasında dilimizin inkişafı, ana 
dilində təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırıl-
ması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. 
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin 
qorunmasına, bu dilin təmiz şəkildə nəsillərə 
ötürülməsinə sondərəcə diqqətli yanaşıb.

Ulu öndər müxtəlif ölkələrdəki diaspor 
nümayəndələrimizlə görüşlərində dəfələrlə 
vurğulayıb ki, hansı ölkədə yaşamasından 
asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı öz ana 
dilini, milli adət-ənənələrini unutmamalıdır: 
“Nə yaxşı ki, Azərbaycan dili bütün tələblərə 
cavab verir. Daha doğrusu, onun böyük 
potensialı imkan verib ki, o, artıq dünya dilləri 
içərisində öz layiqli yerini tutmuşdur”.

Minilliklər boyu formalaşan və bu 
günümüzə gəlib çatan Azərbaycan dili xalqı-
mızın qədimliyinin simvolu, qürur mənbəyidir. 
Bu gün müstəqil dövlətimizin mövcudluğu 
dilimizin qorunması, dünya dilləri içərisində 
layiqli yer tutması baxımından vacib tarixi 
imkandır. Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin 
əsasını qoyduğu dil siyasəti bu sahədə əldə 
etdiyimiz uğurların əsasını təşkil edir.

Kamilə ƏLİYEVA, 
Milli Məclisin deputatı,  

BDU-nun kafedra müdiri, professor

Heydər Əliyev:  Xatirimdədir, o vaxt başqa respublikaların 
rəhbərləri ilə kəskin danışıqlarımız oldu… 
Ancaq biz buna nail olduq. Hesab edirəm ki, 
bu, o dövrdə, o zamanın şəraitində respublika-
mızda, ümumiyyətlə, ölkəmizin tarixində çox 
böyük hadisə oldu.

Ulu öndər Heydər Əliyevin  
1995-ci ilin oktyabrında AMEA - da ana 

dilimizlə bağlı keçirilən ümumrespublika 
müzakirəsindəki çıxışından.

Bizim hamımızın bir Vətəni var – bu, 
Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycanlı hər yerdə 
yaşaya bilər, ancaq azərbaycanlılığını, öz 
dilini, dinini, milli ənənələrini unutmamalıdır. 
Onun qəlbi daim doğma Azərbaycanla bir 
vurmalıdır!

Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider

Goranboyda “Sahibkarlar Günü” ilə bağlı tədbir keçirilmişdir

Son vaxtlar Goranboy rayonunda həyatın bütün 
sahələrində əsaslı yüksəliş hiss olunur, dinamik inkişaf 
özünü hər addımda göstərir. 

Ən əsası adamların əhval-
ruhiyyəsi yüksəlmiş, təşəbbüskar 
və yaradıcı mühit formalaşmış, 
sağlam mənəvi-psixoloji ab-hava 
mövcuddur. Azad sahibkarlığın 
inkişafına göstərilən diqqət və qayğı, 
bu sahədə yaradılmış münbit və 
əlverişli şərait, əsassız yoxlamala-
rın, süni maneələrin aradan qaldırıl-
ması istiqamətində həyata keçirilən 
əsaslı və ardıcıl tədbirlər diqqəti 
xüsusilə cəlb edir. Təsadüfi deyil ki, 
son vaxtlar müxtəlif təyinatlı özəl 
müəssisələrin sayı xeyli artmışdır. 
Rayon üzrə istehsal olunan sənaye 
və kənd təsərrüfatı məhsullarının, 
demək olar ki, hamısı məhz özəl 
bölmənin payına düşür. Burada, ilk 
növbədə Prezident İlham Əliyevin 
respublikamızda azad sahibkarlığın, 
bazar iqtisadiyyatının sürətli inki-

şafına yönəlmiş ardıcıl və qətiyyətli 
fəaliyyətini, bu sahəyə göstərdiyi 
gündəlik diqqət və qayğısını, 
imzaladığı fərman və sərəncamları 
xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 

Ölkə Prezidentinin “Azərbaycan 
Respublikasında Sahibkarlar 
Günü”nün təsis edilməsi haq-
qında 2016-cı il 21 aprel tarixli 
Sərəncamına əsasən, aprelin 25-də 
Azərbaycanda ilk dəfə “Sahibkarlar 
Günü” qeyd edilmişdir. Bu əlamətdar 
gün münasibətilə Goranboy 
rayonunda da tədbir keçirilmişdir. 
Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Məhərrəm Quliyev, Respub-
lika Sahibkarlar Konfederasiyasının 
vitse-prezidenti Vüqar Zeynalov, 
konfederasiyanın Goranboy rayonu 
üzrə nümayəndəsi Rüstəm Nağı-
yev, rayonun xidmət sahələrinin 

rəhbərləri, yerli iş adamları, sahib-
karlar, fermerlər və kütləvi informa-
siya vasitələrinin nümayəndələri 
iştirak etmişlər. 

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin ra-
yon mərkəzində ucaldılmış abidəsini 
ziyarət etmişlər. Sonra tədbir 
Goranboy şəhəri Heydər Əliyev 
Mərkəzində davam etdirilmişdir. 

Tədbiri giriş nitqi ilə açan 
rayon icra hakimiyyətinin başçısı 
Məhərrəm Quliyev Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı 
həyata keçirilən layihə və islahat-
lardan danışmış, sahibkarların 
fəaliyyətinə daimi diqqət və qayğı 
göstərilməsinin vacibliyini qeyd 
etmişdir. O demişdir ki, Goranboyun 

sənaye, kənd təsərrüfatı və turizm 
mərkəzi kimi inkişaf etməsi üçün 
ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyev hər 
cür dəstək göstərir. Odur ki, qanun 
çərçivəsində fəaliyyəti artırmaq 
üçün sahibkarlara bundan sonra 
da hər cür yardım göstəriləcək. Biz 
Goranboyumuzu ölkənin ən inkişaf 
etmiş rayonları sırasında görmək 
üçün abadlıq, tikinti və quruculuq 
işlərini daha geniş miqyasda apar-
malıyıq. Sahibkarlığın inkişafı həm 
yeni iş yerlərinin açılması, həm də 
rayonumuzun inkişafı deməkdir. Bu 
səbəbdən də rayon rəhbəri sahib-
karlarla görüşməyi, təklif və arzuları-
nı dinləməyi məqsədəuyğun hesab 
etdiyini vurğulamış və qeyd etmişdir 
ki, birgə fəaliyyətlə Goranboyun 
inkişafında daha böyük uğurlara nail 
olmaq olar. 

Görüşdə çıxış edənlər sahibkar-
lıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 
ölkədə, o cümlədən Goranboyda 
əlverişli və şəffaf şəraitin olduğu-
nu vurğulamışlar. Goranboyda 
sahibkarlar, iş adamları, fermerlər 
yaradılmış azad, sərbəst və münbit 
şərait üçün ölkə rəhbərinə hədsiz 
minnətdarlıqlarını bildirmişlər, bütün 
imkan və səylərini iqtisadiyyatımı-
zın daha da genişləndirilməsinə 
yönəldəcəklərini bəyan etmişlər.

Tədbirin sonunda rayonun 
sosial-iqtisadi və ictimai həyatında 
fərqlənən bir qrup sahibkara rayon 
icra hakimiyyəti başçısının fəxri 
fərmanları təqdim edilmişdir.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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