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TÜRKĠYƏNĠN BAġ NAZĠRĠ RƏCƏB TAYYĠB 

ƏRDOĞANIN AZƏRBAYCANA ĠġGÜZAR 

SƏFƏRĠ 
 

20 avqust 2008-ci il 
 

Avqustun 20-də Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan Azərbaycana işgüzar səfərə gəlmişdir. 

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Türkiyə höku-
məti başçısının şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Hörmətli qonağı Azərbaycan Республикасы Baş nazirinin 
müavini Abid Şərifov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN VƏ 

TÜRKĠYƏNĠN BAġ NAZĠRĠ RƏCƏB TAYYĠB 

ƏRDOĞANIN TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ 
 
     Президент сарайы 
 

20 avqust 2008-ci il 
 

Avqustun 20-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 
və Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təkbətək 
görüşü olmuşdur.  
     Азярбайъан президенти Тцркийя щюкумятинин башчысыны ся-
мимиййятля гаршылады. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın, ikitərəfli mü-

nasibətlərin bütün sahələrdə daim inkişaf etdiyi bildirildi və 
əlaqələrin bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə 
olundu. 

Söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlər, regional və bey-

nəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. 
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DÖVLƏT RƏHBƏRLƏRĠNĠN GENĠġ TƏRKĠBDƏ   
GÖRÜġÜ 
 
Президент сарайы 
 
20 avqust 2008-ci il 
 

Avqustun 20-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 

və Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın nümayəndə 
heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü olmuşdur.  

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Hörmətli cənab BaĢ nazir! 
Hörmətli qonaqlar! 
Mən sizi Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram. XoĢ 

gəlmisiniz! Bizim görüĢlərimiz mütəmadi xarakter daĢıyır və 
hər dəfə görüĢəndə həm ikitərəfli münasibətlər, həm də 
bölgədə gedən proseslər geniĢ müzakirə olunur. Bu onu 

göstərir ki, bizim əlaqələrimiz ən yüksək zirvədədir, bütün 
sahələrdə çox fəal əməkdaĢlıq, iĢbirliyi aparılır. 

Türkiyə və Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən və icra 
edilən bütün təĢəbbüslər uğurla nəticələnir. Biz bundan çox 
məmnunuq və əminəm ki, gələcək illərdə də Türkiyə–Azər-
baycan birliyi, qardaĢlığı daha da inkiĢaf edəcək, möhkəm-

lənəcək, həm ölkələrimiz, xalqlarımız üçün müsbət nəticələr 
gətirəcək, həm də bölgədə gedən proseslərə müsbət təsir 
göstərəcəkdir. Bölgədə sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin olun-
ması və bərpaсы  gündəlikdə duran vacib məsələlərdəndir. Bu 
barədə biz bu gün danıĢdıq.  

Əminəm ki, nümayəndə heyətlərinin üzvləri də bir-biri ilə 

təmasda olublar və qarĢılıqlı maraq doğuran məsələlər 
müzakirə olunubdur. Belə məsələlər kifayət qədər çoxdur – 
həm siyasi, həm iqtisadi, enerji, nəqliyyat, təhlükəsizlik mə-
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sələləri. Yəni gündəlik çox geniĢdir və biz bütün  məsələləri 
səmimi Ģəkildə müzakirə edirik.  

Bir daha xoĢ gəlmisiniz! 
R ə c ə b  T a y y i b  Ə r d o ğ a n: Hörmətli Prezident!  
Hörmətli nümayəndə heyətinin üzvləri! 

Təbii ki, biz iki qardaĢ ölkə olaraq ötən altı illik müd-
dətdə çox faydalı addımlar atdıq və atmağa da davam 
edəcəyik. Bu qərarlıлыğımız davam edir. Bütün sahələrdə – 
siyasi, hərbi, iqtisadi, ticari, mədəni, turizm – gözəl inkiĢaf 
vardır. Mühüm addımlar atılır. Ġstəyimiz bundan sonrakı 
müddətdə bunu daha anlamlı Ģəkildə, xüsusilə bölgəyə san-

bal gətirəcək Ģəkildə qurmaq və inkiĢaf etdirməkdir. Bu 
sahədə Türkiyə ilə Azərbaycanın üzərinə mühüm vəzifələr 
düĢür.  

Sizinlə bərabər müzakirə etdiyimiz kimi, həqiqətən Qaf-
qazda Sabitlik və ƏməkdaĢlıq Platformasına ciddi önəm 
veririk. Bu sahədəki yekdilliyimiz bizdə xüsusi məmnunluq 

doğurur. Ġnanıram ki, inĢallah, həll edilməmiĢ bir çox prob-
lemləri də birlikdə çözmək imkanımız olacaqdır. Bu həmrəy-
liyimiz nəticəsini verəcəkdir. Biz bölgəmizin xaricindən ümid 
gözləyirik, amma hələlik bunun faydası yoxdur. Demək ki, 
bu bölgənin problemlərini özümüz həll edəcəyik. Ona görə 
də atacağımız addımların çox faydalı olacağına inanıram.  
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DÖVLƏT RƏHBƏRLƏRĠNĠN MƏTBUAT ÜÇÜN 

BƏYANATLARЛА ЧЫХЫШЛАРЫ 
 
Президент сарайы 

 
20 avqust 2008-ci il 

 
Avqustun 20-də geniş tərkibdə görüş başa çatдыгdan 

sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin Baş 

naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuat üçün birgə bəya-
natlarla çıxış etmişlər.  

                 
 Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin bəyanatı  

 
Hörmətli cənab BaĢ nazir! 
Hörmətli qonaqlar! 
Xanımlar və cənablar! 
Ġlk növbədə, hörmətli BaĢ nazir, əziz qardaĢım, Sizi bir 

daha Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram. XoĢ gəl-
misiniz! 

Bu gün biz Türkiyə–Azərbaycan münasibətlərinin bütün 
aspektlərini geniĢ müzakirə etdik. Bildiyiniz kimi, bizim 
aramızda əlaqələr çox sürətlə inkiĢaf edir və deyə bilərəm ki, 
bu gün bu əlaqələr ən yüksək zirvədədir. Bütün sahələrdə – 
həm siyasi, iqtisadi, həm mədəni sahələrdə Türkiyə–Azər-

baycan əməkdaĢlığı, iĢbirliyi güclənir və həm ölkələrimiz, 
xalqlarımız üçün, həm də yaĢadığımız bölgə üçün çox müsbət 
nəticələr gətirir. 

Biz çalıĢacağıq ki, gələcəkdə də bütün baĢlanan layihələr 
icra olunsun və bizim tərəfimizdən irəli sürülən birgə təĢəb-
büslər tezliklə həyata keçirilsin. Bildiyiniz kimi, bizim ara-

mızda çoxlu sayda iqtisadi, nəqliyyat, enerji layihələri var və 
bütün bu layihələr həm ölkələrimizi gücləndirir, həm də 
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bölgəyə əməkdaĢlıq, sabitlik gətirir. Türkiyə–Azərbaycan 
əməkdaĢlığı amili bölgədə sabitliyin, əmin-amanlığın, sülhün 
bərqərar olunması üçün çox mühüm rol oynayır. 

Bütövlükdə, müstəqillik dövrü ərzində Azərbaycan Tür-
kiyə ilə münasibətlərdə ən səmimi addımlarla öz niyyətini 

ifadə etmiĢdir və Türkiyə tərəfindən дя biz daim dəstək, qar-
daĢlıq, dostluq görmüĢük. Bu gün bu münasibətlər bizə im-
kan verir ki, əməkdaĢlığımızın bütün formatlarını daha da 
geniĢləndirək. Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum 
və Bakı–Tbilisi–Qars kimi nəhəng layihələr onu göstərir, 
bizim iradəmiz ona gətirib çıxarır ki, hətta bəzilərinin inan-

madıqları layihələr bizim təĢəbbüsümüzlə, təkidimizlə uğurla 
icra edilir. 

Enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat təhlükəsizliyi məsələləri bu 
gün diqqət mərkəzindədir və danıĢıqlarımızın mövzusu idi. 
BaĢqa məsələlərlə də bağlı fikir mübadiləsi aparılmıĢdır. 

Əlbəttə, bölgədə gedən proseslər bizi çox narahat edir. 
Gürcüstanda yaĢanan olaylar müzakirə edildi.  

Biz çox istəyirik ki, tezliklə Gürcüstanda həyat normal 
məcraya düĢsün, sabitlik bərqərar olunsun və qarĢıdurmaya 
son qoyulsun. 

Bildiyiniz kimi, Rusiya və Gürcüstan Azərbaycanın qon-
Ģularıdır. Hər iki ölkə ilə bizim sərhədimiz var. Hər iki ölkə 
ilə bizim dostluq münasibətlərimiz var və biz çox istəyirik ki, 
dostlarımız da öz aralarında dost olsunlar. Bu baxımdan, 
əminəm ki, Türkiyə–Azərbaycan münasibətlərinin və təĢəb-
büslərinin mövcudluğu gələcəkdə bölgədə əməkdaĢlığın, 

sülhün möhkəmlənməsinə gətirib çıxaracaqdır. 
Biz istəyirik ki, bütün baĢlanan layihələr bölgəyə əlavə 

əməkdaĢlıq əhval-ruhiyyəsi gətirsin və bizim tərəfimizdən 
atılmıĢ bütün addımlar, irəli sürülmüĢ bütün planlar məhz o 
məqsədi daĢıyır: həm bizim ölkələrimizin, xalqlarımızın 
mənafeyi və rifah halının yaxĢılaĢması, щям дя sabitliyin, 

təhlükəsizliyin təmin olunması. Son günlərdə yaĢanan 
hadisələr onu göstərir ki, bölgə nə dərəcədə sabitliyə həs-
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sasdır. Biz birgə səylərlə, geniĢ formatda öz addımlarımızla 
bölgədə vəziyyətin sabitləĢməsinə çalıĢmalıyıq və bunu 
edirik. Mövcud olan bütün layihələrin uğurla icra olunması 
bölgənin sabitliyi üçün baĢlıca Ģərtdir.  

Gürcüstanda yaĢanan hadisələr nəticəsində, əlbəttə, hər 

bir ölkənin iqtisadi maraqları da zərbə altına düĢür. Son 
məlumata görə, Azərbaycanın ixrac potensialına müəyyən 
dərəcədə zərbə dəymiĢdir. Bizim nəqliyyat imkanlarımız 
məhdudlaĢdırılıbdır. Bildiyiniz kimi, Gürcüstanda körpünün 
partlaması nəticəsində Azərbaycanın ixracının həcmi böyük 
dərəcədə azalıbdır. Əlbəttə, istəyirik ki, bizim qonĢuluğu-

muzda vəziyyət sabitləĢsin və məsələ sülh yolu ilə öz həllini 
tapsın. 

ġübhəsiz ki, bütün beynəlxalq hüquq normaları da öz 
yerini tapmalıdır. Azərbaycan bütün ölkələrin ərazi bütövlü-

yünü tanıyır və biz hesab edirik ki, danıĢıqlar yolu ilə, sülh 
yolu ilə və beynəlxalq hüquq əsasında bütün münaqiĢələr öz 

həllini tapa bilər. 
Əlbəttə ki, bu gün biz Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqiĢəsinin həlli üçün atılmıĢ addımları da mü-

zakirə etmiĢik. HəmiĢə olduğu kimi, Türkiyənin mövqeyi bu 
gün də səsləndi. Türkiyə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
dəstəkləyir və Azərbaycanın haqlı olduğunu bildirir. Bütün 

baĢqa münaqiĢələrlə birlikdə, Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi də yalnız beynəlxalq hüquq nor-
maları əsasında öz həllini tapa bilər. Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü bərpa olunmalıdır və Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyü danıĢıqlar mövzusu deyildir. 

Biz bu gün baĢqa məsələləri də geniĢ Ģəkildə müzakirə 

etdik. Gündəliyimiz çox böyükdür, gündəliyimizdə çoxlu mə-

sələlər dayanır. Bizim artan siyasi və iqtisadi potensialımız, 
gücümüz, əlbəttə ki, bölgədə mövqelərimizi möhkəmləndirir. 
Türkiyə və Azərbaycanın mövqeləri nə qədər möhkəm olsa, 
bölgədə sabitlik də bir o qədər möhkəm olacaqdır.  
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Mən bir daha əziz dostumу, qardaĢımı, hörmətli BaĢ 
naziri Azərbaycanda salamlayıram, bütün qonaqları salam-
layıram, bütün türk xalqına xoĢbəxtlik, cansağlığı arzula-
yıram. 

Sağ olun. 
 

Türkiyənin BaĢ naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın    

bəyanatı 
 

Hörmətli Prezident! 
Dəyərli mətbuat nümayəndələri! 
Hörmətli qardaĢım Ġlham Əliyevlə təkbətək və nüma-

yəndə heyətlərinin iĢtirakı ilə keçirilən görüĢlərdə Gürcüs-
tanda yaĢanan və Cənubi Qafqazın sülh və sabitliyinə ciddi 

bir təhdid kimi dəyərləndirilən hadisələri hərtərəfli müzakirə 
etdik. Bundan baĢqa, ikitərəfli əlaqələrimizin gündəliyində 
yer alan siyasi və iqtisadi məsələləri təfsilatı ilə danıĢmaq 
fürsətimiz oldu.  

Bildiyiniz kimi, son dövrdə Türkiyə, Azərbaycan və Gür-
cüstan birlikdə tarixi əhəmiyyət daĢıyan layihələri həyata 

keçirdilər. Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum, Ba-
kı–Tbilisi–Qars layihələri 100 ilin, ХХЫ ясрин ən böyük layi-
hələrindəndir. Bu layihələr bölgənin sabitliyi, bölgə xalq-
larının rifahı üçün çox böyük önəm daĢıyır. YaĢadığımız 
bölgə üçün sülh və sabitliyin rahatlığımız, rifahımız üçün hə-

yati əhəmiyyəti vardır. Son hadisələr sülhə, sabitliyə və rifa-

ha təsir edəcək, hətta bunu təhdid edəcək vəziyyət yaratmıĢ-

dır və bu, narahatlıq doğurur. Cənubi Qafqazda sülh, sabit-
lik, rifah və əməkdaĢlığın yaranması barədə hörmətli Ġlham 
Əliyevlə eyni fikirdə olduğumuzu gördüm.  

GörüĢlərimizdə Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsini də müzaki-
rə etmək imkanı oldu. Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin Azər-

baycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, beynəlxalq hüquq 
normalarına uyğun olaraq həll edilməsinin vacibliyini bir 
daha vurğuladıq. Biz Türkiyə olaraq, bu münaqiĢənin sülh 
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yolu ilə həllini arzu edirik. Bu istiqamətdə bütün səyləri, 
fəaliyyəti dəstəkləyirik. Ancaq 16 ildir ки, Minsk qrupunun 
hələ də bir nəticə əldə edə bilməməsi, həqiqətən bizi 
düĢündürür.  

Təsdiqləyərsiniz ki, bölgədəki son hadisələr Cənubi Qaf-

qazın təhlükəsizliyə nə qədər həssas olduğunu bir daha orta-
ya qoymuĢdur. Bu qarĢıdurmadan nəticə çıxararaq əsas diq-
qətimizi və enerjimizi bölgə xalqları arasındakı düĢmənçiliyin 
aradan qaldırılmasına yönəltməliyik. Keçən həftə Moskvaya 
və Tbilisiyə səfərim zamanı Qafqazda Sabitlik və Əmək-
daĢlıq Platformasının yaradılması təklifini irəli sürdüm. 

Qafqazda sülhцн, təhlükəsizliйин və sabitliyin tam bərqərar 
olması baxımından bu platformanın gerçəkləĢdirilməsinin 
vacibliyini düĢünürük. Azərbaycanın da qoĢulmasını xüsusilə 
istədiyimiz bu təklifin əsas prinsipləri bunlardır: 

Ġlk növbədə, bu platforma coğrafi əsasda olmalıdır. Plat-
forma bölgənin sülh və təhlükəsizliyini hədəfləməli, iqtisadi 

iĢbirliyini və enerji təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Bu plat-
forma ATƏT-in prinsiplərinə əsaslanmalı və istənilən prob-
lemin birgə həllini və idarəetmə mexanizmini əhatə etməli-
dir. Platforma bölgədə sabitlik və əməkdaĢlığı daha da güc-
ləndirəcəkdir. Hər hansı bir problem, sıxıntı yaĢandıqda isə 
bu platformanı qəbul edən ölkələr bunları əsas prinsiplər və 

mexanizmlərlə həll etməlidir. 
Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında önəmli 

əməkdaĢlıq mövcuddur. Ġnanıram ki, bunun həmin platfor-
ma çərçivəsində daha da inkiĢaf etdirilməsi gerçəkləĢəcəkdir. 
Rusiya və Gürcüstan tərəflərinin bu təklifə müsbət yanaĢ-

dığını məmnuniyyətlə müĢahidə etdik. Bu gün həmin möv-

zunu əziz qardaĢım, hörmətli Ġlham Əliyev ilə ətraflı Ģəkildə 
müzakirə etdik. Azərbaycanın da bu təklifə müsbət yanaĢ-

ması bizi sevindirmiĢdir.  
Xarici ĠĢlər Nazirliyimiz bu məsələ ilə bağlı fəaliyyətə 

baĢlamıĢdır və maraqlı ölkələrin Xarici иĢlər nazirləri ilə 
birgə müzakirə aparıb bunu reallaĢdırmaq mümkündür. 
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Qafqaz bölgəsini sülh, sabitlik və rifah mərkəzinə çevirmək 
istiqamətində Azərbaycan və Gürcüstan ilə birlikdə atdı-

ğımız addımların davam edəcəyinə inanıram. 
Ġnanıram ki, siyasi əlaqələrimizlə bərabər, əhəmiyyətli 

dərəcədə inkiĢaf müĢahidə olunan iqtisadi və ticari əlaqə-

lərimiz daha da geniĢlənəcəkdir. Son ildə ticarət dövriyyə-

mizin həcmi 1,5 milyard dollara çatmıĢdır və bunun daha da 
artacağı aydındır. Bu sahədə hər iki tərəfin mövqeyi müs-
bətdir.  

Bugünkü görüĢlərimizdə ikitərəfli əlaqələrimizin hər sa-
hədə daha da inkiĢaf etdirilməsi barədə əziz qardaĢım, hör-

mətli Ġlham Əliyevlə yekdil fikrə gəldik. Bu səfərimizin 
bölgədə uzunmüddətli sülh və sabitlik Ģəraitinin yaranma-
sına kömək edəcəyinə inanır, sizə təĢəkkür edirəm.  
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SLOVAKĠYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB ĠVAN QAġPAROVĠÇƏ 
 

Hörmətli cənab Prezident! 

Slovakiyanın milli bayramı – Konstitusiya günü mü-

nasibətilə Sizə və bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi 
yetirirəm. Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Slovakiya arasın-
dakı dostluq və əməkdaĢlıq münasibətləri xalqlarımızın mə-

nafelərinə uyğun olaraq daim inkiĢaf edəcək və geniĢ-

lənəcəkdir. 

Bu bayram günündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost 
Slovakiya xalqına əmin-amanlıq və tərəqqi diləyirəm. 

 
Hörmətlə,  
 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 21 avqust 2008-ci il  
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ÖZBƏKĠSTAN RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB ĠSLAM KƏRĠMOVA 
  

Hörmətli Ġslam Abduqəniyeviç! 
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik günü münasi-

bətilə Sizi və bütün özbək xalqını Azərbaycan xalqı adından 
və Ģəxsən öz adımdan təbrik edirəm.  

Əminəm ki, Azərbaycan və Özbəkistan arasında mehri-

ban dostluq və əməkdaĢlıq ənənələrinin möhkəmləndiril-
məsi, dövlətlərarası münasibətlərimizin hərtərəfli inkiĢafı 
bundan sonra da xalqlarımızın mənafeyinə xidmət edəcək, 
regionda sabitliyə və tərəqqiyə kömək edəcəkdir.  

Hörmətli Ġslam Abduqəniyeviç, Sizə möhkəm cansağlığı 
və dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, dost Özbəkistan xalqına 

sülh və əmin-amanlıq arzulayıram.  
 
Hörmətlə,  

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı, 21 avqust 2008-ci il 
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LĠVĠYA ĠNQĠLABININ RƏHBƏRĠ,  

BÖYÜK LĠVĠYA ƏRƏB SOSĠALĠST XALQ 

CƏMAHĠRĠYYƏSĠNĠN BAġÇISI ZATĠ-ALĠLƏRĠ 

CƏNAB MÜƏMMƏR ƏL-QƏДДAFĠYƏ 
 

Zati-aliləri! 
Ölkənizin milli bayramı – Böyük иnqilab günü müna-

sibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı Ģəxsən öz 
adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən 
təbrik edirəm.  

Əminəm ki, Azərbaycan–Liviya dostluğunun daha da 

möhkəmlənməsi, istər ikitərəfli qaydada, istərsə də beynəl-
xalq qurumlar çərçivəsində əməkdaĢlığımızın müvəffəqiy-
yətlə davam etdirilməsi yolunda bundan sonra da ardıcıl 
səylər göstərəcəyik.  

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə 
uğurlar, dost Liviya xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq 

arzulayıram. 
 
Hörmətlə,  

 
ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 21 avqust 2008-ci il  
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ĠSPANĠYA KRALI ƏLAHƏZRƏT  
I XUAN KARLOSA 
 
Əlahəzrət! 

Ölkənizdə baĢ vermiĢ təyyarə qəzası nəticəsində çox-
saylı insan tələfatı xəbəri məni son dərəcə kədərləndirdi. 

Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və 
yaxın adamlarına, bütün Ġspaniya xalqına öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə baĢsağlığı verir, 
yaralananlara və xəsarət alanlara Ģəfa diləyirəm. 

 
ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
 
Bakı, 21 avqust 2008-ci il 
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ĠSPANĠYA KRALLIĞI NAZĠRLƏR ġURASININ 

SƏDRĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB XOSE LUĠS 

RODRĠGES SAPATEROYA 
 

Hörmətli cənab Sədr! 
Madrid hava limanında təyyarənin qəzaya uğraması 

nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbərini dərin kədər hissi 
ilə qarĢıladım. 

BaĢ vermiĢ bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların 

ailələrinə və yaxın adamlarına, bütün xalqınıza dərin hüznlə 
baĢsağlığı verir, yaralananların və xəsarət alanların tezliklə 
sağalmasını arzulayıram. 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 21 avqust 2008-ci il 
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QƏTƏR DÖVLƏTĠNĠN ƏMĠRĠ ƏLAHƏZRƏT  

ġEYX HƏMƏD BĠN XƏLĠFƏ ЯL-TANĠYƏ 
 

Əlahəzrət! 

Qətər Dövlətinin milli bayramı – Müstəqillik günü mü-

nasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan 
və Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Azərbaycan–Qətər münasibətlərinin bugünkü səviyyəsi 
məmnunluq doğurur. Əminəm ki, dost ölkələrimiz arasında-
kı əlaqələrin istər ikitərəfli qaydada, istərsə də beynəlxalq 

qurumlar çərçivəsində, əməkdaĢlığımızın daha da inkiĢafı və 
dərinləĢməsi naminə bundan sonra da qarĢılıqlı səylərimizi 
ardıcıl Ģəkildə davam etdirəcəyik.  

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, möh-
kəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Qətər xalqına əmin-
amanlıq və firavanlıq diləyirəm.  

 
Hörmətlə,  
 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 21 avqust 2008-ci il 
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SAN-MARĠNO RESPUBLĠKASININ KAPĠTAN-

REGENTLƏRĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ XANIM ROZA 

ZAFFERANĠYƏ VƏ CƏNAB FEDERĠKO PEDĠNĠ 

AMATĠYƏ 
 

Zati-aliləri!  
Milli bayramınız – Respublika günü münasibətilə Sizi 

və bütün xalqınızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 
Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə San-Marino arasındakı 

münasibətlər dostluq və əməkdaĢlıq ruhunda inkiĢaf edərək 
xalqlarımızın rifahına töhfələr verəcəkdir. 

Bu bayram günündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost 
xalqınıza sülh və rifah diləyirəm. 

 
Hörmətlə,  

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 21 avqust 2008-ci il  
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RUMINĠYA РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZĠDENTĠ 

TRAYAN BESESKUNUN AZƏRBAYCANA 

ĠġGÜZAR SƏFƏRĠ 

 
Президент сарайы 

 
21 avqust 2008-ci il 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Rumıniya pre-

zidenti Trayan Beseskunun təkbətək işçi səhər yeməyi ol-
muşdur. 

Söhbət zamanı bildirildi ki, Azərbaycanla Rumıniya ara-
sında ikitərəfli münasibətlər uğurla inkişaf edir və əlaqələrin 
möhkəmlənməsi regional əməkdaşlığın genişlənməsinə xidmət 

edir. Qarşılıqlı münasibətlərin bundan sonra da möhkəm-
lənəcəyinə əminlik ifadə olundu. 

Dövlət başçıları qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri mü-

zakirə etdilər. 
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AZƏRBAYCAN VƏ RUMINĠYA 

PREZĠDENTLƏRĠNĠN GENĠġ TƏRKĠBDƏ 

GÖRÜġÜ 
 
Президент сарайы 

 
21 avqust 2008-ci il 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Rumıniya 

prezidenti Trayan Beseskunun nümayəndə heyətlərinin iştirakı 
ilə geniş tərkibdə görüşü olmuşdur. 

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli qonaqlar! 
Mən Sizi Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram, 

ölkəmizə xoĢ gəlmisiniz! 

Sizin səfəriniz bizə imkan verdi ki, ikitərəfli münasibətləri 
və bölgədə gedən prosesləri geniĢ Ģəkildə müzakirə edək. 
Rumıniya ilə Azərbaycan arasında mövcud olan yaxın və 
dostluq əlaqələrini nəzərə alaraq, təbii ki, biz çox səmimi 
fikir mübadiləsi aparmıĢıq. Ġkitərəfli münasibətlərimiz çox 
sürətlə inkiĢaf edir və yüksək səviyyəli qarĢılıqlı səfərlər bu-

nun əyani sübutudur. Gündəliyimiz çox geniĢdir, buna həm 
siyasi, iqtisadi, mədəni, həm də enerji sahəsindəki əmək-
daĢlıq daxildir və biz yaxın tərəfdaĢlar kimi, bütün istiqa-
mətlərdə fəaliyyət göstəririk. 

Əlbəttə ki, bütün birgə layihələrimizi xüsusilə enerji 
sahəsində uğurla davam etdirmək və baĢa çatdırmaq üçün 

bölgədə sabitlik olmalıdır. Bölgədə yaĢanan gərginlik bizi 
çox narahat edir. Bu baxımdan Sizin səfəriniz həm ikitərəfli 
münasibətlərin gələcək inkiĢafı üçün, həm də bu bölgədə gə-

ləcəkdə əməkdaĢlığın, təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi üçün 
çox önəmlidir. 
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Bir daha xoĢ gəlmisiniz! 
T r a y a n   B e s e s k u: Cənab Prezident, çox sağ olun.  

Olduqca çox mühüm bir vaxt çərçivəsində məni qəbul 
etdiyinizə görə, ölkənizə iĢgüzar səfərə gəldiyimə görə Sizə 
minnətdaram. 

Cənab Prezident, mənim Bakıya gəlməyim, Sizinlə gö-

rüĢmək istəyim məhz onunla bağlıdır ki, Azərbaycan bu re-
gionda mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycanın bu əhə-

miyyəti regional proseslərdə tutduğu çox düzgün mövqe-
yindən irəli gəlir. Bu həmçinin onunla bağlıdır ki, Azərbay-
can bu gün bütün Avropa Ġttifaqının, o cümlədən Rumıniya-

nın enerji siyasətində vacib rol oynayır. Əminəm ki, bu me-
yarları, eyni zamanda, ikitərəfli münasibətlərimizin olduqca 
yüksək səviyyədə olmasını nəzərə alaraq, biz belə vacib 
məsələlərля баьлы bu görüĢümüzü mütləq keçirməli idik. 

Cənab Prezident, bu gün səhər Sizinlə apardığımız danı-

Ģıqlar bir daha onu göstərdi ki, biz bir çox mühüm məsələlər 

üzrə – təhlükəsizlik və enerji sahəsində eyni, oxĢar mövqeyə 
malikik. Bu da, йяни bizim fikirlərimizin üst-üstə düĢməsi hər 
iki ölkənin bu sahədəki rolunu gücləndirir. 
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AZƏRBAYCAN VƏ RUMINĠYA 

PREZĠDENTLƏRĠNĠN BƏYANATLARЛА 
ЧЫХЫШЛАРЫ 

 
21 avqust 2008-ci il 

 
Geniş tərkibdə görüş başa çatдыгdan sonra Azərbaycan 

prezidenti İlham Əliyev və Rumıniya prezidenti Trayan 
Besesku mətbuat üçün birgə bəyanatlarla çıxış etmişlər. 

 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin bəyanatı  
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli qonaqlar! 

Xanımlar və cənablar!  
Cənab Prezident, mən ilk növbədə Sizi və nümayəndə 

heyətinin bütün üzvlərini Azərbaycanda səmimiyyətlə salam-
layıram. Ölkəmizə xoĢ gəlmisiniz!  

Sizin səfərinizə çox böyük əhəmiyyət veririk. Mən bilirəm 
ki, Siz bu günlərdə çox gərgin fəaliyyətdəsiniz, bu bölgəyə 

səfər edirsiniz. Əlbəttə ki, Rumıniya kimi ölkənin dövlət 
baĢçısının bölgədə yaĢanan böhranlı vəziyyətlə bağlı atdığı 
addımlar çox müsbət qiymətləndirilir. 

Biz bu gün ikitərəfli münasibətləri geniĢ Ģəkildə müzakirə 
etdik və bir daha məmnunluq ifadə etdik ki, Rumıniya–
Azərbaycan münasibətləri çox sürətlə inkiĢaf edir, bu əla-

qələr dostluq zəminində qurulubdur. Rumıniya Azərbay-
canın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biri ol-
muĢdur və o vaxtdan bu günə qədər bütün sahələrdə əmək-
daĢlıq inkiĢaf etmiĢdir. 

Bizim qarĢılıqlı səfərlərimiz, müxtəlif dövlət və hökumət 
üzvlərinin səfərləri, artan iqtisadi imkanlar, enerji sahəsində 
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apardığımız danıĢıqlar və nəzərdə tutulmuĢ praktik ad-
dımlar, əlbəttə ki, əməkdaĢlığımızı daha da gücləndirir. 
Siyasi münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. Biz bunu 
həmiĢə qeyd etmiĢik. Mən bu gün də qeyd etmək istəyirəm 
ki, Rumıniyanın bütün prinsipial mövqeyi, xüsusilə bölgədə 

mövcud olan münaqiĢələrlə bağlı prinsipial mövqeyi bizdə, 
Azərbaycanda çox yüksək qiymətləndirilir. 

Beləliklə, çox möhkəm zəmində, siyasi əlaqələrin möh-
kəm olduğu halda, əlbəttə ki, birgə layihələrin icra olunması 
da asanlaĢır. Biz indi enerji sahəsində əməkdaĢlığın yeni 
mərhələsindəyik. Bildiyiniz kimi, Rumıniya ilə Azərbaycan 

arasında bu sahədə əməkdaĢlıq davam edir və biz yeni 
layihələr haqqında fikirləĢirik. Xəzər dənizi–Qara dəniz 
əməkdaĢlığının möhkəmləndirilməsi iĢində birgə səylərimizi 
davam etdiririk. Rumıniya–Azərbaycan əməkdaĢlığı Xəzər 
dənizi–Qara dəniz əməkdaĢlıq məsələlərinə çox böyük töh-
fədir. Deyə bilərəm ki, bir çox hallarda həlledici məsələdir. 

Enerji təhlükəsizliyi məsələləri son illər ərzində gündə-

likdə idi. Ġndi bu məsələlər daha da ciddiləĢir. Həm enerji 
daĢıyıcılarının nəqlinin Ģaxələndirilməsi məsələsi daha da 
ciddiləĢir, həm də enerji infrastrukturunun təhlükəsizliyinin 
təmin olunması məsələləri ön plana çıxır. Azərbaycan öz 
tərəfindən üzərinə düĢən öhdəliklərini yerinə yetirir. Bizim 

enerji siyasətimiz bölgədə sülhün, təhlükəsizliyin, əmin-
amanlığın və dostluğun möhkəmlənməsinə yönəldilibdir. Bu 
uğurlu enerji siyasəti həm ölkə iqtisadiyyatı üçün çox böyük 
dəstəkdir, həm də bizim xarici əlaqələrimizin inkiĢafında 
mühüm rol oynayır. Biz bütün enerji təĢəbbüslərimizin uğur-
la davam etdirilməsi üçün gələcəkdə də əlimizdən gələni 

edəcəyik və Azərbaycanın iqtisadi maraqlarını təmin et-
məklə, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması 
üçün səylərimizi davam etdirəcəyik. 

Bütün bu baĢlanmıĢ layihələri uğurla davam etdirmək və 
yeni layihələri baĢlamaq üçün bölgədə sabitlik olmalıdır. 
Bölgədə sabitliyin mövcudluğu baĢlıca Ģərtdir. Əlbəttə ki, 
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son günlər ərzində Gürcüstanda yaĢanan olaylar bizi çox 
narahat edir. Biz istəyirik ki, tezliklə vəziyyət sabitləĢsin, 
normal vəziyyət, sabitlik bərpa olunsun və münaqiĢəyə 
qədərki vəziyyət bərpa edilsin. 

Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. 

Azərbaycan bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. 
Biz hesab edirik ki, münaqiĢələr – Cənubi Qafqazda və Mol-
dovada mövcud olan münaqiĢələr yalnız ölkələrin ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində, beynəlxalq hüquq normaları əsasın-
da öz həllini tapmalıdır. Mən bu barədə bir dəfə demiĢəm və 
bir daha demək istəyirəm ki, bu münaqiĢə bizi narahat edir. 

Çünki biz bu bölgədə yerləĢirik. Həm Rusiya, həm də 
Gürcüstan bizim qonĢularımızdır. Hər iki qonĢu ilə Azər-
baycanın tarixi münasibətləri vardır. Ġndiki zamanda bizim 
münasibətlərimiz çox müsbətdir, çox yaxındır. Hər iki ölkə 
ilə Azərbaycan dostluq və strateji tərəfdaĢlıq haqqında 
saziĢlər imzalayıbdır. Hər iki ölkə ilə enerji sahəsində əmək-

daĢlığımız var. Bakı–Supsa, Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–

Tbilisi–Ərzurum, Bakı–Novorossiysk kəmərləri enerji daĢı-

yıcılarının Gürcüstan, Rusiya və Türkiyə ərazisi ilə dünya 
bazarlarına çıxarılması üçün tikilib və bu gün uğurla 
fəaliyyət göstərir. Hər iki ölkə ilə ticarət əlaqələrimiz möh-
kəmlənir, ticarət dövriyyəsi ildən-ilə artır. Həm Gürcüs-

tanda, həm də Rusiyada çoxlu azərbaycanlı yaĢayır və əl-
bəttə ki, onların normal, təhlükəsiz yaĢaması, həyatı bizi 
biganə qoya bilməz. 

Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, bu münaqiĢənin 
tezliklə baĢa çatmasında biz çox maraqlıyıq. Ġstəyirik ki, 
bizim üçün dost olan ölkələr bir-biri ilə də normal müna-

sibətlərini saxlasınlar, pozulmuĢ münasibətlər bərpa olun-
sun. Əminəm ki, bölgədə yaĢayan bütün xalqlar öz tarixi 
məsuliyyətini dərk edərək, Cənubi Qafqazda və bütövlükdə 
Qafqaz bölgəsində təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi üçün öz 
səylərini göstərməlidir. 
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Bu istiqamətdə Rumıniyanın bu vaxta qədər verdiyi 
bəyanatlar və atdığı addımlar çox müsbətdir. Sizin bölgəyə 
səfəriniz də onu göstərir ki, Siz də bu məsələyə çox ciddi 
yanaĢırsınız və biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. 

Mən yalnız ona təəssüf edirəm ki, Sizin səfəriniz çox 

qısamüddətli olmuĢdur. Amma bu da təbiidir, çünki Siz bir-
iki gün ərzində bir neçə ölkəyə səfər edirsiniz. Əminəm ki, 
növbəti səfərlər də uğurlu olacaqdır. 

Sizə və bütün Rumıniya xalqına yeni-yeni uğurlar arzu-
layıram. 

Sağ olun. 
 

Rumıniya prezidenti Trayan Beseskunun bəyanatı  
 

Cənab Prezident, çox sağ olun! 
Ġlk növbədə, mənim xahiĢimə cavab verdiyinizə, çox 

qısa müddət ərzində bu görüĢü təĢkil etdiyinizə görə min-
nətdaram. Mənim bu görüĢüm regiondakı vəziyyətlə bağlı 
idi. Bizim danıĢıqlarımız zamanı iki element əsas götürüldü. 
Cənab prezident Əliyev, həm Siz, həm də mən həmin o 
məsələləri olduqca vacib hesab edirik. 

Birincisi, enerji məsələsi ilə bağlı olan danıĢıqlar idi. 
Regiondakı enerji təhlükəsizliyi nəzərdən keçirildi вя gəl-
diyimiz nəticə одур ки, Gürcüstanda baĢ verənlərdə kimin 
məsuliyyətli olduğunu nəzərə alыб, bundan sonra düzgün, 
müdrik addımlar ataq. Biz çox ehtiyatlı olmalıyıq. Region-
dakı dövlət baĢçılarının müdrikliyindən istifadə edərək 

regionda sabitliyi təmin etməliyik. Biz sabitliyi və təhlü-

kəsizliyi gücləndirməliyik, saxlamalıyıq. Hesab edirik ki, bu 
sahədə məsuliyyət regiondakı bütün ölkə baĢçılarının üzərinə 
düĢür. Böyük və ya kiçik, yaxud təsir göstərən ölkə olmasına 
baxmayaraq, hesab edirik ki, regiondakı bütün ölkələr, o 
cümlədən Qara dəniz regionundakı və digər regionlarda olan 

ölkələr müdrik qərarlar vasitəsilə bu regionun təhlükəsiz-
liyinə yardım göstərməlidirlər. 
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Biz bu gün Gürcüstanda nələrin baĢ verdiyini görürük. 
Biz istəyirik ki, çox qısa müddət ərzində bu hadisələr sona 
çatsın, Gürcüstanın və Rusiyanın silahlı qüvvələri münaqi-
Ģədən əvvəl tutduğu mövqelərə qayıtsın. Hesab edirik ki, 
onlar atəĢkəs saziĢinin müddəalarına tam riayət etməlidirlər. 

Bildiyiniz kimi, bu saziĢ prezidentляр – Medvedev,  SaakaĢ-

vili və Sarkozi tərəfindən hazırlanmıĢ və imzalanmıĢ sa-
ziĢdir. Biz bu istiqamətdə addımları atmalıyıq. Ümid edirik 
ki, bu regionda istənilən nəticə əldə olunacaq, Rusiya prezi-
denti cənab Medvedev, Gürcüstan prezidenti cənab SaakaĢ-

vili və Fransa prezidenti cənab Sarkozi tərəfindən imza-

lanmıĢ saziĢ tam yerinə yetiriləcəkdir. 
Əlbəttə, orada baĢ verən hadisələr böyük suallar doğur-

muĢdur. Suallar onunla bağlıdır ki, regionda bundan sonra 
elə bir siyasət aparılmalıdır ki, bura Avropa Ġttifaqı üçün 
alternativ enerji mənbəyi olsun. Bu baxımdan, Azərbaycanla 
bizim mövqelərimiz üst-üstə düĢür. Bu gün səhər apardığımız 

danıĢıqlar belə nəticəyə gəlməyə əsas verdi ki, enerji layi-
hələri ilə bağlı ilkin zəruri Ģərtlər mövcuddur. Region ölkə-

lərinin, Avropa Ġttifaqının mövqeyi nəzərə alınmaqla, bütün 
enerji layihələri davam etdirilməlidir. Neft və qaz nəqli 
infrastrukturunun inkiĢaf etdirilməsi vacib elementлərdən 
biridir. Bu elementlər gələn illər ərzində həm region dövlət-

lərinin, həm də Avropa ölkələrinin inkiĢafı deməkdir. 
Rumıniya Nabukko kimi yeni layihələrin həyata keçiril-

məsinə tərəfdardır. Biz hesab edirik ki, Gürcüstan bundan 
sonra da bizim ən yaxĢı tərəfdaĢlarımızdan biri kimi qala-
caqdır. Biz bu hisslərlə Avropa Ġttifaqındakı dostlarımızla 
birgə öz dəstəyimizi davam etdirəcəyik ki, bu elementlər 

enerji siyasətimizdə prioritet olsun. 
Mən bizim qarĢılıqlı münasibətlərimizə, maraqlarımıza, 

regiondakı vəziyyətə toxunmaq istərdim. Bizim yanaĢma-
mızda fərqlər yoxdur. Cənab prezident Əliyevin və mənim 
fikrimcə, mövqelərimiz tamamilə oxĢardır. Biz mübahisənin, 
anlaĢılmazlığın tərəfdarı deyilik. Ona görə həm Azərbaycan, 
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həm də Rumıniya hesab edir və inanır ki, bu regionda 
təhlükəsizlik elə bir bünövrə, elə vacib bir əsasdır ki, onun 
üzərində növbəti addımlar atılmalıdır. Həm Rumıniya, həm 
də Azərbaycan hesab edir ki, «dondurulmuĢ» münaqiĢələr 
olan ölkələrdə, ərazilərdə sabitliyə olan təhdidlər böyükdür. 

Bu məsələlərin düzgün həll olunmasının və «dondurulmuĢ» 
münaqiĢələrdən irəli gələn təhlükənin aradan qaldırılmasının 
yeganə yolu həmin dövlətlərin tam mənada ərazi bütöv-
lüyünə riayət edilməsi, buna hörmətlə yanaĢılmasıdır. 

Rumıniya azlıqların kollektiv hüquqlarını tanıyır. Hesab 
edirik ki, ölkələrin suverenliyi və ərazi bütövlüyü pozulma-

malıdır. Bu baxımdan Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətə gəl-
dikdə, Rumıniya hesab edir ki, düzgün həll yolu Azərbay-
canın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, ona hörmətlə 
yanaĢılmasıdır. Ərazi bütövlüyü tam təmin olunmalıdır və 
Azərbaycanın hakimiyyət orqanları ölkənin bütün ərazilə-

rinə nəzarət etməlidir. 

Kosovo məsələsinə gəldikdə, demək istəyirəm ki, Rumı-

niya Kosovonun müstəqilliyini heç vaxt tanımamıĢdır. Biz 
eyni sözləri Dnestryanı bölgə barədə də deyə bilərik. Mol-
dova tərəfi bundan xəbərdardır. 

Gürcüstana gəldikdə isə biz hesab edirik ki, mərkəzi 
hakimiyyət orqanları bütün Abxaziyada, eyni zamanda, 

Cənubi Osetiyada öz nəzarətini tam təmin etmək hüququna 
malikdir. Dediyim bütün sözlər bizim nəzərdən keçirdiyimiz 
əsas meyarlardır və biz bunu açıqlaya bilərik. 

Çox sağ olun! 
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BAKI–QUBA–RUSĠYA ДЮВЛЯТ СЯРЩЯДИ 

AVTOMOBĠL YOLUNUN YENĠDƏNQURMA 

ĠġLƏRĠNDƏN SONRA AÇILIġI  
 

22 avqust 2008-ci il 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Bakı–Quba–Rusi-

ya dövlət sərhədi avtomobil yolunun 16–134-cü kilometrinin 

yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir. 

Bakı–Quba–Rusiya dövlət sərhədi avtomobil yolunun ye-

nidən qurulmasına bu ilin mayında başlanылmışdır. «Azəryol-

servis» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə görülən inşaat 

işlərini «Akkord» şirkətlər qrupu həyata keçirir. Avropa 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankının maliyyə dəstəyi ilə real-

laşan bu layihə çərçivəsində yolun 16–134-cü kilometrinə 

beton örtük döşənmишdir. Bu işlərə 7 min işçi qüvvəsi və 3 mi-

nə yaxın texnika cəlb olunmuşdur. İşlərin sürətlə aparılması 

üçün yol hissələrə (16–44-cü, 45–89-cu və 90–134-cü kil-

ometrlər) bölünmüşdür. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, beynəlxalq 

əhəmiyyətli bu yolda yük maşınlarının hərəkətinin inten-

sivliyi nəzərə alınmaqla, qalın beton örtüyün döşənməsi yolun 

davamlılığını artırır. Beton örtüyün qalınlığı 28 santimetrdir. 

Magistral boyu 21 körpü və yolötürücüsü, 10 qovşaq, 15 mal-

qara keçidi, 112 boru keçidi, 5 xidmət məntəqəsi olacaqdır. 

Yenidənqurma işləri üç növbədə gedir. 

Dövlətimizin başçısı Bakı–Quba–Rusiya dövlət sərhədi 

avtomobil yolunun 16–134-cü kilometrinin açılışını bildirən 

qırmızı lenti kəsdi. 
Ġ l h a m  Ə l i y e v: Bu gözəl yolun açılıĢı münasibətilə 

sizin hamınızı təbrik edirəm! YaxĢı iĢləmisiniz, çox böyük 
iĢlər görmüsünüz. Heç vaxt Bakı–Sumqayıt yolu bu qədər 
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rahat, gözəl olmamıĢdır. Həm yol geniĢləndirilib, həm də 
ki, müasir dünya səviyyəsində tikilibdir. Beton yollar indi 
Avropanın ancaq ən inkiĢaf etmiĢ Ģəhərlərində tikilir. 
Amma biz nəinki aeroportdan Ģəhərə gələn yolu beton 
örtüyü ilə tikmiĢik. Bakı–Sumqayıt və Bakı–Rusiya sərhə-

dinə qədər yolu da belə tikirik. Bu, insanlara rahatlıq verə-

cək, bu yolun əsas məqsədi дя odur. Bu, təzə yol deyil, 
Azərbaycanı Rusiya ilə birləĢdirən yol həmiĢə olmuĢdur. 
«Akkord» Ģirkəti artıq bu iĢlərdə çox böyük təcrübə top-
layıb, çox böyük iĢlər görür. Azərbaycanda bu sahədə apa-
rıcı Ģirkətə çevrilmiĢdir və bildiyimə görə, baĢqa ölkələrdə 

də iĢ görür. Bizim Azərbaycan Ģirkətləri gərək möhkəm-
lənsin, güclənsin. Əvvəllər, xüsusilə böyük miqyaslı iĢləri 
ancaq xarici Ģirkətlər görürdü. Bizim imkanlarımız yox idi. 
Ancaq indi bu imkanlar var. Ġmkanların səbəbi, ilk növ-
bədə, Azərbaycanda gözəl biznes Ģəraitinin yaradılmasıdır, 
digər tərəfdən, dövlət tərəfindən icra edilən layihələrin ol-

masıdır. Çünki bütün bu layihələr dövlət tərəfindən ma-
liyyələĢdirilir və dövlət də maraqlıdır ki, bu vəsait yerli 
Ģirkətlərə getsin, Azərbaycan vətəndaĢları bundan fayda-
lansın. Azərbaycan Ģirkətləri bundan həm təcrübə topla-
sınlar, həm də ki, öz maddi imkanlarını geniĢləndirsinlər. 
Əgər dövlət investisiya proqramları olmasaydı, bu yolların 

heç biri tikilməz və bizim Ģirkətlər də bu iĢlərdə iĢtirak 
etməzdi. Əvvəllər xaricdən alınan müəyyən miqdarda kre-
ditlərin hesabına icra edilən layihələrlə bağlı iĢləri daha çox 
xarici Ģirkətlər görürdü. Çünki kredit verən xarici tərəf 
maraqlıdır ki, iĢləri onun öz Ģirkətləri görsün. ĠĢ görülürdü, 
amma pullar xaricə gedirdi. Ġndi isə həm iĢ görülür, həm də 

pul Azərbaycanda qalır. Həm Azərbaycan vətəndaĢları iĢlə 
təmin olunur, yüksək maaĢ alırlar, həm də ki, keyfiyyət 
йцксялир. Azərbaycanın müasir reallıqları bunlardır və 
bütün istiqamətlərdə bu iĢlər görülür. Bakını təkcə Rusiya 
ilə yox, Gürcüstanla, Ġranla birləĢdirən yollar, Ģəhərlərarası 
yollar tikilir. ġamaxı yolu tikilir, ondan sonra Qəbələ–
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ġəki–Balakən yolu tikiləcək. Ġndi dünyanın ən məĢhur, 
inkiĢaf etmiĢ ölkələrində də Ģəhərlərarası yollar iĢıqlan-
dırılmır. Elədir? ġəhərlərarası yollarda ancaq çox az sayda 
iĢıq dirəkləri qoyulur. Amma biz Bakı–Sumqayıt yolunu 
tam iĢıqlandıracağıq. Bu da insanların rahatlığı üçün, 

təhlükəsizliyi üçün edilir. Siz də yaxĢı iĢləyirsiniz, çoxlu 
sayda layihələr icra edirsiniz. Bunu çox gözəl, yüksək sə-

viyyədə və peĢəkarlıqla edirsiniz. Mən sizi həm təbrik 
edirəm, həm də sizə təĢəkkürümü bildirirəm.  

Bu iĢlərə rəhbərlik edən Nəqliyyat Nazirliyinin fəaliy-
yətini çox yüksək qiymətləndirirəm.  

Bir müddət əvvəl Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən gələ-

cəkdə Azərbaycanda bütün yol infrastrukturunun yeni-
ləĢdirilməsi, müasirləĢdirilməsi ilə bağlı geniĢ müĢavirə, təq-
dimat mərasimi keçirilmiĢdir. Həm bu il üçün, həm də 
gələn il üçün bütün layihələr təsdiq olunmuĢ, maliyyə re-
sursları da müəyyən edilmiĢdir. Yəni Azərbaycanda bu iĢlər 

davamlı Ģəkildə, biz bütün yol infrastrukturumuzu dün-
yanın ən yüksək səviyyəsinə qaldırana qədər aparılacaqdır. 
Bu vaxt da uzaqda deyil.  

Bir daha sizi təbrik edirəm. 
Z i y a   M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, icazə verin, 

biz də nəqliyyatçılar adından, bu gözəl Ģirkətdə fəaliyyət 
göstərən insanlar adından Sizə dərin minnətdarlığımızı 
bildirək. Heç Ģübhə yoxdur ki, bütün bu iĢlər Sizin təĢəb-
büsünüzlə, rəhbərliyinizlə, diqqət və qayğınızla həyata keçi-
rilir. Azərbaycanda ilk beton yolun tikilməsinin təĢəbbüs-
karı da, buna rəhbərlik edən də Sizsiniz. Biz də Sizin 

tapĢırığınıza uyğun olaraq, bu iĢlərin icrası ilə məĢğuluq. 
Siz bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük 
töhfələr verməklə yanaĢı, yol infrastrukturuna da yeni hə-

yat, yeni nəfəs, yeni mədəniyyət gətirdiniz. Əslində, ulu 
öndərimizin dediyi kimi, «Yol iqtisadiyyatdır, mədəniy-
yətdir, bir sözlə, həyatdır». Həqiqətən də, Siz bunu real-

laĢdırdınız. Bu gün gördüyümüz bu mənzərə, açılıĢını etdi-
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yiniz bu yol, həqiqətən də, Sizin ölkəmizə yol mədəniyyəti 
gətirməyinizi bir daha əyani Ģəkildə nümayiĢ etdirir. Bizə 
göstərdiyiniz diqqətə, qayğıya, verdiyiniz tövsiyələrə görə 
Sizə bir daha dərin minnətdarlığımızı ifadə edirəm.  

Ġ l h a m   Ə l и y e v: Sağ olun! Təbrik edirəm. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XIZI 
RAYONUNДА   

 
22 avqust 2008-ci il 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 22-də Xızı 

rayonunda olmuşdur. 
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Xızı şəhərinin mərkəzində 

ulu öndərin adını daşıyan parkda ümummilli lider Heydər 
Əliyevin abidəsini ziyarət edərək юнцня gül dəstəsi qoydu.  

Sonra prezident İlham Əliyev abidəni seyr edərək, parkda 
aparılan quruculuq-abadlıq işləri ilə tanış oldu. Məlumat 
verildi ki, 3,2 hektar ərazini əhatə edən parkda sakinlərin 
istirahəti üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Burada müasir 

oturacaqlar гойулмуш, yaşıllıq salınmış, gül kolları, ağaclar 
əkilmiş, döşəməyə daş piлtələr düzülmüşdür.  

 
Ümummilli lider Heydər Əliyev Muzeyinin açılıĢı  

 
Avqustun 22-də Xızı şəhərində xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin adını daşıyan muzeyin təntənəli açılışı 
olmuşdur.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev muzeyin açılışında 
iştirak etmişdir.  

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi və 

muzeylə tanış oldu. Bildirildi ki, 2007-ci ilin may ayında tikin-
tisinə başlanılmış muzey hazır olduqdan sonra, бу ил avqustun 
1-dən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində qeydiyyata alın-
mışdır.  

Ekspozisiya salonunda ulu öndərin həyatının müxtəlif 
mərhələlərini – uşaqlıq, gənclik dövrünü, müxtəlif vəzifələrdə 
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çalışdığı, respublikaya rəhbərlik etdiyi illəri, prezident kimi 
səfərlərini, keçirdiyi görüşləri əks etdirən yüzlərlə fotoşəkil, 
eləcə də dahi şəxsiyyət haqqında yazılmış müxtəlif kitablar 
toplanmışdır. Burada ulu öndərin büstü də qoyulmuşdur. Bina-
da kompйуter, iş otaqları, konfrans salonu  vardır. Uşaqлар və 

gənclər burada ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və 
fəaliyyəti ilə bağlı videofilmlərə  baxa biləcəklər.  

 
Ġctimaiyyətin nümayəndələri ilə görüĢ 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 22-də Xızı 

şəhəriндя  ictimaiyyətin  nümayəndələri ilə görüşmüşdür.  
Ġ l h a m  Ə l i y e v: Bu gün mən Bakı–Sumqayıt yolunun 

açılıĢında iĢtirak етмишям. Bildiyiniz kimi, bu yol Rusiya 

sərhədinə qədər uzanacaqdır. Əlbəttə ki, Xızı rayonunun 
sakinləri də bu yoldan istifadə edəcəklər. Gözəl, beton 
örtüklü, müasir standartlara uyğun yoldur. Bu iĢlər ona görə 
görülür ki, Azərbaycan vətəndaĢları yaxĢı yaĢasınlar, Ģərait 
yaxĢı olsun. Bütün rayonlarda iĢlər yaxĢı getməlidir.  

Xızı böyük rayon deyildir. Ancaq böyük-kiçikliyindən 

asılı olmayaraq, bütün rayonlara eyni dərəcədə diqqət gös-
tərilməlidir. Hər bir yerdə iĢ yerləri açılmalı, abadlıq iĢləri 
aparılmalıdır, iqtisadi imkanlar və rayonun potensialı 
maksimum dərəcədə iĢə düĢməlidir. Azərbaycan dövləti 
bunun üçün nə lazımdırsa edir. Xızı rayonunun inkiĢafı üçün 
də yaxĢı imkanlar var. Rayonun potensialından həm kənd 

təsərrüfatı, həm turizm, həm də baĢqa sahələrdə çox səmərəli 
istifadə etmək lazımdır.  

Dünən mən kənd təsərrüfatının inkiĢafı ilə bağlı yeni 
sərəncam imzalamıĢam. Sərəncama əsasən, prezidentin ehti-
yat fondundan əlavə 25 milyon manat vəsait ayrılacaqdır. 
Bu vəsait həm toxumçuluğun inkiĢafına yönəldiləcək, eyni 

zamanda, fermerlərə güzəĢtli Ģərtlərlə gübrənin verilməsi, 
yanacağın verilməsi və baĢqa tədbirlər də nəzərdə tutulur ki, 
Azərbaycan özünü kənd təsərrüfatı məhsulları ilə tam Ģəkildə 



 37 

təmin etsin. Bu gün dünyada bir çox sahələrdə bütövlükdə 
gərginlik hiss olunur, o cümlədən ərzaq məhsulları isteh-
salında və təchizatında. Biz elə etməliyik ki, Azərbaycan 
özünü bütün ərzaq məhsulları ilə maksimum dərəcədə təmin 
etsin. Bunun da əsası kənd təsərrüfatıdır. Kənd təsərrüfatı 

həmiĢə Azərbaycan iqtisadiyyatında mühüm rol oynamıĢdır. 
Bu gün bu rol daha da artır. 

Burada, Xızı rayonunda da kənd təsərrüfatı ilə məĢğul 
olan insanların sayı çoxdur. Demək olar ki, əksəriyyət kənd 
təsərrüfatında çalıĢır. Biz bu insanların imkanlarını daha da 
artırmalıyıq. Dövlət tərəfindən texnika alınır, icarəyə verilir, 

yanacaq вя gübrələr güzəĢtli Ģərtlərlə verilir. Fermerlər, de-
mək olar ki, bütün vergilərdən – bir vergi istisna olunmaqla – 
azad ediliblər. Bu, dövlət dəstəyidir. Dövlət öz dəstəyini bu 
yollarla etməlidir: həm kreditlərin, texnikanın, gübrənin 
verilməsi, həm də yolların çəkiliĢi, infrastrukturun yaradıl-
ması. Bütün bunlar olduğu halda, insanların maddi vəziyyəti 

özlərindən asılı olacaqdır. 
Xızı rayonunda imkanlar kifayət qədər çoxdur. Rayonun 

gözəl təbiəti var, Bakıya yaxındır. Mən əvvəllər Xızı rayo-
nunda çox olmuĢam. Prezident vəzifəsinə seçiləndən sonra 
ися gəlmək imkanım olmayıbdır. Amma, əlbəttə, yenə gələ-

cəyəm. Mən bu illər ərzində, demək olar ki, bütün rayon-

larda olmuĢam. Olmadığım rayonlara da getmək istəyirəm 
ki, hər yerdə olum. Həm özüm vəziyyətlə tanıĢ olum, həm də 
insanlarla görüĢüm və sizdən eĢidim ki, əlavə nə etmək la-
zımdır.  

Düzdür, çox iĢ görülübdür. Son beĢ il ərzində regionların 
sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramının bütün bəndləri, 

maddələri, nəzərdə tutulmuĢ bütün tədbirlər, demək olar ki, 
yerinə yetirilibdir. Ancaq elə iĢlər var ki, onlar hələ həll 
olunmayıbdır. Biz gərək onları aĢkar edək və həll edək. 
Bunu ən yaxĢı bilən rayon əhalisidir, rayon rəhbərliyidir. 
Ona görə, əlavə nə etmək lazımdır, hansı tədbirlər görül-
məlidir, rayon əhalisini hansı məsələlər narahat edir, hansı 
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məsələlər həll olunmalıdır – bunları mənə deyin ki, biz 
onları həll edək. Çünki biz yerlərdən gələn və əlbəttə, baĢqa 
mənbələrdən gələn məlumata əsasən vəziyyəti təhlil edirik və 
bu, ölkəmizin uğurlu inkiĢafı üçün çox lazımdır: harada 
hansı problem var və onun həlli yolları nədir. Xüsusilə in-

diki, Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının, büdcə xərcləriнин 
artdığı vəziyyətdə. Son beĢ il ərzində dövlət xərcləri on dəfə-

dən çox artıbdır. Yəni problemlərin həlli üçün indi iqtisadi, 
maddi imkanlarımız var. Hər bir məsələ öz həllini taparsa, 
hər bir rayonda, hər bir kənddə bütün məsələlər həll olunar. 
Ona görə siz deyin, Xızı rayonu üçün əlavə nə lazımdır?! 

Hansı tədbirlər görülməlidir? Bəlkə sən deyəsən? 
V a q i f  A b d u l l a y e v (Xızı Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı): Cənab Prezident, çox sağ olun, Sizin diqqətiniz 
sayəsində Xızıya Ģəhər statusu verilibdir. Sizə sakinlər adın-
dan təĢəkkür edirik. Rayonun içməli su və Altıağac istiqa-
mətində yolun təmiri problemi var. Təbiətin özündə də 

quraqlıq yaranıb, mənbələrdə su azalıbdır.  
Ġ l h a m  Ə l i y e v: Su bura haradan gəlir? 
V a q i f  A b d u l l a y e v: 40 kilometr uzaqlıqda yerləĢən 

və meĢədən keçən Dubraq xəttindən götürülmüĢdür. Çox 
əzablı yollardan keçir. KeçmiĢdə çəkilmiĢ borulardır. Əla-
qədar təĢkilatlar bildirir ki, bu iĢləri 2009-cu ildə görəcəklər.  

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Bəs əhali suyu haradan alır? 
V a q i f  A b d u l l a y e v: Su gəlir, qıtlıq o dərəcədə 

deyildir. Ancaq avqust ayında suyun azlığı xüsusi nəzərə 
çarpır.  

Ġ l h a m   Ə l i y e v: Ġndi bizim qarĢımızda duran ilk əsas 
vəzifə budur. Çünki əvvəllər həm qaz problemi çox ciddi idi, 

həm də elektrik enerjisi ilə problemlər var idi. Ġndi olma-
malıdır. 

S a k i n l ə r: Cənab Prezident, elə bir problem yoxdur, 
qaz və iĢıq çox yaxĢıdır.  

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Ona görə ki, biz bu problemləri, 
demək olar ki, həll etmiĢik. Ġndi elə yer yoxdur ki, orada iĢıq 
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problemi olsun. Düzdür, qazlaĢdırılmayan kəndlər var. 
Ancaq indi elə bir ölkə yoxdur ki, orada bütün kəndlər 
qazlaĢdırılsın. Azərbaycanda qazlaĢdırma 80 faizdən çox-
dur. Ancaq bizdən daha çox həcmdə qaz hasil və ixrac edən 
ölkələrdə bu rəqəm 50–60 faizdir. Buna baxmayaraq mən 

qarĢıya vəzifə qoymuĢam ki, əvvəllər, heç sovet dövründə də 
qazlaĢdırılmayan bölgələrə qaz xətləri çəkək, hamının 
təminatı maksimum dərəcədə yaxĢılaĢsın. Ona görə bu, həll 
olundu, elektrik enerjisi ilə bağlı məsələləri həll etdik. Son 
illərdə nə qədər yeni elektrik stansiyaları tikilibdir. Əsasən 
su və kanalizasiya problemi qalıbdır. Bəli, bir də yol. 

Yollarla bağlı prioritetlər var. Ġlk növbədə Bakını bütün 
ölkələrlə birləĢdirən yolların tikintisi prioritetdir və ən vacib 
məsələdir. Biz bunu edirik. O cümlədən Ģimal, cənub  və 
qərb istiqamətлярində. Bütövlükdə bu, təxminən min kilo-
metrdən çox yoldur və çox böyük vəsait tələb edir. Ġkinci 
dərəcəli məsələ Ģəhərdaxili yollar, Ģəhərlərarası yollar və 

kənd yollarıdır. Yəni bütün bunlar nəzərdə tutulur. Kənd və 
rayondaxili yolların tikintisi bu yaxınlarda yenidən rayon 
icra hakimiyyətlərinin sərəncamına verilibdir. Yəni bu daha 
məqsədəuyğundur və əlavə vəsait də ayrılır. Mən yenidən 
vəsait ayıracağam ki, bu məsələləri həll edək. Yəni yol 
problemi tezliklə həll olunacaqdır.  

O ki qaldı su və kanalizasiya problemlərinə, biz bu iĢlərə 
baĢlamıĢıq. Bu il, gələn il və ondan sonrakı illərdə daha cid-
di məĢğul olacağıq. Dünya Bankı ilə birlikdə iĢlənmiĢ 
layihələrə əsasən, Azərbaycanın rayonlarının hamısında 
içməli suyun normal səviyyəyə çatdırılması və kanalizasiya 
məsələləri həll olunacaqdır. Onu da bilirsiniz ki, problemlər 

həmiĢə олуб. Biz gərək elə edək ki, həm mövcud su mən-
bələrindən çox böyük səmərə ilə istifadə edək, həm də yeni 
mənbələri üzə çıxaraq və təminatı yaxĢılaĢdıraq. Bu da çox 
böyük vəsait tələb edən layihədir. Bu layihəyə yəqin ki, 
milyardlarla vəsait lazım olacaqdır. Ancaq insanların 
rahatlığı üçün Azərbaycan dövləti hər Ģeyi etməlidir.  
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Ġndi bütün ölkədə məktəb tikintisi gedir. Bu iĢlər Xızı 
rayonunda da görülür.  

V a q i f  A b d u l l a y e v: Bəli, Heydər Əliyev Fondunun 
hesabına Altıağac qəsəbəsində məktəb binası tikilir.  

Ġ l h a m  Ə l i y e v : Dövlət xətti ilə də tikilməlidir.  

V a q i f  A b d u l l a y e v: Bəli, planlaĢdırılıbdır. Hazırda 
bir çoxu təmir olunur.  

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Su məsələsi aydındır, biz bunu həll 
edəcəyik. Yollar çəkiləcəkdir. 

S v e t a  R ü s t ə m o v a (Giləzi qəsəbə orta məktəbinin 
direktoru): Cənab Prezident, çox sağ olun. Sizi rayonu-

muzun ziyalıları adından salamlayıram. Dağlar yurdu Xızı 
torpağına xoĢ gəlmisiniz. Biz Sizin səfərinizi çoxdan gözlə-

yirdik. Sizi Xızı torpağında böyük sevinclə qarĢılayırıq. Ġndi 
rayonumuzun əhalisinin sevincinin həddi-hüdudu yoxdur, 
bu gün Xızı toy-bayram içindədir. Ona görə ki, ulu öndə-

rimizin layiqli davamçısı bu gün onların görüĢünə gəlibdir.  

Əziz prezidentimiz, inanın ki, bu görüĢ bizim həyatımızın 
ən əlamətdar anıdır. Prezident kimi, Siz ilk dəfədir Xızı 
torpağındasınız. Səfəriniz uğurlu, qədəmləriniz mübarək ol-
sun. Ölkəmizin bütün regionları kimi, Xızı da hər gün 
gözəlləĢir, abadlaĢır. Sizin xalqımız üçün gördüyünüz bütün 
iĢlər indi hər evdə, hər ailədə özünü göstərir. Biz Sizin Xızıya 

olan diqqətinizi görürük, hiss edirik. Təsadüfi deyil ki, Siz bu 
yaxınlarda Xızıya Ģəhər statusu vermisiniz. Əziz Preziden-
timiz, buna görə Sizə xızılılar adından dərin minnətdar-
lığımızı bildiririk. Biz də çalıĢacağıq ki, dövlətin bu qayğısı-

na öz zəhmətimizlə cavab verək.  
Xızının bu füsunkar təbiəti, Siz qeyd etdiyiniz kimi, 

turizmin inkiĢafını zəruri edir. Biz inanırıq ki, Sizin bu səfə-

riniz Xızıda hər sahədə olduğu kimi, turizmin də inkiĢafına 
güclü təkan verəcəkdir. Ölkəmizin birinci xanımı Mehriban 
Əliyevanın da gördüyü iĢlər göz qabağındadır. Onun mədə-

niyyətimizin, təhsilimizin, səhiyyəmizin inkiĢafında, xüsusilə 
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də milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında gördüyü səmə-

rəli iĢlər xalq tərəfindən hər yerdə rəğbətlə qarĢılanır.  
Siz ulu öndərimizin yolunu layiqincə davam etdirərək, 

Azərbaycanı qüdrətli, zəngin, firavan bir ölkəyə çevirirsiniz. 
Siz həmiĢə xalqın arasındasınız. Ona görə də Sizi özümüzə 

böyük dayaq, arxa hesab edirik.  
Əziz Prezidentimiz, bu gözəl, fərəhli, qürur dolu anları 

bizə bəxĢ etdiyiniz üçün Sizə bir daha öz minnətdarlığımızı 
bildiririk.  

Ġ l h a m Ə l i y e v: Çox sağ olun, təĢəkkür edirəm. Mən  

Bakıya qayıdan kimi göstəriĢ verиб əlavə vəsait ayıracağam 
ki, siz özünüz lazımi tədbirlər görəsiniz və Altıağac yolunu 
tezliklə normal vəziyyətə gətirəsiniz. Bütövlükdə, baĢqa 
yolların təmiri, tikintisi lazımdır və mən əlavə tədbirlər 
görəcəyəm. Xızı rayonunun inkiĢafı gələcəkdə də sürətlə 
getməlidir.  

Ġndi Azərbaycanda belə gözəl ab-hava, gözəl Ģərait var, 
insanlar iĢlə təmin olunubлаr. Demək olar ki, Azərbaycanda 
iĢsizlik хейли dərəcədə aradan qaldırılır. Ġndi Azərbaycanda 
yoxsul adamların sayı da azalır. Əlbəttə, hər ölkədə olduğu 
kimi, hələ var, amma azalır. Elə etməliyik ki, bu problemi 
tamamilə aradan qaldıraq. Bütün bunları etmək üçün, 

əlbəttə, ölkədə sabitlik olmalıdır. Bunsuz heç bir iĢi görmək 
mümkün olmayacaqdır. Sabitlik olmayan yerlərə heç kim 
vəsait qoymur, turist gəlmir, qonaq gəlmir və orada iqtisa-
diyyat da inkiĢaf etmir. Azərbaycanda bu sahədə çox böyük 
nailiyyətlər əldə edilibdir. Azərbaycanda çox gözəl Ģərait 
var, ab-hava var, insanlar rahat, təhlükəsizlik Ģəraitində 

yaĢayırlar, arxayındırlar. Əsas budur. Bu, böyük bir nəti-
cədir, böyük bir nailiyyətdir. Xüsusilə görəndə ki, dünyanın 
müxtəlif ölkələrində müxtəlif xoĢagəlməz hadisələr baĢ verir, 
sabitlik pozulur, münaqiĢələr baĢ verir. Biz bu sabitliyi 
saxlamalıyıq, möhkəmləndirməliyik. Əlbəttə, bu bizim gələ-

cək uğurlarımızın baĢlıca Ģərtidir və bunun əsasında gələcəyə 

getməliyik, ölkəmizi müasirləĢdirməliyik. UĢaqları yaxĢı 
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tərbiyə etməliyik, onlar məktəblərdə yaxĢı oxumalı, yaxĢı 
bilik almalıdırlar. Onlar gələcək üçün dəyərli insan olma-
lıdırlar, sağlam olmalıdırlar. Ona görə indi biz müxtəlif 
yerlərdə yeni tibb ocaqları yaradırıq. Onlar idmanla məĢğul 
olmalıdırlar. Hər bir rayonda böyük idman qurğuları tikilir 

və bu proses davam edir.  
Görürsünüz, bizim idmançılarımız Olimpiada kimi mötə-

bər  yarıĢda nə qədər böyük uğurlar  əldə  ediblər. Ġndi  bizim 
6 medalımız var, 7-ci medal da olacaqdır. Bu, Azərbaycan 
kimi böyük olmayan ölkə üçün çox böyük nailiyyətdir. 200-dən 
çox ölkənin arasında yüksək nəticə göstərmək böyük bir 

uğurdur, böyük bir qürur mənbəyidir və hər bir azərbaycanlı 
bununla fəxr edir.  

Ġdman sağlamlığa da çox böyük təsir edir. Gərək uĢaqlar 
idmanla məĢğul olsun, yaxĢı oxusunlar ki, dəyərli vətən-
daĢlar kimi, gələcəkdə ölkəni idarə etsinlər. Bütün bunları 
etmək üçün biz hamımız çalıĢmalıyıq, bütün insanlar да 

hərəsi öz yerində fəal iĢləməlidir ki, ölkəmizi daha da gözəl 
gələcəyə aparaq. Mən bu iĢlərdə sizə  uğurlar arzulayıram.  

 
* * * 

 
Sonra dövlətimizin başçısı rayon ağsaqqalı, Sosialist Əmə-

yi Qəhrəmanı Əlisəfa Abbasov ilə söhbət etdi.  
Ə l i s ə f a  A b b a s o v: Bu ordenlər ulu öndərimiz 

Heydər Əliyevin sayəsindədir. O mənim dörd övladıma da 
ali təhsil veribdir, онлары Gəncədəki Kənd Təsərrüfatı 

Akademiyasına göndərdi. Allah Heydər Əliyevə qəni-qəni 
rəhmət eləsin.  

Ġ l h a m   Ə l i y e v : Bizim bütün uğurlarımızın təməlində 
onun fəaliyyəti dayanır. O vaxt, 1970-80-ci illərdə siz də iĢ-

ləmisiniz, bu ordenləri almısınız və indi də xatırlayırsınız ki, 
Azərbaycan üçün necə gözəl iĢlər görübdür. Bütün bölgələr 

abadlaĢırdı, gözəlləĢirdi. O, Azərbaycandan gedəndən sonra 
vəziyyət yavaĢ-yavaĢ pisləĢməyə baĢladı. Nəticədə nə oldu?! 
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Azərbaycan böhran vəziyyətinə düĢdü. VətəndaĢ müharibəsi, 
iqtisadi böhran – hər Ģey baĢ verdi. Amma o, 1993-cü ildə 
gəldi və sabitliyi bərpa etdi. 1993-cü ildən 2003-cü ilə qədər 
Azərbaycan çox böyük inkiĢaf yolu keçdi. Hər Ģey sa-
bitləĢdi, inkiĢaf yenidən baĢladı. Ġndi də biz davam etdi-

ririk. Sizin kimi veteranlar, gənclər – hamımız birlikdə 
bunu etməliyik.  

Siz böyük qəhrəmanlıq göstərmisiniz. Ġndi də iĢləyir-
siniz?  

Ə l i s ə f a  A b b a s o v : Bəli, iĢləyirəm, fermam var, 

övladlarım iĢlədir.  
Ġ l h a m   Ə l i y e v : Əvvəllər dövlətə iĢləyirdiniz, indi isə 

özünüzə, yəni həm dövlətə, həm də özünüzə. Siz özünüzə 
iĢləməklə dövləti də gücləndirirsiniz. Sağ olun.  

 
* * * 

 

Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin nümayən-
dələri ilə xatirə şəkli çəkdirdi və onlarla çox səmimiyyətlə 
görüşüb sağollaşdı.  

 
ġahmat məktəbi ilə tanıĢlıq 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 22-də Xızı 

şəhərində Şahmat məktəbi ilə tanış olmuşdur.  
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, qısa müddətdə 

daxili imkanlar hesabına tikilib istifadəyə verilmiş məktəbdə 
bu qədim oyunun sirlərinə yiyələnmək üçün lazımi şərait 
yaradılmışdır. Gələcəkdə məktəbin genişləndirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. Rayonun uşaq və gəncləri şahmata böyük maraq 
göstərirlər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illiyi ilə 
əlaqədar Xaçmazda keçirilmiş zona yarışlarında məktəbin 
yetirməsi Xalidə Abdullayeva birinci, respublika yarışlarında 
isə dördüncü yeri tutmuşdur. Məktəbdə beynəlxalq yarışlarda 
ölkəmizin idman şərəfini qoruyacaq şahmatçıların yetişəcəyinə 

ümid bəslənilir.  



 44 

Ölkəmizdə idmanın bütün növlərinə, o cümlədən şahmatın 
inkişafına göstərilən qayğıya görə prezidentə minnətdarlıq 
bildirildi. 

Prezident İlham Əliyev gənc şahmatçılara uğurlar arzuladı.  
 

Тарих-diyarĢünaslыq Muzeyinin açılıĢı 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 22-də Xızı 
Tarix-diyarşünaslıq  Muzeyinin açılışında iştirak etmişdir. 

Muzeydə 300 eksponat toplanmışdır. Burada Xızının 
qədim tarixindən xəbər verən arxeoloji tapıntılar, qədim 
silahlar, xalq sənətinə aid nümunələr, məişət əşyaları, musiqi, 
kənd təsərrüfatı alətləri diqqəti cəlb edir. Muzeydə Xızıda 
doğulub boya-başa çatan Azərbaycanın görkəmli yazıçısı və 
dramaturqu Cəfər Cabbarlının yaşadığı evin maketi də nü-

mayiş etdirilir. 
Bildirildi ki, sakinlər yeni yaradılan muzeyə müxtəlif 

əşyalar təqdim edirlər. Bu rayon Xızır peyğəmbərin adını 
daşıdığından Azərbaycanın müqəddəs guşələrindən biri sayılır.  

Prezident İlham Əliyev Xızı təbiətinin zənginliyini və qədim 
tarixini əks etdirən eksponatlara baxdı. Dövlətimizin başçısı 

qədim əşyaların bir yerdə toplanmasının zəruriliyini, tarixi-
mizə diqqətin artırılmasının vacibliyini vurğuladı və müvafiq 
tövsiyələrini verdi.  

 
Altıağac Milli Parkında 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 22-də 

Altıağac Milli Parkında olmuşdur.  
Buraya toplaşan meşə təsərrüfatı işçiləri dövlətimizin 

başçısını səmimiyyətlə qarşıladılar.  

Bu park prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2004-cü il 
avqustun 31-də Xızı və Siyəzən rayonlarının ərazilərində – 
Altıağac Dövlət Təbiət Qoruğu və ona həmsərhəd olan Dövlət 
Meşə Fondu torpaqlarının bazasında yaradılmışdır. Ərazinin 
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90,5 faizini palıd, fıstıq və vələs ağaclarının üstünlük təşkil 
etdiyi, zəngin flora və faunası olan dağ meşələri təşkil edir.  

Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, 
fotostendlərə baxdı.  

Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri Hüseynгулу Bağırov 

dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, parkın ərazisi 11 min 
35 hektardır. Parkda MDB məkanında, o cümlədən Qafqaz 
regionunda yeganə olan Vəhşi Təbiətin Bərpası Mərkəzi və 
Reabilitasiyası Klinikası da fəaliyyət göstərir. Burada müasir 
laboratoriya, lazımi avadanlıq vardır. Əsas məqsəd Böyük 
Qafqazın cənub-şərq yamaclarının təbii landşaftının, flora və 

faunasının qorunub saxlanması, bərpası, təbii komplekslərinin 
mühafizəsinin gücləndirilməsi, ekoloji monitorinqin həyata 
keçirilməsi, həmçinin tədqiqatlar, turizm və istirahət üçün 
şəraitin yaradılması və əhalinin ekoloji cəhətdən maarif-
ləndirilməsinin təşkilidir.  

Prezident İlham Əliyev Altıağac Milli Parkının ekoturizm 

və informasiya mərkəzi, inzibati binası, turist ləvazimatlarının 
kirayəsi və satışı şöbəsi ilə tanış oldu, parkda saxlanılan meşə 
heyvanlarına tamaşa etdi. 
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QARABAĞ MÜHARИBƏSИ ƏLИLLƏRИNƏ VƏ 

ġƏHИD AИLƏLƏRИNƏ YENИ MƏNZИLLƏRИН 
VERИLМЯСИ 

 

Avqustun 22-də Xızı şəhərində Qarabağ müharibəsi 

əlilləri və şəhid ailələri üçün tikilmiş ikimərtəbəli 16 mənzilli 
yaşayış binası istifadəyə verilmişdir.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak 
etmişdir.  

Binanın qarşısına toplaşan sakinlər dövlətimizin başçısını 
hərarətlə qarşıladılar. 

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik 
edirəm. Arzu edirəm ki, bu mənzillərdə xoĢbəxt yaĢayasınız. 
Siz buna layiqsiniz. Azərbaycan dövləti bütün vətəndaĢ-

larına diqqət göstərir. Ġlk növbədə Vətən uğrunda döyüĢmüĢ, 
həlak olmuĢ insanların ailələrinə, öz sağlamlığını itirmiĢ 
insanlara. Siz qəhrəmansınız, Vətən uğrunda mübarizə apar-

mısınız və ən yüksək qayğıya layiqsiniz. Azərbaycan dövləti 
əlindən gələni etməyə çalıĢır ki, sizin həyat səviyyəniz 
yaxĢılaĢsın, məiĢət problemləriniz daha da tez həll edilsin. 
Ümumiyyətlə, sizin həyatınızda yaxĢı anlar çox olacaqdır.  

Azərbaycan hərbi təcavüzdən əziyyət çəkən ölkədir. Bu 
təcavüzün qarĢısını almaq üçün Azərbaycan gəncləri, Azər-

baycan vətəndaĢları, əsgərlər fədakarcasına vuruĢub, öz 
doğma torpaqlarını müdafiə etmiĢlər, həlak olmuĢlar, yara-
lanmıĢlar. Biz həmiĢə onların qəhrəmanlığını yadda saxla-
malıyıq və gələcək nəsli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə et-
məliyik.  

Müharibə hələ bitməyib, müharibənin birinci mərhələsi 
baĢa çatıbdır. Azərbaycan əlindən gələni etməlidir və edir ki, 
öz ərazi bütövlüyünü bərpa etsin. Bizim ərazi bütövlüyümüz 
bərpa olunmalıdır. Bu, baĢlıca Ģərtdir. Bunun kənarında heç 
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bir razılaĢma mümkün deyildir. Bununla bərabər, biz öz 
iqtisadi və hərbi gücümüzü artırmalıyıq ki, istənilən anda, 
istənilən yollarla öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. 

Bizim ərazi bütövlüyümüz pozulanda, Azərbaycan tor-
paqları iĢğal altına düĢəndə beynəlxalq təĢkilatlar tədbirlər 

görmüĢdür. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı Təhlükəsizlik ġura-
sının 4 qətnaməsi var, onlarda açıq göstərilib ki, Ermənis-
tanın iĢğalçı qüvvələri bizim torpaqlarımızdan çıxmalıdırlar. 
Ancaq bu günə qədər bu qətnamələr icra olunmur. Bu onu 
göstərir ki, beynəlxalq təĢkilatların qərarları mütləq xarakter 
daĢımır. Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq hüquq normaları 

pozulur və biz ikili standart hallarını tez-tez görürük. Belə 
olan halda, Azərbaycan ancaq öz gücünə güvənməlidir, öz 
imkanlarına güvənməlidir və biz güclü ölkə qurmaqla, güclü 
ordu yaratmaqla öz məqsədlərimizə nail olacağıq. Bizim heç 
bir baĢqa ölkənin torpağında gözümüz yoxdur. Öz torpağı-

mızı da heç kimə verməyəcəyik. 

Mən sizi bir daha təbrik etmək istəyirəm. Bir daha demək 
istəyirəm ki, siz yaxĢı həyata layiqsiniz. Biz bundan sonra da 
çalıĢacağıq ki, sizin bütün məiĢət problemlərinizi həll edək və 
bu gözəl evlərdə yaxĢı yaĢayasınız.  

S a k i n l ə r: Çox sağ olun. Allah Sizə cansağlığı versin.  
E l ç i n  B a ğ ı r o v (İkinci qrup Qarabağ müharibəsi əlili) : 

Hörmətli cənab Prezident, icazə verin, bütün Qarabağ 
müharibəsi əlilləri və Ģəhid ailələri adından Sizi salamlayaq. 
Xızıda bu gözəl binanı tikdirib bizə verdiyinizə görə öz 
minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun.  

Azərbaycan günü-gündən inkiĢaf edir. Ali BaĢ Koman-
dan kimi, Sizin rəhbərliyiniz altında torpaqlarımızı iĢğal-

çılardan azad etməyə bu gün də hazırıq. Vətən uğrunda vu-
ruĢmağa yenə hazırıq. Özüm Qarabağ müharibəsi əliliyəm, 
imkanımız pis deyil, dolanıĢıq yaxĢıdır. Çox sağ olun. Əgər 
imkan varsa, buyurub bizim mənzilimizə baxın və öz xeyir-
duanızı verin. 
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Prezident İlham Əliyev yeni yaşayış binası ilə tanış oldu, 
mənzillərə baxdı.  

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uy-
ğun  olaraq tikilən binanın dörd  mənzili 3,  qalanları  isə 2 otaq-
lıdır. Mənzillərdə sakinlərin rahat yaşayışı üçün hər cür şərait 

yaradılmış, qaz, su və enerji ilə təmin olunmuşdur.  
Dövlət başçısının adından hər ailəyə televizor və soyuducu 

hədiyyə edildi. 
Bununla da prezident İlham Əliyevin Xızı rayonuna səfəri 

başa çatdı.  
 

* * * 
 
Xızı rayonuna səfərdən qayıdan prezident İlham Əliyev 

yolüstü Bakıda yeni avtovağzalın tikintisinin gedişi ilə tanış 
oldu.  
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ĠRAN ĠSLAM RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB MAHMUD 

ƏHMƏDĠNEJADA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
BiĢkek yaxınlığında baĢ vermiĢ təyyarə qəzası nəticə-

sində çoxlu sayda həmvətəninizin həlak olması xəbəri məni 
olduqca kədərləndirdi. 

Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və 

yaxın adamlarına dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm. 
Allah rəhmət eləsin! 

 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 25 avqust 2008-ci il 
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QIRĞIZISTAN RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB 

KURMANBEK BAKĠYEVƏ 
 
Hörmətli Kurmanbek Saliyeviç! 

BiĢkek yaxınlığında aviasiya qəzası nəticəsində çox-
saylı insan tələfatı barədə xəbəri dərin kədər hissi ilə qar-
Ģıladım. 

Sizə, həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına, bütün 
Qırğızıstan xalqına Azərbaycan xalqı adından və Ģəxsən öz 
adımdan dərin hüznlə baĢsağlığı verir, zərərçəkənlərin 

tezliklə sağalmasını arzulayıram. 

 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 25 avqust 2008-ci il 
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ABġ SENATININ XARĠCĠ ƏLAQƏLƏR 

KOMĠTƏSĠNĠN ÜZVÜ RĠÇARD LUQARIN 

BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ 

GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 

 
25 avqust 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 25-də ABŞ Senatının xarici əlaqələr komitəsinin 
üzvü, senator Riçard Luqarın başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycan–ABŞ ikitərəfli münasibətlərinin müx-
təlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanmış, regional, 
beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır.  
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QƏRBĠ AVROPA ĠTTĠFAQI PARLAMENT 

ASSAMBLEYASININ FƏXRĠ SƏDRĠ STEFAN 

QORĠSĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 

HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ 

  
Президент сарайы 
 
26 avqust 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 26-da Qərbi Avropa İttifaqı Parlament Assam-
bleyasının Fəxri sədri Stefan Qorisin başçılıq etdiyi nüma-
yəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Bu gözəl ölkəyə yenidən səfərindən məmnunluğunu bildirən 

Stefan Qoris dedi ki, nümayəndə heyətinə bir sıra Avropa 
ölkələrinin təmsilçiləri daxildir. Səfərdən məqsəd Azərbay-
canda və ümumən Xəzər regionunda gedən proseslər, enerji 
təhlükəsizliyi məsələləri istiqamətində görülən işlər barədə 
məruzə hazırlamaqdır. Ümidvaram ki, bu hesabatda Azər-
baycanda hökm sürən sabitlik məsələsi də öz əksini tapa-

caqdır. 
Prezident İlham Əliyev regional məsələlərin hazırda böyük 

önəm kəsb etdiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, 
Azərbaycan Xəzər regionunda, Qafqazda sabitliyin, enerji 
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında getdikcə daha böyük rol 
oynayır. Azərbaycan prezidenti ümidvar olduğunu bildirdi ki, 

nümayəndə heyətinin səfəri ölkəmizdə gedən inkişaf prosesləri 
ilə daha yaxından tanışlıq üçün yaxşı imkan olacaqdır. 

 
 
 

 
 



 53 

 
 
 

PAYTAXTDA YENĠ YOL QOVġAQLARINDA 

TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġLIQ  
 

26 avqust 2008-ci il 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 26-da Bakı 
şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər 
planının icrasına uyğun olaraq, Əzizbəyov dairəsi – Heydər 
Əliyev Beynəlxalq Aeroportu avtomobil yolunda həyata keçirilən 
yenidənqurma və tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuş, paytaxta 

yeni gətirilmiş sərnişin avtobuslarına baxmışdır.  
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə avtomobil yolunun metronun 

«Əzizbəyov» stansiyasından Sabunçu dairəsinədək olan hissə-

sində işlərin gedişi ilə maraqlandı. Nəqliyyat naziri Ziya Məm-
mədov məlumat verərək bildirdi ki, tikinti işlərinə 2007-ci ilin 
mart ayında başlanылmışdır və bu ilin dördüncü rübündə başa 

çatdırılacaqdır. Yolun ümumi uzunluğu 13,2 kilometr, Sabun-
çu dairəsinədək olan hissə 12 zolaqlı, oradan hava limanına 
qədər olan hissə isə 8 zolaqlı olacaqdır. Asfalt - beton örtüyün qa-
lınlığı 27 santimetr, hərəkət zolaqlarının eni isə 3,75 metrdir. Bu 
da ən müasir beynəlxalq standartlar səviyyəsindədir.  

Dövlətimizin başçısı Sabunçu dairəsində uzunluğu 127 metr 

olan yeni körpünün tikintisi ilə də tanış oldu. Avtomobil 
yolunda hərəkətin tənzimlənməsi üçün yol kəsişmələrində 
müxtəlif səviyyəli yolötürücülərinin tikilməsinin əhəmiyyəti 
vurğulandı. Bildirildi ki, bir neçə yerdə olacaq bu yol- 
ötürücüləri nəqliyyatın istənilən istiqamətdə hərəkətinə şərait 
yaratmaqla yanaşı, həm də tıxacların aradan qaldırılmasında 

mühüm rol oynayacaqdır. Yol boyu 6 yerüstü və 1 yeraltı 
piyada keçidinin tikilməsi də nəzərdə tutulur. Prezident İlham 
Əliyev tikinti işlərinin vaxtında və yüksək keyfiyyətlə görülməsi 
ilə əlaqədar müvafiq tövsiyələrini verdi. Sonra dövlət başçısı 
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Əzizbəyov dairəsi – Heydər Əliyev Beynəlxalq Аеропорту 
avtomobil yolunda digər yol qovşağının tikildiyi yerə gəldi. 
Prezidentə yol qovşağının texniki göstəriciləri barədə də məlumat 
verildi. Bildirildi ki, bu ərazidə uzunluğu 97 metr olan yeni körpü 
inşa edilir.  

Prezident İlham Əliyev avtomobil yolunda növbəti yol qov-
şağının, kanal üzərində yeni salınan körpünün tikinti işlərinə  
baxdı, müvafiq tapşırıqlarını verdi. 

Dövlətimizin başçısına Heydər Əliyev prospektində 5 kilo-
metrlik yol boyunca yaradılacaq yaşıllıq zolağı və işıq-
landırma sistemi barədə də məlumat verildi. Azərbaycan 

prezidenti şəhərimizə xüsusi yaraşıq verəcək yaşıllıq zolağının 
yüksək zövqlə, ən müasir tələblər səviyyəsində salınmasını 
tövsiyə etdi.  

Prezident İlham Əliyev sonra Heydər Əliyev prospektində 
dəmiryol körpüsü olan hissədə yolun təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi və oranın estetik baxımdan yenidən qurulması ilə 

əlaqədar görülən tikinti və bərpa işləri ilə də tanış oldu. 
Daha sonra Hökumət evinin qarşısına gələrək paytaxta 

yeni gətirilmiş sərnişin avtobuсlarına baxdı. Dövlətimizin 
başçısına məlumat verildi ki, Almaniya istehsalı olan yeni 
avtobuslar ən müasir beynəlxalq standartlara cavab verir. Ən 
son texniki nailiyyətlərin tətbiq edildiyi və uzunluğu 11,8 metr 

olan avtobusların 38 oturacaq yeri vardır. Hər biri ilə 98 
sərnişin daşımaq mümkündür. 15 illik zəmanətlə alınan 
avtobuslarda istilik sistemi ən müasir tələblər səviyyəsindədir. 

Azərbaycan prezidenti yeni avtobuslarla yaxından tanış 
oldu, sərnişinlərin rahatlığı üçün bundan sonra da hər cür 
şəraitin yaradılması ilə bağlı göstərişlərini verdi. 
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BAKI METROSUNUN YENĠ TĠKĠLƏN 

STANSĠYALARI ĠLƏ TANIġLIQ  
 

27 avqust 2008-ci il 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 27-də 
Bakı metrosunun yeni tikilən «Nəsimi» və «Azadlıq prospekti» 
stansiyaları ilə tanış olmuşdur.  

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, «Nəsimi» stansi-
yasının davamı olaraq çəkilən xətt ilin sonunadək digər stansiya 

ilə birləşdiriləcəkdir. Metropolitenin yeni stansiyalarının çəkil-
məsi ilə bağlı layihələr də vardır. Bu layihələr, ilk növbədə 
şəhərdaxili şəbəkənin genişləndirilməsini və paytaxt əhalisinin 
tələbatının tam ödənilməsini nəzərdə tutur. Ölkəmiz müstəqillik 
qazandıqdan sonra ilk tikilən «Nəsimi» stansiyasının inşası 
bütünlüklə yerli mütəxəssislərə tapşırılmışdır. Gələcəkdə metronu 

Sumqayıta qədər uzatmaq nəzərdə tutulur. Perspektivdə Badam-
dar və Günəşli yaşayış massivlərinə metro xətlərinin çəkilməsi 
planlaşdırılır.  

Son tamamlama işlərinin aparıldığı «Nəsimi» stansiyası ilə 
tanışlıq enerji blokundan başladı. Daha sonra prezident İlham 
Əliyev stansiyanın platforması ilə tanış oldu.  

Bakı Metropolitenində ən müasir avadanlıq ilk dəfə məhz bu 
stansiyada quraşdırılmışdır. Tikintisinə 2006-cı ildə başlanmış 
stansiyanın ağır hidrogeoloji şəraitdə inşa olunmasına bax-
mayaraq, işlər vaxtından tez yerinə yetirilmişdir. Stansiyada ilk 
dəfə olaraq qatarların hərəkətinin tənzimlənməsi və texniki nəzarət 
kompyuterləşdirilmişdir. Stansiya işə düşdükdən sonra burada 251 

nəfər işlə təmin olunаcaqdır. «Memar Əcəmi» stansiyasından «Nə-

simi» stansiyasına qədər xəttin uzunluğu 2660 metr, yeni 
stansiyada platformanın uzunluğu 102, eni 18 metrdir. Dörd çıxışı 
olan stansiyada eskalatorlar quraşdırılmışdır.  
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Paytaxtın 6 və 9-cu mikrorayonlarını birləşdirən stan-
siyanın ətrafı abadlaşdırılmış, yaxınlıqdakı binalarda təmir-
bərpa işləri aparılmışdır.  

Ərazidə yaşayan sakinlər də insanların rahatlığı üçün 
yaradılan şəraitə görə dövlətimizin başçısına təşəkkürlərini 

bildirdilər. 
Ġ l h a m  Ə l i y e v: Görürsünüz, Binəqədi rayonu necə 

gözəlləĢir, abadlaĢır.  
S a k i n l ə r: Cənab Prezident, çox sağ olun. Bəli, hər Ģey 

göz qabağındadır. Bunlar hamısı Sizin diqqətiniz sayəsində 
olmuĢdur. Binəqədi camaatı bunu yaxĢı baĢa düĢür.  

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Metro insanların rahatlığı üçün əsas 
nəqliyyat vasitəsidir.  

S a k i n l ə r: Bəli, cənab Prezident, metronun iĢə düĢməsi 
ilə əlaqədar yeni iĢ yerləri də açılır. Allaha çox Ģükür, indi 
hər cür Ģərait var.  

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Əlbəttə, həm də metro çox gözəl 

tikilir. Ġnsanlara rahatlıq yaradacaqdır.  
S a k i n l ə r : Cənab Prezident, hər Ģey çox gözəldir. Yeni 

avtovağzal da tikilir, körpülər, yollar salınır. Bütün bunlar 
insanlara göstərilən diqqətdir. Ölkəmiz günbəgün dəyiĢir. Biz 
Sizi həmiĢə dəstəkləyirik.  

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Çox sağ olun. Bütün ölkədə, o cüm-

lədən Bakı Ģəhərində, Bakının bütün rayonlarında böyük 
quruculuq iĢləri gedir. 

S a k i n l ə r: Hörmətli Prezident, gənclər Sizi daha çox 
sevir. Bu da təbiidir. Sizin onlara qarĢı diqqətiniz böyükdür. 
Bu yaxınlarda Olimpiya oyunlarından gənclərimiz alnıaçıq 
qayıtdılar. Sizi, xalqımızı hamımız ürəkdən təbrik edirik. 

Azərbaycan bayrağı yüksək zirvələrdə dalğalandı. 
Ġ l h a m  Ə l i y e v: Sağ olun. Sizə də cansağlığı və uğur-

lar arzulayıram.  
S a k i n l ə r: Biz də Sizə uğurlar arzulayırıq. Sizə min-

nətdarıq. 
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Sonra prezident İlham Əliyev metronun tikintisi davam 
edən  «Azadlıq prospekti» stansiyasına gəldi. Həmin stansiya 
paytaxtın Binəqədi rayonunun 7 və 8-ci mikrorayonları 
arasında yerləşir.  

Dövlətimizin başçısına burada 2007-ci ilin avqust ayından 

başlanan tikinti-quraşdırma işləri barədə məlumat verildi. 
Bildirildi ki, «Nəsimi» stansiyasını «Azadlıq prospekti» stansi-
yası ilə birləşdirəcək tunelin uzunluğu 1300 metr olacaqdır. 
İndiyədək burada təxminən 50 min kubmetr torpaq, 4 min 500 
kubmetr beton işi görülmüşdür. Tikintidə 150 nəfər çalışır. 
Artıq platforma və hər iki giriş inşa olunmuş, stansiyanı eleк-

trik enerjisi ilə qidalandıracaq yardımçı stansiya tikilmişdir. 
Azərbaycanda ilk dəfə məhz bu stansiyada platformanın 
tavanı tağ şəklində inşa olunmuşdur. Tikinti işlərini «Azər-
metrotuneltikinti» Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti görür. Ehtiyac 
olduqda iş dörd növbədə aparılır.  

Prezident İlham Əliyevə «Azadlıq prospekti» stansiyasının 

davamı kimi nəzərdə tutulan stansiyalar və bununla bağlı 
görüləcək tədbirlər barədə geniş məlumat verildi.  

«Bakımetrolayihə» İnstitutu stansiyanın daxili görünü-

şünün iki variantda layihəsini hazırlamışdır. Hər iki layihə ilə 
tanış olan prezident İlham Əliyev birinci variantı bəyəndi. 
«Azadlıq prospekti» stansiyasının dərinliyi 12 metr, uzunluğu 

isə 220 metrdir. Stansiyanın tikintisi 2009-cu ilin sonunda 
başa çatdırılacaqdır. 

Dövlətimizin başçısına «Azadlıq prospekti» – «Dərnəgül de-
posu» stansiyaları arasındakı ərazinin torpaq planı da nümayiş 
etdirildi.  

Tikinti işlərinin gedişi ilə yaxından tanış olan prezident 
İlham Əliyev metronun bu stansiyasında və ətraf ərazilərdə 
görüləcək işlərlə bağlı müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını verdi.  
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RUMINĠYA XARĠCĠ KƏġFĠYYAT XĠDMƏTĠNĠN 

DĠREKTORU MĠXAY REZVAN 

UNQUREANUNUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
27 avqust 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

avqustun 27-də Rumıniya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin di-
rektoru Mixay Rezvan Unqureanunun başçılıq etdiyi nüma-
yəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Rumıniya prezidenti Trayan Beses-
kunun bu yaxınlarda ölkəmizə səfərini xatırlayaraq səfər 

zamanı ikitərəfli münasibətlərin daha da genişləndirilməsi 
istiqamətində səmərəli danışıqlar aparıldığını vurğuladı. 
Azərbaycanla Rumıniya arasında əlaqələrin müxtəlif sahələr-
də uğurla inkişaf etdiyini bildirən prezident İlham Əliyev 
regionda təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi sahəsində də 
əməkdaşlığın böyük əhəmiyyət daşıdığını qeyd etdi və əmin 

olduğunu bildirdi ki, qonağın ölkəmizə səfəri əlaqələrin daha 
da genişlənməsinə öz töhfəsini verəcəkdir.  

Rumıniya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru Mixay 
Rezvan Unqureanu ölkəmizə səfərindən və prezident İlham 
Əliyevlə görüşündən böyük şərəf duyduğunu dedi. O, iki ölkə 
arasında əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı və bu 

səfərin də əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə xidmət edəcəyini 
bildirdi.  
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV  
SUMQAYIT ШЯЩЯРИНДЯ 
 
28 avqust 2008-ci il 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 28-də 

Sumqayıt şəhərində olmuşdur. 
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin respublikanın ikinci böyük sənaye şəhərinin 
mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi.  

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 
abidənin önünə gül qoydular. 

Dövlətimizin başçısı ətrafda salınmış istirahət parkında 
aparılan abadlıq işləri ilə tanış oldu. Prezidentə Sumqayıt 

şəhərində aparılan tikinti-quruculuq işləri barədə məlumat 
verildi. 
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PARALĠMPĠYA ĠDMAN KOMPLEKSĠNĠN 

AÇILIġI 
 

Avqustun 28-də Sumqayıtda Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin Paralimpiya İdman Kompleksinin 

açılış mərasimi olmuşdur. 
Mərasimə toplaşanlar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi 

və xanımı Mehriban Əliyevanı səmimiyyətlə qarşıladılar. 
Milli geyimli qız dövlətimizin başçısının xanımına gül 

dəstəsi təqdim etdi. 
Prezidentə məlumat verildi ki, kompleksin tikintisi barədə 

qərar ümummilli lider Heydər Əliyevin paralimpiyaçılarla 
görüşündən sonra qəbul edilmişdi. MDB məkanında yeganə 
olan bu kompleksdə respublika və beynəlxalq səviyyəli yarış-

ların keçirilməsi, təlim-məşq toplanışlarının təşkili nəzərdə 
tutulmuşdur. Tikintisinə 2005-ci ildə başlanылmış və 2,25 
hektar sahəni əhatə edən kompleksin smeta dəyəri 3,1 milyon 

manatdır.  
Kompleksə müasir avadanlıqla təchiz olunmuş 130 nəfərlik 

akt salonu, trenajor, əl oyunları, böyük və kiçik atıcılıq zal-
ları, açıq futbol və voleybol meydançaları, qapalı üzgüçülük 
hovuzu daxildir. Burada əlillərin sərbəst hərəkəti üçün lazımi 
şərait yaradılmış, müasir tipli liftlər quraşdırılmışdır. 

Ərazidə abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıq salınmış, ağac və 
gül kolları əkilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev kompleksin rəmzi açılışını bildirən 
lenti kəsdi və bina ilə yaxından tanış oldu.  

Binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qo-
yulmuşdur. Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin və prezi-

dent İlham Əliyevin müxtəlif vaxtlarda idmançılarla gö-

rüşlərini əks etdirən fotoşəkillərdən ibarət guşə yaradılmışdır.  
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Dövlətimizin başçısı kompleksin qapalı hovuzuna baxdı. 
Uzunluğu 25, eni 10 metr olan hovuzda avtomatik təmizləmə, 
dezinfeksiya və qızdırıcı qurğular quraşdırılmışdır.  

Prezident İlham Əliyev əsas idman salonuna  baxdı. Cüdo, 
güləş və əl oyunlarının keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan 

salonda quraşdırılmış xüsusi havalandırma sistemi havanın 
daim təmiz və normada saxlanılmasına imkan verir. 32 metr 
uzunluğu, 24 metr eni olan salonda 210 tamaşaçı yarışları 
izləyə biləcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı kompleksin atıcılıq tirləri ilə də tanış 
oldu. 25x12 metr və 10x12 metr ölçülü atıcılıq tirlərində 

beynəlxalq yarışlara hazırlaşan idmançıların məşq keçməsi 
üçün bütün şərait yaradılmışdır. Tirlərin hər birində eyni 
vaxtda 8 atıcı məşq edə biləcəkdir.  

Prezident İlham Əliyev kompleksin akt salonunda Pekində 
keçiriləcək XIII Paralimpiya Oyunlarında ölkəmizi təmsil 
edəcək idmançılar və onların məşqçiləri ilə görüşdü. Dünyanın 

145 ölkəsindən 4000 idmançının mübarizə aparacağı Pekin 
Paralimpiya Oyunlarında Azərbaycanı 4 idman növündə 18 
nəfər təmsil edəcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi.  
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin çıxıĢı 
 

Əziz dostlar! 
Əziz paralimpiyaçılar! 

Ġlk növbədə mən sizin hamınızı Paralimpiya Ġdman 
Комплексинин açılıĢı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 

Bu mərkəz imkan verəcək ki, siz istənilən vaxt məĢq 
edəsiniz. Burada yarıĢlar keçirmək mümkündür. Mən xatır-
layıram, bir neçə il bundan əvvəl belə bir təklif irəli sürül-
müĢdür ki, paralimpiyaçılar üçün xüsusi bir idman mərkəzi 

yaradılsın. Azərbaycanın inkiĢafı, maddi imkanlarımızın art-
ması nəticəsində indi biz istənilən layihəni həyata keçirə bilərik. 
Əlbəttə, çalıĢırıq ki, idmançılar və paralimpiyaçılar üçün bütün 
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lazımi Ģəraiti yaradaq. Bu gün mənə verilən məlumata görə, 
bütün MDB məkanında ilk dəfədir ki, paralimpiyaçılar üçün 
xüsusi və çox yüksək səviyyədə, yüksək dünya standartlarına 
uyğun Ģəkildə idman mərkəzi tikilibdir.  

Bir də deyirəm ki, mən bu gün bu mərkəzlə tanıĢ olarkən 

bir daha gördüm ki, məĢq etmək, yarıĢların keçirilməsi üçün 
burada bütün Ģərait, bütün imkanlar var. Əminəm ki, siz bu 
idman mərkəzindən çox səmərəli Ģəkildə istifadə edəcək və 
öz hazırlıq səviyyənizi daha da yüksəkdə saxlayacaqsınız.  

Bütövlükdə Azərbaycanda idman infrastrukturunun inki-
Ģafı üçün çox böyük səylər göstərilir. Ölkəmizin istənilən 

bölgəsində müasir komplekslər, böyük olimpiya kompleksləri, 
idman meydançaları tikilir. Azərbaycanda idmanın inkiĢafı 
üçün lazımi maddi-texniki baza möhkəmlənir, güclənir və biz 
bunun nəticələrini idmançılarımızın uğurlu çıxıĢlarında, 
beynəlxalq yarıĢlarda əldə etdiyimiz qələbələrdə, xüsusilə çox 
gərgin Ģəkildə keçməsinə baxmayaraq, Olimpiya oyunlarında 

görürük. Olimpiya oyunları dünyanın ən birinci idman yarıĢıdır 
və bizim idmançılarımız çox böyük uğurlar qazanmıĢlar, 
Vətənə qələbələrlə, medallarla qayıtmıĢlar. 

Siz də öz həyatınızı idmana həsr etmisiniz. Sizin hə-

yatınızda idman çox böyük bir yer tutur. Mən çox Ģadam ki, 
biz Azərbaycanda belə gözəl mərkəzin yaranmasına nail ola 

bilmiĢik.  
Əlbəttə ki, idman həyatı asan deyil. Ġdmanda yüksək 

nəticə əldə etmək üçün çox böyük iĢlər görülməlidir və id-
mançılar  həyatларını idmana, məĢqlərə həsr edirlər. Sizin 
üçün bu bəlkə də ikiqat ağırdır. Paralimpiyaçıların idmana 
olan sədaqəti və xüsusilə Azərbaycan paralimpiyaçılarının 

uğurları və beynəlxalq yarıĢlarda iĢtirakı böyük qəhrə-

manlıqdır.  
Azərbaycan dövləti sizin bu səylərinizi çox yüksək qiy-

mətləndirir və qiymətləndirməlidir. Məhz buna görə maksi-
mum dərəcədə çalıĢırıq ki, sizin üçün lazımi Ģəraiti yaradaq. 
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O cümlədən, belə gözəl idman mərkəzinin tikintisi bunu bir 
daha sübut edir.  

Mən çox Ģadam ki, Azərbaycanda Paralimpiya Komitəsi 
fəaliyyətini geniĢləndirir və ümumiyyətlə, Paralimpiya 
oyunlarında iĢtirak edən idmançıların sayı artır. Bizim 

Paralimpiya oyunlarında nəticələrimiz də hər dəfə daha da 
böyük olur. Keçən dəfə Afinada Paralimpiya oyunlarında 
dörd medal qazanılmıĢdır. Onlardan ikisi qızıl, biri gümüĢ, 
biri bürünc medal idi. Yəni bu, böyük göstəricidir, böyük 
nailiyyətdir və biz buna çox sevinirik.  

Hamımız yaxĢı bilirik ki, Olimpiya oyunları dünyanın 

nəinki ən mötəbər idman yarıĢıdır, hətta bəlkə də dünyanın 
diqqətini cəlb edən birinci dərəcəli tədbirdir. Paralimpiya 
oyunları, təbii ki, Olimpiya oyunlarının bir növ kölgəsində 
qalır. Ancaq biz elə etməliyik ki, bu oyunlara da diqqət 
azalmasın və dövlət, idmanın inkiĢafına cavabdehlik daĢıyan 
qurumlar və Ģəxslər Azərbaycanda paralimpiya hərəkatının 

inkiĢafı üçün öz səylərini davam etdirсинляр.  
Biz bu barədə çox danıĢa bilərik, amma  daha yaxĢıсы 

bizim gördüyümüz iĢlərdir və bu gözəl paralimpiya komp-
leksinin timsalında biz Azərbaycanda son illər ərzində bu 
sahədəki iĢlərin nəticəsini  görürük. 

Mən əminəm ki, siz bu kompleksdən Pekin Paralimpiya 

Oyunlarına hazırlıq baxımından da səmərəli Ģəkildə istifadə 
edəcəksiniz, baxmayaraq ki, artıq bir neçə gündən sonra siz 
yola düĢцрсцз. Əminəm ki, sonrakı dördillik dövr ərzində 
peĢəkarlığınızı yüksək səviyyədə saxlamaq üçün burada 
bütün imkanlar, bütün Ģərait var.  

Onu da demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti para-

limpiyaçıların mükafatlandırılması üçün lazımi tədbirlər 
görür və görəcəkdir. Keçən dəfə biz bunu etdik. Ġndi дя mən 
sərəncam imzalamıĢam və sərəncama əsasən Paralimpiya 
oyunlarında yüksək nəticələr qazanan idmançılara pul 
mükafatı veriləcəkdir. Birinci yer üçün 200 min manat, ikinci 
yer üçün 100 min manat, üçüncü yer üçün isə 50 min manat 
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vəsait veriləcəkdir. Mən hesab etmirəm ki, bu, böyük bir 
stimuldur. Ancaq bu sizin fəaliyyətinizə dövlət tərəfindən 
verilən qiymətdir və əminəm ki, ədalətli bir qərardır.  

Sizin hamınızı bu gözəl idman mərkəzinin açılıĢı müna-
sibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı və 

Pekində uğurlar, qələbələr arzulayıram. 
 

* * * 
 

V a q i f  M ü s ə d d i q (Əməkdar məşqçi) : Möhtərəm 
cənab Prezident! 

Azərbaycan paralimpiyaçıları onlara hədiyyə etdiyiniz bu 
gözəl kompleksə görə Sizə öz minnətdarlıгларını bildirirlər. 

Bu gün tarixi bir gündür. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, MDB 
dövlətləri arasında bu, paralimpiyaçılar üçün tikilmiĢ birinci 
kompleksdir. Tarixi gündür ona görə ki, bu iĢlərlə əlaqədar ulu 
öndərimizin fikir və arzusu həyata keçmiĢdir.  

Cənab Prezident, 2000-ci ilin oktyabr ayı Sizin xatiri-
nizdədir. Biz Sidney Paralimpiya oyunlarыndan qayıdandan 
sonra ulu öndərimiz bizi qəbul etdi. Həmin qəbulda mənə də 
söz verilmiĢdi. Mən çıxıĢımın sonunda bütün paralim-
piyaçılar adından ulu öndərimizdən xahiĢ etdim ki, bizim 
üçün də bir idman kompleksi inĢa olunsun. Ulu öndərimiz 

bu xahiĢimizə müsbət fikrini bildirdi və dərhal öz göstə-

riĢlərini verdi. Budur, indi biz bunun bəhrəsini görürük. 
Bu paralimpiya bazası dahi insanın fikir və arzularının 

reallaĢmasının bariz nümunəsidir. Ona görə də biz inanırıq 
ki, ulu öndərimizin ölkəmizlə bağlı, xalqımızla bağlı bütün 
fikir və arzuları Sizin rəhbərliyiniz altında indiyə kimi pillə-

pillə necə reallaĢıbsa, sabah da reallaĢacaqdır.  
Möhtərəm cənab Prezident, bizə göstərdiyiniz diqqət və 

qayğıya görə bütün paralimpiyaçılar Sizə bir daha öz dərin 
minnətdarlıгларını bildirirlər.  

Bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Sizin 2008-ci il 5 fev-
ral tarixli Sərəncamınızla paralimpiyaçı rəhbərlərə, idmançı 

və məĢqçilərə fəxri adlar və medallar verilmiĢdi. Buna görə 
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çox sağ olun. Biz söz veririk ki, Pekin Paralimpiya oyun-
larыnda əlimizdən gələni əsirgəməyəcək, uğurla çıxıĢ edəcək 
və ölkəmizə mümkün qədər çoxlu medallar gətirəcəyik. 

Möhtərəm cənab Prezident, biz həmiĢə sizinləyik. Çox 
sağ olun.         

 

* * * 
 

Ġ l h a m   Z ə k i y e v (Afina Paralimpiya oyunlarыnыn 
cüdo üzrə qalibi, yığma komandanın kapitanı): Möhtərəm 
Prezident,  paralimpiyaçıların əziz və sevimli dostu! 

1999-cu ildə Qarabağda düĢmən snayperinin gülləsindən 
baĢımdan aldığım ağır yara nəticəsində görmə qabiliyyətimi 

tamam itirdim. YaĢamağa ümid tükəndiyi bir vaxtda milli 
Paralimpiya Komitəsi Allahın izni ilə mənim köməyimə 
çatdı. Əvvəllər cüdo ilə məĢğul olmağım, sözün əsl məna-
sında, məni yenidən həyata qaytardı. Məndə özümə inam və 
qələbə əzmi yarandı və iĢtirak etdiyim ilk Paralimpiya 
oyunlarından – Afinadan vətənə qızıl medalla döndüm. Bun-

dan sonra mən dünya və ikiqat Avropa çempionu oldum.  
Ötən dörd il komanda yoldaĢlarım üçün də çox uğurlu 

oldu. Cənab Prezident, Sizin Paralimpiya Komitəsinə, 
paralimpiya hərəkatına göstərdiyiniz diqqət və qayğı olma-
saydı, nə mən, nə də komanda yoldaĢlarım bu qələbələri əldə 
edə bilməzdik. ġəxsən mən Sizin diqqət və qayğınızı həmiĢə 

hiss etmiĢəm. 2005-ci ildə Sizin tapĢırığınızla məni Ġsrailə 
müayinəyə göndərdilər. Həmin ildə mən el adət-ənənəsi ilə 
toy elədim. Toyda da mən Sizin diqqətinizi hiss etdim. Mənə 
QAZ–31» markalı maĢın hədiyyə etdiniz. Fürsətdən istifadə 
edib, Sizə təĢəkkürümü bildirirəm. 

Cənab Prezident, Sizin xeyir-duanızla, inĢallah, Pekin 

Paralimpiya Oyunlarına yola düĢürük. Bu oyunlarda Azər-
baycanın bayrağını dalğalandırmaq Ģərəfi komandanın 
kapitanı kimi, mənə həvalə olunubдуr. ÇalıĢacağam ki, bu 
etimadı Pekində qazandığım növbəti qələbəmlə doğruldum. 

Çox sağ olun.  
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* * * 
 

Ġ l h a m   Ə l i y e v : Sağ olun, xoĢ sözlərə görə təĢəkkür 

edirəm. Bilin ki, mən həmiĢə sizinləyəm, həmiĢə sizinlə 
olacağam.  

Mən xatırlayıram ki,  8 il bundan əvvəl ulu öndər Heydər 
Əliyevə  müraciət  edilmiĢdi  və  çox Ģadam  ki, bu  gün  biz  
o müraciətin nəticəsini görürük. Doğrudan da verilən o qə-

rar və artan imkanlarımız bizim üçün bu Ģəraiti yaradır. Biz 

də çalıĢırıq ki, Azərbaycanın ümumi uğurlu inkiĢafının 
bəhrəsini hər bir vətəndaĢ, hər bir insan görsün. Bunu etmək 
üçün müxtəlif sosial proqramlar icra olunur, Əmək və Əha-
linin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə də böyük iĢlər 
görülür. Bu kompleksin tikintisində onların böyük zəhməti, 
rolu olubdur.  

Ġnsanların yaxĢı yaĢaması, maaĢların, pensiyaların, sosial 
müavinətlərin artırılması üçün son illər ərzində çox böyük 
iĢlər görülübdür. Ġndi təxminən 500 minə qədər insan dövlət 
tərəfindən sosial yardım alır. Əvvəlki illərdə bunu biz böyük 
miqdarda edə bilmirdik, halbuki, həmiĢə buna böyük 

ehtiyac var idi. Bu gün isə bizim imkanlarımız var. Uğurlu 
iqtisadi siyasət, aparılan islahatlar nəticəsində bizim maddi 
imkanlarımız son 5 il ərzində 10 dəfədən çox artıbdır. Ən 
önəmlisi odur ki, biz bu imkanlardan insanların həyat 
səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması üçün istifadə edirik. Ən çətin 
vəziyyətdə yaĢayan insanların həyat səviyyəsinin qaldırıl-

ması çox vacibdir. Düzdür, yoxsulluq Ģəraitində yaĢayan-
ların sayı son illər ərzində хейли azalıbdır. Ancaq yenə də var. 
VətəndaĢlarımızın 16 faizi yoxsulluq Ģəraitində yaĢayır. 
Görülən tədbirlər nəticəsində hər il bu rəqəm azalır. Ümid 
edirəm ki, gün gələcək, Azərbaycanda yoxsul adam olmaya-
caqdır. Yəni dövlət qayğısı bütün insanlara göstərilməlidir. 

Azərbaycan güclü iqtisadi imkanlara malikdir. Biz bazar 
iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında iĢləyirik. Ancaq güclü sosial 
siyasət həmiĢə olmalıdır. Bunun müxtəlif yolları var. Bayaq 



 67 

qeyd etdiyim kimi, həm maaĢların, pensiyaların, sosial 
müavinətlərin artırılması, həm də ki, güclü sosial infrastruk-
turun yaranması. Bu kompleks həm idman infrastruktu-
rudur, həm də sosial infrastrukturdur. Yəni Azərbaycanın 
dövlət siyasətinin bu iki vacib istiqamətini özündə birləĢdirir. 

Bir də demək istəyirəm ki, paralimpiyaçılar, sözün əsl 
mənasında, fədakar insanlardır. Onlar zədələrdən, yaralar-
dan, bəzən sağalmayan yaralardan əziyyət çəkirlər. Ancaq 
buna baxmayaraq, öz fədakarlıгларıны göstərərək, idmanla 
məĢğul olur, Azərbaycanı təbliğ edirlər. Beynəlxalq yarıĢlar-
da Azərbaycanın bayrağını qaldırırlar və Azərbaycan xalqı 

bunu çox yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan dövləti də 
çalıĢır əlindən gələni etsin ki, sizin Ģəraitiniz, həyatınız daha 
da yaxĢı olsun.  

Mən sizə bir də demək istəyirəm ki, həmiĢə olduğu kimi, 
biz birlikdə olacağıq, hər bir Azərbaycan vətəndaĢı kimi, 
mən də sizin bütün uğurlarınıza sevinirəm və sizя daha yaxĢı 

Ģərait yaraтmaг üçün bundan sonra da əlimdən gələni 
əsirgəməyəcəyəm.  

Bir daha sizi təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram.  
Əminəm ki, Pekindən qayıdandan sonra biz sizin qə-

ləbələrinizi birlikdə qeyd edəcəyik.  
 

* * * 
 
Sonda paralimpiya yığma komandasının üzvləri dövləti-

mizin başçısı ilə xatirə şəkli çəkdirdilər. 

Prezident İlham Əliyev beynəlxalq yarışların, zona yarışla-
rının və təlim-məşq toplanışlarının iştirakçıları üçün komplek-
sin ərazisində inşası nəzərdə tutulan mehmanxananın kon-
septual layihəsi ilə də tanış oldu. Ümumi sahəsi 1120 kvadrat-
metr olacaq ikimərtəbəli mehmanxanada 30 otaq tikiləcəkdir. 
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YENĠDƏN QURULMUġ MƏDƏNĠYYƏT VƏ 

ĠSTĠRAHƏT PARKINDA  
 
28 avqust 2008-ci il 

 
Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda yenidən qurulmuş 

Nəsimi adına mədəniyyət və istirahət parkında olmuşdur. 
Buradakı «Göyərçin» abidəsi və park dövlətimizin baş-

çısının tapşırığı ilə yenidən qurulmuşdur.  
Parkda yerə daş pилtələr döşənmiş, dekorativ gül kolları və 

ağaclar əkilmiş, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, 
köpüklü fəvvarə tikilmişdir. Sakinlərin istirahəti üçün lazımi 
şəraitin yaradıldığı parkda iaşə obyektləri də fəaliyyət gös-
tərir. Sumqayıtda «Yeni ailə quranlar günц» hər il iyul ayında 
bu parkda qeyd edilir. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva bura-
da şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüb söhbət 
etdilər. 

S a k i n: Cənab Prezidentimiz, qəhrəman Sumqayıt Ģəhə-

rinə xoĢ gəlmisiniz. Allah-Taaladan Sizə uzun ömür, cansağ-

lığı, iĢinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Ġnsanlarımızı 

mehribanlığa, həmrəyliyə çağırıram. Sumqayıtdakı bu gözəl 
bərpa iĢlərinə, bu komplekslərə, məscidlərə, bu parklara 
görə çox sağ olun. Allah rəhmət eləsin Heydər Əliyevə, onun 
qoyduğu təməldir, indi də Siz davam etdirirsiniz. Mehriban 
xanım, çox sağ olun, var olun, xoĢ gəlmisiniz. 

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Çox sağ olun, təĢəkkür edirəm. 

Sumqayıta gələndə sevinirəm ki, Ģəhər gözəlləĢir, abadlaĢır, 
yaxĢı xiyabanlar, küçələr salınır. Bu park da gözəlləĢibdir. 
Xatırlayıram, bir neçə il əvvəl bu parka gəlmiĢdim, vəziyyət 
o qədər də ürəkaçan deyildi.  

S a k i n: Heç yox idi, bərbad halda idi. 
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Ġ l h a m  Ə l i y e v: Amma görün indi nə gözəl olubdur.  
S a k i n: Deyəsən beĢinci dəfədir buraya gəlirsiniz. 

Rəhmətlik atanız, ulu öndər Heydər Əliyev Sumqayıtı çox 
sevirdi, sumqayıtlıları da çox sevirdi. Görürük ki, Siz də bizi 
sevirsiniz. Çox sağ olun, bizim Ģəhərin iĢi ilə məĢğulsunuz, 

problemləri ilə maraqlanırsınız, həll edirsiniz. Mən Sumqa-
yıtın Ağsaqqallar ġurasının sədriyəm. Siz Heydər Əliyev 
tərəfindən əsası qoyulmuĢ siyasəti uğurla aparırsınız. Biz 
ağsaqqallar, sumqayıtlılar Sizə arxa-dayağıq. Sizə cansağlı-
ğı, uzun ömür, ailə səadəti, Sizin rəhbərliyiniz altında ölkə-

mizə əmin-amanlıq, ən xoĢ günlər diləyirik. 

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Sağ olun, mən Sumqayıtın inkiĢafına 
doğrudan da çox böyük diqqət göstərirəm və iĢlərlə maraq-
lanıram. Biz Sumqayıtı çox müasir sənaye Ģəhərinə çevir-
məliyik. Sumqayıt məhz bu məqsədlər üçün də salыnыbdыr. 
Amma əvvəllər tikilmiĢ fabriklər, zavodlar bu gün artıq 
köhnəlибdir. 

S a k i n: 250 minlik Sumqayıtda indi 500 min əhali yaĢa-
yır. 500 min əhali iĢıq, su, qaz, çörək – hamısı ilə təmin 
olunur. ġəhərdə çoxlu qaçqın-köçkün vardır. Bu da böyük 
problemdir. ġəhərdə hər Ģey, bütün kommunikasiya 250 min 
əhali üçün nəzərdə tutulmuĢdu. Amma indi olub 500 min 
əhali. Hələ gəlib-gedən qonaqları demirəm. 

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Bəli, buna görə biz son illər ərzində 
ən böyük elektrik stansiyasını məhz Sumqayıtda tikirik. 517 
meqavat gücündə stansiya həm Sumqayıtı dayanıqlı elektrik 
enerjisi ilə təmin edəcək, həm də, ümumiyyətlə, bizim 
energetika sistemimizi sağlamlaĢdıracaqdır. Bakı–Sumqayıt 
yolunun tikintisi artıq baĢa çatıbdır. Beton örtüklü gözəl 

yoldur. Ġndi beton örtüklü yollar ancaq dünyanın ən inkiĢaf 
etmiĢ ölkələrinin ən birinci Ģəhərlərində salınır. Bu ətrafda 
heç yerdə beton örtüklü yol yoxdur. Biz bunu Bakıdan 
Sumqayıta tikdik. Ġndi Sumqayıtdan Ģimal sərhədinə qədər 
gedəcəkdir. ġəhərlərarası yol iĢıqlandırılacaqdır. Mən bunu 
bilirəm, iĢıqlandırılan Ģəhərlərarası yollar ancaq nadir 
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hallarda Avropanın ən böyük Ģəhərlərində var. BaĢqa Ģə-

hərlərarası yollarda iĢıq yoxdur. Burada isə olacaqdır.  
Yəni bütün bunlar Ģəhər üçün, insanların yaxĢı, rahat 

yaĢaması üçündür. Binalar rənglənir, bərpa olunur, xiyaban-
lar, parklar salınır. Kanalizasiya, su təchizatı məsələləri həll 

edilir. Məktəblər tikilir, təmir olunur. Bu gün mən böyük 
Paralimpiya Комплексинин açılıĢında iĢtirak etdim. Ondan 
əlavə, böyük idman kompleksi tikilir. Yəni bütün bunlar 
onun üçündür ki, insanlar yaxĢı yaĢasınlar. Bura həm böyük, 
həm də müasir sənaye Ģəhəri olacaqdır. Yəni Azərbaycana 
lazım olan sənaye müəssisələrində insanlar iĢlə təmin edil-

sinlər və həm sosial məsələlərin həlli, insanların rahatlığı 
üçün, həm də gözəllik üçün Ģəhərin böyük imkanları olsun. 
Siz burada yaĢayırsınız, məndən daha yaxĢı bilirsiniz ki, son 
illər ərzində burada böyük iĢlər görülübdür.  

S a k i n: Sizi Sumqayıt gəncləri adından salamlamaq,  
gənclərə, gənc ailələrə göstərilən dövlət qayğısına görə təĢək-

kürümü bildirmək istəyirəm. Elə bu Paralimpiya Komplek-
sinin tikintisi hər cəhətdən sağlam gənclərin yetiĢməsi üçün 
böyük imkan yaradır. Yəni gənclər pis vərdiĢlərdən uzaq 
olurlar. Həqiqətən də biz bunun Ģahidiyik, həyatda öz göz-
lərimizlə görürük. Bütün bunlara görə Sizə çox sağ olun 
deyirik. 

Pekində idmançılarımızın uğurlarını, Sizin onlara dəstək 
olmağınızı, Azərbaycan bayrağının qalxmasını görəndə, 
himnimizi eĢidəndə sevincdən göz yaĢlarımız axırdı. Doğ-

rudan da qürur hissi keçiririk. Cənab Prezident, Sumqayıt 
gəncləri hər zaman Sizinlə olacaqdır. Mən bunu tam əmin-

liklə deyirəm. 
Ġ l h a m  Ə l i y e v: Çox sağ olun, təĢəkkür edirəm. Bizim 

həm çox gözəl, vətənpərvər gənc nəslimiz yetiĢir, həm də 
veteranlarımız belə möhkəmdirlər.  

S a k i n: Ġlham müəllim, bütün müəllimlər adından, bü-

tün veteranlar adından Sizə öz təĢəkkürümüzü bildiririk ki, 

Siz pensiyaçıların təqaüdünü 25 faiz artırdınız. Bu, gələcəkdə 
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bizim güzəranımızın yaxĢı olmasından xəbər verir. TəĢəkkür 
edirik, çox sağ olun. 

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Sağ olun, bəli və bu siyasət bundan 
sonra da davam etdiriləcəkdir. Azərbaycanda ildə iki dəfə 
pensiyaların və minimum əməkhaqqının həddi qaldırılır və 

bundan sonra da biz bunu edəcəyik. Bizim iqtisadi islahat-
larımız, iqtisadi imkanlarımız, ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən əsası qoyulmuĢ neft strategiyamız buna imkan 
yaradır. Ġndi Azərbaycan çox sabit ölkədir. Hər bir inkiĢaf 
üçün ən baĢlıca Ģərt sabitlikdir. Bu da var, Azərbaycan inki-
Ģaf edir, vətəndaĢlar təhlükəsizlik, sülh, əmin-amanlıq Ģərai-

tində yaĢayırlar.  
S a k i n: Cənab Prezident və Mehriban xanım, Sumqayıt 

Ģəhərinə xoĢ gəlmisiniz. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə 
Allah rəhmət eləsin. Mən onunla çox görüĢmüĢəm, onunla 
Ģəklim də var. Ġkinci dəfədir ki, Sizinlə görüĢürəm. Yenə də 
deyirəm, xoĢ gəlmisiniz, qədəmləriniz uğurlu olsun. 

 Rəhmətlik Heydər Əliyevin apardığı siyasəti Siz davam 
etdirirsiniz, onun qoyduğu yolla gedirsiniz. Bu beĢ ildə hər 
sahədə nə qədər inkiĢaf var, bunlar barədə çox danıĢmaq 
olar. Əfv fərmanına, pensiyaların artırılmasına görə minnət-
darıq Sizə. Siz də var olun, sağ olun, Mehriban xanım. 

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Sağ olun, təĢəkkür edirəm. 
 

* * * 
 
Daha sonra prezident İlham Əliyev Sumqayıtın 3-cü mik-

rorayonuna – Sülh və Bakı küçələrinin kəsişməsindəki əraziyə 
gəldi. 

Dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən buradakı 12 
mərtəbəli üç bina müasir üslubda üzlənmiş, park yenidən 
qurulmuş, fəvvarə tikilmişdir. Ətrafda abadlıq və yaşıllaş-

dırma işləri aparılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva bura-
da da şəhər sakinləri ilə görüşüb söhbət etdilər. 
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S a k i n: Biz belə yerləri gəzəndə ulu öndərin nəfəsini, 
ruhunu hiss edirik. Sizə olduqca minnətdarıq.  

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Binalar da gör necə gözəlləĢib. 
S a k i n: Sizin köməyinizlə, Sizin sayənizdə. Hamısı Sizin 

rəhbərliyiniz altında olub, cənab Prezident.  

Ġ l h a m  Ə l i y e v: ġadam ki, Sumqayıtda iĢlər yaxĢı 
gedir. ĠĢ yerləri açılır, zavod, fabrik tikilir və tikiləcəkdir. 
Sumqayıt ən müasir Ģəhərə çevrilir. Əvvəllər Ģəhərə daxil 
olanda bura yaxĢı görünmürdü.  

V a q i f  Ə l i y e v (Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı): Buranı tamamilə yenidən qurduq. Müasir otura-

caqlar, dibçəklər qoyulmuĢdur. Sumqayıtda parklara nə 
qədər oturacaq qoysan, dincəlməyə bir o qədər insan gəlir.  

Ġ l h a m  Ə l i y e v: ġəhər böyüyür, əhali artır.  
V a q i f  Ə l i y e v: Oturacaqları nə qədər artırsaq da, 

kifayət etmir.  
Ġ l h a m  Ə l i y e v: Ġnsanların istirahəti üçün belə yerlər 

mütləq çox olmalıdır. Çünki insanlar axĢam evdə oturmaq-
dansa, burada gəzməyə, dincəlməyə, istirahət etməyə gəlir-
lər.  

S a k i n: Ən əsası odur ki, əmin-amanlıq olsun, Sizin 
sayənizdə biz buna nail olmuĢuq.  

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Bəli, həmiĢə belə də olacaq. Növbəti 

beĢ il ərzində Sumqayıtın inkiĢafı üçün əlavə tədbirlər 
görüləcəkdir. Bura ən müasir Ģəhərə çevrilməlidir və çevrilir.  

V a q i f  Ə l i y e v: Sizin bayaq qeyd etdiyiniz 517 
meqavat gücündə elektrik stansiyası Sumqayıtın sənayesinin 
inkiĢafına çox böyük təkan verəcəkdir. 

Ġ l h a m Ə l i y e v: Alüminium zavodu, ondan sonra 

böyük kabel zavodu tikilir. O, zavod deyil əslində, sənaye 
kompleksidir. 
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* * * 
 
Prezident İlham Əliyev Sumqayıtın müasirləşdirilməsi isti-

qamətində tədbirlərin davam etdiriləcəyini, ölkənin sosial-

iqtisadi siyasətinin daha da gücləndiriləcəyini vurğuladı.  
Sumqayıt sakinləri Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,  

Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın fəaliy-
yətindən də razılıqlarını bildirdilər. 

    
* * * 

 
Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda reallaşdırılacaq digər 

tədbirlərlə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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ġƏHĠD AĠLƏLƏRĠNƏ VƏ ƏLĠLLƏRƏ  

MƏNZĠLLƏRĠN ORDERLƏRĠНИН TƏQDĠM 
ЕДИЛМЯСИ МЯРАСИМИ  

 
28 avqust 2008-ci il 

 
Avqustun 28-də Sumqayıtda Qarabağ müharibəsi əlilləri, 

şəhid ailələri və Çernobıl qəzası əlilləri üçün tikilmiş dörd-
mərtəbəli 36 mənzilli yaşayış binası istifadəyə verilmişdir.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak 
etmişdir. 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi ilə 
tikilmiş binaya əlillərin rahat daxil olmaları üçün xüsusi giriş 

quraşdırılmış, hər bir mənzil mebel və digər məişət avadanlığı 
ilə təmin edilmişdir.  

Azərbaycan prezidentinin adından hər bir ailəyə televizor 
və soyuducu hədiyyə olunmuşdur. 

Binaya qaz, elektrik və su xətləri çəkilmiş, bütün mənzillər 
telefonlaşdırılmış, mərkəzi istilik sistemi, yanğın əleyhinə 

xəbərdarlıq siqnalı quraşdırılmışdır. 
Ətrafda abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır. 
Prezident İlham Əliyev yeni mənzillərin orderlərini sakin-

lərə təqdim etdi.  
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, şəhid Vasili Əliyevin həyat 

yoldaşı, polis mayoru Aygün Əliyeva yeni mənzil alanlar 

adından dövlətimizin başçısına minnətdarlıq edərək dedi:  
– Hörmətli Prezident, xoĢ gəlmisiniz. Ġcazə verin, Ģəhid 

ailələri adından, əlillər adından Sizə öz minnətdarlığımızı 
bildirək. 1992-ci ildə həyat yoldaĢım torpaqlarımız uğrunda 
gedən döyüĢlərdə Ģəhid olmuĢdur, Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanıdır. Mən özüm də həyat yoldaĢımla birgə döyüĢ-
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müĢəm, müharibə veteranıyam. Bu gün də daxili iĢlər 
orqanlarında xidmət edirəm, polis mayoruyam.  

Cənab Prezident, bizim üçün çox əziz bir gündür, sevin-
cimizin həddi-hüdudu yoxdur. Bütün Ģəhid ailələri adından, 
müharibə veteranları adından Sizə dərin minnətdarlığımızı 

bildiririk. O qədər həyəcanlıyam, o qədər sevincliyəm ki, 
cənab Prezident, nə deyəcəyimi bilmirəm. Bu binanın xarici 
görünüĢü də, daxili quruluĢu da çox gözəldir.  

Cənab Prezident, biz Sizin siyasətinizə inanırıq, ulu öndə-

rimizin davamçısısınız. 1996-cı ildə mənə ulu öndərimizlə 
görüĢmək qismət olmuĢdu. Bu gün də mənim üçün çox xoĢ 

gündür ki, onun davamçısı, gözəl siyasətçimiz – Sizinlə 
görüĢürəm.  

Ġ l h a m  Ə l i y e v: Sağ olun, təĢəkkür edirəm. Çox sağ 
olun. Hamınızı təbrik edirəm. XoĢbəxt yaĢayın. Həm xarici 
görünüĢü baxımından, həm də ki, daxili təchizatı baxımın-
dan gözəl binadır. Burada çox gözəl standartlar tətbiq 

olunubdur. Ümumiyyətlə, son illər ərzində Azərbaycanda 
Ģəhid ailələri, Qarabağ əlilləri üçün binaların, evlərin tikintisi 
çox geniĢ vüsət almıĢdır. Demək olar ki, ölkəmizin hər bir 
yerində belə binalar tikilir və mənzillər paylanır. Siz buna 
layiqsiniz. Siz daha da böyük hörmətə, diqqətə layiqsiniz. 
Azərbaycan uğrunda, Vətən uğrunda Ģəhid olmuĢ insanların 

ailələri, yaralanmıĢ, zədə almıĢ, xəsarət almıĢ insanlar, əlil 
olmuĢ insanlar dövlət tərəfindən maksimum dərəcədə qayğı 
ilə əhatə olunmalıdırlar. Biz çalıĢırıq bunu edək. Azərbaycan 
güclü sosial siyasət aparmaqla həm öz dövlət siyasətini, öz 
niyyətini göstərir, həm də ki, insanların həyat səviyyəsinin 
yaxĢılaĢdırılması üçün çox böyük iĢlər görür. Biz gələcəkdə 

bu siyasəti davam etdirəcəyik və ehtiyacı olan, növbədə 
dayanan hər bir insanın məiĢət problemlərinin həlli üçün 
çalıĢacağıq. Bundan sonrakı illərdə bu daha da geniĢ tətbiq 
olunacaqdır. Çünki Azərbaycan dövlətinin iqtisadi imkan-
ları böyüyür, möhkəmlənir, bizim dövlət büdcəmiz artır. 
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Əlbəttə ki, sosial məsələlərin həlli üçün bundan sonrakı 
illərdə daha da böyük vəsait ayrılacaqdır. Biz çalıĢmalıyıq 
ki, Azərbaycanda ehtiyac içində yaĢayan insanların sayı 
azalsın, xüsusilə Vətən uğrunda böyük xidmətlər göstərmiĢ, 
öz sağlamlığını itirmiĢ, yaxınlarını itirmiĢ insanlar üçün 

bütün tədbirlər görцлməlidir. 
Siz Vətən uğrunda, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda 

döyüĢmüsünüz, vuruĢmusunuz. Bu gün Azərbaycan müstəqil 
dövlət kimi, uğurla inkiĢaf edir. Bütün problemlər öz həllini 
tapır və tapacaqdır. O cümlədən, Ģübhə etmirəm ki, Er-
mənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin də 

həlli beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında ola-
caqdır. Bunun baĢqa yolu yoxdur. Azərbaycan heç vaxt öz 
ərazi bütövlüyünü güzəĢtə getməyəcək, heç vaxt Dağlıq 
Qarabağın müstəqil olmasına imkan verməyəcəkdir.  

Azərbaycanın razılığı olmadan heç vaxt Dağlıq Qarabağ 
müstəqil qurum kimi tanınmayacaqdır. Biz heç vaxt buna 

razılıq verməyəcəyik. Biz tələb edirik ki, münaqiĢə beynəlxalq 
hüquq normaları əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həll olunsun. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün 
dünya tərəfindən tanınır, dəstəklənir. Bu yaxınlarda bu barədə 
yeni bəyanatlar səslənmiĢdir. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı 
Təhlükəsizlik ġurasının qəbul edilmiĢ 4 qətnaməsində göstərilir 

ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü toxunulmazdır və bütün 
iĢğalçı qüvvələr bizim torpaqlarımızdan qeyd-Ģərtsiz çıxmalıdır. 
Biz buna çalıĢırıq və danıĢıqların əsas mahiyyəti bundan iba-
rətdir. 

Bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütöv-
lüyünü bərpa etmək üçün bütün imkanlardan istifadə edə-

cəkdir. Biz həm siyasi, həm iqtisadi, diplomatik və hərbi 
imkanlarımızdan istifadə etmək hüququndayıq. Bu bizim 
təbii hüququmuzdur və bir də demək istəyirəm ki, beynəl-
xalq hüquq normaları da bu hüququ bizə verir. 

Azərbaycanın Prezidenti və Silahlı Qüvvələrin Ali BaĢ 
Komandanı kimi, mən bundan sonra da ordu quruculuğuna 
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böyük diqqət göstərəcəyəm. Bildiyiniz kimi, son illər ərzində 
bu sahədə çox böyük nailiyyətlər vardır. Azərbaycan Ordusu 
bölgədə ən güclü ordudur və bu il keçirilmiĢ hərbi parad 
bunu bir daha göstərdi. Həm Azərbaycanı sevən insanlara, 
həm də Azərbaycana düĢmənçilik mövqeyində dayanan 

qurumlara bunu göstərdik. Biz ordu quruculuğu prosesini 
davam etdirəcəyik. Ġldən-ilə artan hərbi xərclər Azərbaycan 
Ordusunu gücləndirir. Azərbaycan Ordusu istənilən anda öz 
ərazisində istənilən əməliyyatı apara bilər, heç kim bu iĢlərə 
müdaxilə edə bilməz. Bizim baĢqa ölkələrin torpağında 
gözümüz yoxdur, öz torpağımızı da heç kimə verməyəcəyik.  

Əziz dostlar, bu gözəl hadisə münasibətilə mən sizi bir 
daha ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, siz bu gözəl evlərdə 
yaxĢı yaĢayacaqsınız, xoĢbəxt yaĢayacaqsınız. 

 
* * * 

 
Sonra prezident İlham Əliyev mənzillərlə tanış oldu. Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov bildirdi 
ki, binanın tikintisinə 2007-ci ildə başlanылmışdır. Mənzillərin 
5-i şəhid ailələri, 29-u Qarabağ müharibəsi əlilləri, 2-si isə 

Çernobıl qəzası əlilləri üçün ayrılmışdır. 
Dövlətimizin başçısı yeni mənzillərin sakinlərini bir daha 

təbrik etdi və onlara  ən xoş arzularını bildirdi.  
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XXIX PEKĠN YAY OLĠMPĠYA OYUNLARINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġ ĠDMANÇILARLA GÖRÜġ  
 

29 avqust 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Milli Olimpiya 

Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da XXIX 
Pekin Yay Olimpiya oyunlarında iştirak etmiş idmançılarla və 
onların məşqçiləri ilə görüşmüşdür. 

Görüşə toplaşanlar Azərbaycan prezidentini və ailə üzv-

lərini hərarətlə qarşıladılar.  
Dövlətimizin başçısı görüşdə nitq söylədi. 

 
Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi  

 
Əziz idmançılar!  
Əziz olimpiyaçılar!  
Əziz dostlar! 
Mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Azərbaycan 

milli olimpiya komandasının Pekin Yay Olimpiya oyun-
larыnda qazandığı böyük qələbə münasibətilə ürəkdən təbrik 

edirəm. 
Biz hamımız yaxĢı xatırlayırıq ki, idmançıları Pekinə necə 

yola saldıq. Yola salanda inanırdıq ki, idmançılarımız Azər-
baycanın idman Ģöhrətini yüksəklərə галдырacaqlar, Azər-
baycanın idman Ģöhrətini qoruyacaqlar və Vətənə qələbə ilə 
qayıdacaqlar. Belə də oldu. Belə fikirləĢmək üçün bizim 

bütün əsaslarımız var idi. Çünki Azərbaycan idman dövlə-

tidir. Bunu həm biz deyirik, həm də beynəlxalq idman qu-
rumlarının rəhbərləri etiraf edirlər.  

Azərbaycanda idman çox sürətlə inkiĢaf edir. Azərbay-
canda çox güclü idmançılar var, güclü məĢqçilər var. Ġdman-
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çıların peĢəkarlığı yüksək səviyyədədir. Bizim idmançı-

larımız keçən dörd il ərzində müxtəlif beynəlxalq yarıĢlarda, 
dünya, Avropa çempionatlarında böyük uğurlar qazanmıĢ-

lar, medallar qazanmıĢlar. Azərbaycanda çox güclü idman 
infrastrukturu yaradılır. Bütün bölgələrdə müasir olimpiya 

idman kompleksləri tikilir. Onların 13-ü istismara verilibdir, 
23-ündə isə tamamlama iĢləri gedir.  

Azərbaycanda dövlət tərəfindən idmanın inkiĢafına çox 
böyük dəstək var və məqsədyönlü proqramlar icra olunur. 
Yəni bütün bu amillər və bununla bərabər, idmana məsuliy-
yət daĢıyan bütün qurumların – Milli Olimpiya Komitəsinin, 

Gənclər və Ġdman Nazirliyinin, federasiyaların, idman 
cəmiyyətlərinin, klublarının birgə fəaliyyəti belə deməyə əsas 
verirdi ki, idmançılarımız Vətənə qələbə ilə qayıdacaqlar. 
Mən çox Ģadam ki, bu gün biz bu böyük qələbəni birlikdə 
qeyd edirik. 

Olimpiya oyunları kimi çox böyük və dünyanın ən mötə-

bər idman yarıĢında 7 medal qazanmaq çox böyük nailiy-
yətdir, böyük uğurdur və bizim hamımızı çox sevindirir. 
Müstəqil dövlət kimi, Azərbaycan Yay Olimpiya oyun-
larında dörd dəfə iĢtirak etmiĢdir və hər dəfə daha da böyük 
nailiyyətlər qazanmıĢdır. Ġlk dəfə Atlantada 1 gümüĢ medal 

qazanılmıĢdı, sonra Sidneydə 2 qızıl, 1 bürünc, ondan sonra 
Afinada 1 qızıl, 4 bürünc və bu dəfə Pekində 1 qızıl, 2 gümüĢ 
və 4 bürünc medal qazanıldı. Bu doğrudan da böyük nailiy-
yətdir və onu göstərir ki, idmançılarımızın çox böyük po-
tensialı, çox böyük peĢəkarlığı var.  

Nəzərə alsaq ki, bizim idmançılarımızın bir neçəsi medala 

çox yaxın idi, yəni bir addımlığında idi, gümüĢ və bürünc 
medal qazanan idmançılar daha da böyük uğur əldə edə 
bilərdilər – bəzən onların bəxti gətirmədi, bəzən təsadüf, bə-

zən hakimlərin qeyri-ədalətli qərarları ucbatından mümkün 
olmadı – görürük ki, doğrudan da bizim çox böyük im-
kanlarımız var. Medalların sayı 10 da ola bilərdi, ondan da 

çox ola bilərdi, ondan da az ola bilərdi, çünki bu idmandır. 



 80 

Siz idmançılar bunu yaxĢı bilirsiniz ki, idmanda qələbə də 
olur, məğlubiyyət də olur. Qələbə bizi daha da ruhlandırır, 
məğlubiyyət isə nəticə çıxarmağa sövq edir. Hər bir yarıĢda 
idmançıların imkanları özünü büruzə verir, xüsusilə Olim-
piya oyunlarında. Bu, idmançılarda çox böyük bir psixoloji 

gərginlik yaradır. Biz hamımız bunu yaxĢı baĢa düĢürük. 
Bizim idmançılarımız göstərdilər ki, onlar həm fiziki 
cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən güclüdürlər, möhkəm-
dirlər və doğma Vətənin üçrəngli bayrağının dalğalanması 
üçün onlardan nə asılı idisə, onu etdilər. 

Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, medal qazanan bütün 

idmançılar Olimpiya oyunlarında ilk dəfədir ki, medal 
qazanırlar. Bu da çox vacib göstəricidir. Bu onu göstərir ki, 
son dörd il ərzində bu idmançılar belə böyük nailiyyətlərə 
çatıblar. Bu onu göstərir ki, keçən dörd il ərzində Azərbay-
canda idmanın inkiĢafında, idmançıların hazırlanmasında 
çox böyük iĢlər görülmüĢdür. Mən burada xüsusilə məĢqçi-

lərin fəaliyyətini qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycanda çox 
güclü məĢqçi korpusu yaranmıĢdır və bu da bizim uğurla-
rımızın vacib Ģərtidir. Yəni bütün bu amillər bizi idman 
dövləti kimi daha da gücləndirir, Azərbaycanın nüfuzu artır, 
Azərbaycanın idman imkanları daha da geniĢlənir.  

Əlbəttə, mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu uğurlu 

çıxıĢdan sonra gənc nəsildə, uĢaqlarda idmanla məĢğul ol-
maq üçün daha da böyük maraq olacaqdır. Bu, böyük stimul 
olacaqdır. Bizim çempionlarımız, medal qazanan idmançılar – 
onlar gənc nəsil üçün nümunədirlər. Bizim uĢaqlarımız sizə 
oxĢamaq istəyəcəklər. Onlar idman bölmələrinə daha da 
böyük həvəslə gedəcəklər. Ġndi bunu etmək üçün bütün 

imkanlar var. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda idman 
infrastrukturu çox güclənib və möhkəmlənibdir.  

Əlbəttə, bütün bu amillər onu göstərir ki, müstəqil dövlət 
kimi, Azərbaycan uğurla inkiĢaf edir. Müstəqilliyi Ģərtlən-
dirən müxtəlif amillər var. Həm müstəqil siyasət aparmaq 
imkanlarımız, güclü iqtisadiyyat, güclü sosial siyasət, ölkə-
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mizdə sabitliyin, əmin-amanlığın bərqərar olunması, Azər-
baycanda təhlükəsizliyin təmin olunması – yalnız belə Ģərait-
də idmanın inkiĢafı mümkündür. Kasıb ölkələrdə, problem-
lərlə üz-üzə qalan ölkələrdə idman, adətən, sürətlə inkiĢaf 
etmir. Ümumiyyətlə, idmanın inkiĢafı hər bir ölkənin po-

tensialının əlamətidir, onun təzahürüdür. Təsadüfi deyil ki, 
Azərbaycan – dinamik, çox sürətlə inkiĢaf edən ölkə və iq-
tisadi artım baxımından son üç il ərzində dünyada birinci 
yerdə olan ölkə güclü idman imkanlarına da malikdir. Bütün 
bu məsələlər bir-biri ilə bağlıdır və bu gözəl bayram günündə 
bunları deməklə, sadəcə olaraq, mən bizim son illər ərzində 

gördüyümüz iĢlərin bir hissəsini sizin diqqətinizə bir daha 
çatdırmaq istəyirəm.  

Mən bütün idmançılara, bizim bütün qəhrəmanlara öz 
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Siz Azərbaycan xalqını 
sevindirmisiniz. Ġki həftə ərzində bütün vətənpərvər insanlar 
televiziya vasitəsilə sizin yarıĢlarınızı izləyirdilər, sizə azarkeĢlik 

edirdilər və sizin qələbənizi öz qələbələri kimi qəbul edirdilər. 
Bu, Azərbaycan dövlətinin qələbəsidir. Hər bir idmançının və 
eyni zamanda, Azərbaycan dövlətinin qələbəsidir.  

Mən xüsusilə medal qazanmıĢ idmançılarımızın fəaliyyətini 
vurğulamaq istəyirəm. Onlar çox gərgin Ģəraitdə medallar 
qazanmıĢlar. Onlar bu medallara layiqdirlər. Hamı görürdü ki, 

onlar öz məharəti, peĢəkarlığı hesabına bu medalları qazan-
mıĢlar. Bir daha demək istəyirəm ki, bizim idmançılarımız 
daha da böyük nailiyyətlərə çata bilərdilər, əgər bəzi subyektiv 
məsələlər ortaya çıxmasaydı, bizim qızıl medalların da sayı çox 
ola bilərdi. Ümumiyyətlə, medal alan idmançıların sayı çox ola 
bilərdi. Ancaq mən əminəm ki, gələcəkdə, gələcək yarıĢlarda siz 

bu uğurlu yolu davam etdirəcəksiniz.  
Olimpiya oyunları bir mərhələ idi. Bu mərhələ artıq 

arxada qalmıĢdır. Növbəti dövr baĢlayır. Növbəti dövr 
ərzində siz Avropa, dünya çempionatlarında, beynəlxalq 
yarıĢlarda artıq çempionlar kimi, medal qazanan idmançılar 
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kimi iĢtirak, çıxıĢ edəcəksiniz. Əlbəttə ki, siz bütün yarıĢ-

larda favorit olacaqsınız.  
Mən bir daha demək istəyirəm ki, milli komandanın 

bütün fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Bu günlər 
ərzində biz daha da birləĢdik, bütün Azərbaycan xalqı daha 

da birləĢdi və siz Azərbaycan xalqına sevinc gətirmisiniz, 
təbəssüm və qürur hissi bəxĢ etmisiniz.  

Mən bu gün xüsusilə bizim gənc çempionumuzu, Elnur 
Məmmədlini qeyd etmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, Elnur 
bütün Olimpiya oyunlarında bütün idman növləri üzrə ən 
istedadlı idmançılardan biridir. Onun qələbəsindən sonra 

mən dedim ki, araĢdırın, görün Olimpiya oyunlarında belə 
bir hal olubmu ki, bir idmançı bütün görüĢləri təmiz qələbə 
ilə baĢa vursun və final görüĢündə dünya çempionunu cəmi 
13 saniyə ərzində məğlub etsin, özü də gözəl Ģəkildə. Həm 
onun peĢəkarlığı, həm onun vətənpərvərliyi və həm də ki, 
fəndləri çox estetik Ģəkildə etmək bacarığı bizim hamımızı 

heyrətləndirdi. Belə insanlar, belə gənclər hər bir gənc üçün 
nümunə olmalıdır. Bütün baĢqa idmançılar da çox gərgin 
mübarizədə qələbə qazanmıĢlar.  

Ölkə prezidenti kimi və Milli Olimpiya Komitəsinin pre-
zidenti kimi, mən Azərbaycan xalqı adından bütün idman-
çılara, onların məĢqçilərinə, idman mütəxəssislərinə öz min-

nətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Ġdmançıların uğurlu çıxıĢ-

larını nəzərə alaraq, mən bu gün onların və məĢqçilərin 
dövlət tərəfindən mükafatlandırılması üçün müvafiq sərən-
cam imzalamıĢam və bu indi oxunacaqdır.  

Sizi böyük qələbə münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik 
edirəm, sizə növbəti qələbələr, uğurlar arzulayıram.  

 
* * * 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin «Azərbaycan milli 

olimpiya komandasının üzvlərinin təltif edilməsi haqqında» 
sərəncamı oxundu. 
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycan idmanının inkişa-
fındakı xidmətlərinə və XXIX Yay Olimpiya oyunlarыnda gös-
tərdikləri yüksək nailiyyətlərə görə təltif edilmiş idmançılara 
və onların məşqçilərinə «Şöhrət» ordeni və «Tərəqqi» me-
dalları, habelə pul mükafatları təqdim etdi, onlara bir daha 

uğurlar arzuladı.  
Görüşdən sonra prezident İlham Əliyev olimpiyaçılarla və 

onların məşqçiləri ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 
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ATƏT-in  PARLAMENT ASSAMBLEYASI 

SƏDRĠNĠN DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQĠġƏSĠ 

ÜZRƏ XÜSUSĠ NÜMAYƏNDƏSĠ QORAN 

LENNMARKER ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 

 
      1 sentyabr 2008-ci il  

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 1-də ATƏT-ин Parlament Assambleyası sədrinin 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Qoran 
Lennmarkeri qəbul etmişdir. 

Qoran Lennmarker ölkəmizdə, xüsusilə Bakı şəhərində 
böyük iqtisadi inkişafın şahidi olduğunu qeyd etdi.  

Dövlətимизин başçısı Azərbaycanda bütün sahələrdə sürətli 
inkişaf proseslərinin getdiyini bildirdi.  

Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqların hazırkı vəziy-
yəti və perspektivləri müzakirə edildi. 
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MAKEDONĠYA RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB BRANKO SRVENKOVSKĠYƏ 
 

Hörmətli cənab Prezident! 

Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik günü münasi-
бətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan 
xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan–Makedoniya əlaqələrinin və 
əməkdaĢlığının geniĢlənməsi bir-birinə dostluq hissləri bəslə-

yən xalqlarımızın rifahına daim töhfələr verəcəkdir.  

Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Make-
doniya xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq arzulaйıram. 

 
Hörmətlə,  

 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 1 sentyabr 2008-ci il 
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KOREYA XALQ DEMOKRATĠK RESPUBLĠKASI 

DÖVLƏT MÜDAFĠƏ KOMĠTƏSĠNĠN SƏDRĠ 

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB KĠM ÇEN ĠRƏ 
 

Hörmətli cənab Sədr! 
Milli bayramınız – Koreya Xalq Demokratik Respub-

likasının yaranması günü münasibətilə Sizi və Sizin sima-
nızda bütün xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. Ümidvaram ki, 
dövlətlərarası münasibətlərimizin inkiĢafı xalqlarımız arasın-
da dostluq və əməkdaĢlığın möhkəmlənməsi üçün daim geniĢ 

imkanlar açacaqdır.  
Bu bayram günündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost 

xalqınıza sülh və rifah diləyirəm.  
 
Hörmətlə,  

 ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 1 sentyabr 2008-ci il 
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BRAZĠLĠYA FEDERATĠV RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB LUĠS ĠNASĠU LULA DA SĠLVAYA 
 

Hörmətli cənab Prezident! 

Braziliyanın milli bayramı – Müstəqillik Günü müna-
sibətilə Sizə və xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm.  

Ümidvaram ki, Azərbaycan–Braziliya münasibətləri xalq-
larımızın mənafelərinə uyğun olaraq daim dostluq və əmək-
daĢlıq məcrasında inkiĢaf edəcəkdir. 

Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə 

uğurlar, dost Braziliya xalqına sülh və tərəqqi arzulayıram. 
 
Hörmətlə,  

 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 1 sentyabr 2008-ci il 
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TACĠKĠSTAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB EMOMƏLĠ RƏHMONA 

 

Hörmətli Emoməli ġərifoviç! 

Milli bayram – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və 
bütün Tacikistan xalqını Azərbaycan xalqı adından və 
Ģəxsən öz adımdan təbrik edirəm.  

Əminəm ki, Azərbaycan və Tacikistan arasında ənənəvi 
dostluq münasibətləri və çoxtərəfli əməkdaĢlıq bizim birgə 
səylərimizlə bundan sonra da xalqlarımızın mənafeyi naminə 

inkiĢaf edəcək, regionda təhlükəsizliyin və tərəqqinin təmin 
olunmasına kömək edəcəkdir.  

Hörmətli Emoməli ġərifoviç, Sizə möhkəm cansağlığı, 
dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, dost Tacikistan xalqına isə 
sülh və firavanlıq arzu edirəm.  

 
Hörmətlə,  

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 1 sentyabr 2008-ci il 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA 

«AZƏRBAYCAN–2008» MĠLLĠ SƏRGĠSĠNĠN 

AÇILIġ МЯРАСИМИНДЯ 
 
2 sentyabr 2008-ci il  
 
Sentyabrın 2-də Bakıda Heydər Əliyev adına İdman və 

Konsert Kompleksində «Azərbaycan–2008» milli sərgisinin 
açılışı olmuşdur.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak 
etmişdir.  

Respublika Sənaye və Ticarət Palatasının təşkil etdiyi sər-
gidə 185 yerli şirkətin məhsulları nümayiş etdirilir. Təmsil 
olunan müəssisələrin 11-i dövlət, qalanları isə qeyri-dövlət sek-
toruna aiddir. Sentyabrın 6-dək davam edəcək sərgidə Kənd 

Təsərrüfatı, Vergilər, Səhiyyə, Nəqliyyat, Rabitə və İnfor-
masiya Texnologiyaları, Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazir-
likləri, Dövlət Neft Şirkəti, Milli Aviasiya, Yanacaq-Ener-
getika, Tikinti kompleksi ilə yanaşı, Abşeron, Gəncə–Qazax, 
Şəki–Zaqatala, Lənkəran, Quba–Хаçmaz, Aran, Dağlıq 
Şirvan və Naxçıvan iqtisadi rayonları üzrə pavilyonlar yara-

dılmışdır. İqtisadi islahatların dərinləşməsində böyük əhə-

miyyət kəsb edən özəlləşdirmə prosesinin həyata keçirilməsi 
nəticəsində 2003–2007-ci illərdə ümumi dəyəri 73,4 milyon 
manat olan 11,4 min kiçik müəssisə və obyekt, o cümlədən 223 
sənaye, 3 kənd təsərrüfatı, 952 ticarət, 487 məişət xidməti, 
293 iaşə müəssisəsi, 217 tikinti təşkilatı, 104 yanacaqdol-

durma məntəqəsi, 3,5 min nəqliyyat müəssisəsi və nəqliyyat 
vasitəsi, 107 kommunal təsərrüfatı obyekti və 5,5 min digər 
obyekt və avadanlıq özəlləşdirilmişdir. 
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Dövlət və qeyri-dövlət sektorunu təmsil edən şirkət, firma 
və müəssisələrin məhsulları ilə tanış olan prezident İlham 
Əliyev əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikasına aid pavilyo-
na baxdı. Məlumat verildi ki, əsası ümummilli lider Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulmuş iqtisadi inkişaf strategiyasının in-

diki mərhələdə uğurla davam etdirilməsi muxtar respublikada 
da müsbət nəticələr verir. Burada 110 yeni istehsal müəssisəsi 
fəaliyyətə başlamış, 250 növ məhsul istehsal olunur. Yerli is-
tehsal nəticəsində əhalinin tələbatı 220 növ məhsul üzrə 
tamamilə ödənilir. İndiki sərgidə muxtar respublikanın 46 şir-
kətinin – «Naxçıvan» MMC, «Naxçıvan Mebel Fabriki» 

MMC, «Cahan Holdinq» kommersiya şirkəti, «Gəmiqaya şir-
kəti» MMC, «Ləzzət Qida Məhsulları» MMC, «Bərəkət Qi-
da Məhsulları» MMC, «Dizayn» MMC, Babək «Şərab-2 
Yeddilər ASK» MMC, Naxçıvan «Kərpic» ASC və başqa-
larının istehsalı olan tikinti materialları, ərzaq, elektrotexnika 
məhsulları, mineral sular, ümumiyyətlə, 100-dən çox çeşiddə 

məhsulu nümayiş etdirilir.  
Prezident İlham Əliyev bu istehsal sahələrinin son 4 ildə 

yaradıldığını və daxili tələbatın böyük hissəsinin ödənildiyini 
vurğuladı. 

«Kür» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin guşəsi ilə tanış 
olan Azərbaycan prezidentinə məlumat verildi ki, regionların 

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı çərçivəsində yaradıl-
mış və yüksək texnologiyaya malik müəssisənin sərgidə nü-

mayiş etdirilən kompйуterləri yeni layihə əsasında hazırlanır. 
Ümumiyyətlə, müəssisə 20-dən çox adda məhsul buraxır. 
Sərgidə göstərilən kiosk Nəqliyyat Nazirliyi üçün nəzərdə 
tutulubdur. Sərnişinlər onun vasitəsilə avtovağzallarda şəhər-

lərarası avtobusların hərəkət qrafiki, boş yerlərin sayı barədə 
məlumat ala və həmin yerləri bron, yaxud sifariş edə bilərляр. 
Müəssisədə monitor kimi də istifadə olunan kiçikhəcmli 
noutbukların, çox və azfunksiyalı telefon aparatlarının isteh-
salına başlanılmışdır. 
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Prezident İlham Əliyev kompйуter və kioskların nümunə-

lərinə baxaraq dedi ki, son illər ərzində müəssisə fəaliyyətini 
genişləndirmişdir. Dörd il bundan əvvəl yaradılmış müəssi-
sənin mallarına tələbat böyükdür və gələcəkdə daha da 
artacaqdır. 

Ayaqqabı istehsal edən «Bot» MMC-nin, «Vəfa ev tek-
stil»in, «İmişli broйler»in, hərbi geyimlər istehsal edən «Bakı 
tikiş evi»nin, «Bakı transformatorlar zavodu» ASC-nin məh-
sulları ilə tanış olan dövlətimizin başçısına müəssisələr barədə 
məlumat verildi. Bildirildi ki, indi ayaqqabı вя hərbi geyimlərə 
tələbat artdığından sifarişlər çoxdur. Məhsullar xarici bazara 

da çıxarılır. Sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yara-
dılması, yeni iş yerlərinin açılması nəticəsində 2003–2007-ci 
illərdə məşğul əhalinin sayı 7,1 faiz artmışdır. Hazırda ölkədə 
iqtisadi fəal əhalinin sayı 4,3 milyon nəfərdir və onların 4 
milyonunu işləyənlər təşkil edir.  

Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, burada nümayiş etdirilən 

bütün məhsullar son illər ərzində yaradılmış istehsal sahələ-

rində buraxılır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı 
hərtərəfli inkişaf edir. Əvvəllər mallar daha çox xaricdən 
gətirilirdi. İndi isə özümüzü təmin edirik.  

Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev son illərdə respublikamızda 
səhiyyənin inkişafı üçün həyata keçirilən kompleks tədbirlər 

barədə məlumat verdi, rayonların təcili tibbi yardım maşınları 
ilə təmin olunduğunu, tezliklə Bakıya yeni maşınların gə-

tiriləcəyini və müasir səhiyyə obyektlərinin tikildiyini söylədi. 
Pavilyonda səhiyyənin inkişafı ilə bağlı doqquz Dövlət 
Proqramı, bu sahədə görülən işlər geniş əksini tapmışdır.  

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin pavilyonu əsasən 

Xıllı nərəbalıqartırma zavodunun fəaliyyətini əks etdirir. 
Nazir Hüseynqulu Bağırov məlumat verdi ki, 2003-cü ildə 
prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilən zavod ən 
yeni texnologiyalarla təchiz olunmuşdur. Burada nərə balıq-
larının 4 növünün süni yolla çoxaldılması ilə məşğul olurlar. 
Fəaliyyətə başladığı vaxtdan bəri zavod 34,7 milyondan çox 
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nərə körpəsi yetişdirmişdir. Onların ölçüləri və çəkisi standart 
səviyyəyə çatdıqdan sonra Kür çayına buraxılır. Zavodda ana 
balıq fondu yaradılması məqsədi ilə 2004-cü ildən elmi-praktik 
eksperimentlər keçirilir. Hazırda burada 2500-dən çox ana 
balıq saxlanılır.  

Fəaliyyətini getdikcə genişləndirən «Akkord» şirkətlər 
qrupu yol çəkilişi, bina tikintisi ilə yanaşı, yeni istehsal sahə-

ləri də yaradır.  
Prezident İlham Əliyevə bildirildi ki, «Qafqaz Lift Zavod» 

MMC Yaponiyanın «Mitsubiсщи» şirkətinin texnologiyası 
əsasında bir ton yük qaldıra bilən liftlərin istehsalına hazırlıq 

görür. Keçən ildən fəaliyyətə başlamış «Qafqaz Lift Zavod» 
MMC respublikamızın müxtəlif növ liftlərə və eskalatorlara 
olan tələbatını ödəyəcəkdir. Kiçik və böyük tutumlu liftlər 
qonşu ölkələrə də ixrac olunacaqdır.  

«Tovuz Baltika» ширкятинин məhsullarının çeşidini və key-
fiyyətini durmadan artırır. Hazırda burada 30-a qədər adda 

məhsul istehsal edilir. Bunlar Rusiyaya və Baltikyanı ölkələrə 
ixrac olunur. Müəssisədə yeni milli brendlərin yaradılması 
üçün iş gedir. 

«Karvan-L» şirkəti də respublikamızın uğurla inkişaf edən, 
ölkəmizin iqtisadiyyatına töhfə verən qurumlardandır. Bu ilin 
payızında şirkətin yeni istehsal sahəsinin açılışı olacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev həmin müəssisənin açılışına dəvət 
edildi. 

Dövlətimizin başçısı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin pavil-
yonu ilə də tanış oldu. Nazir İsmət Abasov dedi ki, burada 
ayrı-ayrı müəssisələr tərəfindən istehsal olunan kənd təsərrü-

fatı malları nümayiş etdirilir. Aqrar siyasətin uğurla həyata 
keçirilməsi nəticəsində 871 min ailəyə torpaq payı verilmiş, 6,5 
min kənd təsərrüfatı müəssisəsi və fərdi sahibkar təsərrüfatı 
yaradılmış, son beş ildə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 
24,7 faiz artmışdır. Dövlətin gördüyü kompleks tədbirlər 
sayəsində cari ilin birinci yarısında kənd təsərrüfatı sekto-
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runda ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10 faiz artım 
olmuşdur.  

Prezident İlham Əliyev «Göygöl» şərab zavodunun, 
«AzNar» ASC-nin məhsullarına baxdı və dedi ki, biz gərək 
ölkəmizi ərzaq məhsulları ilə maksimum dərəcədə təmin edək. 

Gələn il ayrıca kənd təsərrüfatı məhsulları sərgisinin keçiril-
məsi yaxşı olardı. Biz o vaxta qədər özümüzü bütün ərzaq 
məhsulları ilə tam təmin edəcəyik. Beş il bundan əvvəl belə 
vəzifə qoyulmuşdu və buna nail oluruq. Gələcəkdə ixracın 
həcmi də artacaq, imkanlarımız da genişlənəcəkdir.  

1963-cü ildən fəaliyyət göstərən, son illərdə yenidən qu-

rulan «Mingəçevir İzolit» müəssisəsi 10-dan çox adda məhsul 
istehsal edir. Bunlar Rusiya və Qazaxıstana da ixrac olunur, 
elektrotexnika sənayesində, neft-qazçıxarmada, suvarma və 
kanalizasiya xətlərinin çəkilişində geniş tətbiq edilir.  

Prezident İlham Əliyevə bildirildi ki, «AER» firması ölkə-

mizdə xaricə dondurma ixrac edən yeganə müəssisədir. Gür-

cüstana 100 ton dondurma satılmışdır, tezliklə Qazaxıstana 
da ixrac olunacaqdır.  

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin pavil-
yonu da diqqəti cəlb edirdi. Nazir Əli Abbasov burada nüma-
yiş etdirilən yeni texnologiyalar, jeton və kartla işləyən küçə 
telefonları barədə məlumat verərək dedi ki, hazırda paytaxtda 

200 ədəd belə telefon qoyulmuşdur. Bu telefonlarla xarici 
ölkələrə də zəng etmək mümkündür. Çin və İran istehsalı olan 
bu telefonlar gələcəkdə ölkəmizdə buraxılacaqdır.  

Nazir 2010–2011-ci illərdə Azərbaycanın iki süni peykinin 
orbitə buraxılacağını və bununla bağlı hazırlıq işlərinin 
aparıldığını bildirdi. O dedi ki, birinci süni peyk əsasən Şimali 

Afrika, Mərkəzi və Şərqi Avropanı, ikincisi isə okeandan-
okeana qədər olan ərazini əhatə edəcəkdir. Resursları almaq 
üçün artıq sifarişlər verilibdir. Ən maraqlı layihələrdən biri 
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Şərq–Qərb arasında super infor-
masiya magistralının yaradılmasıdır və bu ilin noyabrında 
bununla əlaqədar Bakıda görüş keçiriləcəkdir. 
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Dövlətimizin başçısı telefon aparatlarının dizaynı ilə bağlı, 
üstündəki yazıların Azərbaycan dilində olması barədə tapşı-

rıqlar verdi, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sa-
həsində görülən işləri yüksək qiymətləndirdi.  

Sonra prezident İlham Əliyev sərgi salonundan video-

telefon vasitəsilə Şamaxı rayonunun Məlikçobanlı kəndində 
yaşayan ağsaqqal müəllim Əlisöhbət Abdullayev ilə danışdı.  

И l h a m   Ə л i y e v: Salaməleyküm.  

Ə l i s ö h b ə t   A b d u l l a y e v: Salam.  
Ġ l h a m   Ə l i y e v: Necəsiniz? 
Ə l i s ö h b ə t   A b d u l l a y e v: Cənab Prezident, çox 

sağ olun. Sizi Ģamaxılılar adından, Məlikçobanlı kəndinin 
sakinləri adından, Ģəxsən öz adımdan ürəkdən salamlayıram. 

Sizin prezidentlik dövrünüz xalqımız üçün çox uğurlu bir 
dövrdür. Bu illər ərzində xalqımızın güzəranı gündən-günə 
yaxĢılaĢmıĢdır. Biz bunu öz həyatımızda aydın hiss edirik. 
Hörmətli Prezident, son illər bütün regionlar kimi, ġamaxı 

da inkiĢaf edir, gözəlləĢir. Əlbəttə, bu bir həqiqətdir. ġama-
xıda yeni-yeni layihələr həyata keçirilir, zavodlar tikilir, təzə 
iĢ yerləri açılır. Bunların hamısı Sizin əməli fəaliyyətinizin 
yüksək nəticəsidir. Xalqımız, ġamaxı camaatı Sizə öz 
minnətdarlığını bildirir.  

Hörmətli Prezident, ġamaxıda istifadəyə verilmiĢ yeni 

nəsil rabitə sistemi çox yüksək qiymətə layiqdir. Biz bu 
rabitə xidməti ilə Ģəxsən Sizi ġamaxıda gedən abadlıq iĢləri 
ilə tanıĢ edirik və Sizə bu sahədə uğurlar arzulayırıq. Əvvəl-
lər kim дцшцнярди ki, danıĢdığın adamı üzbəüz görəcəksən?! 
Bu rabitə xidməti, əlbəttə ki, çox böyük nailiyyətdir. Bu 
sahədə də Sizin fəaliyyətinizi çox yüksək qiymətləndiririk.  

Cənab Prezident, ġamaxıya göstərdiyiniz diqqətə, qay-
ğıya görə bütün ġamaxı camaatı, bütün Məlikçobanlı kən-
dinin camaatı Sizə öz minnətdarlığını bildirir. Çox sağ olun, 
Allah Sizi qorusun.  

Ġ l h a m   Ə l i y e v: Sağ olun. Baxın görün, ġamaxının 

bir kəndində video-telefon quraĢdırılmıĢdır. Ġndi biz sizinlə 
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bir-birimizi görərək söhbət edirik. Bax, budur Azərbaycanın 
müasir reallıqları, Azərbaycanın inkiĢafı. Bunu bəlkə on il 
bundan əvvəl təsəvvür etmək mümkün deyildi. Amma indi 
bu reallıqdır. Biz gələcəyə çox böyük ümidlərlə gedirik, 
gələcəyə ümidlərlə baxırıq. Azərbaycanın hərtərəfli inkiĢafı 

artıq reallıqdır. Bu sərgi də bunu əyani Ģəkildə göstərir. 
Azərbaycanda istehsal olunan mallar bizim tələbatımızı 
maksimum dərəcədə ödəyir. Ərzaq məhsulları, demək olar 
ki, tələbatı 80–90 faiz ödəyir. Azərbaycanda müasir texno-
logiyaya уйьун məhsullar da istehsal olunur. Bax, bu telefon 
onun bir hissəsidir, bir parçasıdır. Bu onu göstərir ki, 

ölkəmiz hərtərəfli inkiĢaf edir, Azərbaycan iqtisadiyyatı, 
qeyri-neft sektoru inkiĢaf edir, yüksək texnologiyalar inkiĢaf 
edir və ölkəmiz güclənir. Azərbaycanın hər bir yerində, 
rayonunda, kəndində bu gözəl inkiĢaf özünü göstərir.  

Mən bu fürsətdən istifadə edərək bütün Ģamaxılılara öz 
salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. ġamaxının çiçəklənməsi, 

inkiĢafı iĢində sizə yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 
      

* * * 
 
Prezident İlham Əliyev «Azkompozit» zavodunun məh-

sulları ilə də maraqlandı. Bildirildi ki, müəssisə Oğuz–Qəbələ–
Bakı su xəttinin çəkilişi ilə bağlı dövlət sifarişini yerinə 
yetirmişdir. İndi digər sifarişlərlə bağlı iş aparılır. Müəssisə 
ABŞ-dan da sifariş almışdır.  

Ölkəmizin informasiya-kommunikasiya bazarında xüsusi 

yeri olan «Azel–Azərbaycan Elektronikası» şirkətinin fəaliy-
yəti ilə maraqlanan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 
bu qurumun ən maraqlı layihələrindən biri respublikamızdakı 
bankların avtomatlaşdırılması üçün proqram təminatının 
yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır.  

Qeyri-dövlət müəssisələrinin məhsulları ilə tanışlıq zamanı 

dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, son beş ildə dünyanın 
150-dən çox ölkəsi ilə ticarət əlaqəsi qurularaq 62,8 milyard ABŞ 
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dolları həcmində idxal-ixrac əməliyyatları həyata keçirilmişdir. 
Sahibkarlar onlara yaradılan şəraitdən razılıqlarını bildirdilər və 
vurğuladılar ki, yüksək iqtisadi potensiala malik Azərbaycanda 
müasir texnologiya əsasında istehsal edilən mal və məhsullar 
artıq daxili tələbatı ödəməklə yanaşı, Azərbaycan markası 

altında xarici bazarlara çıxarılır.  
«Azərbaycan Hava Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 

prezidenti Cahangir Əsgərov milli aviasiyanın bu gününü əks 
etdirən pavilyon barədə məlumat verdi. Bildirdi ki, bu sahə 
sürətlə inkişaf edir, respublikamızın paytaxtı ilə yanaşı, 
bölgələrdə də yeni hava limanları inşa olunmuşdur, respub-

likamıza müasir «Boinq» və «Aиrbus» təyyarələri, vertolyotlar 
alınır. Hazırda Zaqatala və Lənkəran hava limanlarının 
tikintisi başa çatır.  

Sərgidə Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cə-

miyyətinin pavilyonunda qurumun sədri Əhməd Əhmədzadə 
Samur–Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması, Mil–

Muğan kollektoru, Xanarx kanalı, Taxtakörpü su anbarı kimi 
iri layihələrin reallaşdırılması barədə məlumat verdi. Bildirildi 
ki, bütün işlər 2010-cu ilədək tam başa çatdırılacaqdır. Prezi-
dent İlham Əliyev Taxtakörpü su anbarının maketinə baxdı və 
digər layihələrlə tanış oldu. «Azərikimya» Dövlət Şirkəti də 
ölkəmiz üçün mühüm olan bir sıra layihələr üzərində işləyir. 

Şirkətin prezidenti Məcid Kərimov dedi ki, belə layihələrdən 
biri yeni neft kimyası və gübrə kompleksinin yaradılmasıdır. 
Bu layihə xarici şirkətlərlə birgə hazırlanmışdır. 

Dövlətimizin başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin banisi 
olduğu yeni neft strategiyasının uğurlarını hərtərəfli əks 
etdirən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin pavilyonuna gəldi. 

Burada sosial inkişaf, ekologiya, sərmayələr, neftin emalı, 
elmi-tədqiqatlar, layihələndirmə, informasiya texnologiyaları, 
qaz və neft hasilatı ilə bağlı əsas göstəricilər, şirkət tərəfindən 
bölgələrdə tikilən müalicə-diaqnostika mərkəzlərinin maket-
ləri, bütün istiqamətlərə gedən neft-qaz kəmərlərinin xəritəsi 
əks etdirilмишдир.  
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Bildirildi ki, iqtisadiyyatın əsas infrastruktur sahələrindən 
olan nəqliyyat kompleksinin dayanıqlı inkişafı ötən beş il 
ərzində dünyanın ən iri nəqliyyat xətlərindən olan Bakı–
Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin istifadəyə verilməsi, Bakı–
Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərində işlərin başa çatması, habelə 

Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun tikintisinə başlanması ilə 
xarakterizə olunur.  

Sərgi ilə tanışlıqdan razı qalan prezident İlham Əliyev 
iştirakçılara uğurlar arzuladı.  
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OANA ĠCRAĠYYƏ KOMĠTƏSĠNĠN BAKIDA 

KEÇĠRĠLƏN 30-cu ĠCLASININ ĠġTĠRAKÇILARI 

ĠLƏ GÖRÜġ 
 

Президент сарайы 
 

2 sentyabr 2008-ci il  
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 2-də Asiya və Sakit Okean Ölkələri Xəbər Agent-
likləri Təşkilatı (OANA) İcraiyyə Komitəsinin «Qloballaşan 
dünyada informasiya hamı üçün» mövzusunda Bakıda ke-
çirilən 30-cu iclasının iştirakçıları ilə görüşmüşdür. 

Ġ l h a m   Ə l i y e v: Salam, əziz qonaqlar!  
Sizi ölkəmizdə görməyimə çox Ģadam. Əminəm ki, Azər-

baycana səfəriniz çox uğurlu olacaq və Azərbaycanı ya-
xından tanımaq imkanı verəcəkdir. Çünki bildiyimə görə, 
əksəriyyətiniz ölkəmizə ilk dəfədir ki, səfər edirsiniz. Bu, 
ölkəmizlə və vəziyyətlə yaxından tanıĢ olmaq və təbii ki, 
qarĢılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə etmək üçün 
çox yaxĢı bir imkandır. ġadam ki, sizin təĢkilat iclasını 

Bakıda keçirir.  
Bizim informasiya agentliyimiz təĢkilata yaxın zaman-

larda, bir neçə il bundan öncə qoĢulub və əminəm ki, o, bütün 
fəaliyyətinizdə çox fəal iĢtirak edəcəkdir. Siz yaxĢı bilirsiniz 
ki, qloballaĢan dünyada informasiya necə böyük əhəmiyyət 
kəsb edir, xüsusilə də Azərbaycan kimi müstəqilliyini yenicə 

əldə edən ölkələr üçün. Ölkəmiz 20 ilə yaxındır ki, müstəqil 
dövlətdir və özümüzü qlobal cəmiyyətə təqdim etmək üçün 
böyük iĢlər görməliyik. Bəzən Azərbaycan haqqında məlumat 
o qədər də dolğun olmur, bəzən isə həqiqəti əks etdirmir. Ona 
görə də real vəziyyəti öyrənməyin ən yaxĢı yolu, təbii ki, 
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Azərbaycandakı vəziyyəti görmək və təĢkilatda təmsil edilən 
ölkələr, agentliklər arasında informasiya mübadiləsi aparmaq 
imkanına malik olmaqdır.  

Hesab edirəm ki, burada apardığınız danıĢıqlar və fikir 
mübadiləsi, informasiya mübadiləsi üzləĢdiyiniz problem-

lərin həlli üçün daha etibarlı yolları müəyyən etməyə imkan 
yaradacaq və xalqlar arasında daha yaxĢı ünsiyyətin necə 
qurulmasına kömək edəcəkdir. Çünki adi insanlar infor-
masiyanı ölkələrindəki kütləvi informasiya vasitələrindən və 
qlobal mediadan əldə edirlər. Ona görə də hadisələrin real 
vəziyyətini, həqiqəti əks etdirmək çox vacibdir, xüsusilə də 

bəzi ölkələr tərəfindən müxtəlif hadisələrə siyasi maraq, 
yaxud siyasi əlaqələr baxımından fərqli yanaĢılarkən. Hadi-
sələrə qərəzsiz yanaĢma asan iĢ deyildir. Çünki o da həqiqət-
dir ki, media qurumları və informasiya agentlikləri ayrı-ayrı 
ölkələrdə fəaliyyət göstərir və onlar həmin ölkələrin müxtəlif 
hadisələrə siyasi yanaĢmalarını nəzərə alırlar. BaĢ verən 

hadisələrə müxtəlif ölkələr tərəfindən, hətta eyni bölgədə 
yerləĢən ölkələr tərəfindən belə, fərqli yanaĢılır.  

Mən baĢa düĢürəm ki, vəziyyəti olduğu kimi təqdim 
etmək asan deyildir. Çünki bu cür cəhdlər müəyyən Ģəxslər-
dən asılıdır, vəziyyəti əks etdirən jurnalistlərdən və təbii ki, 
bəzi hallarda subyektiv yanaĢmalardan asılıdır. Lakin 

burada,  Azərbaycanda biz elə bir mühit yaratmağa çalıĢırıq 
ki, bütün media qurumları özlərini azad hiss etsin, öz baxıĢ-

larını sərbəst ifadə edə bilsin. Ġnformasiya agentliklərinə 
gəldikdə isə, mən dövlət informasiya agentlikləri haqqında 
danıĢa bilərəm, onlar vəziyyəti real əks etdirir. ġərhlər fərqli 
ola bilər, siyasi analizlər tamamilə müxtəlif ola bilər, lakin 

informasiyanın özü dəqiq və səlis olmalıdır.  
Biz Azərbaycanda siyasi, iqtisadi və media sahələrində 

islahatların aparılması üçün böyük iĢlər görmüĢük. Siz yəqin 
bilirsiniz ki, 20 ildən bir qədər az əvvəl burada azad media 
yox idi. Biz Sovet Ġttifaqında yaĢayırdıq və orada yalnız bir 
mövqe, bir informasiya mənbəyi var idi. ġübhəsiz ki, müstə-
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qil medianın yaradılması asan olmayıbdır. Lakin hesab 
edirəm ki, biz Azərbaycanda bütün media qurumları üçün 
bərabər Ģəraitin yaradılmasına nail olmuĢuq, söz azadlığı, 
informasiya azadlığı tam təmin edilmiĢdir. Bizim təcrübəmiz 
bu sahədə keçid dövrünün necə baĢ verməsini görmək üçün 

maraqlı ola bilər. Bu proses təkcə media sektorunda deyil, 
bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə baĢ verir.  

Biz müstəqilliyi əldə etdiyimiz zaman ölkəmizin iqtisa-
diyyatı 100 faiz dövlətdən asılı idi, indi isə ÜDM-in, demək 
olar ki, 90 faizi özəl sektorun payına düĢür. Müstəqilliyimizə 
qədər yalnız bir siyasi partiya var idi, indi isə siyasi partiya-

ların sayı onlarladır. 
Əgər 1991-ci ildə Azərbaycanda cəmi bir neçə qəzet var 

idisə, indi isə onların sayı 500-ü ötübdür. Hökumət lazım 
olan hər cür Ģəraiti yaradır, lakin təbii ki, jurnalistlərin 
məsuliyyəti, onların peĢəkarlığı da çox vacib məsələdir. Ona 
görə də biz lazım olan ən yaxĢı Ģəraiti yaratmaq üçün 

treninqlərə, təcrübə mübadiləsinə xüsusi diqqət yetiririk ki, 
jurnalistlər öz intellektual məhsullarını yarada bilsin və 
vətəndaĢlarımız obyektiv informasiya əldə edə bilsinlər.  

Bir daha demək istəyirəm ki, bu sahədəki beynəlxalq 
əlaqələr bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz Azər-
baycanda media məsələləri ilə bağlı çoxlu sayda beynəlxalq 

tədbir keçirmiĢik. Bu, təĢkilatınızın burada keçirdiyi ilk təd-
birdir və əminəm ki, müzakirə olunan məsələlər, aparılan 
fikir mübadiləsi təĢkilat üzvləri arasında daha yaxĢı anlaĢ-

maya xidmət edəcəkdir. Eyni zamanda, qeyd etdiyim kimi, 
ölkəmizə ilk dəfə səfər edənlər üçün Azərbaycandakı vəziy-
yəti görmək və ölkələrinə qayıtdıqdan sonra real vəziyyət 

haqqında obyektiv Ģərhlər vermək üçün yaxĢı bir fürsət 
yaradır.  

TəĢəkkür edirəm! 
    Ə h m ə d   M u x l i s   Y u s u f (OANA-nın prezidenti, 
İndoneziyanın Antara agentliyinin Baş icraçı direktoru): Mən 
Ġndoneziyanın Antara agentliyinin BaĢ icraçı direktoru və 
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hazırda Asiya və Sakit Okean Ölkələri Xəbər Agentlikləri 
TəĢkilatının prezidentiyəm.  

Mənimlə birgə burada təĢkilatın xeyli sayda üzvləri – 
Ġranın, Malayziyanın, Çinin, Rusiyanın, Koreya Respubli-
kasının, Qətərin, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliklərinin, Suriyanın, 

müĢahidəçi qismində olan Bolqarıstanın və digər ölkələrin 
xəbər agentliklərinin nümayəndələri iĢtirak edirlər. Onların 
hamısı AzərTAc-ın dostlarıdır.  

Biz bazar günündən etibarən buradayıq və ölkənizdə 
böyük inkiĢafın Ģahidi olmuĢuq, geniĢmiqyaslı tikinti iĢləri 
gedir. Təhsil və səhiyyə sahələrindəki inkiĢaf barədə də 

məlumatımız var. Biz bunu yüksək dəyərləndiririk. Demək 
istəyirəm ki, AzərTAc-ın təĢkilata üzvlüyü davamlı və 
faydalı olacaqdır. 

Bildiyiniz kimi, biz buraya təkcə tariximizi müzakirə 
etmək üçün deyil, həm də gələcəyimizi qurmaq üçün toplaĢ-

mıĢıq. 

Biz tam inanırıq ki, informasiya bütün dünyanı əhatə edir 
və bütün dünyaya lazımdır.  

Cənab Prezident, biz bu gün səhər Fəxri xiyabana və 
ġəhidlər xiyabanına baĢ çəkdik və tarixin gələcəyi necə də-

yiĢməsindən təsirləndik.  
Biz bu gün baĢladığımız və cümə axĢamınadək davam 

edəcək tədbirdə konkret fəaliyyətləri necə reallaĢdıra biləcə-

yimizi, dünyada öz yerimizi tutmaq üçün üzv-ölkələr arasın-
da informasiyanı tarazlaĢdırmaqla əməkdaĢlığın gücləndiril-
məsi məsələlərini müzakirə edəcəyik. 

Cənab Prezident, icazə verin, bizi qəbul etdiyinizə görə 
Sizə təĢəkkür edim. Ümid edirəm ki, bizim buradakı iclası-

mız  юлкяляримизи gələcək inkiĢafa doğru aparacaqdır.  
TəĢəkkür edirəm!  
Ġ l h a m   Ə l i y e v: TəĢəkkür edirəm! Düzgün qeyd 

etdiniz, deyə bilərəm ki, Azərbaycanda inkiĢafla bağlı bütün 
istiqamətlərdə böyük iĢlər görülür. Son üç il ərzində Azər-
baycan iqtisadiyyatın artımına görə dünyada lider ölkə 
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olubdur. Ölkədəki ÜDM hər il 25–35 faiz həddində art-
mıĢdır. Son dörd il ərzində isə biz faktikи olaraq, ÜDM-i və 
sənaye istehsalını iki dəfə artırmıĢıq.  

Təhsil və səhiyyə sahələri də prioritet istiqamətlərdəndir. 
Bu sahələrə böyük sərmayələr qoyulmuĢdur. Kompйуter-

ləĢdirmə prosesi sürətlə gedir. Biz indi Azərbaycanın bütün 
məktəblərində kompйуter sinifləri yaradırıq. Kompйуter-
ləĢdirmə eyni zamanda, məlumatın əldə edilməsi üçün bir 
vasitədir, çünki biz Azərbaycanın hər bir məktəbini internet 
Ģəbəkəsinə qoĢuruq. Gənclər, uĢaqlar, yeniyetmələr infor-
masiyaya birbaĢa çıxıĢ əldə edəcəklər. Biz həm də onların 

xarici dilləri öyrənməsi məsələsinə böyük diqqət yetiririk. 
Çünki xarici dilləri bilmədən kompйуter vasitəsilə beynəl-
xalq informasiyaya çıxıĢ mümkün deyildir. Dörd il bundan 
öncə hər 1000 Ģagirdə 1 kompйуter düĢürdüsə, indi 24 
Ģagirdə 1 kompйуter düĢür. Biz artıq kompйуterləĢdirmənin 
yüksək standartlarına yaxınlaĢırıq.  

Bütün sahələrdə, o cümlədən infrastruktur, tikinti, iqti-
sadiyyatımızın lider sahəsi olan enerji sektoru, sosial və 
digər sahələr üzrə konkret inkiĢaf proqramlarımız var. Bu 
illər ərzində biz ölkəni inkiĢaf etdirmək, güclü iqtisadiyyat 
qurmaq, sosial siyasət həyata keçirmək və беляликля, dün-
yanın inkiĢaf etmiĢ ölkələri arasında olmaq üçün daxili mə-

sələlərimizə böyük diqqət yetirmiĢik. Qeyd etdiyim kimi, 
iqtisadi inkiĢaf sahəsində xeyli iĢ görmüĢük. Davos Dünya 
Ġqtisadi Forumunun hesabatına əsasən, Azərbaycan rəqabət 
qabiliyyətinə görə 66-cı, informasiya texnologiyalarının 
inkiĢafına görə  67-ci, MDB ölkələri arasında ilk yerdədir.  

Ölkə və xalq üçün yaxĢı iĢlərin görülməsi bizim üçün 

prioritet olmuĢdur. Bu baxımdan biz beynəlxalq təqdimata 
bir o qədər də böyük diqqət yetirməmiĢik. Yəqin elə ona 
görə də bəzən dünya mediasında Azərbaycan haqqında ya-
yılan məlumatlar tam reallıqları əks etdirmir, yanlıĢ məlu-
matlar gedir, Azərbaycan haqqında danıĢarkən insanlar, ilk 
olaraq, neft haqqında düĢünürlər. Əlbəttə, bu vacibdir, lakin 
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iqtisadiyyatın digər sahələrindən daha çox əhəmiyyət kəsb 
etmir.  

Ona görə də biz özümüzü olduğumuz kimi təqdim etmək 
üçün təbii ki, çox iĢlər görməliyik. Biri var biz beynəlxalq 

forumlarda, konfranslarda özümüz haqqında danıĢırıq, biri 
də var ki, insanlar özləri buraya gəlsin və buradakı inkiĢafı, 
insanların necə yaĢamasını, onların təhlükəsizliyinin necə 
təmin olunmasını, yaĢayıĢ səviyyəsini, ölkədəki tolerantlığı, 
müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin birgə yaĢamasını, çox-
millətli ölkə olan Azərbaycanda müxtəlif etnik qrupların 

necə ünsiyyət qurduqlarını və bir yerdə yaĢadıqlarını gör-
sünlər. Bu, beynəlxalq media tərəfindən hələ öyrənilməmiĢ 
bir sahədir və əminəm ki, bu sahə yaxından öyrənildiyi 
zaman böyük maraq doğuracaqdır.  

Beləliklə, əldə etdiyimiz sürətli iqtisadi artım iqtisadiyyatın 
çoxĢaxəliliyinin təmin olunduğu və sürətli iqtisadi islahatlar 

apardığımız bir vaxtda, sözsüz ki, insanların həyat səviy-
yəsinin daha da yaxĢılaĢdırılması üçün güclü sosial siyasətin 
həyata keçirilməsi vacibdir. Neft hasil edən ölkələrdə onun da 
dərk edilməsi vacibdir ki, prioritet neft deyil, insan kapitalı 
olmalıdır, yoxsulluğa, iĢsizliyə qarĢı mübarizə olmalıdır.  

Biz son beĢ il ərzində iĢsizlik problemini əsasən həll etmi-

Ģik. Ölkəmizdə 700 mindən çox iĢ yeri yaradılıbdır. Yox-
sulluğun səviyyəsi 2003-cü ildəki 49 faizdən 2007-ci ildə 16 
faizə düĢmüĢdür. Mən əminəm ki, bu ilin nəticələrinə görə 
bu rəqəm daha da aĢağı düĢəcəkdir. Beləliklə, bu, enerji re-
surslarının insan kapitalına necə çevrildiyini nümayiĢ etdirir.  

Qeyd etdiyim kiми, bizim təhsil sahəsində bir çox pro-

qramlarımız var. Gənclərin xaricdə təhsil almağa göndəril-
məsi, təhsil mübadilələri – bütün bunlar bizim beynəlxalq ic-
timai rəydə daha çox tanınmağımıza imkan verir. Bizim bey-
nəlxalq aləmdə daha yaxĢı tanınmağımız üçün dünya məт-
buatının əhəmiyyətli rolu var. Çünki bu olmazsa, nə etdi-
yimizə baxmayaraq, bunu heç kim bilməyəcək, yalnız Azər-

baycan xalqı biləcək, digərləri isə fərz edəcəkdir. Ona görə 
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də sizin bu iclası burada keçirməyiniz hər baxımdan çox 
vacibdir.  

V o l f q a n q   V i s l o z i l (Avropa Xəbər Agentlikləri Al-
yansının (EANA) prezidenti, Avstriyanın APA agentliyinin 

Baş direktoru): Cənab Prezident, mən Avropa Xəbər 
Agentlikləri Alyansının rəhbəriyəm. TəĢkilatımız müxtəlif 
qurumları özündə birləĢdirən nüfuzlu Avropa təĢkilatıdır. 
Biz çox məmnunuq ki, bir təĢkilat kimi, Azərbaycan ilə sıx 
münasibətlər qurmuĢuq.  

Azərbaycana gələndən sonra mən burada gedən inkiĢafı 

öz gözlərimlə görmək imkanını əldə etdim. Bu amil indicə 
söylədiyiniz kimi, ölkənizin Avropa üçün əhəmiyyətindən 
xəbər verir. Qeyd edim ki, Azərbaycanın agentliyi AzərTAc 
Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansına üzv kimi qəbul olun-
muĢdur. TəĢkilatımıza üzvlük o qədər də asan proses deyil-
dir. Azərbaycanın üzvlük məsələsi bir neçə il bundan öncə 

baĢlamıĢdı və alyansa daxil olan üzvlər səs verməli idilər. 
Dostumuz Mixail Qusman proses zamanı mühüm dəlillər 
irəli sürmüĢdür. Üç və ya dörd il çəkən həmin proses zamanı 
ölkənizlə bağlı əsas götürülən dəlil mətbuat azadlığı ilə əla-
qədar olmuĢdur. Avropadakı «Sərhədsiz reportyorlar», 
«Ay-Ti-Ay» kimi təĢkilatlar bu sahədəki vəziyyətlə bağlı bir 

çox tənqidi fikirlər söyləmiĢlər. Mixail Qusman Avropa 
alyansının rəhbərini Azərbaycana səfər etməyin vacib olma-
sına inandırdı. Lakin proses normal getdi və yekun olaraq 
təĢkilatımızın üzvləri, demək olar ki, yekdilliklə Azərbay-
canın namizədliyinə səs verdilər. Nəhayət, mən indi ölkəniz-
də səfərdəyəm. 

Siz Azərbaycan haqqında məlumatın dünyanın bir çox 
yerlərində, eləcə də Avropada yayılmasının vacibliyini qeyd 
etdiniz.  

Ölkənizdə olduğumuz müddət ərzində biz öncə bilmədiyi-
miz reallığı daha yaxĢı Ģəkildə qavramağa baĢladıq. Məhz 

bu məsələ gələcəkdə AzərTAc ilə müzakirə etmək istədiyimiz 
əsas məsələlərdən biridir.  
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Bir sözlə, Avropa təĢkilatı kimi biz AzərTAc-ın qeyd 
etdiyiniz istiqamətdə inkiĢafı üçün yardım göstərməyə 
hazırıq. Hazırda təĢkilatımızın 31 üzvü var və onlardan biri 
də AzərTAc-dır.  

Ġ l h a m   Ə l i y e v: Çox sağ olun. Məmnunam ki, hazır-

da AzərTAc müxtəlif təĢkilatlar çərçivəsində iĢləyir. Ola 
bilsin, coğrafi nöqteyi-nəzərdən bu, təbiidir. Yəni, bu, 
Azərbaycana hansı istiqamətdən baxmağınızdan asılıdır. 
Əgər siz ġərqdən baxırsınızsa, o, Avropadır, əgər Qərb tərəf-
dən baxırsınızsa, Asiyadır.  

Lakin zənnimcə, Avropa təĢkilatlarına qoĢulmanın 

coğrafi səbəblərindən baĢqa, digər səbəblər də mövcuddur. 
O da həqiqətdir ki, Azərbaycan haqqında bəzən səhv infor-
masiya gedir. Bunun səbəbi, bir tərəfdən, informasiyanın 
çatıĢmazlığı, digər tərəfdən isə formalaĢmıĢ stereotiplər, 
hadisələr haqqında məlumatların bilərəkdən saxtalaĢdırıl-
ması ilə izah oluna bilər. Deyə bilərik ki, Qərb mətbuatında 

Azərbaycan haqqında məlumat ya çox məhduddur, yaxud 
da, birtərəflidir.  

Digər ölkələrdə olduğu kimi, bizdə də bir çox problemlər 
və həll olunmamıĢ məsələlər var. 1991-ci ildə müstəqilliyi 
qazandığımız zaman biz keçmiĢ sovet respublikaları ara-
sında ən ağır vəziyyətdə idik. Çünki həmin vaxt ölkədə və-

ziyyət çox gərgin idi, Azərbaycan ərazisinin müəyyən hissəsi 
artıq Ermənistanın iĢğalı altında idi. Həmin iĢğal sonrakı 
illər ərzində də davam etdi. Siyasi idarəçilik təcrübəsi yox 
idi. Azad mətbuatımız da olmamıĢdır. Lakin qısa bir tarixi 
dövrdə – 1918–1920-ci illər ərzində, Rusiya imperiyasının 
süqutu nəticəsində Azərbaycan müstəqilliyini qazanmıĢdı. 

Ancaq bu müstəqillik iki ildən az sürdü. Ġki il isə, azad 
mətbuatın formalaĢması üçün kifayət qədər müddət ola 
bilməzdi. 

Bu, bizim üçün tam yeni bir məsələ idi. Biz bir sıra prob-
lemləri də həll etməli idik – Ermənistanın təcavüzünə son 
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qoyulması, qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin 
həlli və sair.  

GeniĢ beynəlxalq ictimaiyyətə yaxĢı məlum olmayan bir 
məsələ də var: Azərbaycanın 8,5 milyon əhalisinin 1 milyonu 
qaçqın və məcburi köçkündür. Onlar Ermənistanın Azər-

baycana qarĢı təcavüzü nəticəsində yaranmıĢdır. Hazırda, 
nəinki Azərbaycanın tarixi ərazisi olan Dağlıq Qarabağ, 
həm də onun inzibati sərhədlərindən kənarda yerləĢən 7 
rayonumuz da Ermənistan tərəfindən iĢğal olunmuĢdur.  

Bəzi hallarda bu reallıq dünyada diqqətdən kənarda 
qalır.  

Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, biz ölkədə sürətli 
iqtisadi inkiĢafa nail olmuĢuq. 

Ġqtisadi və siyasi islahatlar, açıq qapı və xarici sərmayə-

lərin cəlb olunması siyasəti nəticəsində biz adambaĢına 
düĢən birbaĢa xarici sərmayələrin həcminə görə keçmiĢ sovet 
respublikaları arasında birinci yerdəyik. Bu, bizə olan 

etimadı, yaxĢı sərmayə mühitini və imkanları nümayiĢ etdi-
rir. Dünyanın bir çox iri Ģirkətləri on ildən çoxdur ki, burada 
çalıĢır. 

Bununla belə, mətbuat azadlığı məsələsi vaxtaĢırı bey-
nəlxalq mətbuat səhifələrində qaldırılır. Lakin mən sizi əmin 
edə bilərəm ki, burada mətbuat azadlığı və demokratiyanın 

səviyyəsi heç də digər qonĢu ölkələrdəki səviyyədən aĢağı 
deyildir. Bəzi qonĢularımızdan fərqli olaraq, biz heç vaxt, 
müxalifət mətbu orqanlarını bağlamırıq, bu yaxınlarda 
Ermənistanda baĢ verdiyi kimi, interneti kəsmirik. Biz heç 
bir məhdudiyyət tətbiq etmirik. Bəzi qonĢu ölkələrdə olduğu 
kimi, biz seçkilərdən sonra ölkədə fövqəladə vəziyyət elan 

etmirik. Biz Ermənistanda olduğu kimi, müxalifət üzvlərini 
həbs etmirik, fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq etmirik.  

Lakin burada və Ermənistanda baĢ verən hadisələrin 
mətbuatda iĢıqlandırılmasını müqayisə etsəniz görərsiniz ki, 
beynəlxalq ictimai rəy qonĢu ölkəyə çox dözümlə yanaĢmıĢ 
və necə deyərlər, passiv olmuĢdur. Beynəlxalq mətbuat hə-
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min ölkədəki hadisələri lazımınca iĢıqlandırmamıĢdır. Əslin-
də bunlar fövqəladə hadisələr oldu. Ermənistan hökuməti 
yüz minlərlə dinc nümayiĢçiyə qarĢı zor tətbiq etdi. Bu 
hadisələr zamanı on nəfər öldürüldü, bu rəqəm rəsmən təs-
diqlənibdir. Lakin bizim məlumatımıza görə, ölənlərin sayı 

daha çox olmuĢdur. Onlar media və interneti bağladılar. 
Fövqəladə vəziyyət elan edildi. Müxalifət arasında həbslər 
baĢlandı. Orada gərginlik bu günə qədər davam edir. Lakin 
«Sərhədsiz reportyorlar» buna fikir vermədiляр, buna göz 
yumdular. Burada isə hər hansı kiçik bir hadisə baĢ verəndə, 
özlərini «Sərhədsiz reportyorlar» adlandıran təĢkilat bizə 

hücum çəkən ilk təĢkilat olur. Biz bunun nə səbəbdən baĢ 
verdiyini bilirik. Bu cür münasibətin köklərini də bilirik. 
Sadəcə, mən təfərrüatlara varmaq istəmirəm. Bu, tam 
ədalətsiz yanaĢmadır.  

Mən bir daha demək istəyirəm ki, ölkəmizdə tam azad 
mətbuat mövcuddur. Əgər siz müxalifət qəzetlərinə nəzər 

yetirsəniz görərsiniz ki, onlar hər gün prezidenti tənqid edir-
lər. Mən bu cür yazılara heç bir reaksiya vermirəm. Lakin 
beynəlxalq yanaĢma, məlumatların təqdim edilməsi bəzi 
ölkələrin siyasi maraqlarından və stereotiplərindən asılı 
olaraq, fərqli olur.  

Eyni zamanda, onu da açıq deməliyəm ki, bu, dünyadakı 

erməni diasporunun səyləri ilə izah oluna bilər. Ermənilər 
nəinki bizim ərazilərimizi iĢğal edib və iĢğalı davam etdirir, 
yüz minlərlə azərbaycanlıya qarĢı etnik təmizləmə siyasəti 
aparıblar. Hətta bütün dünyaya car çəkirlər ki, guya təca-
vüzkar bizik. Tarixi həqiqətləri bilməyən beynəlxalq ictimai 
rəy, dünya mətbuatını izləyən oxucular bəzi hallarda buna 

inanırlar.  
Mən bir daha medianın dünyada oynadığı rolun vacib-

liyini qeyd etmək istəyirəm. Bu rol on il əvvəlki vəziyyətdən 
fərqli olaraq, daha vacibdir. Bu gün internet və mediaya 
mövcud çıxıĢ əsasında siz dərhal məlumat alırsınız. Lakin 
həmin məlumat heç də həmiĢə düzgün olmur. Əvvəldə qeyd 
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etdiyim kimi, dünyada cərəyan edən hadisələr hətta çox 
nüfuzlu xəbər agentlikləri tərəfindən müxtəlif formada iĢıq-
landırılır, siyasi üstünlüklərə uyğun Ģəkildə təqdim olunur. 
Burada mövcud olan tərəflərin xüsusi yanaĢması yox, 
ümumi yanaĢma tətbiq edilməlidir. Bu iĢdə isə medianın 

oynadığı rol mühümdür.  
Bu regionda yerləĢən bir ölkə kimi, biz regionumuzda 

nəyin baĢ verdiyini yaxĢı bilirik. Biz regiondan uzaqda 
yerləĢən dairələrdən fərqli olaraq, bu hadisələrə daha yaxĢı 
bələdik. Görürük ki, bir çox hallarda hadisələr haqqında 
məlumatlar, faktlar və Ģərhlər heç də həmiĢə reallıqla uyğun 

gəlmir. Bu özlüyündə böyük bir məsuliyyətdir, çünki həmin 
amilin medianın inkiĢafı üçün mühüm əhəmiyyəti var. Uzun 
dövlətçilik ənənələrinə malik olan və dünyanın əksər in-
sanlarının tanıdığı ölkələr üçün bu, ola bilsin o qədər də 
əhəmiyyətli deyildir. 

Ancaq biz özümüzü olduğumuz kimi təqdim etmək üçün 

səylərimizi daha da artırmalıyıq. Biz yalnız ədalətli, siyasi 
üstünlüklərdən azad yanaĢmaya əsaslanmalıyıq. Məsələn, 
dünya mətbuatında neftля баьлы toxunulan bu məsələyə 
mənfi rəy verilir. Amma bəzən neft də müəyyən insanlar 
üçün deyil, hamı üçün rifah mənbəyi ola bilər. Hesab edirəm 
ki, bu baxımdan Azərbaycanın misalı nümunə kimi götürülə 

bilər. Ötən il bizim Neft Fondumuz BMT-nin mükafatına 
layiq görülmüĢdür. Bu, beynəlxalq ictimaiyyətin həmin quru-
mun səmərəli iĢinə verdiyi ən yüksək qiymətdir. Ölkəmizdə 
neftdən əldə olunan gəlirlərin toplanmasının və xərclənməsi-
nin tam Ģəffaf sistemi mövcuddur. Azərbaycanın hər bir 
vətəndaĢı neftdən nə qədər vəsaitin daxil olduğunu юйряня 

bilər. Bununla bağlı mətbuatda vaxtaĢırı məlumat dərc 
edilir, qurumda beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən audit 
aparılır.  

Vəsaitlərin xərclənməsinə gəldikdə, Azərbaycanın hər bir 
vətəndaĢı parlamentə seçdiyi nümayəndələri vasitəsilə qərar-
ların qəbul olunması prosesində iĢtirak edir. Bu onu göstərir 
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ki, neft hər bir insanın rifahına xidmət edə bilər. Yoxsullu-
ğun azaldılması ilə bağlı bir az əvvəl gətirdiyim rəqəmlər 
xeyli dərəcədə neft gəlirlərinin bərabər Ģəkildə bölüĢdürül-
məsi hesabına mümkün olmuĢdur.  

Əlbəttə ki, gələcəkdə enerji siyasətimizdən və həyata keçi-

rəcəyimiz digər layihələrdən asılı olaraq, maliyyə imkanla-
rımız daha da artacaqdır. Məhz maliyyə resursları ölkənin 
güclü olması üçün əsas Ģərtlərdən biridir. Məqsədimiz 
dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələri sırasında olmaqdır. Biz buna 
nəinki iqtisadi islahatlar vasitəsilə, o cümlədən, insanların 
həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması ilə bağlı olan ən yüksək 

göstəricilər əldə etməklə nail ola bilərik.  
Mən Azərbaycan haqqında çox danıĢa bilərəm, lakin 

yaxĢı olardı ki, siz buradakı inkiĢaf proseslərini öz gözlə-

rinizlə görəsiniz. Bu cür vacib tədbirin keçirilməsi üçün məhz 
Azərbaycanı seçməyinizi yüksək qiymətləndirirəm. Mən sizə 
gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. 

Sağ olun. 
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Sentyabrın 3-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 

ABŞ-ın vitse-prezidenti Dik Çeyni иля görüşü olmuşdur.  
Ġ l h a m   Ə l i y e v: Hörmətli cənab vitse-prezident! 
Mən Sizi bir daha görməyimə Ģadam və Sizi Azərbay-

canda salamlayıram. Biz Sizin səfərinizə böyük əhəmiyyət 
veririk. Bu gün ikitərəfлi münasibətlərimiz və regional və-

ziyyət barədə fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaxĢı imkanı-

mız oldu. Bir daha bildirdik ki, ikitərəfli əlaqələrimiz uğurla 
inkiĢaf edir və bir çox yeni sahələri əhatə edir. Münasibətlə-

rimizin artıq uzun tarixi var. Əlaqələrimiz əsasən enerji 
məsələlərindən baĢlanmıĢdır. Regionda həyata keçirdiyimiz 
enerji layihələri Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının güclü dəstəyi 
və Azərbaycanın təĢəbbüsü ilə baĢlamıĢdır. Bütün bu layi-

hələr artıq reallaĢmıĢdır. Bunlar, sözün əsl mənasında, 
uğurlu hadisələrdir.  

Hazırda biz energetika sahəsində tərəfdaĢlığın və enerji 
təchizatının Ģaxələndirilməsinin daha da inkiĢaf etdirilməsi 
üzərində çalıĢırıq. Bu, təkcə istehlakçılar üçün deyil, həmçi-
nin Azərbaycan istehsalçıları üçün də vacibdir. Bundan 

sonra ölkələrimiz arasında münasibətlər digər müxtəlif 
sahələrdə də inkiĢaf etməyə baĢladı və hazırda əlaqələrimiz 
çox geniĢ formatı əhatə edir. Siyasi əlaqələrimiz uğurla 
inkiĢaf edir. Güclü iqtisadi münasibətlərimiz var. Təhlükəsiz-
lik, müdafiə sahəsində əlaqələrimiz, beynəlxalq sülhməramlı 
əməliyyatlar sahəsində əməkdaĢlığımız və sözsüz ki, Ermə-
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nistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin nizam-
lanması məsələsi bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.  

Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi, Amerika 
BirləĢmiĢ ġtatları hər iki tərəfin münaqiĢənin həlli yollarını 
tapması iĢinə kömək göstərilməsində vacib rol oynayır. 

Lakin əlbəttə ki, digər münaqiĢələr kimi, bu münaqiĢənin 
həlli də beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanmalıdır. Azər-
baycanın, regionun və dünyanın bütün ölkələrinin ərazi 
bütövlüyünə hörmət edilməsi Ģərti ilə. 

Əlbəttə ki, burada regional vəziyyət də müzakirə olundu. 
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan böyük regional əhəmiyyət 

daĢıyan, hətta ola bilsin, daha geniĢ məkanı əhatə edən bir 
sıra layihələrin təĢəbbüskarıdır. Bütün bu layihələrin həyata 
keçirilməsində Azərbaycanla Amerika BirləĢmiĢ ġtatları 
arasında münasibətlər çox mühüm, hətta mən deyərdim, 
həlledici rol oynayır. Bu günə qədər əməkdaĢlığımız uğurla 
gedir və planlaĢdırdığımız iĢləri həyata keçirə bilmiĢik. Əmi-

nəm ki, BirləĢmiĢ ġtatlarla Azərbaycan arasında, eləcə də 
digər regional ölkələrlə güclü tərəfdaĢlıq gələcəkdə daha çox 
müvəffəqiyyətlərin əldə olunması, təhlükəsizlik tədbirlərinin, 
sülhün, sabitliyin və rifahın daim möhkəmləndirilməsi ilə 
nəticələnəcəkdir. 

D i k   Ç e y n i: Çox sağ olun, Sizi bir daha görməyimə 

çox Ģadam. 
Cənab Prezident, iki il öncə BirləĢmiĢ ġtatlara etdiyiniz 

səfəri xoĢ təəssüratla xatırlayırıq. Əlbəttə, öz növbəmdə 
deməliyəm ki, mən də Sizin ölkənizdə enerji sahəsində fəaliy-
yətimlə bağlı olmuĢam. Burada olmağımdan və uzun 
müddətdir ki, ölkənizə səfər etməklə bağlı dəvətinizi qəbul 

edib buraya gəlməyimdən məmnunam. Mənim səfərim bir 
neçə vaxtdır ki, planlaĢdırılırdı. Mənə, həyat yoldaĢıma və 
nümayəndə heyətimizə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə 
minnətdaram. Mən prezident BuĢun və Amerika xalqının 
Azərbaycan xalqına xoĢ arzularını çatdırıram. 
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Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə Azərbaycan arasında bir 
çox məsələlər üzrə mövqelər eynidir. Hər iki tərəf dünyanın 
bu önəmli regionunda təhlükəsizlik, sabitlik və əməkdaĢlığın 
gücləndirilməsini vacib hesab edir. Biz özümüz və beynəlxalq 
birlik üçün enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həllinə xüsusi 

əhəmiyyət veririk. Hər iki tərəf sülhün bərqərar olunması 
iĢinə tam sadiqdir. Azərbaycan və Amerika BirləĢmiĢ ġtat-
ları bu gün qorxu altında olan sülh, təhlükəsizlik və sabitlik 
kimi prinsiplərin qorunmasına xüsusi əhəmiyyət verir. 

Cənab Prezident, biz bir neçə ay öncə bu səfəri plan-
laĢdırırdıq, lakin bu gün axĢam apardığımız danıĢıqlar Rusi-

yanın Gürcüstan ərazisinə girdiyi bir zamanda baĢ tutur. Bu 
akt beynəlxalq birlik tərəfindən aydın Ģəkildə pislənibdir. Bu 
baxımdan prezident BuĢ və mən Azərbaycan xalqına və bü-

tün regiona aydın və sadə mesajı çatdırırıq: BirləĢmiĢ ġtatlar 
bu regionda rifahın və təhlükəsizliyin tam bərqərar olun-
masında dərindən və hərtərəfli maraqlıdır. Artıq iki onillik 

ərzində biz xalqınıza müstəqilliyin, suverenliyin qurulması 
və möhkəmləndirilməsi, eləcə də nüfuzlu beynəlxalq təĢki-
latlara inteqrasiyası yolunda dəstək vermiĢik. 

Bu gün biz həmin öhdəliyimizi və ölkələrimiz arasında 
münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsinə sadiq oldu-
ğumuzu bir daha təsdiqləyirik. Amerika Azərbaycanın suve-

рenliyini və ərazi bütövlüyünü qəti Ģəkildə dəstəkləyir. Biz 
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin ölkənizin ərazi bütövlüyü 
prinsipinə və bütün digər beynəlxalq hüquq normalarına 
əsaslanan danıĢıqlar yolu ilə həllinə tərəfdarıq. Bu gün 
münaqiĢənin həlli indiyə qədər olduğundan daha çox vacib-
dir. Çünki bu məsələnin həllindən regiondakı sülh və sabit-

lik, o cümlədən Azərbaycanın təhlükəsizliyi asılıdır. 
Amerika Azərbaycanın enerji sahəsində Qərb ölkələri ilə 

əməkdaĢlığa sadiqliyini yüksək dəyərləndirir. Bütün xalqlar 
bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin iĢlədiyi, məlumatın Ģəffaf 
olduğu, enerjinin ixrac marĢrutlarının müxtəlif və etibarlı 
olduğu təqdirdə ən münasib xidmətlərdən yararlanır. 
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BirləĢmiĢ ġtatlar digər Avropa dövlətləri, o cümlədən 
Türkiyə ilə birgə qəti Ģəkildə inanır ki, təbii sərvətlərin 
sərbəst nəqlini təmin etmək və əlavə ixrac marĢrutlarının 
iĢlənməsi üçün Azərbaycan, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkə-

ləri ilə birgə iĢ aparılmalıdır. Enerji təhlükəsizliyi məsələləri 

son illərdə daha çox əhəmiyyət kəsb edir.  
Yekun olaraq, cənab Prezident, mən Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatlarının beynəlxalq terrorizmə qarĢı apardığı qlobal mü-

barizəyə Azərbaycanın verdiyi töhfəyə görə ölkəm adından 
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bizim qüvvələrimiz 
Əfqanıstan və Ġraqda birgə çalıĢır, zorakılıq və ekstremizm 

hallarının qarĢısının alınmasında əməkdaĢlıq edirlər. Öl-
kələrimiz təhlükəli rejimlərdən irəli gələn kütləvi qırğın 
silahlarının yayılmasının həm Azərbaycan, həm də beynəl-
xalq birlik üçün risk doğurduğunu yekdilliklə etiraf edir. 
Amerika Azərbaycanın həm regional, həm də beynəlxalq 
miqyasda sülh və təhlükəsizlik iĢinə verdiyi böyük töhfəsini 

yüksək dəyərləndirir.  
Biz demokratiyanın və qanunun aliliyinin möhkəm-

ləndirilməsi, insan hüquqlarına hörmət edilməsi kimi məsə-

lələrdə və Azərbaycan xalqının üzləĢdiyi mürəkkəb problem-
lərin həllində, habelə müasir, tərəqqi edən və müstəqil 
dövlətin qurulmasında xalqınızın səylərini dəstəkləyirik. Biz 

ölkənizin dünyanın bu guĢəsində sülh və sabitliyin bərqərar 
olmasına nümunə kimi xidmət edəcəyinə inanırıq.  

Çox sağ olun. 
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MEKSĠKA BĠRLƏġMĠġ ġTATLARININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB FELĠPE KALDERON ĠNOXOSAYA 
 

Hörmətli cənab Prezident! 

Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik elan edilməsi 
günü münasibətilə Sizə və bütün xalqınıza ən səmimi təb-
riklərimizi yetirirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan–Meksika münasibətləri xalqla-
rımızın mənafelərinə uyğun olaraq daim dostluq və 
əməkdaĢlıq ruhunda inkiĢaf edəcək və geniĢlənəcəkdir. 

Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə 
uğurlar, dost Meksika xalqına sülh və tərəqqi arzulayıram. 

 
Hörmətlə,  
 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı, 4 sentyabr 2008-ci il 
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ĠKĠ MÜQƏDDƏS OCAĞIN XADĠMĠ,  SƏUDĠYYƏ 

ƏRƏBĠSTANI KRALI ƏLAHƏZRƏT ABDULLAH 

BĠN ƏBDÜLƏZĠZ AL SƏUDA 
 

Əlahəzrət! 
Əziz qardaĢım! 
Ölkənizin milli bayramı – Krallıq elan edilməsi günü 

münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz 
adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbrik-
lərimizi yetirirəm.  

Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı münasi-
bətlərin bugünkü səviyyəsi məmnunluq doğurur. 

Əminəm ki, istər ikitərəfli qaydada, istərsə də beynəlxalq 
qurumlar çərçivəsində əməkdaĢlığımızın müvəffəqiyyətlə da-
vam etdirilməsi üçün bundan sonra da ardıcıl səylər göstə-

rəcəyik.  

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə 
uğurlar, Səudiyyə Ərəbistanının dost xalqına sülh və fira-
vanlıq arzulayıram.  

 
Hörmətlə,  

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı, 4 sentyabr 2008-ci il 

 

 

 

 



 116 

 

 
 

SƏUDĠYYƏ ƏRƏBĠSTANI KRALLIĞININ 

VƏLĠƏHDĠ ƏLAHƏZRƏT SULTAN BĠN 

ƏBDÜLƏZĠZ AL SƏUDA  
 

Əlahəzrət! 
Milli bayramınız – Krallıq elan edilməsi günü münasi-

bətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm.  
Əminəm ki, dost xalqlarımızın iradəsi ilə ölkələrimiz 

arasındakı münasibətlər, əməkdaĢlığımız bundan sonra da 
yüksələn xətt üzrə inkiĢaf edəcəkdir. 

Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, Səudiyyə Ərəbistanının 
dost xalqına əmin-amanlıq və rifah diləyirəm.  

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 

 

Bakı, 4 sentyabr 2008-ci il 
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MALTA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB EDVARD FENEK ADAMĠYƏ 
 

Hörmətli cənab Prezident! 

Maltanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasi-
bətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından təbrik edirəm.  

Ümidvaram ki, Azərbaycan–Malta münasibətləri bundan 
sonra da dostluq və əməkdaĢlıq ruhunda öz inkiĢafını da-
vam etdirəcəkdir. 

Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost Malta xalqına əmin-
amanlıq və firavanlıq diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 4 sentyabr 2008-ci il  
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MALĠ RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB AMADU TUMANĠ TUREYƏ 
 

Hörmətli cənab Prezident! 
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik günü müna-

sibətilə Sizi və bütün Mali xalqını səmimi-qəlbdən təbrik 
edirəm. 

Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Mali arasındakı müna-

sibətlər daim dostluq və əməkdaĢlıq ruhunda inkiĢaf edə-

cəkdir. 
Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost xalqı-

nıza əmin-amanlıq və rifah arzulayıram. 
 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 4 sentyabr 2008-ci il 
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ĠRANIN XARĠCĠ ĠġLƏR NAZĠRĠNĠN MÜAVĠNĠ 

MEHDĠ SƏFƏRĠNĠN BAġÇILIQ  ETDĠYĠ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ  ĠLƏ GÖRÜġ  
  

Президент сарайы 
 

     4 sentyabr 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 4-də İranın Xarici Иşlər nazirinin müavini Mehdi 
Səfərinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Mehdi Səfəri İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadın 

salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. 
Görüşdə Azərbaycanla İran arasında əlaqələrin uğurla 

inkişaf etdiyi vurğulandı, ikitərəfli münasibətlərin bundan 
sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə olundu. Söhbət zamanı 
həmçinin regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi 
aparıldı. 

Prezident İlham Əliyev İran prezidenti Mahmud Əhmədi-
nejadın salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, özünün də 
salamlarını ona çatdırmağı xahiş etdi. 
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MACARISTAN MĠLLĠ ASSAMBLEYASININ 

SƏDRĠ XANIM KATALĠN SĠLĠNĠN BAġÇILIQ 

ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 

Президент сарайы 
 

     5 sentyabr 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 5-də Macarıstan parlamentinin – Milli Assamble-
yanın sədri xanım Katalin Silinin başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Macarıstan arasında 
ikitərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi, 
əlaqələrimizin genişləndirilməsində yüksək səviyyəli qarşılıqlı 

səfərlərin əhəmiyyətini qeyd etdi. Ölkələrimiz arasında tərəf-
daşlığın səviyyəsindən məmnunluğunu vurğulayan prezident 
İlham Əliyev parlamentlərarası əməkdaşlıq üçün də böyük 
potensialın olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı xanım 
Katalin Silinin ölkəmizə səfərinin əməkdaşlığımızın daha da 
möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini söylədi. 

Prezident İlham Əliyevlə Budapeştdəki görüşünü xatır-
laдan xanım Katalin Sili dövlətimizin başçısı ilə yenidən 
görüşündən məmnunluğunu bildirdi. O, ölkələrimiz arasında 
əməkdaşlığın genişləndiyini vurğuladı, parlamentlərarası 
əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi baxımından bu səfərin 
əhəmiyyətli olacağını qeyd etdi. 
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VATĠKANIN ÖLKƏMĠZDƏKĠ APOSTOL 

NUNSĠSĠ KLAUDĠO QUCEROTTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 

 
5 sentyabr 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 5-də Vatikanın ölkəmizdəki apostol nunsisi Klaudio 

Qucerottini qəbul etmişdir. 
K.Qucerotti Roma Papası XVI Benediktin salamlarını 

dövlətimizin başçısına çatdırdı. O, Vatikanın Dövlət katibi, 
kardinal Tarçizio Bertoninin Azərbaycana səfərini və Bakıda 
katolik kilsəsinin açılış mərasimini məmnunluqla xatırlaдaraq, 
Azərbaycan prezidentinin və xanımının həmin mərasimdə 

iştirakının tədbirə xüsusi şərəf verdiyini vurğuladı.  
Azərbaycanla Vatikan arasında əlaqələrin səviyyəsindən 

məmnunluğunu bildirən prezident İlham Əliyev ölkəmizdə 
bütün dinlərin, o cümlədən katolik icması nümayəndələrinin 
sərbəst fəaliyyəti üçün hər cür şəraitin yaradıldığını vurğuladı, 
bu siyasətin bundan sonra da davam etdiriləcəyini bildirdi. 

Dövlətimizin başçısı Roma Papası XVI Benediktin salam-
larına görə minnətdarlığını bildirdi və özünün də salamlarını 
ona çatdırmağı xahiş etdi.  
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  SALYAN VƏ 

CƏLĠLABAD RAYONLARINA SƏFƏRĠ  

 
     7 sentyabr 2008-ci il 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 7-də 

Salyan rayonuna gəlmişdir. Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Cəsur 
Əliyev adına Qardili kənd orta məktəbinin yeni binasının 

açılışında iştirak etdi. 
Mərasimə toplaşanlar ölkə rəhbərini hərarətlə qarşıladılar. 
Prezident İlham Əliyev binanın rəmzi açılışını bildirən lenti 

kəsdi, məktəbin foyesində bu təhsil ocağının əvvəlki və indiki 
vəziyyətini əks etdirən fotoşəkillərə, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin fəaliyyətinə dair fotoguşəyə baxdı. Foyedə ulu öndər 

Heydər Əliyevin təhsil işçilərinin əməyinə verdiyi qiyməti 
təsdiqləyən «Mən yer üzündə müəllimdən yüksək ad tanı-

mıram» kəlamı yazılmışdı. 
Dövlət başçısına məlumat verildi ki, Qardili kənd orta 

məktəbinin müəllim və şagirdləri uzun illərdən bəri köhnə binanın 
yaratdığı problemlərdən əziyyət çəkirdilər. Qış aylarında burada 

dərs keçmək daha çox çətinlik yaradırdı. Yeni bina 220 şagird 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu il məktəbdə təhsil alacaq 161 
şagirdin təlim-tərbiyяsi ilə 21 müəllim məşğul olacaqdır. 11 sinif 
otağı, 2 emalatxana, 2 laboratoriya və 1 həkim otağından ibarət 
bina müasir istilik sistemi ilə təchiz olunmuş, transformator 
quraşdırılmışdır. Məktəbin həyəti abadlaşdırılmış, burada gözox-

şayan yaşıllıq salınmışdır. 
Azərbaycanda təhsilin inkişafında misilsiz xidmətləri olan 

Heydər Əliyev Fondu əvvəlki illərdə olduğu kimi, bu il də 
məktəbə ilk dəfə qədəm qoyacaq uşaqlara çanta, dərslik və 
digər məktəb ləvazimatı hədiyyə etmişdir. 
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Prezident İlham Əliyev birincilərin oxuyacağı sinif otağına 
baxdı, Heydər Əliyev Fondunun hədiyyələri ilə tanış oldu, 
fondun ölkəmizdə təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və 
qayğını yüksək qiymətləndirdi. 

Məlumat verildi ki, bu təhsil ocağının kitabxanasına pre-

zidentin «Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşr-
lərin həyata keçirilməsi haqqında» sərəncamına əsasən çap 
olunmuş kitablar, kimya və fizika laboratoriyalarına isə 
Heydər Əliyev Fondunun nəşr etdirdiyi əyani vəsaitlər hədiyyə 
olunmuşdur. Hərbi hazırlıq otağı da bütün lazımi tədris vəsaiti 
ilə təchiz edilmişdir. 

Dövlət başçısı kompйуter otağına, akt və idman залlarına 
da baxdı. Kompйутerlərin hamısı internetə qoşulmuşdur. 
Əmək təlimi kabinetində isə uşaqlar dərzi, xalçaçı və çəkməçi 
peşələri üzrə kurslarda da məşğul ola biləcəklər. 

Məktəblə tanışlıqdan sonra pedaqoji kollektivlə söhbət 
edən prezident İlham Əliyev dedi: «Sizi gözəl məktəbin tikil-

məsi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Çox gözəl Ģərait 
var. Əvvəlki məktəbin Ģəkillərinə də baxdım. Gördüm ki, siz 
çox çətin vəziyyətdə iĢləmisiniz. UĢaqlar da çətin vəziyyətdə 
oxuyublar. Amma indi bu məktəb ən gözəl səviyyədədir. 
Oxumaq üçün də, iĢləmək üçün də burada bütün imkanlar 
var. Mən çox Ģadam ki, bizim kənd məktəblərimiz  belə 

gözəl səviyyədədir, Ģəhər məktəblərindən heç nə ilə fərq-
lənmir. Bəlkə də onların bəzilərindən daha da üstündür. Ġndi 
əsas məsələ burada uĢaqları yaxĢı oxutmaqdır, onlara yaxĢı 
tərbiyə verməkdir ki, gələcəkdə ölkəmizin inkiĢafı üçün öz 
səylərini göstərsinlər. Sizi təbrik edirəm, uğurlar arzula-
yıram». 

Müəllimlər yaradılan şəraitə görə dövlət başçısına minnət-
darlıq etdilər. 
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OLĠMPĠYA ĠDMAN KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġI  
 
7 sentyabr 2008-ci il  
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 7-də 

Salyanda Olimpiya İdman Kompleksinin təntənəli açılış  məra-
simинdə iştirak etmişdir. 

Açılış mərasiminə toplaşan rayon ictimaiyyətinin nüma-
yəndələri, Olimpiya oyunlarının, o cümlədən Pekin Olimpia-
dasının qalibləri və mükafatçıları, məşqçilər dövlət başçısını 

sürəkli alqışlarla qarşıladılar. 
10 hektar ərazidə yerləşən və müasir tələblərə cavab verən 

idman kompleksində 2 min tamaşaçı yeri olan futbol stadionu, 264 
yerlik mini futbol meydançası, tennis kortu, basketbol, voleybol 
meydançaları, üzgüçülük hovuzu, boks, güləş və əl oyunları sa-
lonları vardır. Kompleksdə yüngül atletika, akrobatika və bədii 

gimnastika ilə də məşğul olmaq üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 
Ərazidəki üçmərtəbəli beşulduzlu mehmanxanada bar, 

restoran, inzibati mərkəz və böyük konfrans salonu yerləşir. 
Kompleksin ətrafında kotteclər  tikilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi, 
idman kompleksi, mehmanxana, yeməkxana və kotteclərə 

baxdı. Dövlət başçısı futbol meydançası, üzgüçülük hovuzu, 
boks, güləş meydançaları, əl oyunları zalları ilə tanış oldu, 
görülən işləri yüksək qiymətləndirdi. 

Olimpiya İdman Kompleksində ümummilli lider Heydər 
Əliyevə həsr olunmuş guşə də vardır. Burada ulu öndərin və 
prezident İlham Əliyevin idmana göstərdikləri diqqət və qay-

ğını, eləcə də Azərbaycanın idman həyatına dair yenilikləri, 
son illər idmançılarımızın qazandıqları uğurları əks etdirən 
fotoşəkillər toplanmışdır. 

Sonra Olimpiya İdman Kompleksinin təntənəli açılışı oldu. 
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Azərbaycanın Dövlət himni səsləndi. 
Prezident İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi. 
    

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi 
 

Əziz salyanlılar! 
Əziz dostlar! 
Əziz idmançılar! 
Bu gün Salyan rayonunun həyatında çox əlamətdar 

bir gündür. Salyanda gözəl Olimpiya Ġdman Kompleksi 

istismara verilir. Mən bu münasibətlə sizin hamınızı ürəkdən 
təbrik edirəm. 

Mən xatırlayıram, iki il bundan əvvəl Salyanda olarkən 
kompleksin tikintisi ilə tanıĢ olmuĢdum və o vaxt demiĢdim 
ki, bu gözəl idman qurğusu dünyanın ən yüksək standart-
larına cavab verməlidir. Bu gün kompleksin bütün ele-

mentləri ilə tanıĢ olarkən bir daha gördüm ki, doğrudan da 
bu belədir. Burada idmanla məĢğul olmaq üçün çox gözəl 
imkanlar var, ən müasir Ģərait, dörd açıq meydança, böyük 
stadion, idman zalı, hovuz, digər zallar var. Yəni bu 
kompleksdə həm beynəlxalq yarıĢların keçirilməsi mümkün-

dür, həm də yerli idmançıların məĢqləri üçün, təlim-məĢq 
toplanıĢlarının keçirilməsi üçün bütün Ģərait vardır. 

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda olimpiya idman kom-
plekslərinin tikintisi çox geniĢ vüsət alıbdır. 

Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində belə gözəl idman obyekt-
ləri tikilir. Son illər ərzində 13 idman kompleksi istismara 

verilmiĢdir. Salyan idman kompleksi 14-cüdür və növbəti 
illərdə 20-dən çox olimpiya kompleksi tikiləcəkdir. Bu 
sadəcə olaraq, idman infrastrukturu deyil, eyni zamanda, 
turizmin inkiĢafı üçün, rayonların inkiĢafı üçün gözəl Ģərait 
yaradır. Burada gözəl mehmanxana və digər qurğular tiki-
libdir. Yəni bir sözlə, burada idmanla məĢğul olmaq üçün, 

peĢəkar idmançılar üçün və eyni zamanda, Salyan rayonu-
nun sakinləri üçün hər cür Ģərait vardır. Mən çox istəyirəm 



 126 

ki, Azərbaycanda istismara verilmiĢ bütün yeni idman qur-
ğularında daimi proses getsin, yəni uĢaqlar, gənclər burada 
idman bölmələrində məĢq eləsinlər, öz fiziki hazırlıqlarını 
daha da yüksək səviyyəyə qaldırsınlar. 

Azərbaycanda idman çox böyük addımlarla inkiĢaf edir. 

Azərbaycan idman ölkəsidir, idman dövlətidir. Bizim bey-
nəlxalq yarıĢlarda gözəl nəticələrimiz var, idmanın kütləviliyi 
geniĢ hal alır və biz bu məsələyə də çox böyük diqqət 
göstərməliyik. Ġdmanın kütləviliyi insanlarda idmana daha 
da böyük marağın yaranmasına gətirib çıxaracaq, uĢaqlar 
daha da sağlam olacaqlar. Fiziki cəhətdən sağlam olan insan 

mənəvi cəhətdən də sağlam olur. Beləliklə, Azərbaycanda 
gənc nəsil – uĢaqlar, gənclər fiziki cəhətdən daha da güclü 
olacaqlar. 

Əlbəttə, idmanın kütləviliyi hər bir ölkənin inkiĢafının 
əlamətidir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə bu daha da geniĢ xarakter 

alır. Azərbaycan da bu yolu seçibdir. Bütün istiqamətлярdə 
atılan addımlar, görülən tədbirlər ölkəmizin hərtərəfli in-
kiĢafı üçün Ģərait yaradır. Biz çox yüksək sürətlə inkiĢaf 
edirik. Sosial məsələlərin həlli – idman da bu istiqamətdə 
çox vacib bir amildir – əlbəttə, böyük əhəmiyyət daĢıyır. 
Ġdmanın kütləviliyini daha da böyük dərəcədə təmin etmək 

üçün, əlbəttə ki, bizim idman qələbələrimiz də olmalıdır və 
çox Ģadam ki, bu var. Ġdmançılarımız son illər ərzində müx-
təlif beynəlxalq yarıĢlarda böyük nailiyyətlər, uğurlar qazan-
mıĢlar. Bu gün bizimlə bərabər burada Pekin Olimpiya 
oyunlarının qalibləri də iĢtirak edirlər. Həm Pekin, həm 
Sidney, həm Afina, həm də Barselona Olimpiya oyunlarında 

Azərbaycanı təmsil edən, bizim idman Ģöhrətimizi yüksək-
lərə qaldıran insanlar, Azərbaycanın Dövlət bayrağını yük-
səklərə qaldıran idmançılarımız buradadırlar. Onların uğur-
lu çıxıĢları, o cümlədən Pekin Olimpiya oyunlarında böyük 
qələbə qazanmaları, əlbəttə ki, bizim hamımızı ruhlandırır 
və ilk növbədə, uĢaqları idmanla məĢğul olmağa daha da 

çox sövq edir. Mən əminəm ki, onların nümunəsi, qələbələri 
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bütün gənc idmançılar üçün bir örnəkdir. Mən Ģübhə etmi-
rəm ki, bu böyük qələbədən sonra idman bölmələrinə 
uĢaqların axını daha da sürətli olacaqdır. Biz bunu müĢahidə 
edirik. Biz görürdük ki, əvvəlki Olimpiya oyunlarından 
sonra, qazanılmıĢ qələbələr nəticəsində idman bölmələrinə 

uĢaqların axını daha da sürətli olur. Ġndi idmanla məĢğul 
olmaq üçün, demək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrin-
də gözəl Ģərait var. Bax, bu olimpiya kompleksinin 
timsalında biz bunu görürük. Biz görürük ki, bizim çox güclü 
idman infrastrukturumuz yaradılır. 

Bu Olimpiya Ġdman Kompleksində istənilən beynəlxalq 

yarıĢları da keçirmək mümkündür. Yəni indi Azərbaycanın 
bütün imkanları var ki, biz ən mötəbər beynəlxalq yarıĢları 
ölkəmizdə keçirək. Biz bunu edirik. Artıq dünya, Avropa 
çempionatları Azərbaycanda keçirilir və gələcəkdə belə 
imkanlar daha da geniĢ olacaqdır. Yəni bir sözlə, bu olim-
piya idman komplekslərinin tikilməsi çox əlamətdar bir 

hadisədir və bir neçə məqsədi güdür: idmanın kütləviliyini 
təmin etməйи, müasir idman və turizm infrastrukturunun 
yaradılmasıны, təlim-məĢq toplanıĢlarının keçirilməsini. Eyni 
zamanda, mən istərdim ki, Salyan rayonunun sakinləri də 
bu idman kompleksinin imkanlarından səmərəli istifadə 
etsinlər, burada idmanla məĢğul olsunlar və öz sağlamlıq-

larını daha da möhkəmləndirsinlər. 
Deyə bilərəm ki, bütünlükdə son illər ərzində bu 

istiqamətdə görülən iĢlər məni çox sevindirir. Bizim gələcək 
fəaliyyət üçün də konkret planlarımız, proqramlarımız var. 
Bütövlükdə Salyanın inkiĢafına böyük diqqət göstərilir. 
Rayonun iqtisadi, sənaye potensialı artır, yeni müəssisələr 

yaradılır. Mənə verilən məlumata görə, son dörd il ərzində 
rayonda 10 mindən çox yeni iĢ yeri açılmıĢdır. Beləliklə, 
insanlar daha da yaxĢı yaĢamağa baĢlamıĢlar. 

Salyanda sosial məsələlərin həlli sürətlə gedir. Mən bu 
gün səhər kənd məktəbinin açılıĢında iĢtirak eтdim və 
gördüm ki, мяктяб çox yüksək səviyyədə tikilibdir. Bu da 
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Dövlət Proqramının tərkib hissəsidir. Azərbaycanın bütün 
bölgələrində yeni məktəblər tikilir. Son dörd il ərzində 1400 
yeni məktəb tikilmiĢdir və bu proses sürətlə davam etdirilir. 
Mənə verilən məlumata görə, indi Salyanda bütün məktəb-
lərdə kompйуter sinifləri yaradılmıĢdır. Biz kompйуterləĢmə 

proqramını, demək olar ki, çox uğurla baĢa çatdırırıq. Bu, 
bir tərəfdən, onu göstərir ki, dövlət siyasəti çox məqsəd-
yönlüdür, digər tərəfdən, biz onun nəticəsini təhsilin keyfiy-
yətinin artmasında görürük. Bu məsələlər bir-biri ilə сых 
bağlıdır. Güclü sosial infrastruktur eyni zamanda, tərəqqiyə, 
inkiĢafa gətirir. 

Salyanda son illər ərzində 12 yeni məktəb tikilmiĢdir. Bir 
neçə məktəbdə əsaslı təmir iĢləri aparılmıĢdır və tikilməkdə 
olan məktəblər də var. Əlbəttə ki, gələcəkdə bu siyasət 
davam etdiriləcəkdir. Azərbaycanda bir dənə də yararsız, 
yaxud da qəza vəziyyətində məktəb olmamalıdır, olmaya-
caqdır. Dörd ildə 1400 məktəbin tikilməsi bunun əyani sübu-

tudur. Mən əminəm ki, növbəti 3-4 il ərzində Azərbaycanda 
bütün məktəb infrastrukturu dünyanın ən yüksək standart-
larına cavab verəcəkdir. 

Salyan rayonunda sosial məsələlərin həlli üçün baĢqa 
tədbirlər də görülür. Mən xatırlayıram, keçən dəfə Salyanda 
olanda rayon xəstəxanası ilə tanıĢ oldum və gördüm ki, 

vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyildir. Xəstəxana, demək 
olar ki, yararsız vəziyyətə düĢmüĢdü. Bu gün mənə məlumat 
veriblər ki, artıq əsaslı təmir iĢləri tam baĢa çatıb və ən 
yüksək dünya səviyyəsindədir. Mən bu gün o xəstəxana ilə 
tanıĢ olacağam. Bax, budur Azərbaycanın reallıqları. Azər-
baycan vətəndaĢları yaxĢı Ģəraitdə yaĢamalıdırlar, uĢaqlar 

yaxĢı məktəblərdə oxumalıdırlar, yaxĢı tibbi xidmət göstəril-
məlidir, infrastruktur yaradılmalıdır, yeni iĢ yerləri açılma-
lıdır. Azərbaycanın iqtisadiyyatı çoxĢaxəli olmalıdır və biz 
bu məqsədlərə çatırıq. 

Bu gün Bakıdan gələrkən paytaxtı Salyanla birləĢdirən 
yolun tikintisinə də nəzər saldım. Bu yol ən müasir səviy-
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yədədir, Azərbaycan–Ġran sərhədinə qədər gedəcəkdir. Bu, 
insanlara rahatlıq gətirəcəkdir. Yol olan yerdə inkiĢaf da 
olur. Beləliklə, Azərbaycanın inkiĢafı uzunmüddətli, daya-
nıqlı olacaqdır və Azərbaycan xalqına böyük uğurlar 
gətirəcəkdir. 

Mən bir daha demək istəyirəm ki, biz iqtisadi islahatlar 
aparmaqla ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafına nail ola bilmiĢik. 
Biz bu gün kənd təsərrüfatına böyük diqqət göstəririk və 
kənd təsərrüfatı istehsalı ildən-ilə artır. Bu günlərdə Bakıda 
Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların sərgisi keçirilirdi. 
Mən sərgi ilə tanıĢ oldum. Bilirdim və bir daha gördüm ki, 

demək olar, ərzaq məhsullarının böyük əksəriyyəti ilə özü-

müzü təmin edirik. Əvvəllər biz daha çox idxaldan asılı idik. 
Azərbaycanda strateji xarakter daĢıyan bir çox ərzaq məh-
sulları xaricdən gətirilirdi. Biz indi özümüzü kənd təsərrüfatı 
məhsulları ilə 90–95 faiz səviyyəsində təmin etməyə nail ola 
bilmiĢik. Cəmi 4-5 il ərzində buna nəyin hesabına nail ola 

bilmiĢik?! Məqsədyönlü iqtisadi islahatlar, sahibkarlığın dəs-
təklənməsi, fermerlərə güzəĢtli kreditlərin verilməsi, ölkəmiz-
də liberallaĢma siyasətinin aparılması, sahibkarlara dövlət 
tərəfindən həm maddi, həm də mənəvi, siyasi dəstəyin 
verilməsi, «Aqrolizinq» Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması, 
gübrənin, yanacağın fermerlərə güzəĢtli Ģərtlərlə verilməsi 

sayəsində. Azərbaycanda fermerlərə hər il 100 milyon dollar 
həcmində güzəĢtli kreditlər verilir. Bax, budur dövlət tə-

rəfindən görülən əsas iĢlər. Əlbəttə ki, bununla bərabər, 
elektrik xətləri, yollar çəkilir və digər infrastruktur obyekt-
ləri yaradılır. Bu, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun in-
kiĢafına böyük təkan vermiĢdir. Əgər Azərbaycan uzun illər, 

əsrlər boyu neft ölkəsi kimi tanınırdısa, XXI əsrdə özünü 
müasir, inkiĢaf etmiĢ ölkə kimi tanıtdıracaqdır. Bunu 
deməyə əsas var. Son illər ərzində aparılan çox ciddi iqtisadi 
islahatlar öz bəhrəsini verməkdədir. 

Mən Ģübhə etmirəm ki, ölkəmizin gələcək inkiĢafı da 
uğurlu olacaqdır və hər bir rayonda abadlıq iĢləri aparıla-
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caq, sosial infrastrukturun yaradılması və müasirləĢdirilməsi 
üçün, insanların rahat yaĢaması üçün lazımi tədbirlər görü-

ləcəkdir. 
Mən çox Ģadam ki, Salyan rayonunun iqtisadi göstəri-

ciləri də çox yaxĢıdır. Burada istehsal olunan məhsulların 

ümumi həcmi artır, yeni iĢ yerləri açılır. Rayonun infrastruk-
turunun möhkəmləndirilməsi üçün Azərbaycan dövləti bun-
dan sonra da səy göstərəcəkdir. Gələn ilin əvvəlində qəbul 
ediləcək regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına dair növbəti 
Dövlət Proqramında bütün rayonların problemləri öz əksini 
tapacaqdır. O cümlədən, Salyan rayonunun növbəti beĢ il 

ərzində uğurlu inkiĢafı üçün nəzərdə tutulan əməli-praktikи 
tədbirlər orada göstəriləcəkdir. 

Əziz salyanlılar! 
Əziz dostlar! 
Əziz idmançılar! 
Bu gözəl Olimpiya Ġdman Kompleksinin açılıĢı müna-

sibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, 
uğurlar arzulayıram. 
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RAYON  XƏSTƏXANASININ ƏSASLI 

TƏMИRDƏN SONRA AÇILIġI  
 

Sentyabrın 7-də Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının 

əsaslı təmirdən sonra açılışı olmuşdur. 
Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə iştirak edən Azər-

baycan prezidenti İlham Əliyevi xəstəxananın işçiləri səmimiy-
yətlə qarşıladılar. 

Ötən əsrin 70-ci illərində ulu öndər Heydər Əliyevin 
göstərişi ilə tikilmiş xəstəxananın əsaslı təmiri üçün prezident 

İlham Əliyev 2006-cı ilin avqustunda Salyana səfəri zamanı 
tapşırıq vermişdi. 13 hektar ərazidə yerləşən və beş korpusdan 
ibarət olan mərkəzi xəstəxana müayinə və müalicə üçün ən 
müasir avadanlıq və tibbi ləvazimatla təmin olunmuşdur. Tə-

cili yardım şöbəsinə xüsusi avtomobillər verilmişdir. 
Beşmərtəbəli əsas korpusun foyesində prezident İlham 

Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,  Milлi Məcli-
sin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın səhiyyənin inkişafına 
göstərdikləri qayğını əks etdirən fotoşəkillər diqqəti cəlb edir. 
Bu korpusda diaqnostika, poliklinika, oftalmologiya, terapiya 
şöbələri və palatalar da daxil olmaqla, 230 otaq vardır. 

Reanimasiya bölməsinin də yerləşdiyi cərrahiyyə korpu-
sunda ən çətin əməliyyatların aparılması üçün bütün şərait 
yaradılmışdır. 

Dövlət başçısı intensiv terapiya bölməsinə, əməliyyat 
blokuna, palatalara baxdı, buradakı şəraitlə tanış oldu. 

Son illər ölkəmizdə səhiyyənin inkişafı ilə bağlı görülən 

işlərdən danışan respublika prezidenti İlham Əliyev bu sahəyə 
xüsusi diqqət yetirdiyini, bölgələrdə ən müasir xəstəxanaların 
açıldığını bildirdi, əhaliyə yüksək səviyyədə tibbi xidmət 
göstərilməsi ilə bağlı tövsiyələrini verdi. 

Dövlət başçısı xəstəxananın kollektivi ilə xatirə şəkli 
çəkdirdi, tibb işçilərini təbrik etdi, onlara uğurlar arzuladı.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

CƏLĠLABAD RAYONUNA GƏLMĠġDĠR  

 
    7 sentyabr 2008-ci il 

 
Sentyabrın 7-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 

Cəlilabad rayonuna gəlmişdir.  

Dövlət başçısı əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin 
Cəlilabad şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət 
edərək, юнцня gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyev abidənin ətrafındakı parkda apa-
rılmış abadlıq işləri ilə tanış oldu.  

Tamamilə yenidən qurulmuş və şəhər sakinlərinin sevimli 

istirahət guşələrindən birinə çevrilmiş parkda yaşıllıq salınmış,  
чохлу bəzək və gül kolları, ağac əkilmiş, fəvvarə quraş-

dırılmışdır. 
Parkın yaxınlığında müasir üslubda mədəniyyət evi 

tikilmişdir. 
 

Ulu öndər Heydər Əliyev Muzeyinin açılıĢı   
 

Sentyabrın 7-də Cəlilabad şəhərində Heydər Əliyev 
Muzeyinin açılışı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi 
və muzeylə tanış oldu.  

İkimərtəbəli, müasir memarlıq üslubunda tikilmiş bina-
nın birinci mərtəbəsində eksponatlar 4 bölmədə yerləşdiril-
mişdir. Birinci bölmədə ümummilli lider Heydər Əliyevin 
həyatının uşaqlıq və gənclik illərinə, sovet dövründəki fəaliy-

yətinə dair fotoşəkillər nümayiş etdirilir. İkinci bölmədə 
dünyanın görkəmli şəxsiyyətlərinin ulu öndər barədə kəlamları 
ilə tanış olmaq mümkündür. Digər bölmələrdə isə ümummilli 
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liderin Azərbaycan xalqı qarşısında tarixi xidmətlərini, ötən 
əsrin 70–80-ci illərində və ölkəmizin müstəqilliyi dövründə 
Cəlilabada səfərlərini əks etdirən fotoşəkillər toplanmışdır. 

Muzeyin ikinci mərtəbəsində kompйуter və inzibati otaq-
lar, arxiv yerləşir. 

Prezident İlham Əliyev muzeyin Xatirə kitabına ürək 
sözlərini yazdı.  

 
          Heydər Əliyev seyrяngahı ilə tanıĢlıq  
 
Prezident İlham Əliyev sentyabrın 7-də Cəlilabad 

şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev seyrəngahı ilə tanış 
olmuşdur.  

Beş hektar sahədə yerləşən seyrəngahda süni göl, fəvvarə, 
pilləli şəlalə yaradılmışdır, uşaq-əyləncə mərkəzi və beş isti-
rahət kotteci  vardır. Burada üçmərtəbəli hotel, kafe, çayxana, 

yeməkxana fəaliyyət göstərir. Bu obyektlərdə 40 nəfər işlə 
təmin olunmuşdur. 

Dövlət başçısı seyrəngahda şəhər ictimaiyyətinin nüma-
yəndələri ilə görüşdü.  

M i r a ğ a   S a l m a n o v (sakin): Cənab Prezident, Sizin 

keçən gəliĢinizdən ötən bir ildə Cəlilabad simasını o qədər 
dəyiĢib ki, tanınmaz olubdur. Bunların hamısını bizə Siz 
bəxĢ etmisiniz. Sizin sayənizdə bunlara nail olmuĢuq.  

Cəlilabadda quruculuq iĢləri göz qabağındadır. Sizin 
keçənilki tapĢırığınıza əsasən Yardımlı–Cəlilabad yolu çə-

kilibdir. Bu yolun üstündə 60 kənd var. Cənab Prezident, 

keçmiĢdən belə bir adət var, deyirlər ki, yol çəkənin atasına 
rəhmət! Allah Sizin atanıza qəni-qəni rəhmət eləsin. 1998-ci 
ildə mənə ulu öndərlə görüĢmək nəsib olmuĢdur. Bu gün də 
Sizin o nurlu simanızı görürəm. Vallah, mən səmimi ada-
mam, hamı baĢa düĢür, həmin nur sizin üzünüzdən yağır. 
Allah Sizi uca etsin, bədnəzərdən qorusun.  

Cənab Prezident, çox sağ olun, bütün cəlilabadlılar Sizə 
minnətdarlıq edir ki, indi biz həkim müayinəsindən keçməyə 
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yüz kilometrlərlə yol ölçüb Bakıya yox, Lənkərana gedirik. 
Amma Sizin sayənizdə xəstəxana yaradılıb, biz daha heç 
Lənkərana da getməyəcək, elə Cəlilabadda müayinə olu-
nacağıq.  

Cənab Prezident, bu gün Cəlilabadda gedən iĢləri say-

maqla qurtarmaq olmaz. Heydər Əliyev Fondunun təĢəb-
büsü ilə tikilən məktəblərimiz var. Bu seyrəngahı bizə Siz 
bəxĢ etmisiniz. Vaxtilə bura zibillik idi. Siz özünüz də gör-
müĢdünüz. Deyirəm ki, Allah bizə bir 20 il də ömür versin, 
Sizin bu yaratdığınız cənnətdə biz də yaĢayaq.  

Ġ l h a m   Ə l i y e v: Sağ olun. Bu inkiĢafı görəndə mən də 

çox sevinirəm. Yadımdadır ki, keçən il mən burada olarkən 
iĢlər hələ tam baĢa çatmamıĢdı, yarımçıq idi. Amma görü-

nürdü ki, gözəl bir seyrəngah olacaqdır. Son bir il ərzində 
burada çox güclü iĢlər görülüb. Siz burada yaĢayırsınız, 
görürsünüz, hiss edirsiniz. Mən də vaxtaĢırı gəlirəm və görü-

rəm,  yeni-yeni yollar salınır, iĢıq dirəkləri qoyulur, binaların 

xarici görkəmi dəyiĢir. Gözəl park – Heydər parkı, Heydər 
Əliyev Muzeyi, bir neçə məktəb tikilib, biz açılıĢını qeyd 
elədik. Bu da çox vacibdir. Azərbaycanın gələcək inkiĢafı 
üçün mütləq bilikli vətəndaĢlar olmalıdır. UĢaqlar yaxĢı 
Ģəraitdə oxumalıdırlar. Müəllimlər üçün də yaxĢı Ģərait 
yaradılmalıdır. Ġndi olimpiya kompleksi tikilir, yəqin ki, 

gələn il onun da açılıĢında iĢtirak edəcəyəm. 
Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi tikilir. Əvvəllər biz hər bir 

bölgədə, hər bir regionda diaqnostika mərkəzinin tikintisinə 
nail olmuĢduq, amma indi bütün rayonlarda yaradılır. Ən 
yüksək tibbi xidmət göstəriləcəkdir, yəni bu, insanların 
rahatlığı üçündür. Bütün bu qoyulan investisiyalar – olim-

piya kompleksi, məktəblər, xəstəxana – bunlar hamısı kom-
mersiya xarakteri daĢımır, sadəcə olaraq, insanların daha da 
yaxĢı yaĢaması üçündür. Cəlilabad–Yardımlı yolunun tikin-
tisinə də baĢlamıĢıq. O vaxt mənə müraciət olunmuĢdu ki, 
belə bir layihə var və bu yola böyük ehtiyac var. Yol tikilib 
qurtarandan sonra əminəm ki, kəndlərdə yaĢayan insanların 
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həyat səviyyəsi xeyli dərəcədə yaxĢılaĢacaq, mərkəzi yollarla 
əlaqə yaxĢılaĢacaqdır. Bu kəndlərə daha da çox insanlar 
gedib iĢ görəcəklər. Müxtəlif biznes imkanları yaranacaqdır. 

Yəni bütün bunlar ona görə edilir ki, insanlar daha da 
yaxĢı yaĢasınlar. Cəlilabadda həm sənaye potensialı inkiĢaf 

edir – mənə verilən məlumata görə, son dörd ildə sənaye 
istehsalı, ümumi daxili məhsul iki dəfədən çox artıb, bu, 
böyük nəticə, böyük nailiyyətdir – həm də burada iĢlər 
böyük zövqlə, səliqə ilə aparılır. Biz görürük ki, bu parklar, 
burada əkilən ağaclar necə gözəldir. Bu, xüsusi diqqət tələb 
edir və mən çox Ģadam ki, burada yerli rəhbərlik də çox fəal 

iĢləyir. Əslində bizim uğurumuzun səbəbi bundadır. Biz 
düzgün qərarlar qəbul edirik, vəsait ayırırıq, büdcə xərcləri 
ildən-ilə artır. Yerlərdə bütün fəallar, bütün vəzifəli Ģəxslər, 
ictimaiyyət – hərə öz yerində gərək səmərəli iĢləsin ki, inkiĢaf 
daha da sürətlə getsin. 

Mən çox Ģadam ki, Cəlilabadın simasında biz Azər-

baycanda son illər ərzində gedən iĢlərin nəticələrini görürük. 
Siz də bunu görürsünüz. Siz burada yaĢayırsınız, bəlkə də bu 
yaxĢı dəyiĢikliklərə tez öyrəĢirsiniz, bu da çox yaxĢıdır. 
Amma mən, misal üçün, keçən il gəlmiĢdim, ondan əvvəl 
2005-ci ildə gəlmiĢdim və hər dəfə gələndə bu dəyiĢiklikləri 
görürəm və sizinlə bərabər mən də  sevinirəm. 

M i r a ğ a   S a l m a n o v: Hamımız gördük ki, çətin 
vəziyyətlərdə necə təmkinli qərarlar qəbul etdiniz. Xalq 
bunu görür, hamı duyur, hamı danıĢır.  

Ġ l h a m   Ə l i y e v: Biz ölkəmizi qorumalıyıq, Azər-
baycanın müstəqilliyini qorumalıyıq, möhkəmləndirməliyik, 
ölkəmizin milli maraqlarının təmin olunması üçün nə lazım-

dırsa, onu da edəcəyik və edirik. Hər bir atılan addım istər 
daxildə, istərsə də bölgədə Azərbaycanı gücləndirir. Bizim 
bölgədə mövqelərimiz böyük dərəcədə möhkəmlənibdir. 

Son illər, aylar ərzində bölgədə Azərbaycanın nüfuzu, 
Azərbaycanın çəkisi, regionda aparıcı ölkə kimi dünya bir-
liyinə özünü təqdim etməsi – bütün bunlar reallıqlardır. Bü-
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tün dünya bunu görür, bunu dərk edir, dəstəkləyir. Azərbay-
can bölgədə sabitləĢdirici rol oynayır və bu rol getdikcə artır. 
Bizim hamımızın məqsədi ondan ibarət olmalıdır ki, 
ölkəmizin maraqlarını müdafiə edək, ölkəmizi bütün bəlalar-
dan qoruyaq, sabitliyi, inkiĢafı davam etdirək. Azərbaycan 

xalqı sülh, əmin-amanlıq, təhlükəsizlik və rifah içərisində 
yaĢamalıdır. Bunu etmək üçün bizim bütün imkanlarımız 
var: ölkədə qəbul edilmiĢ proqramlar, artan maddi imkan-
larımız, uğurlu neft strategiyamız, sosial məsələlərin həlli. 
Hansı istiqamətə baxsaq görərik ki, inkiĢaf var. Ġqtisadi 
inkiĢaf baxımından dünyada ikinci belə bir ölkə yoxdur ki, 

son dörd il ərzində iqtisadi artım bu qədər sürətlə getsin. 
Yəni biz dünya miqyasında bir nömrəli ölkəyik.  

Sosial məsələlərin həlli baxımından təkcə Cəlilabad ra-
yonunda deyil, bütün baĢqa rayonlarda da məktəblər, xəs-
təxanalar, yollar, yeni fabriklər, zavodlar tikilir. Bölgələr 
inkiĢaf edir, yeni iĢ yerləri açılır. Son beĢ il ərzində 700 

mindən çox yeni iĢ yeri açılmıĢdır. Bu, böyük bir nailiy-
yətdir. Hər bir iĢ yeri insanlara daha da yaxĢı Ģərait yaradır, 
onları daha da yaxĢı əməkhaqqı ilə təmin edir, daxili istehsal 
artır.  

 Azərbaycan indi özünü ən zəruri əksər ərzaq məhsulları 
ilə 85–95 faiz səviyyəsində təmin edir. Heç vaxt belə 

olmamıĢdır. 
Burada ağsaqqallar, təcrübəli insanlar var, bilirlər, vax-

tilə Sovet Ġttifaqında hər bir respublika üzrə xüsusi iqtisadi 
planlar var idi. Məsələn, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı əsa-
sən üzümçülük, pambıqçılıq istiqamətində inkiĢaf edirdi. BaĢ-

qa respublikalardan isə ət, yağ, digər ərzaq məhsulları 

gətirilirdi. Ġndi biz özümüzü təmin edirik – Ģəkərlə 100 faiz, 
bitki yağları ilə 100 faiz, kərə yağı, süd, ət, yumurta, meyvə-

tərəvəzlə дя, Azərbaycanda istehsal olunan məhsullarла təmin 
олунуруг. Təkcə taxıl istehsalında biz hələ ki, xarici 
idxaldan asılıyıq. Ancaq son qərarlar, kənd təsərrüfatının 
inkiĢafına dair atılmıĢ addımlar bu istiqamətdə də böyük 



 137 

irəliləyiĢə gətirib çıxaracaqdır. Biz indi elə etməliyik ki, taxıl 
istehsalı tam Ģəkildə Azərbaycanı təmin etsin. Beləliklə, 
Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi həll olunur.  

Enerji təhlükəsizliyini təmin etmiĢik, indi baĢqa ölkələrə 
enerji daĢıyıcıları ixrac edirik. Nəqliyyat təhlükəsizliyini 

təmin etmiĢik. QonĢu ölkələrlə bizim nəqliyyat əlaqələrimiz 
güclənibdir. Ġndi Bakı–Astara avtomobil yolu tikilir, bir 
hissəsi tikilibdir. Dəmir yolu, hava nəqliyyatı və ərzaq təhlü-

kəsizliyi – bax, bu üç əsas məsələ indi, demək olar ki, bütün 
ölkələri narahat edir. Dünyada enerji daĢıyıcılarının, ərzaq 
məhsullarının qiyməti artır. Əgər biz idxaldan asılı olsaq, 

Azərbaycanda da qiymətlər artacaqdır. Bizdə də bu var – 
inflyasiya, qiymət artımı var. Amma elə etməliyik ki, daxildə 
istehsal olunan məhsullar qiymətin aĢağı salınmasına gətirib 
çıxarsın. Əlbəttə ki, bütün bu nəticələrə çatmaq üçün 
ölkəmizdə sabitlik, əmin-amanlıq davam etməlidir.  

Azərbaycan öz əməyi ilə bütün bu uğurları əldə edibdir. 

Əminəm ki, gələcək illər üçün nəyi nəzərdə tutmuĢuqsa, onu 
da edəcəyik. 

L y u b o v   D a n i l o v a (sakin): Çox hörmətli cənab 
Prezident, axır ki, mən vaxtilə Sizin atanıza dediyim kimi, ən 
səmimi, xoĢ sözlərimi indi də Sizə ünvanlamaq imkanı əldə 
etdim. Bu gün biz Sizi bərəkətli Cəlilabad torpağında salam-

lamağımıza çox Ģadıq. Axı Siz ümummilli liderin davamçısı-

sınız, elə böyük insanın, əsrin insanının iĢlərini davam 
etdirirsiniz. Biz Sizin ailənizi sevirik. Sizin ünvanınıza çox 
xoĢ sözlər söyləmək olar. Heydər Əliyev bizim rayonda tez-
tez oluб. Bəlkə də mən eqoist adamam, əlbəttə, o, baĢqa 
rayonları da sevirdi, lakin hələ uĢaq vaxtımdan yadımdadır 

ki, o bizim rayonu çox sevirdi. HəmiĢə deyirdi ki, nə üçün 
Cəlilabadda üzüm yoxdur, nə üçün Cəlilabadda, Privolnoye 
kəndində gül-çiçək, ağaclar yoxdur? Bu gün biz hiss edirik 
ki, Siz də rayonumuza çox böyük qayğı göstərirsiniz. Ona 
görə də rayonumuz vaxtilə Heydər Əliyevin sayəsində 
olduğu kimi, indi də Sizin sayənizdə tərəqqi edir. Bu gün 
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bizim hamımızın sevimlisi, ölkəmizin birinci xanımı Meh-
riban xanım haqqında söz deməmək olmaz. O Sizin bütün 
qərarlarınızı həyata keçirmək üçün çox iĢ görür. Ġdmana 
xüsusi diqqət yetirilir.  

Bizим иъмамыз artıq 200 ildən çoxdur ki, bu gözəl, xe-

yirxah diyarda yaĢayır. Heç vaxt din, dil, təhsil və mə-

dəniyyətlə bağlı problemlərlə üzləĢməmiĢik. Biz hamımız bir 
beynəlmiləl ailədə yaĢayırıq. Bu fikri belə bir fakt da 
təsdiqləyir ki, bu gün mənim rəhbərlik etdiyim «Ruçeyok» 
rus folklor ansamblı 1987-ci ildən bəri respublikada keçi-
rilən bütün tədbirlərdə iĢtirak edir. Bir haĢiyə çıxmaq is-

təyirəm: mən Heydər Əliyevi çox sevirdim, ömrümün axırına 
qədər də onu unutmayacağam. Mən ona həmiĢə deyirdim: 
Heydər Əliyeviç, mənim atam yoxdur, Siz mənə ata əvəzi 
olmusunuz. Heydər Əliyeviçin andiçmə mərasimi münasibə-

tilə qoĢduğumuz çastuĢka bütün dünyaya yayılmıĢdı, çünki 
bir çox ölkənin telekanalları bu hadisəni lentə çəkmiĢdi. 

Hörmətli Ġlham Heydər oğlu, mən Sizin üçün də bir çastuĢka 
hazırlamıĢam.  

Çox sağ olun ki, Siz ümummilli liderin iĢini davam 
etdirirsiniz. Siz həmiĢə xalqın yanındasınız. Sizin həmiĢə 
beləcə cavan, əzmkar olmağınızı arzu edirik. Qoy bizim 
çiçəklənən doğma Azərbaycan bundan sonra da tərəqqi 

etsin, qoy bütün dünyada Heydər Əliyevi tanıdıqları kimi, 
bu diyarı da tanısınlar. Heydər Əliyev bizim hamımız üçün 
yeni yol açmıĢdır. Onun sayəsində ölkəmizdə sülh və əmin-
amanlıq bərqərar olmuĢdur. Respublikamız onun sayəsində 
dünya səhnəsinə çıxmıĢ, bütün beynəlxalq təĢkilatların tam-
hüqуqlu üzvü olmuĢdur. Ġlham Heydər oğlu, Sizə, ailənizə, 

uĢaqlarınıza xoĢbəxtlik diləyirik. Qoy ailənizdə həmiĢə 
firavanlıq olsun, Siz də həmiĢə ailənizin üstündə olun.  

Ġ l h a m   Ə l i y e v: Sağ olun, bu səmimi sözlərinizə görə 
təĢəkkür edirəm. Doğrudur, Heydər Əliyev Cəlilabadı 
həmiĢə çox sevirdi. Siz düz dediniz ki, Heydər Əliyev dəfə-

lərlə burada olmuĢdur. Demək olar ki, hər il buraya gəlirdi. 
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ХХ ясрин 70-ci illərинdə sizin rayon tərəqqi edirdi. Burada 
baĢqa rayonlardan daha çox üzüm istehsal olunurdu. 
Rayonda çoxsaylı sosial obyektlər tikilmiĢdi. Heydər Əliyev 
Azərbaycandan gedəndən sonra nə oldu – tənəzzül baĢlandı, 
hər Ģey dağıldı. Ölkəmiz müstəqillik əldə edəndən sonrakı ilk 

illərdə onun inkiĢaf perspektivi yox idi, müstəqilliyi itirmək 
təhlükəsi yaranmıĢdı. Təxminən  кечян ясрин 80-ci illəriнин  
ortalarından 1993-cü ilə qədər, sözün tam mənasında, 
Azərbaycanda ən ağır dövr idi. 1993-cü ildə Heydər Əliyev 
hakimiyyətə qayıdandan sonra isə dirçəliĢ prosesi baĢlandı. 
Bu gün Azərbaycan ən dinamik inkiĢaf edən ölkədir. Bizdə 

bütün xalqlar bir ailə kimi yaĢayır. Bizdə milli, dini və dil 
mənsubiyyətinə görə heç bir ayrı-seçkilik yoxdur və bu 
həmiĢə belə olacaqdır. Bu baxımdan Azərbaycan dünya 
dövlətlərinin çoxu üçün nümunədir. Çünki bizim ölkədə 
millətlərarası həmrəylik hökm sürür, bütün xalqlar arasında 
sülh, dostluq, qardaĢlıq münasibətləri möhkəmlənir, hər 

kəsin öz ənənələrini, öz dinini, dilini, mədəniyyətini qoruyub 
saxlamaq və onları zənginləĢdirmək imkanı var. Ölkəmizin 
xüsusiyyəti bundadır. Bizim əhatəmizdə elə ölkələr var ki, 
orada yalnız bir millət yaĢayır, baĢqa millətlər yoxdur, 
yalnız monomillət vardır. Bu isə heç bir yaxĢı nəticəyə 
gətirib çıxarmayacaqdır. Bu onu göstərir ki, həmin ölkələrdə 

baĢqa xalqların yaĢaması çətindir. Onlar bir-biri ilə yola 
getmir, təzyiqlərə, təqiblərə, müxtəlif mənfi təsirlərə məruz 
qalırlar. Azərbaycanda isə əksinə, hamı bir ailə kimi yaĢayır, 
hamı sevinir, fərəhlənir.  

L y u b o v   D a n i l o v a: Hətta vaxtilə bizim kənddən 
köçüb getmiĢ adamlar da indi geri qayıdırlar. Ən baĢlıcası 

isə, hörmətli Ġlham Heydər oğlu, deməliyəm ki, mən tez-tez 
Rusiyada oluram. Bilirsinizmi, Cəlilabaddan köçüb gedənlər 
onun haqqında necə səmimi sözlər söyləyirlər, nə qədər xoĢ 
xatirələri var?! Qadınlardan biri deyirdi ki, biz tarlada 
iĢlədiyimiz vaxt Heydər Əliyev gəlmiĢdi, mənim əllərim çirkli 
idi, o isə mənim əlimi sıxdı. Bu, insana xas olan səmimiy-
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yətdir. Ġnsanlar məhz belə cəhətləri xatırlayırlar. Bütün 
görüĢləri xatırlayırlar – əsas məsələ budur. Allah Heydər 
Əliyevə rəhmət eləsin. Heydər Əliyev həmiĢə qəlbimizdədir – 
dar günümüzdə də, fərəhli anlarımızda da. 

Ġ l h a m   Ə l i y e v: Onun iĢləri davam etdirilir.  

L y u b o v   D a n i l o v a: O daim bizim qəlbimizdə 
yaĢayacaq, heç kəsin yadından çıxmayacaqdır. KaĢ hamının 
belə prezidenti olsun.  
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AKADEMИK ZƏRИFƏ ƏLИYEVA ADINA  

ORTA MƏKTƏBDƏ  
 

     7 sentyabr 2008-ci il 
 
Sentyabrın 7-də prezident İlham Əliyev Cəlilabad şəhə-

rindəki akademik Zərifə Əliyeva adına orta məktəbdə 
olmuşdur.  

Dövlət başçısı əvvəlcə görkəmli oftalmoloq-alim, akademik 
Zərifə xanım Əliyevanın məktəbin həyətindəki abidəsi önünə 

gül dəstəsi qoydu. 
Məlumat verildi ki, 1100 şagird yeri olan bu məktəb binası 

Heydər Əliyev Fondunun «Yeniləşən Azərbaycana yeni mək-
təb» proqramı çərçivəsində inşa edilmiş, ötən ilin sentyabrında 
istifadəyə verilmişdir. Üç və dördmərtəbəli tədris korpus-
larından ibarət təhsil ocağı ən müasir avadanlıqla təchiz 

edilmişdir. Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin 
və prezident İlham Əliyevin fəaliyyətlərini əks etdirən fotoguşə 
vardır.  

Kompйуter otağı ilə tanış olan dövlət başçısına bildirildi ki, 
internet şəbəkəsinə qoşulmuş kompйуterlər uşaqların müasir 
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində biliklə-

rə yiyələnmələrində mühüm rol oynayacaqdır.  
Məktəbin sonuncu mərtəbəsində görkəmli oftalmoloq-alim, 

akademik Zərifə xanım Əliyevaya həsr olunmuş fotoguşə 
yaradılmışdır.  

Dövlət başçısı burada latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası 
ilə çap olunmuş müxtəlif ədəbiyyatla təmin edilmiş kitabxa-

naya və Heydər Əliyev elektron kitabxanasına baxdı.  
Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı fənn kabinetlərini, sinif 

otaqlarını və örtülü idman залыны gəzdi, tədris işinin yüksək 
səviyyədə təşkili ilə bağlı tövsiyələrini bildirdi. 
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Yeraltı keçid istifadəyə verildi 
 
Sentyabrın 7-də Cəlilabad şəhərinin mərkəzindəki 

Heydər Əliyev prospektində müasir üslubda tikilmiş və milli 

ornamentlərlə bəzədilmiş yeraltı keçid istifadəyə verilmişdir. 
Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi.  
Məlumat verildi ki, ulu öndərin adını daşıyan bu prospekt 

şəhərdə nəqliyyatın və piyadaların hərəkətinin daha çox 
olduğu yerdir. Yeraltı keçid piyadaların rahat gediş-gəlişini 
təmin edəcəkdir. Keçidin 2600-dən çox şagirdi olan 1 və 8 

nömrəli şəhər orta məktəblərinin yaxınlığında yerləşməsi 
uşaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından xüsusilə 
əhəmiyyətlidir.  

Keçidlə yaxından tanış olan dövlət başçısı onun milli 
memarlıq üslubunda inşa olunmasını yüksək qiymətləndirdi, 
ətraf ərazilərdə abadlıq işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı 

tapşırıqlarını verdi.  
 

Müalicə-Diaqnostika Mərkəzində iĢlərin  

gediĢi ilə tanıĢlıq 
 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 7-də Cəlilabad 
şəhərində tikilən Müalicə-Diaqnostika Mərkəzində işlərin 
gedişi ilə tanış olmuşdur.  

Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti hesabına tikilən və 1,5 hektar 

ərazidə yerləşəcək mərkəzin inşasına 2007-ci ildə başlan-
mışdır. 3 və 4 mərtəbəli üç korpusdan ibarət olacaq sağlamlıq 
ocağında qəbul, şüa-diaqnostika, cərrahiyyə, dializ, reani-
masiya-anesteziоlogiya şöbələri, poliklinika, laboratoriyalar, 
cərrahiyyə bloku fəaliyyət göstərəcəkdir.  

Ən müasir tibb avadanlığı və texnika ilə təchiz ediləcək 

mərkəz cəlilabadlıların və ətraf rayonların əhalisinin sağlam-
lığının qorunmasında mühüm rol oynayacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin yüksək səviyyədə 
görülməsi ilə bağlı tövsiyələrini verdi.  
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Olimpiya Ġdman Kompleksinin tikintisində 
 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 7-də Cəlilabad 
Olimpiya İdman Kompleksinin tikintisində olmuşdur.  

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı 
çərçivəsində tikintisinə 2007-ci ildə başlanmış bu idman qur-
ğusu 4 hektarlıq ərazidə yerləşəcəkdir. Kompleksə əsas idman 
salonu, üzgüçülük hovuzu, müxtəlif idman meydançaları, sa-
lonlar, ikimərtəbəli müasir mehmanxana və kotteclər daxildir. 
Burada respublika və beynəlxalq səviyyəli yarışların keçi-

rilməsi üçün hər cür şərait yaradılacaqdır. Yeni qurğu həm də 
bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına təkan verəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev obyektin layihəsinə baxdı, tikinti 
işlərinin gedişi ilə tanış oldu.  

Dövlət başçısı ölkəmizdə bu sahənin tərəqqisinə xüsusi 
diqqət yetirildiyini bildirdi, tikinti işlərinin vaxtında və 

keyfiyyətlə başa çatdırılması barədə tapşırıqlarını verdi.  
 

* * * 
 
Bununla da prezident İlham Əliyevin Salyan və Cəlilabad 

rayonlarına səfəri başa çatdı. 
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PAKĠSTAN ĠSLAM RESPUBLĠKASININ 

PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB ASĠF ƏLĠ ZƏRDARĠYƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident!  

Pakistan Ġslam Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə 
seçilməyiniz münasibətilə Sizi təbrik edirəm. 

Biz Azərbaycan–Pakistan münasibətlərinə böyük əhəmiy-
йət veririk. Ümidvaram ki, dost ölkələrimiz və xalqlarımız 
arasında əlaqələrin hərtərəfli inkiĢafı sahəsində səylərimizi, 
əməkdaĢlığımızı istər birbaĢa qaydada, istərsə də beynəlxalq 

qurumlar çərçivəsində bundan sonra da ardıcıl Ģəkildə 
davam etdirəcəyik. 

Sizə möhkəm cansağlığı, xoĢbəxtlik, dost Pakistan xal-
qının rifahı naminə qarĢıdakı fəaliyyətinizdə uğurlar arzu-
layıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 8 sentyabr 2008-ci il 
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ĠQTĠSADĠ ƏMƏKDAġLIQ TƏġKĠLATININ  

KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ YÜKSƏK VƏZĠFƏLĠ 

RƏSMĠLƏRĠNĠN 3-cü  VƏ  TƏġKĠLATA  

ÜZV-ÖLKƏLƏRĠN KƏND TƏSƏRRÜFATI 

NAZĠRLƏRĠNĠN 4-cü ĠCLASLARININ 

ĠġTĠRAKÇILARINA 
 

Hörmətli iclas iĢtirakçıları! 
Sizi – bu mötəbər beynəlxalq təĢkilatın yüksək təmсilçi-

lərini səmimi-qəlbdən salamlayır, hər birinizə möhkəm can-
sağlığı, əmin-amanlıq və uğurlar arzulayıram. Ümidвaram ki, 
Bakı Ģəhərində keçirilən bu toplantı həm qarĢılıqlı əməkdaĢlı-
ğımızı möhkəmləndirəcək, həm də regionun ərzaq təchizatı 
baxımından təhlükəsiz əraziyə çevrilməsi iĢinə öz töhfəsini 
verəcəkdir. 

Ölkəmizdə sosial-iqtisadi tərəqqinin sürətlənməsi, maliй-
yə imkanlarının geniĢlənməsi aqrar sektorun inkiĢafı üçün də 
yeni imkanlar açmıĢdır. Ġndi kənd təsərrüfatı məhsulları is-
tehsalının artırılması, bu sahədə infrastrukтurun təkmilləĢдi-
rilməsi, əhalinin ərzaqla etibarlı təminatı aqrar siyasətin 
prioritet istiqamətləri kimi müəyyən edilmiĢdir. 

Əminəm ki, ərzaq təhlükəsizliyi probleminin qlobal xa-
rakter daĢıdığı indiki dövrdə ölkələrimiz arasında aqrar mə-
sələlərə aid fikir və təcrübə mübadiləsi böyük əhəmiyyət kəsb 
edəcək, kənd təsərrüfatının özünəməxsus problemлərinin həl-
linə yönəldilmiĢ müxtəlif regional proqramların həyata ke-
çirilməsinə dəstək verəcəkdir. 

Bir daha tədbirin iĢinə uğurlar arzulayır, ölkələrimiz ara-
sında dostluğun daha da möhkəmlənəcəyinə, qarĢılıqlı əmək-
daĢlığın bütün sahələrdə inkiĢaf edəcəyinə böyük ümidlər 
bəsləyirəm. 

 

Dərin hörmətlə,                                        ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı, 8 sentyabr 2008-ci il 
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«AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKMƏNĠSTANIN NEFT 

VƏ QAZ POTENSĠALI: ENERGETĠKA, 

ĠQTĠSADĠYYAT, EKOLOGĠYA. ƏMƏKDAġLIĞIN 

STRATEGĠYASI» BEYNƏLXALQ  

KONFRANSININ ĠġTĠRAKÇILARINA 

 

Hörmətli konfrans iĢtirakçıları! 
Sizi – «Azərbaycan və Türkmənistanın neft və qaz po-

tensialı: energetika, iqtisadiyyat, ekologiya. ƏməkdaĢlığın 
strategiyası» beynəlxalq konfransının iĢtirakçılarını səmimi-
qəlbdən salamlayır və konfransın iĢinə uğurlar diləyirəm. 

Ümidvaram ki, belə bir mötəbər konfrans hər iki dövlətin 
enerji sahəsində malik olduğu zəngin potensialın nümayiĢ 
etdirilməsinə, toplanmıĢ böyük təcrübənin öyrənilməsinə və 
əməkdaĢlığın yeni mərhələyə qədəm qoymasına təkan verə-

cəkdir. Bu forumda dünyanın bir çox ölkəsindən olan nüma-

yəndələrin iĢtirakı ona beynəlxalq səviyyədə göstərilən bö-

yük diqqətin nəticəsidir. 
1994-cü ildə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyev dünyanın aparıcı neft Ģirkətləri ilə «Əsrin müqa-
viləsi»ni imzalayaraq ölkəmizin tarixində yeni inkiĢaf və 
tərəqqi dövrünün əsasını qoydu. Bu gün də Azərbaycanın 

çoxvariantlı ixrac strategiyası məhz həmin siyasətin ardıcıl 
davamıdır. 

Azərbaycan ənənəvi olaraq neft-qaz sənayesinin bütün 
sahələri üzrə dərin bilik və bacarığa yiyələnmiĢ yüksək səviy-
yəli mütəxəssislərə, böyük elmi potensiala malikdir. Eyni 
zamanda, hazırda Azərbaycanda dünya standartlarına uy-

ğun geniĢ infrastruktur yaranmıĢdır və biz bütün bu im-
kanları qarĢılıqlı maraq doğuran tərəfdaĢlıq üçün təqdim 
etməyə tam hazırıq. 
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Türkmənistan prezidenti cənab Qurbanqulu Berdımə-

həmmədovun cari ilin may ayında Azərbaycana rəsmi səfəri 
ölkələrimiz arasında əməkdaĢlıq münasibətlərinə etibarlı 
zəmin yaratmıĢdır. Bu iĢgüzar tədbirin keçirilməsi barədə 
razılığın əldə olunması da həmin səmərəli dialoqun nəticə-
sidir. 

Xəzər regionunda neft-qaz sahəsində irimiqyaslı beynəl-
xalq investisiya layihələrinin nəzərdən keçirilməsi, yeni 
texnika və texnologiyalardan istifadə olunması, elm və eko-
logiya sahələrində iĢlərin əlaqəli aparılması, habelə əmək-

daĢlıq imkanlarının hərtərəfli öyrənilməsi üçün belə bir 
konfransın keçirilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Əminəm ki, bugünkü görüĢ qardaĢ, qonĢu xalqlarımızın 
rifahına və tərəqqisinə öz dəyərli töhfəsini verəcəkdir. Bir 
daha konfransın iĢinə müvəffəqiyyətlər, sizin hər birinizə 
xoĢbəxtlik arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı, 8 sentyabr 2008-ci il 
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TÜRKĠYƏNĠN ENERGETĠKA VƏ TƏBĠĠ 

EHTĠYATLAR NAZĠRĠ HĠLMĠ GÜLƏRĠN 

BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ ĠLƏ 

GÖRÜġ  

 

Prezident sarayı 
    

9 sentyabr 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 9-da Türkiyənin Energetika və Təbii Ehtiyatlar 
naziri Hilmi Gülərin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
etmişdir. 

Hilmi Gülər Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün və Baş 
nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını dövlət başçısına 

çatdırdı. 
Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında, eləcə də regionda 

energetika sahəsində əməkdaşlığın hazırkı vəziyyətinə və 
perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. 

Prezident İlham Əliyev Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün 
və Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarına görə 

minnətdarlığını bildirdi, özünün də salamlarını onlara çat-
dırmağı xahiş etdi.  
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YUNANISTANIN ĠNKĠġAF NAZĠRĠ XRĠSTOS 

FOLĠASIN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 

HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 

Prezident sarayı 

     
 9 sentyabr 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 9-da Yunanıstanın Иnkişaf naziri Xristos Foliasın 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
Xristos Folias «Azərbaycan və Türkmənistanın neft və qaz 

potensialı: energetika, iqtisadiyyat, ekologiya. Əməkdaşlığın 
strategiyası» mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın 
işində iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə səfər etdiyini dedi və 
tədbirin yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu vurğuladı. Qonaq 

ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini 
bildirdi. 

Dövlət başçısı Azərbaycanla Yunanıstan arasında əmək-
daşlığın müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi, enerji və di-
gər sahələrdə genişləndiyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev 

Yunanıstanın Иnkişaf nazirinin ölkəmizə səfərinin bu əlaqələrin 
daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcəyinə ümidvar 
olduğunu bildirdi.  
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ABġ PREZĠDENTĠNĠN AVRASĠYA ENERJĠ 

MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ XÜSUSĠ ELÇĠSĠ BOYDEN 

QREYĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 

HEYƏTĠ ĠLƏ GÖRÜġ  

 

Prezident sarayı 
 

9 sentyabr 2008-ci il 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
sentyabrın 9-da ABŞ prezidentinin Avrasiya enerji məsələləri 

üzrə xüsusi elçisi Boyden Qreyin başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla ABŞ arasında enerji sahəsində 
əməkdaşlığın perspektivlərinə dair məsələlər müzakirə olundu. 
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ATƏT-in SEÇKĠLƏRĠ MÜġAHĠDƏ 

MĠSSĠYASININ BAġÇISI BORĠS FRLETSĠN 

RƏHBƏRLĠK ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ 

ĠLƏ GÖRÜġ  
 

Prezident sarayı 
 
9 sentyabr 2008-ci il 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 9-da ATƏT-in seçkiləri müşahidə missiyasının 
başçısı Boris Frletsin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanda gedən demokratikləşmə prosesləri, 
qarşıdan gələn prezident seçkilərinə hazırlıq məsələləri ilə 
bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.  
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TÜRKĠYƏ PREZĠDENTĠ ABDULLAH GÜLÜN  

AZƏRBAYCANA ĠġGÜZAR SƏFƏRĠ 
 

     10 sentyabr 2008-ci il 
 
Sentyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının Prezidenti 
Abdullah Gülün təkbətək görüşü olmuşdur.  

Prezident İlham Əliyev qardaş ölkənin dövlət başçısını 
böyük səmimiyyətlə qarşıladı. 

Görüşdə Azərbaycan–Türkiyə dostluq və qardaşlıq müna-
sibətlərinin bütün istiqamətlərdə sürətlə inkişaf etdiyi vur-
ğulandı, ikitərəfli əlaqələrin genişlənməsinin regional əmək-
daşlığın möhkəmlənməsi baxımından əhəmiyyətli olduğu 
bildirildi.  

Dövlət başçıları ikitərəfli münasibətlər, regional və bey-
nəlxalq problemlər, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər 
məsələlər barədə fikir mübadiləsi apardılar. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТЦРКИЙЯ 
ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН БЯЙАНАТЛАРЛА 
ЧЫХЫШЛАРЫ 

 

Sentyabrın 10-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 
və Türkiyə prezidenti Abdullah Gül təkbətək görüşdən sonra 
mətbuat üçün bəyanatlarla çıxış etmişlər.  

 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin bəyanatı  

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Əziz qardaĢım!  
Hörmətli qonaqlar! 
Xanımlar və cənablar!  

Bu gün biz Türkiyə prezidenti Abdullah Gülü Azər-
baycanda qəbul edirik. Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz! 

Bu səfər imkan verdi ki, biz ikitərəfli münasibətlərin bütün 
istiqamətlərini bir daha müzakirə edək və gələcək birgə fəaliy-
yət haqqında öz qərarlarımızı verək. Bizim münasibətlərimiz 
çox yüksək səviyyədədir. Dövlət və hökumət  baĢçılarının qar-

Ģılıqlı səfərləri, çox fəal əlaqələrimiz, əlbəttə ki, bölgədə gedən 
proseslərə operativ reaksiya vermək imkanlarını da geniĢ-

ləndirir. Ġkitərəfli müstəvidə birgə çoxlu layihələr icra olunur. 
Türkiyə və Azərbaycanı birləĢdirən enerji və nəqliyyat dəh-
lizləri çox uğurla fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar bizim birgə 
səylərimiz nəticəsində baĢ vermiĢ uğurlu hadisələrdir.  

Bu gün Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum neft-
qaz kəmərlərinin istismarı nəticəsində hər iki ölkə öz iqtisadi 
və siyasi maraqlarını daha da böyük dərəcədə təmin edir. 
Bizim nəqliyyat sektorunda atdığımız addımlar və Türkiyə 
ilə Azərbaycanı dəmir yolu ilə birləĢdirən layihə uğurla icra 
edilir. Enerji, nəqliyyat və baĢqa sahələrdəki əməkdaĢlığımız 
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təkcə xalqlarımız, ölkələrimiz üçün fayda gətirmir, həm də 
bölgədə gedən proseslərə də çox müsbət təsirini едир. Bizim 
bütün iqtisadi və siyasi təĢəbbüslərimiz bölgədə əməkdaĢlığın, 
sabitliyin, sülhün bərqərar olunmasına xidmət edir. Bu 
baxımdan tam əminliklə deyə bilərik ki, ümumiyyətlə, Türkiyə 

və Azərbaycanın siyasəti, bölgədə irəli sürülən təĢəbbüslər bu 
gün və gələcəkdə sabitliyin daha da möhkəmlənməsinə yeni 
Ģərait yaradacaqdır.  

Bir sözlə, bu gün hörmətli prezidentlə ikitərəfli məsələləri, 
bölgədə yaranmıĢ vəziyyəti və baĢ vermiĢ hadisələri müzakirə 
edərkən bir daha görürük ki, bizim mövqeyimiz birdir, 

maraqlarımız birdir və bu hadisələrə baxıĢlarımızda da fərq 
yoxdur. Bu çox önəmlidir. Çünki bu həm iki ölkə arasında olan 
ənənəvi dostluq, qardaĢlıq münasibətlərini daha da gücləndirir, 
digər tərəfdən, sirr deyil ki, Türkiyə və Azərbaycanın bölgədəki 
rolu və təsir imkanları böyüyür. Bunun müxtəlif səbəbləri var 
və bu səbəblərin yaranmasında, əlbəttə ki, bizim fəaliyyətimiz 

də az əhəmiyyət kəsb etmir. Beləliklə, biz gələcək birgə 
fəaliyyətimizi çox açıq və aydın Ģəkildə görürük və əminəm ki, 
gələcək birgə səylər nəticəsində biz bölgədə sülhün təmin 
olunmasına nail olacağıq.   

Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 
həlli də ön plana çıxır. Çünki məsələnin uzun illər həll olun-

maması həm Azərbaycan üçün, həm də bölgə üçün böyük 
təhlükə mənbəyidir. Biz istəyirik ki, məsələ tezliklə və 
beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini tapsın. 
Azərbaycan bütün beynəlxalq təĢkilatlarda öz mövqeyini 
açıq-aydın ortaya qoyur. Bildiyiniz kimi, BirləĢmiĢ Millətlər 
TəĢkilatı Təhlükəsizlik ġurasının 4 qətnaməsində Ermənis-

tan hərbi qüvvələrinin iĢğal olunmuĢ torpaqlardan çıxarıl-
masına dair tələblər göstərilibdir. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢki-
latının BaĢ Məclisində bu ilin mart ayında qəbul edilmiĢ 
qətnamə də bu istiqamətdə çox müsbət bir addımdır, digər 
beynəlxalq təĢkilatların qərarları da.  
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Biz istəyirik ki, bu iĢğala son qoyulsun. Biz istəyirik ki, 
məsələni sülh yolu ilə həll edək. Məhz buna görə – bax-
mayaraq ki, 15 ildən çoxdur danıĢıqlar nəticəsiz gedir – biz 
yenə də sülh prosesinə sadiqik. Ancaq o da aydındır ki, bu 
məsələnin həlli yalnız beynəlxalq hüquq norma və prinsip-

lərinə əsaslanmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa 
olunmalıdır, Ermənistanın silahlı qüvvələri iĢğal olunmuĢ 
bütün torpaqlardan çıxarılmalıdır, Azərbaycanın 1 milyon 
qaçqını və məcburi köçkünü öz doğma torpağına qayıt-
malıdır.  

Beləliklə, əgər biz buna nail olsaq, bölgədə tam yeni vəziyyət 

yaranacaqdır: iĢbirliyi, sabitlik, yeni iqtisadi və siyasi təĢəbbüs-
lər, kommunikasiyaların açılması. Bir sözlə, bölgədə həm sülh 
təmin olunacaq, həm də inkiĢaf daha da sürətlə gedəcəkdir.  

Düzdür, bu gün Türkiyə və Azərbaycanın iqtisadiyyatları 
o qədər möhkəmdir ki, bizim uğurlu inkiĢafımıza heç nə 
təsir edə bilməz. Ancaq əgər biz Ermənistan–Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsini həll edə bilsək – mən buna 
ümid edirəm – əlbəttə ki, bütün ölkələrin inkiĢafı daha da 
sürətli olacaqdır. Hər bir ölkə bundan faydalanacaqdır. Biz 
bunu istəyirik. Biz istəyirik ki, bölgədə sülh olsun, əmin-
amanlıq olsun və bölgədəki bütün ölkələr bir-biri ilə normal 
münasibətlər yarada bilsinlər. Yenə də deyirəm, bunu etmək 

üçün, sadəcə olaraq, Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin ira-
dəsi və müdrik addımları lazımdır.  

Mən də, hörmətli Abdullah Gül də belə fikirdəyik ki, 
Ermənistanın yeni rəhbərliyi məsələnin həlli üçün öz səylərini 
göstərməyə davam edəcəkdir. Müəyyən ümidverici amillər də 
var, ümidverici məlumatlar da var. Əlbəttə ki, hadisələri 

qabaqlamaq istəməzdim, ancaq biz gələcəyə artan ümidlərlə 
baxırıq. Ġnanmaq istəyirəm ki, həm Türkiyənin, həm Azər-
baycanın, həm Ermənistanın və digər ölkələrin səyləri nəticə-

sində biz bölgədə sülhün təmin edilməsinə nail olacağıq. 
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Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün bəyanatı 
 

Dəyərli mətbuat nümayəndələri! 
Bu gün hörmətli prezident Ġlham Əliyevlə hər zaman 

olduğu kimi, çox gözəl bir görüĢ keçirdik. Türkiyə ilə Azər-
baycanın qardaĢlığı, dostluğu daimidir, əbədidir və bu çər-
çivədə əvvəlcə ikitərəfli əlaqələrimizi müzakirə etdik, daha 
sonra bölgə ilə əlaqədar məsələləri nəzərdən keçirdik. Ġkitərəfli 
münasibətlərimiz əsas mövzu olduğuna görə Türkiyə və 
Azərbaycan siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə mükəmməl bir 

Ģəkildə əməkdaĢlıq etməkdədir. Siyasi məsələlərdə Türkiyə 
daim Azərbaycanın yanında olmuĢdur və hər zaman da ya-
nında olacaqdır. 

Ġqtisadi sahədə də, hörmətli prezident Əliyevin dediyi 
kimi, Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum neft, qaz 
və ən sonuncu, Qarsda bir hissəsinin  təməlini qoyduğumuz, 

daha əvvəl isə Gürcüstanda baĢladığımız Bakı–Tbilisi–Qars 
dəmiryol layihələri bütün dünyanın böyük hörmətlə təqdir 
etdiyi layihələrdir. Ġnanıram ki, dəmir yolunu da gələcəkdə 
tamamlamaq, iqtisadi əlaqələrimizi daha da gücləndirmək və 
inkiĢaf etdirmək üçün böyük iradəyə və gücə sahibik.  

Qafqazda meydana çıxan yeni vəziyyəti də bu gün çox 

əhatəli Ģəkildə nəzərdən keçirdik. Bu baxımdan bir neçə gün 
əvvəl milli komandaların oyununa baxmaq üçün Ermənistana 
etdiyim səfər və orada Ermənistan prezidenti ilə keçirdiyim 
görüĢ haqqında hörmətli Ġlham Əliyevə əhatəli Ģəkildə məlumat 
verdim. Sizinlə səmimi olaraq bunu paylaĢmaq istəyirəm ki, 
hörmətli prezident Əliyevin Qafqaz regionu ilə bağlı çox realist, 

gerçək düĢüncəli təhlili doğrudan da məndə çox böyük 
təəssürat yaratmıĢdır. Ona burada təqdir və təĢəkkürümü ifadə 
etmək istəyirəm.  

Ortadakı yeni bir vəziyyət əsas mövzudur. Gürcüstanda 
meydana çıxan hadisələrlə bağlı dövlət adamları kimi, 
liderlər kimi, vəziyyəti ən yaxĢı Ģəkildə təhlil edib düzgün və 

səbatlı siyasi iradə göstərməyimiz lazımdır. Ümid edirəm ki, 
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Ermənistan və Azərbaycan arasındakı Dağlıq Qarabağ mə-

sələsi dialoq yolu ilə, anlayıĢ və qarĢılıqlı görüĢlərlə həllini 
tapacaqdır.  

17 ildir həllini tapmayan bu məsələnin çözümü üçün yeni 
fürsətlərin yarandığı fikrindəyik. Bu baxımdan Ermənistan 

səfərindən də ümidli dönmüĢəm. GörüĢlərlə bunun həll edi-
ləcəyinə inanıram.  

ġübhəsiz ki, iĢğal altındakı torpaqların tezliklə boĢaldılması 
çox böyük addım olacaq və sülh, təhlükəsizlik bərqərar 
olduqda bu bölgədə çox böyük iqtisadi iĢbirliyi yaranacaqdır. 
Haqqında bəhs etdiyimiz boru xətləri, dəmir yolu bütün 

Qafqaz bölgəsini əhatə edəcəkdir. Ona görə də yeni bir fürsəti 
ən yaxĢı Ģəkildə dəyərləndirmək və dondurulmuĢ münaqiĢələri 
bu Ģəkildə davam etdirmək yox, həll etmək lazımdır. Həll 
etmək üçün də yeni bir fürsətin ortaya çıxdığının qənaətin-
dəyəm. Ümid edirəm ki, bölgə ölkələri bunu ən yaxĢı Ģəkildə 
dəyərləndirəcək, sülh yollarını üstün tutacaqlar. Onsuz da 

BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının qətnamələri ortadadır – bütün 
bunlar nəzərə alınar və sonda düĢmənçilik deyil, dostluq hökm 
sürər. Belə olarsa, bu, bölgədə hamımızın xeyrinə, bölgə xalqla-
rının hamısının xeyrinə olacaqdır. Ona görə də hər Ģeydən 
əvvəl xoĢ niyyətlə çalıĢmaq vacibdir və ümid edirəm ki, bütün 
dünya da bunu təqdirlə qarĢılayar və dəstəkləyər.  

Mən bu gün gördüyümüz çox səmimi, isti münasibətdən 
duyduğum məmnunluğu bir daha ifadə etmək istəyirəm. Bu 
baxımdan da bütün azərbaycanlı qardaĢlarıma türk xalqının 
sevgisini, hörmət və ehtiramını çatdırmaq istəyirəm. Bu bir 
həqiqətdir ki, biz hamımız bir millətin parçalarıyıq və ayrı-
ayrı dövlətlərin daxilindəyik. Həmrəyliyimiz sona qədər da-

vam edəcəkdir.  
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ÖZBƏKĠSTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

PREZĠDENTĠ ĠSLAM KƏRĠMOVUN 

AZƏRBAYCANA RƏSMĠ SƏFƏRĠ 
 

    11 sentyabr 2008-ci il 
 

   Сентйабрын 11-дя Юзбякистан президенти Ислам Кяримов 
Азярбайъана эялмишдир. İki ölkənin dövlət bayraqlarının dal-
ğalandığı meydanda ali qonağın şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi 

düzülmüşdü.  
Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Respublikasının 

Pрezidenti İlham Əliyevə raport verdi.  
Prezident İlham Əliyev Özbəkistan prezidenti İslam Kəri-

movu səmimiyyətlə qarşıladı. 
Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Özbəkistan prezidentinə 

raport verdi. 
Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi orkestrinin 

ifasında Özbəkistanın və Azərbaycanın dövlət himnləri səs-
ləndi.  

Prezidentlər İlham Əliyev və İslam Kərimov Fəxri qarovul 

dəstəsinin qarşısından keçdilər. Özbəkistan prezidenti Azər-
baycan əsgərlərini salamladı. 

Azərbaycanın dövlət və hökumət rəsmiləri Özbəkistan 
prezidenti İslam Kərimova, Özbəkistan nümayəndə heyətinin 
üzvləri isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təqdim edildi.  

Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında dövlət 

başçılarının qarşısından keçdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

VƏ ÖZBƏKĠSTAN PREZĠDENTĠ  

ĠSLAM KƏRĠMOVUN TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ  
 
Президент сарайы 
 

     11 sentyabr 2008-ci il 
 
Sentyabrın 11-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 

və Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun təkbətək görüşü 
olmuşdur.  

Prezident İlham Əliyev ali qonağı salamlayaraq, Azərbay-
canın və Azərbaycan xalqının böyük dostunu qəbul etməyə şad 
olduğunu vurğuladı.  

Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov Azərbaycana rəsmi 

səfər etmək imkanına görə təşəkkürünü bildirdi. O dedi ki, 
Azərbaycana yaxın və doğma saydığı bir ölkə kimi səfər edir. 

Dövlət başçıları görüşdə ikitərəfli əlaqələrin müxtəlif 
aspektlərini, regional əməkdaşlıq və beynəlxalq vəziyyət ba-
rədə məsələləri müzakirə etdilər. Qarşılıqlı maraq doğuran 
məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparıldı. 
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ЮЗБЯКИСТАН 

ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН GENĠġ TƏRKĠBDƏ 

GÖRÜġÜ  
 
Президент  сарайы 
 

     11 sentyabr 2008-ci il 
 

Sentyabrın 11-də Azərbaycan və Özbəkistan nümayəndə 
heyətlərinin iştirakı ilə prezident İlham Əliyevin və prezident 
İslam Kərimovun geniş tərkibdə görüşü olmuşdur. Azərbaycan 
dövlətinin başçısı İlham Əliyev görüş iştirakçılarını salamla-
yaraq dedi: 

Hörmətli Ġslam Abduqəniyeviç! 
Hörmətli qonaqlar! 
Sizi Azərbaycan torpağında səmimi salamlamaq istəyi-

rəm. XoĢ gəlmisiniz! Biz Sizin səfərinizi gözləyirdik və dəvə-

timizi qəbul edərək, ölkəmizə səfərə gəldiyinizə görə Sizə çox 

minnətdarıq.  
Bizim ölkələr arasında qardaĢlıq, dostluq münasibət-

lərinin tarixi qədimdir və hazırda uğurla inkiĢaf edir. Əlbət-
tə, dövlət rəhbərlərinin səfərləri bu münasibətlərin inkiĢafı 
üçün yeni zəmin yaradır. Bu gün biz ikitərəfli münasibətlərin 
bütün aspektlərini, regional məsələləri ətrafлı müzakirə etdik. 

Biz ümumi fikirdəyik ki, inteqrasiya prosesləri, koоperasiya, 
birgə layihələr ikitərəfli əlaqələri daha da möhkəmləndirəcək 
və əməkdaĢlıq üçün yeni imkanlar yaradacaqdır.  

Özbəkistan bizə qardaĢ, dost ölkədir, biz beynəlxalq təĢ-

kilatlarda sizin dəstəyinizi çox yüksək qiymətləndiririk. Biz 
də öz tərəfimizdən, əvvəllər olduğu kimi, gələcəkdə də hə-

miĢə sizin yanınızda olacağıq.  
Sizin səfəriniz ilk növbədə iqtisadiyyatda və baĢqa sahə-

lərdə əməkdaĢlığın perspektivlərini daha dərindən öyrənmək 
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üçün yaxĢı imkanlar yaradır. Əminəm ki, nümayəndə he-
yətləri üzvlərinin də fikir mübadiləsi etmək imkanı olmuĢ-

dur, xüsusən ona görə ki, bu yaxınlarda komissiyanın iclası 
keçirilmiĢdir. Bütün bunlar münasibətlərimizin səviyyəsini 
əks etdirir. Biz həm də ümid edirik ki, bu səfərdən sonra 

ölkələrimizin daha da yaxınlaĢması baxımından yeni əməli 
addımlar atılacaqdır.  

Bir daha xoĢ gəlmisiniz! 
Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov səmimi qəbul üçün 

təşəkkür edərək dedi: 
Hörmətli Ġlham Heydər oğlu! 

Bərəkətli Azərbaycan torpağında bizi bu qədər səmi-
miyyətlə, hərarətlə qəbul etdiyinizə görə Ģəxsən Sizə və 
azərbaycanlı dostlarımıza ürəkdən təĢəkkür etmək istəйiряm. 
Mən əminəm ki, Özbəkistan nümayəndə heyətinin hər bir 
səfəri bizim üçün, ilk növbədə Özbəkistan üçün böyük əhə-

miyyət kəsb edir, çünki ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətləri-

mizdə gerçəkləĢdirilməli olan məsələləri, böyük imkanları 
müzakirə etmək üçün yaxĢı fürsət yaranır.  

Azərbaycan bizə qardaĢ ölkədir. Bizə həm tarixi, həm də 
mədəni baxımdan yaxın olan ölkədir. Bu mənada bir daha 
дейирям ki, biz özümüzə yaxın saydığımız ölkəyə gəlmiĢik, 
burada özümüzü qonaq kimi yox, yaxın adamlar arasında 

olduğu kimi hiss edirik. BaĢa düĢürəm ki, bu cür səmimi 
qəbul məhz bununla izah edilir.  

Dünyada bir-birinə öz kökləri ilə bağlı olan iki dövlət, iki 
xalq tapmaq çətindir. Biz öz ana dilimizdə danıĢa bilərik və 
həmiĢə bir-birimizi baĢa düĢəcəyik.  

Bu gün Azərbaycanla bağlı nə varsa, mən onları həmiĢə 

Heydər Əliyevlə yaxın dostluğumun prizmasından görürəm. 
O məni özünün yaxın dostu hesab edirdi. Mən də onu özüm 
üçün ən yaxın insan hesab edirdim. O, Özbəkistanın bütün 
problemlərini, bizim həll etdiyimiz bütün mürəkkəb məsə-

lələri özünün problemləri kimi qəbul edirdi. O, yaĢca 
məndən böyük idi, lakin müstəqillik əldə ediləndən sonrakı 
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ilk illərdə həm Azərbaycanın, həm də Özbəkistanın yeni, 
müstəqil inkiĢaf Ģəraitində öz ölkəsinin, öz xalqının tab 
gətirməsi, qorunub saxlanması ilə bağlı ən çətin, deyərdim 
ki, ən ağır problemləri həll etdiyi vaxtda postsovet məka-
nında baĢ verən hadisələrə münasibət məsələsində mən onun 

Ģəxsində, sadəcə, həmməslək deyil, bu məsələləri çox də-

rindən baĢa düĢən bir insan tapırdım. Mən ona, sadəcə, 
ünsiyyətliliyinə, müdrikliyinə görə deyil, baĢqaları üçün göz-
lənilməz olan bütün prosesləri dərindən baĢa düĢdüyünə görə 
hörmət edirdim.  

Heydər Əliyev Moskvada ən yüksək vəzifələrdə iĢlədiyi 

dövrdə mən hələ o qədər də nəzərə çarpmayan bir adam 
idim, lakin onun fəaliyyətini çox diqqətlə izləyirdim və bili-
rəm ki, Azərbaycan üçün nə qədər çox iĢ görmüĢdür. O hə-

qiqətən tarixi simadır. Azərbaycanın tarixində həmiĢəlik 
qalacaq Ģəxsiyyətdir. Bir vaxt biz də dünyamızı dəyiĢəcəyik, 
amma onu xatırlayacaqlar. Onu ən müdrik bir insan kimi, 

Azərbaycanın ən böyük vətənpərvəri kimi, mən deyərdim ki, 
ölkəni qoruyub saxlamıĢ bir insan kimi xatırlayacaqlar. O, 
çətin dövrdə nə mümkündürsə etmiĢ, onun ardınca gələn 
gənc nəsli gələcək barədə aydın təsəvvürlə, proqramla, mo-
dellə silahlandırmıĢdır. Hörmətli Ġlham Heydər oğlu, bu gün 
mən görürəm ki, bütün bunlar artıq Sizin rəhbərliyiniz al-

tında gerçəkləĢir.  
Səmimi sözümdür, bu gün mən yalnız bir Ģey deyə bilə-

rəm: mən Sizə təĢəkkür edirəm ki, atanızın xatirəsini bu cür 
qayğı ilə qoruyursunuz. Sizin vasitənizlə Sizin komandaya, 
Sizin əhatənizdəkilərə təlqin edilən münasibətinizə görə Sizə 
təĢəkkür edirəm. Heydər Əliyevin nəzərdə tutduğu bütün 

iĢlər Ģübhəsiz ki, bu gün reallaĢır və bundan sonra da real-
laĢacaqdır. 
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SƏNƏDLƏRĠN ĠMZALANMA МЯРАСИМИ 
 
Президент сарайы 
 
11 sentyabr 2008-ci il 
 
Sentyabrın 11-də geniş tərkibdə görüş başa çatandan 

sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Özbəkistan 

prezidenti İslam Kərimovun iştirakı ilə ikitərəfli sənədlərin 
imzalanma mərasimi olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar 
Nazirliyi ilə Özbəkistan Respublikasının Dövlət Təbiəti 
Mühafizə Komitəsi arasında ətraf mühitin qorunması sahə-

sində əməkdaşlıq haqqında sazişi Azərbaycan tərəfинdən Eko-

logiya və Təbii Ehtiyatlar naziri Hüseynqulu Bağırov, Özbə-

kistan tərəfинdən Baş nazirin müavini Nodirxon Xanov imza-
ladılar.  

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Tex-
nologiyaları Nazirliyi ilə Özbəkistanın Rabitə və İnforma-
siyalaşdırma Agentliyi arasında informasiya və kommuni-

kasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişi 
Azərbaycan tərəfинdən Rabitə və Иnformasiya Texnologiyaları 
naziri Əli Abbasov, Özbəkistan tərəfинdən Baş nazirin müavini 
Nodirxon Xanov imzaladılar.  

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Res-
publikası Hökuməti arasında dəmiryol nəqliyyatı sahəsində 

əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə və kombinə olunmuş 
daşımaların inkişafına dair tədbirlər haqqında sazişi Azərbay-
can tərəfинdən Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov, Özbəkistan 
tərəfинdən Xarici Иqtisadi Əlaqələr, Иnvestisiyalar və Ticarət 
naziri Elyor Qəniyev imzaladılar.  
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Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Res-
publikası Hökuməti arasında vergi sahəsində əməkdaşlıq və 
informasiya mübadiləsi haqqında sazişi Azərbaycan tərəfинdən 
Vergilər naziri Fazil Məmmədov, Özbəkistan tərəfинdən Baş 
nazirin birinci müavini, Maliyyə naziri Rüstəm Əzimov 

imzaladılar.  
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Res-

publikası Hökuməti arasında məxfi informasiyanın qarşılıqlı 
surətdə qorunması haqqında sazişi Azərbaycan tərəfинdən 
Xarici Иşlər naziri Elmar Məmmədyarov, Özbəkistan tərə-

fинdən Xarici Иşlər naziri Vladimir Norov imzaladılar.  

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Res-
publikası Hökuməti arasında humanitar sahədə əməkdaşlıq 
haqqında sazişi Azərbaycan tərəfинdən Xarici Иşlər naziri 
Elmar Məmmədyarov, Özbəkistan tərəfинdən Xarici Иşlər 
naziri Vladimir Norov imzaladılar. 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Res-

publikası Hökuməti arasında ticarət-iqtisadi və elmi-texniki 
əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında 
sazişi Azərbaycan tərəfинdən Baş nazirin birinci müavini 
Yaqub Eyyubov, Özbəkistan tərəfинdən Baş nazirin birinci 
müavini, Maliyyə naziri Rüstəm Əzimov imzaladılar.  
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AZƏRBAYCAN VƏ ÖZBƏKĠSTAN 

PREZĠDENTLƏRĠNĠN BƏYANATLARЛА 
ЧЫХЫШЛАРЫ 

 
Sentyabrın 11-də sənədlərin imzalanma mərasimindən 

sonra dövlət başçıları mətbuat üçün bəyanatlarla çıxış et-
mişlər.  

 
Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin bəyanatı  
 
Hörmətli Ġslam Abduqəniyeviç!  
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!  

Ġslam Abduqəniyeviç, icazə verin, Sizi bir daha Azər-
baycan torpağında ürəkdən salamlayım. Sizin səfəriniz bu 
vaxta qədər də dinamik və səmərəli inkiĢaf edən münasi-
bətlərimizin inkiĢafında çox mühüm mərhələdir. Əlbəttə, bu 
səfər və onun nəticələri ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha 
da inkiĢaf etdirilməsində  çox mühüm rol oynayacaqdır. Bizi 

birləĢdirən ənənələrimizин, mədəniyyətimizин, dillərimizin 
ümumiliyidir, bizi birləĢdirən tərəqqiyə çalıĢmağımız, vətən-
daĢlarımızın maddi rifahının yaxĢılaĢdırılmasına, iqtisadi 
islahatların aparılmasına və güclü dövlətlər yaradılmasına 
yönəlmiĢ mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi sahəsində 
çox səmərəli iĢimizdir.  

Xalqlarımız və ölkələrimiz arasında ənənəvi əlaqələr 
dövlətlərimiz müstəqillik əldə edəndən sonrakı dövrdə bizim 
regionda – Mərkəzi Asiya, Xəzər, Qafqaz regionunda mü-

hüm rol oynayır. Regional əməkdaĢlıq da bizim birgə fəaliy-
yətimizin mühüm istiqamətidir. Lakin Ģübhəsiz ki, bizim 

ikitərəfli münasibətlərimiz birinci yerdə dayanır.  
Bugünkü səfər, bizim aramızda, nümayəndə heyətlərinin 

üzvləri arasında aparılmıĢ müzakirələr, eləcə də imzalanmıĢ 
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sənədlər – bütün bunlar ölkələrimiz arasında çox möhkəm 
münasibətlərin olдуьуну göstərir. Bu münasibətlər dina-
mizm meyillidir, onların çox yaxĢı perspektivləri var. Biz 
beynəlxalq təĢkilatlarda həmiĢə bir-birimizi dəstəkləmiĢik və 
bundan sonra da dəstəkləyəcəyik. Beynəlxalq təĢkilatlarda 

Azərbaycanla bağlı məsələlər barədə Özbəkistanın mövqe-
yini çox yüksək qiymətləndiririk. Biz də öz tərəfimizdən, la-
zım gələrsə, qardaĢ ölkəni həmiĢə dəstəkləyəcəyik.  

Bir sözlə, əməkdaĢlığımızın bütün istiqamətlərində – istər 
ikitərəfli əlaqələr olsun, istərsə də qarĢılıqlı siyasi əlaqələr, 
iqtisadi perspektivlər və mövcud layihələr, humanitar sahədə 

regional səviyyədə və beynəlxalq formatda əməkdaĢlıq – biz 
öz sözümüzü deyirik və yaxın müttəfiqlər kimi hərəkət edirik.  

Regionumuzda, Qafqazda, Xəzər regionunda, Mərkəzi 
Asiyada vəziyyətin qiymətləndirilməsində bizim yanaĢma-
larımızda ortaq cəhətlər çoxdur. Təbii ki, bizim bu çağırıĢ-

lara vaxtında və dəqiq cavab verə bilməyimiz yaranmıĢ və 

dəyiĢməkdə olan vəziyyətin düzgün qiymətləndirilməsindən 
və düzgün nəticələr çıxarılmasından asılı olacaqdır.  

Biz istəyirik ki, regionumuzda sülh olsun, bütün Qafqaz-
da sabitlik bərqərar olsun, bizim regiondakı münaqiĢələr 
beynəlxalq hüququn normaları və prinsipləri əsasında əda-
lətlə həll edilsin. Bu halda bizim regionda əməkdaĢlıq üçün 

lap çox imkan olacaqdır.  
Hazırda Azərbaycan istər energetika, nəqliyyat sahə-

sində, istərsə də baĢqa sahələrdə bir sıra regional layihələrin 
təĢəbbüsçüsüdür. Bu layihələr çox uğurla həyata keçirilir və 
sözün geniĢ mənasında, bütün regionu əhatə edir. Buna görə 
də biz çox istəyirik ki, gələcəkdə Özbəkistanla birgə layihə-

lərimiz, daha sıx koоperasiyaya, müĢtərək istehsalatlar ya-
radılmasına investorların marağı olarsa, müĢtərək investi-
siyalara Ģərait yaradan layihələr olsun. BaĢqa sözlə, biz 
ölkələrimizi bir-birinə daha da yaxınlaĢdırmaq üçün bazar 
münasibətlərinin bütün mexanizmlərini cəlb etmək istəyirik.  
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Bir daha demək istəyirəm, bunun üçün hər cür Ģərait var: 
həm ənənəvi tarixi və mədəni əlaqələr, həm də regional siya-
sətin və beynəlxalq fəaliyyətin bir çox məsələlərinə ümumi 
yanaĢmalar. Bu gün artıq deyildiyi kimi, regional və bey-
nəlxalq xarakterli bütün məsələlər barədə Özbəkistanın 

prinsipial mövqeyini, sizin dövlətin müstəqil xəttini və son il-
lərdə Sizin rəhbərliyiniz altında ölkənizin qazandığı uğurları 
xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bütün bunlar burada, Azər-
baycanda böyük rəğbət və hörmət doğurur. Siz Azərbaycan 
xalqının qardaĢ özbək xalqına münasibətini, Azərbaycan 
xalqının Ģəxsən Sizə böyük hörmət bəslədiyini bilirsiniz. Biz 

Sizin səfərinizi həm də dostluğumuzun mühüm əlaməti kimi 
qəbul edirik.  

Əminəm ki, səfərin davamı çox uğurlu olacaqdır. Bu gün 
bizim müzakirə etdiyimiz və nəzərdə tutduğumuz məsələlər 
belə deməyə əsas verir. Gələcəkdə isə əldə olunmuĢ razılaĢ-

malar əsasında biz daha fəal inkiĢaf  və əməkdaĢlıq edəcəyik.  

Sağ olun.  
 

Özbəkistan prezidenti Ġslam Kərimovun bəyanatı  
 

Hörmətli Ġlham Heydər oğlu! 
Hörmətli kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri, 

xanımlar və cənablar!  
Fürsətdən istifadə edərək, məni Azərbaycana rəsmi 

səfərə dəvət etdiyinə görə, eləcə də Azərbaycan torpağında 

hiss etdiyimiz, duyduğumuz bu səmimi və hərarətli qəbula 
görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevə 
bir daha ürəkdən minnətdarlığımı bildirmək istəйиряm.  

Özbəkistan–Azərbaycan münasibətlərinə xas olan ənənə-

vi səmimilik və qarĢılıqlı etimad Ģəraitində keçmiĢ danıĢıqla-
rın yekunlarından tamamilə razı qaldığımı bildirmək 

istəйиряm. Biz ikitərəfli əməkdaĢlıq məsələlərinin geniĢ dairə-

sini ətraflı müzakirə etdik, regional qarĢılıqlı fəaliyyətin 
aktual məsələləri və beynəlxalq problemlər barəsində də fikir 
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mübadiləsi apardıq. Biz müzakirə edilən məsələlərin əksəriy-
yəti barədə mövqelərimizin üst-üstə düĢməsini və ya oxĢar 
olmasını qeyd etdik.  

Hesab edirik ki, bu gün dövlətlərarası və hökumətlərarası 
səviyyədə imzalanmıĢ 7 sənəd, habelə Azərbaycan tərəfi ilə 

bağlanmıĢ müqavilələr münasibətlərimizin inkiĢafına böyük 
təkan verəcək, qarĢılıqlı surətdə faydalı birgə layihələrin 
həyata keçirilməsi üçün yaxĢı zəmin yaradacaqdır.  

DanıĢıqların gediĢində biz Cənubi Qafqazın və Mərkəzi 
Asiyanın geniĢlənməkdə olan qarĢılıqlı asılılığı, dövlətlərimiz 
qarĢısında, regionlarımız qarĢısında duran problemlərin ox-

Ģarlığı barədə ümumi fikrə gəldik. Özbəkistan tərəfi bir daha 
təsdiq etdi ki, o, Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə, 
siyasi yolla həllinin tərəfdarı olmuĢdur və olacaqdır. Həm də 
biz hesab edirik ki, bu münaqiĢənin həllinin əsas Ģərtlərindən 
biri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi ol-
malıdır. Mənim fikrimcə, Dağlıq Qarabağ probleminin həl-

linin Azərbaycan tərəfindən təklif edilən modeli optimal və 
hər cəhətdən məqbuldur. Əlbəttə, mən öz fikrimi deyirəm, 
lakin əminəm ki, ötən  17 ildə baĢ vermiĢ hadisələri obyektiv 
qiymətləndirən insanların hamısı bu fikirlə razılaĢar. Qara-
bağ problemi 1988-ci ildə baĢlanmıĢdır və bu münaqiĢə ilə 
əlaqədar prosesləri müĢahidə edənlərin, sadəcə müĢahidə 

etməklə kifayətlənməyib, onları diqqətlə izləyənlərin hamısı, 
zənnimcə, Azərbaycan tərəfinin mövqeyini birmənalı Ģəkildə 
dəstəkləyir.  

Azərbaycanın qazandığı sanballı uğurlar, bu ölkənin 
gücünün, potensialının artması, iqtisadiyyatının davamlı 
inkiĢaf sürəti Özbəkistanda səmimi hörmətlə qarĢılanır. Mən 

Azərbaycan prezidentinin rəhbərliyi altında həyata keçirilən, 
Azərbaycanı ġərqlə Qərbi və ġimal ilə Cənubu birləĢdirən 
aparıcı logistika mərkəzlərindən birinə çevirməyə yönəlmiĢ, 
hərtərəfli düĢünülmüĢ, praqmatik xarici siyasət xəttini xüsusi 
vurğulamaq istəйиряm.  
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Zənnimcə, heç kəs Ģübhə etmir ki, bütün bu uğurlar 
prezident Ġlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən 
ölçülüb-biçilmiĢ, bir daha vurğulayıram, düĢünülmüĢ siyasə-

tin nəticəsidir.  
DanıĢıqların yekunlarına əsasən qəbul edilmiĢ qərarlarda 

ölkələrimiz arasında iqtisadi koоperasiyanın və əmtəə döv-
riyyəsinin artırılmasının, ticarət-iqtisadi əlaqələrin geniĢ-

ləndirilməsinin, mədəni-humanitar sahədə əməkdaĢlığın də-

rinləĢdirilməsinin zəruriliyinə xüsusi diqqət yetirilmiĢdir.  
Sabah Bakıda özbək Ģairi və mütəfəkkiri ƏliĢir Nəvainin 

abidəsinin təntənəli açılıĢı, Azərbaycan paytaxtındakı küçə-

lərdən birinə böyük özbək alimi, astronom Mirzə Uluqbəyin 
adının verilməsi iki qardaĢ xalq arasında humanitar əlaqələri 
möhkəmləndirən mühüm amillər olacaqdır.  

Tam əmin olmağımıza hər cür əsas var ki, Özbəkistan nü-

mayəndə heyətinin Azərbaycana indiki səfəri iki ölkənin 
dostluq və əməkdaĢlığının daha da möhkəmlənməsində mü-

hüm mərhələ olacaqdır. 
Fürsətdən istifadə edərək, birmənalı Ģəkildə bəyan etmək 

istərdim ki, Özbəkistan Azərbaycanla uzunmüddətli və qar-
Ģılıqlı surətdə faydalı münasibətlərin möhkəmləndirilmə-

sində maraqlıdır.  
Diqqətinizə görə təĢəkkür edirəm.  
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ALĠ QONAĞIN ġƏRƏFĠNƏ RƏSMĠ QƏBUL  
 

«Gülüstan» sarayı  
 

11 sentyabr 2008-ci il  
 
Сентйабрын 11-də «Gülüstan» sarayında Azərbaycan 

prezidenti İlham Əliyevin adından Özbəkistan prezidenti İslam 
Kərimovun şərəfinə rəsmi qəbul təşkil edilmişdir. 

Dövlət başçıları qəbulda nitq söylədilər. 
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi  
 

Hörmətli Ġslam Abduqəniyeviç! 
Hörmətli qonaqlar! 
Əziz dostlar!  
Bu gün Özbəkistan–Azərbaycan münasibətlərinin tari-

xində olduqca əlamətdar gündür. Bu gün Özbəkistan prezi-
denti, Azərbaycan xalqının böyük dostu Ġslam Abduqə-

niyeviç Kərimov Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmiĢdir. 
Biz bu səfərə çox böyük əhəmiyyət veririk və Ģadıq ki, 

səfər böyük uğurla keçir. Əminəm ki, bu səfərin nəticələri və 
imzalanmıĢ sənədlərdə əksini tapmıĢ qərarların yerinə ye-
tirilməsi münasibətlərimizin hərtərəfli inkiĢafı üçün yeni 
Ģərait yaradacaqdır. Biz bunda çox maraqlıyıq və istəyirik 

ki, münasibətlərimizin hərtərəfli inkiĢafı, həyatımızın bütün 
sahələrini əhatə etməsi üçün gələcəkdə də bütün sahələrdə, o 
cümlədən siyasi, iqtisadi, humanitar, nəqliyyat, energetika 
sahələrində fəal əməkdaĢlıq edək. Bunun üçün bütün im-
kanlar var. 

Əvvələn, bu, əsrlər boyu həmiĢə sülh və həmrəylik Ģə-

raitində yaĢamıĢ xalqlarımız arasında olan ənənəvi qardaĢlıq 
münasibətləridir. Bu həm də mədəniyyətlərimizin, ənənələ-
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rimizin, habelə dilimizin ümumi olmasıdır, çünki bir-birimizi 
tərcüməçisiz baĢa düĢürük. Bütün bunlar indi – müstəqil 
dövlətlərimizin fəal və dinamik inkiĢaf etdiyi, öz siyasi və 
iqtisadi potensiallarını möhkəmləndirdiyi, Mərkəzi Asiya və 
Qafqaz regionunda mühüm rol oynadığı bir vaxtda müna-

sibətlərin inkiĢafı üçün möhkəm bazadır. 
Beləliklə, əminəm ki, regionumuzdakı inteqrasiya proses-

ləri, Mərkəzi Asiyada və Qafqazda, Xəzər hövzəsində regio-
nal əməkdaĢlıqla bağlı proseslər xeyli dərəcədə bizim mü-

nasibətlərimizin uğurlу inkiĢafından asılı olacaqdır. Bizi 
böyük tarix birləĢdirir, lakin gələcəkdə bizi qarĢılıqlı əlaqə-

lərin, koоperasiyanın səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəl-
dilmiĢ yeni layihələr, nəqliyyat layihələrinin birgə həyata 
keçirilməsi, müĢtərək iĢtirak gözləyir. BaĢqa sözlə, yaĢadı-

ğımız regionda əməkdaĢlığın uğurlu inkiĢafını xeyli dərəcədə 
həm də bizim münasibətlərimizin uğurlu olması müəy-
yənləĢdirəcəkdir. 

Bugünkü səfər və aparılmıĢ danıĢıqlar bir daha təsdiq edir 
ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. 
Bu gün biz qarĢılıqlı maraq doğuran məsələlərin çox geniĢ 
dairəsini – ikitərəfli münasibətləri, regional siyasəti, Qafqazda 
baĢ verən prosesləri, yeni çağırıĢları, yeni təhdidləri, bizi 
narahat edən və həlli tələb olunan məsələləri müzakirə etdik. 

Belə bir ümumi fikrə gəldik ki, dialoq, iĢbirliyi və qarĢılıqlı 
surətdə faydalı əməkdaĢlığın potensialını artırmaq yolu ilə bir 
çox problemləri həll edə bilərik. Biz buna köklənmiĢik. Ġndi 
bunun üçün bütün Ģərait var: Özbəkistanın artmaqda olan 
iqtisadi potensialı, maliyyə imkanları, habelə bizim ölkəmizdə 
gedən və müstəqilliyimizi möhkəmləndirən, müstəqil siyasət 

yeritməyə imkan verən müsbət proseslər. 
Yəqin ki, ölkələrimizə əminliklə aid edə biləcəyimiz bir 

çox digər cəhətlər sırasında müstəqil siyasət xəttini, ölkələ-

rimizin və xalqlarımızın milli mənafelərinin qorunmasında, 
habelə regionda baĢ verən proseslərə münasibətdə ardıcıl və 
prinsipial siyasəti də vurğulamaq olar. 
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Mən çox Ģadam ki, biz bu gün Azərbaycanı çox yaxĢı 
tanıyan, onu sevən və Azərbaycanda sevilən əziz qonağımız 
Ġslam Abduqəniyeviç Kərimovu qəbul edirik. Tam məsuliy-
yətlə deməliyəm ki, ölkələrimiz arasındakı müasir münasi-
bətlərin əsasını xalqlarımızın iki böyük lideri – Ġslam Kəri-

mov və Heydər Əliyev birgə problemlərin həllində səyləri-
mizin birləĢdirilməsi iĢində fəal əməkdaĢlığa baĢlayanda 
qoymuĢlar. Onlar ölkələrimizin dövlətçiliyinin əsasını qoy-
muĢlar, sabitliyi, davamlı inkiĢafı təmin etmiĢlər. Onların 
rəhbərliyi altında ölkələrimiz sübut etmiĢlər ki, nəinki 
müstəqil yaĢaya, həm də milli mənafelərini uğurla təmin edə, 

regional proseslərdə əhəmiyyətli rol oynaya bilərlər. 
Müasir dövrdə münasibətlərimiz məhz bu müsbət məqam 

üzərində qurulur və daha da geniĢləndirilir. Bu gün imza-
lanmıĢ sənədlər və ən baĢlıcası, münasibətlərimizin ruhu 
bunu təsdiq edir. Bütün bunlar – həm forma, həm ruh, həm 
də qarĢılıqlı anlaĢma xalqlarımızın yaxınlaĢmasına kömək 

edir. Əlbəttə ki, həm də özbək xalqının böyük oğlu, mütə-

fəkkir Ģair ƏliĢir Nəvainin sabah açılacaq abidəsi. Bu həm 
özbək xalqının böyük oğlunun xatirəsinə ehtiram əlamətidir, 
həm də bizim münasibətlərimizin xarakterini göstərir. 

Mən bu badəni Özbəkistan prezidentinin sağlığına, 
qardaĢ özbək xalqının tərəqqisi, ölkələrimiz və xalqlarımız 

arasında dostluğun Ģərəfinə qaldırmaq istəyirəm. 
 

Özbəkistan prezidenti Ġslam Kərimovun нитги  
 
Hörmətli Ġlham Heydər oğlu! 
Hörmətli azərbaycanlı dostlar! 
Nümayəndə heyətimizə göstərilən səmimiyyətə, mehri-

banlığa və qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti Ġlham Əliyevə, bütün azərbaycanlı dostla-
rımıza ən dərin minnətdarlıq hisslərimi bildirməkdən böyük 

zövq və məmnunluq duyuram. 
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Bizim xalqımız haqqında dediyi səmimi və xoĢ sözlərə 
görə, bu gün formalaĢmaqda olan ikitərəfli və çoxtərəfli 
münasibətlərin səviyyəsini yüksək qiymətləndirdiyinə görə 
mən Azərbaycan prezidentinə təĢəkkür edirəm. Əminəm ki, 
qardaĢ xalqlarımız və ölkələrimiz arasında bu münasibətlər 

bundan sonra da davam edəcəkdir. Azərbaycan ilə Özbəkis-
tan arasında dərin hörmət və etimadın təcəssümü olan müna-
sibətlər milli dəyərlərimizin, ənənələrimizin, adətlərimizin, 
dilimizin, mədəniyyətlərimizin yaxınlığına, çox cəhətdən 
ümumiliyinə, eyni dinimizə əsaslanır və bu münasibətlərin 
çoxəsrlik tarixi həmiĢə qarĢılıqlı dəstək və kömək mənbəyi 

olmuĢdur. Əcdadlarımızın obrazları, ruhən bir-birinə yaxın 
olmuĢ böyük sələflərimiz Nizami Gəncəvi, ƏliĢir Nəvai və 
baĢqalarının haqlı olaraq dünya sivilizasiyasının incilərinə aid 
edilən əsərləri, yaradıcılıq irsi bütün dövrlərdə həm azər-
baycanlılar, həm də özbəklər üçün ilham mənbəyi olmuĢdur. 

Bir daha demək istəyirəm ки, sabah Bakıda görkəmli 

özbək Ģairi, mütəfəkkiri və dövlət xadimi ƏliĢir Nəvainin 
möhtəĢəm abidəsinin açılıĢı və Azərbaycan paytaxtının mər-
kəzi küçələrindən birinə böyük özbək astronomu və maarif-
çisi Mirzə Uluqbəyin adının verilməsi bizim mənəvi yaxın-
lığımızın və möhkəm dostluğumuzun rəmzidir. 

Nizamini tanımayan və sevməyən bir özbək tapmaq 

çətindir. Zənnimcə, ƏliĢir Nəvainin əsərlərini oxumaйан və 
ona ehtiram bəsləməyən azərbaycanlı tapmaq da çətindir. 
Özbəkistanın Xalq Ģairi, Azərbaycan oğlu, taleyin hökmü ilə 
Özbəkistan torpağında yazıb-yaratmıĢ Maqsud ġeyxzadə 
bizim mənəvi yaxınlığımızı çox gözəl və dəqiq ifadə etmiĢdir. 
O özünün məĢhur rübailərindən birində demiĢdir: 

Bakılı qocaya dedim: əmican, 
Dostluq bu mənanı kəsb edib haçan? 
Belə cavab verdi o müdrik qoca:  
«Nizami, Nəvai qardaĢ olandan». 
Bunu vurğulamaq mənə xüsusilə xoĢdur ki, Maqsud 

ġeyxzadə milli mədəniyyətimizin inkiĢafında xidmətlərinə 
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görə ölkəmizin ən yüksək mükafatlarına layiq görülmüĢdür 
və bu gün də xalqımız ona çox böyük ehtiram bəsləyir. Bu il 
DaĢkənddə bu gözəl Ģairin 100 illik yubileyi qeyd ediləcəkdir 
və artıq buna hazırlıq görülür. 

Özbək və Azərbaycan xalqları öz vətənlərində sülhün və 

əmin-amanlığın qorunub saxlanması naminə əsrlər boyu bir 
yerdə olmuĢlar, biz sevincimizi də, kədərimizi də bir-biri-
mizlə bölüĢmüĢük. Xalqlarımız həyatın çətin sınaqlarına sinə 
gərməli olanda biz həmiĢə bir-birimizə dost kimi əl uzadaraq 
bu çətinlikləri çiyin-çiyinə dəf etmiĢik.  

 Кечян ясрин 30-cu illərинdə kütləvi repressiyalar dövrün-

də on minlərlə azərbaycanlının Özbəkistan torpağında sığı-

nacaq tapması, xalqımızın onları öz doğma qardaĢları kimi 
açıq ürəklə qəbul etməsi, bir tikə çörəyi onlarla bölüĢməsi, öz 
evində onlara sığınacaq verməsi hamımızın yadındadır. 

Hazırda Özbəkistanda 40 mindən çox azərbaycanlı yaĢa-
yır. Müstəqil Özbəkistanın tamhüquqlu vətəndaĢları olan bu 

insanlar baĢqa xalqlarla sülh və həmrəylik Ģəraitində ölkəmi-
zin sosial-ictimai, iqtisadi həyatında və digər sahələrdə fəal 
iĢtirak edirlər. Bunu belə bir fakt da təsdiq edir ki, təkcə son 
illərdə Azərbaycan diasporunun altı nümayəndəsi yüksək 
dövlət mükafatlarına layiq görülmüĢdür. 

Özbəkistan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli məsə-

ləsində Azərbaycanı birmənalı Ģəkildə dəstəkləyir. Bu prob-
lem, əlbəttə, dinc yolla və vurğulamaq istərdim ki, yalnız 
beynəlxalq normalara əməl edilməklə və Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə və suverenliyinə hökmən riayət olunmaqla həll 
edilməlidir. 

Hörmətli Ġlham Heydər oğlu, bu fürsətdən istifadə edib 

vurğulamaq istəйиряm ki, mən bu tarixi yaddaĢın daĢıyıcısı-

yam, vahid Sovet Ġttifaqının tabeliyində olduğumuz əvvəlki 
tariximizin ayrı-ayrı dövrlərini xatırlayıram – hərçənd bu 
heç də həmiĢə xoĢ olmur. 1985-ci ildə Sovet Ġttifaqına baĢ-

çılıq edən adam «Azərbaycan» sözünü hətta düzgün tələffüz 
edə bilmirdi. O bu sözü təhrif edərdi. Mən indiyədək 
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xatırlayıram, bizə doğma olan «Azərbaycan» sözünü hətta 
tələffüz edə bilməyən həmin adam bu problemin, bu müna-
qiĢənin yaranması üçün çox Ģey etmiĢdir. Bu münaqiĢə 
bilavasitə onun iĢtirakı ilə, Moskvada sakitcə əyləĢib Qaf-
qazda baĢ verənləri müĢahidə edənlərin iĢtirakı ilə yaran-

mıĢdı. Məni təəccübləndirən odur ki, indinin özündə də 
həmin problemi necə həll etməyi müəyyən dərəcədə baĢa 
düĢməyənlər vardır. Mənə belə gəlir ki, belə vəziyyət, yaxud 
belə münasibət, mövqe var və bununla həmin münaqiĢəni 
mümkün qədər uzatmaq istəyirlər. 

Bu gün mən Ġlham Heydər oğlu ilə bu barədə danıĢ-

mıĢam, burada bizim aramızda əyləĢən cavanlar həmin 
dövrü – 1988-ci ili bəlkə də xatırlamırlar. Mahiyyət etibarilə 
yeni nəsil yaranır. Məncə kimlərsə ümid edir ki, yeni nəsil 
yaranacaq və Qarabağ problemi ilə əlaqədar baĢ vermiĢ 
bütün hadisələr yaddaĢlardan silinəcəkdir. 

Lakin bu gün doğulan nəslin necəliyindən asılı olma-

yaraq – Qarabağ probleminin yarandığı ildə doğulmuĢ in-
sanların artıq 20 yaĢı tamam olmuĢdur və bu çox ciddi 
məsələdir, bu gənclər elə bil bütün bunları xatırlamır – mən 
çox istərdim ki, bizim bir fikrimiz üst-üstə düĢsün: övlad-
larımız bizim baĢladığımız iĢi axıra çatdırmalıdır, uĢaqları-

mız bizim iĢиmizin davamçıları olmalıdır. 

Bugünkü görüĢdə mən bir məsələyə toxunmuĢdum, onu 
burada bir daha təkrarlamaq istəyirəm –  bugünkü Azərbay-
can 1991-ci ildə müstəqillik əldə ediləndəki Azərbaycan 
deyil. Obrazlı Ģəkildə desək, yerlə-göy qədər fərq var. Ġndi 
Ġlham Heydər oğlu Özbəkistan haqqında belə xoĢ sözlər 
söyləyərkən çox təvazökarlıq edərək dedi ki, Azərbaycanın 

da uğurları var. Mən isə belə hesab edirəm ki, postsovet 
məkanındakı ölkələrin çoxu Azərbaycandan öyrənməlidir ki, 
Azərbaycan yaĢadığı bugünkü mürəkkəb Ģəraitdə belə yük-
səliĢə, uğurlara necə nail olmuĢdur. Buna nəinki postsovet 
dövlətləri, hətta Azərbaycanın ətrafındakı bir çox dövlətляр 
də həsəd apara bilər. 
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Mən Heydər Əliyevlə tanıĢlığımdan fəxr edirəm və bun-
dan həmiĢə fəxr duymuĢam. TanıĢlıq demək azdır, yaĢımız-
da müəyyən fərq olmasına baxmayaraq, mən özümü Heydər 
Əliyevin dostu hesab edirdim. O, Özbəkistana gələndə, 
DaĢkənd Universitetinin tələbələri qarĢısında çıxıĢ edəndə, 

biz özbək gəncləri qarĢısında dayananda mən ona Haydar 
əkə (özbək dilində Haydar Azərbaycan dilində Heydər 
adının qarĢılığıdır) deyə müraciət edirdim. 

O dəqiqələr, o anlar hələ də yadımdadır, biz bir-birimizi 
bircə kəlmədən baĢa düĢürdük. Mən bir daha demək, təkrar-
lamaq və təsdiq etmək istəyirəm: bəli, mən həqiqətən Azər-

baycan xalqının dostuyam, bəli, mən həqiqətən təkcə Özbə-

kistanın nailiyyətlərinə görə deyil, həm də Azərbaycanın 
uğurlarına görə fəxr edirəm. Bunlar sadəcə gəliĢigözəl sözlər 
deyil, bu mənim qəlbimdədir və ömrümün axırına qədər belə 
olacaqdır. 

Özbəklər və azərbaycanlılar hamımızın ehtiram bəslədi-

yimiz, mərdliyi, mənəvi gücü, dönməz iradəsi qarĢısında 
həmiĢə baĢ əydiyimiz Heydər Əliyevin xalqlarımız arasında 
etimadın bərpa olunması, bir daha təkrar edirəm, etimadın 
bərpa olunması və qarĢılıqlı hörmətin möhkəmlənməsi iĢinə 
verdiyi böyük, qiymətli töhfəni heç vaxt unutmayacaqlar. 

Elçibəyin dövrü yadımdadır, Özbəkistanla Azərbaycan 

arasında, özbək xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında əsrlər 
boyu yaranmıĢ münasibətləri heç nədən pozmağa cəhd 
göstərilən dövr mənim yadımdadır. Bu olub. Əgər kimsə 
bunu xatırlamırsa, çox pis. Tarixi yadda saxlamaq lazımdır. 
Öz tarixini unudanlar öz yolunu azır, gələcəyini görmür. Biz 
bunu həmiĢə demiĢik və deyəcəyik. Tarixi bilmək lazımdır, 

onu yadda saxlamaq, ona hörmətlə yanaĢmaq lazımdır. Bu 
nə deməkdir? O deməkdir ki, bizim övladlarımızın düzgün 
yol seçmələri üçün müvafiq nəticələr çıxarmaq lazımdır.  

Buna görə də yadımdadır: Heydər Əliyev özbəklərlə 
azərbaycanlılar arasında həmiĢə mövcud olmuĢ etimadın 
bərpa olunması üçün nə lazımdırsa etmiĢdir. Bununla əlaqə-
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dar bir fakt xüsusi ehtirama layiqdir ki, Azərbaycan xalqı, 
onun bugünkü tanınmıĢ lideri vaxtilə Heydər Əliyevin 
seçdiyi perspektivli xətti ardıcıl olaraq davam etdirir və 
onun xatirəsini dərin hörmətlə yad edirlər. Bu siyasətin tam 
varisliyi göz qabağındadır. Bu gün Ġlham Heydər oğlu dedi: 

bizim heç nə icad etməyimizə ehtiyac yoxdur, biz Heydər 
Əliyevin yaratdıqlarını götürməli, onun iĢləyib hazırladığı 
proqrama ciddi riayət etməli və bu gün, sadəcə olaraq, 
həmin proqramı həyata keçirməli, yerinə yetirməliyik.  

Özbəklərdə belə bir məsəl var: atasından xeyir-dua 
alanlar həmiĢə uğur, firavanlıq qazanır. Mən istəyirəm ki, 

burada əyləĢən azərbaycanlılar bunu yadda saxlasınlar, de-
yərdim ki, hər bir azərbaycanlının Ģüuruna aĢılasınlar. 
Məncə, bu müdrik sözləri Ġlham Heydər oğlu Əliyevin bu-
günkü fəaliyyətinə tamamilə aid etmək olar. 

Hörmətli dostlar, bu gün həqiqətən çox səmimi, açıq 
söhbətlər, danıĢıqlar aparıldı. Bu gün Qafqazda, Mərkəzi 

Asiyada, Orta Asiyada yaranan çox mürəkkəb problem-
lərdən eləsi yadıma gəlmir ki, onların barəsində müəyyən 
məqamlarda bizim aramızda fikir ayrılığı olsun və möv-
qelərimiz fərqli olsun. 

Buna görə də mən belə hesab edirəm ki, bizim missiyanın, 
Azərbaycana rəsmi səfərin uğuru, ilk növbədə məhz bun-

dadır. Mən istərdim ki, indicə deyəcəyim sözləri siz hərfi 
mənada baĢa düĢəsiniz: biz – Azərbaycan prezidenti və Öz-
bəkistan prezidenti həmfikirlərik, bizim problemlərə müna-
sibətimiz, yanaĢmalarımız üst-üstə düĢür və zənnimcə, bu 
bizim ən böyük uğurumuzdur. Bu gün biz dönə-dönə yəqin 
etdik ki, əslində Ġlhamla mənim aramda müəyyən problemlər 

yarada biləcək heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Əksinə, biz 
birmənalı Ģəkildə dərk edirik ki, Azərbaycan və Özbəkistan 
bir-birinə nə qədər yaxın olsa, həm Azərbaycanın məsələ-

lərini, həm də Özbəkistanın məsələlərini həll etmək bir o 
qədər asan olacaqdır. 
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Sözün qısası, müasir reallıqlar beynəlxalq strukturlar 
çərçivəsində iki ölkənin topladığı müsbət təcrübənin bazasın-
da səylərin daha artıq dərəcədə əlaqələndirilməsini, bizim 
milli mənafelərimizin, həm Azərbaycanın, həm də Özbəkis-
tanın mənafelərini çətinliklə də olsa qorumağın zəruriliyini 

diktə edir. 
Bu gün Ġlham Heydər oğlu ilə danıĢıqlarda bizim çıxar-

dığımız ən mühüm nəticə budur: ölkələrimiz arasında əmək-
daĢlığın miqyasını geniĢləndirmək üçün hələ istifadə edil-
məmiĢ çox böyük imkanlarımız, resurslarımız vardır. Bu, ilk 
növbədə qarĢılıqlı ticarətin inkiĢaf perspektivlərinə, birbaĢa 

koоperasiya və investisiya əlaqələrinin tənzimlənməsinə, 
birgə müəssisələr yaradılmasına, energetikada, habelə nəг-
liyyat kommunikasiyalarından qarĢılıqlı surətdə faydalı 
istifadə edilməsi sahəsində əməkdaĢlığa aiddir.  

Bir daha təkrarlamaq istəйиряm, Özbəkistan Azərbayca-
nın ilbəil böyüməkdə olan logistika mərkəzi kimi, ġərq ilə 

Qərbi əlaqələndirən dəhliz kimi, malik olduğu çox böyük 
imkanlardan istifadə edilməsində birmənalı Ģəkildə maraq-
lıdır. 

Bu imkandan istifadə edib Azərbaycan xalqına, onun 
keçmiĢinə, bu gününə və böyük gələcəyinə özümün tükən-
məz, səmimi hörmət hisslərimi bildirmək istəйиряm. 

Mən Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin sağlığına, 
Azərbaycan və Özbəkistanın dostluğu və əməkdaĢlığı Ģərəfi-
nə, bu salondakıların hamısının Ģərəfinə badə qaldırmağı 
təklif edirəm. 
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HEYDƏR ƏLĠYEV FONDU ĠLƏ TANIġLIQ 
 
12 sentyabr 2008-ci il 
 

Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov sentyabrın 12-də 
Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanın dövlət 
başçısını səmimiyyətlə qarşıladı. 

Prezident İlham Əliyev ali qonağa Azərbaycan xalqının 

ümummilli liderinin xatirəsinə yaradılmış fondun məqsədləri, 
ulu öndərin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin 
ayrı-ayrı dövrlərinə aid eksponatlar barədə ətraflı məlumat 
verdi. 

Özbəkistan prezidenti fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin 
həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və Azərbaycan 

tarixinin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan çoxlu 
sənədlərlə, dünyanın tanınmış siyasi xadimlərinin bəxş 
etdikləri hədiyyələrlə, ulu öndərə həsr edilmiş kitablarla, 
dünyanın nüfuzlu elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu haqqında fikirləri ilə 

tanış oldu, müxtəlif ölkələrin liderləri ilə görüşlərdə çəkilmiş 
şəkillərə maraqla baxdı. 

Özbəkistanın dövlət başçısı fondla tanışlıqdan sonra Xatirə 
kitabına ürək sözlərini yazdı. 

Prezident İslam Kərimova xatirə hədiyyəsi təqdim olundu. 
Ali qonaq fonddan xoş təəssüratla ayrıldı. 
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BAKIDA BÖYÜK ÖZBƏK ġAĠRĠ VƏ 

MÜTƏFƏKKĠRĠ ƏLĠġĠR NƏVAĠNĠN ABĠDƏSĠNĠN 

AÇILIġI  
 
          12 sentyabr 2008-ci il 
 

Sentyabrın 12-də Bakının Nərimanov rayonunda, 
Azadlıq prospekti ilə Nəcəf Nərimanov küçəsinin kəsişdiyi 
yerdəki parkda böyük özbək şairi və mütəfəkkiri Əlişir 
Nəvainin abidəsi açılmışdır. 

Açılış mərasimində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və 
Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov iştirak etmişlər. 

Parka toplaşmış şəhər sakinləri dövlət başçılarını ehti-
ramla qarşıladılar. Prezidentlər yeni parkda görülmüş abadlıq 
işləri ilə tanış oldular. Bildirildi ki, abidənin müəllifi özbə-

kistanlı memar Ravşan Mirtajiyevdir. 

Mərasimi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev açdı. 
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin çıxıĢı  
 

Hörmətli Ġslam Abduqəniyeviç! 

Hörmətli dostlar! 
Bu gün Özbəkistan və Azərbaycan xalqları arasındaкы 

münasibətlərin tarixində çox əlamətdar gündür. Bu gün 
Bakıda, Ģəhərimizin mərkəzi küçələrindən birində özbək 
xalqının böyük oğlu, böyük Ģair, mütəfəkkir, dövlət xadimi 
ƏliĢir Nəvainin abidəsi açılır. Bizə çox xoĢdur ki, bu gün 

abidənin açılıĢında Özbəkistan prezidenti Ġslam Abduqə-

niyeviç Kərimov iĢtirak edir. 
Azərbaycanda Nəvainin yaradıcılığına çox bələddirlər. 

Bu böyük Ģairin, demək olar ki, bütün əsərləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilmiĢdir. O, Özbəkistan ədəbiyyatının, ġərq 
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xalqları ədəbiyyatının inkiĢafına çox böyük təsir göstər-
miĢdir. 

Bu abidə bu böyük insanın xatirəsinə ehtiram əlaməti 
olmaqla bərabər, həm də əsrlər boyu bir-biri ilə sülh, həm-
rəylik Ģəraitində yaĢamıĢ, həmiĢə dostluq etmiĢ özbək və 

Azərbaycan xalqları arasında münasibətlərin xarakterini və 
ruhunu əks etdirir. Bu münasibətlər bu gün də davam edir. 
Ġndi, mən deyərdim ki, ölkələrimizin tərəqqisi dövründə, 
Özbəkistanın və Azərbaycanın müstəqilliyinin, dövlət suve-
renliyinin möhkəmləndiyi və inamla inkiĢaf etdiyi dövrdə 
ölkələrimiz arasında münasibətlər yeni xarakter kəsb edir. 

Biz keçid dövrünə, transformasiya dövrünə xas olan 
çətinliklərin, demək olar, hamısını keçmiĢdə qoymuĢuq. 

Bu gün artıq heç kəs Ģübhə etmir ki, həm Özbəkistan, 
həm Azərbaycan gələcəkdə də fəal inkiĢaf edəcək, inte-
qrasiya, koоperasiya edəcək və ölkələrimizin xalqları daha 
yaxĢı yaĢayacaqlar. Ona görə də bizim firavanlığımız da, 

Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionunda sülh və sabitlik də 
ölkələrimiz arasında sıx münasibətlərdən asılıdır. Biz bu 
münasibətləri çox əziz tuturuq, onlar qardaĢlıq münasibət-
ləri xarakteri daĢıyır, ənənələrə, möhkəm tarixi bazaya 
əsaslanır və bu gün çox uğurla inkiĢaf edir. 

Mən çox Ģadam ki, biz hörmətli qonağımız, Özbəkistan 

prezidenti Ġslam Abduqəniyeviç Kərimovu Bakıda qəbul 
edirik. Biz dünən və bu gün bir daha yəqin etdik ki, münasi-
bətlərimiz nə qədər yaxındır. Mən dünən Ġslam Abduqəni-
yeviçə dedim ki, özbək xalqının bəxti gətirib: onun tarixinin 
ən məsul dövründə, Özbəkistanın müstəqil dövlət kimi 
formalaĢdığı vaxtda bu ölkəyə Ġslam Abduqəniyeviç Kəri-

mov rəhbərlik etmiĢdir. 
Bu mənada bizim bəxtimiz az gətirdi. Azərbaycan dövlət-

çiliyinin formalaĢması müstəqilliyin əldə edilməsi ilə eyni 
vaxtda deyil, iki il sonra baĢlandı. Bu iki il ölkəmizi geri 
saldı və müstəqilliyin ilk illərinin ağır nəticələrini aradan 
qaldırmaq və inkiĢaf yoluna çıxmaq üçün Azərbaycan xalqı-
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nın ümummilli lideri Heydər Əliyevin çox gərgin səylər 
göstərməsi lazım gəldi. Bu gün ölkələrimiz arasında yaran-
mıĢ münasibətlər də çox cəhətdən xalqlarımızın iki liderinin 
fəaliyyəti, onların dostluğu və Ģəxsi münasibətləri sayəsində 
formalaĢmıĢdır. 

Biz Azərbaycanda ötən illər ərzində ölkələrimiz arasında 
münasibətlərdə seçilmiĢ xətti davam etdiririk və gələcəkdə də 
bu münasibətləri inkiĢaf etdirmək, onları yeni səviyyəyə 
qaldırmaq üçün lazım olan hər Ģeyi edəcəyik. 

Bakıda ƏliĢir Nəvainin abidəsinin açılması, Ģəhərin 
mərkəzi küçələrindən birinə böyük alim, böyük özbək 

xalqının nümayəndəsi Mirzə Uluqbəyin adının verilməsi 
kimi xalqlarımızın həyatındakı mühüm hadisələr isə, sadəcə, 
münasibətlərimizi səciyyələndirən, qarĢılıqlı rəğbət hissləri-
mizin dərinliyini, qarĢılıqlı sevgi və qardaĢlıq münasibət-
lərini əks etdirən səciyyəvi cəhətlərdir. 

Mən sizin hamınızı – həm qardaĢ Özbəkistan xalqını, 

həm də Azərbaycan xalqını bu əlamətdar hadisə münasi-
bətilə bir daha təbrik etmək istəyirəm. Əminəm ki, bu hadisə 
gələcəkdə ölkələrimiz arasında daha sıx münasibətlərин 
yaranmasına kömək edəcəkdir.  

Sağ olun.  
 

Özbəkistan prezidenti Ġslam Kərimovun çıxıĢı   
 
Əziz dostlar!  

Mən ilk növbədə Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevə, 
sizə – Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələrinə ən sə-

mimi hörmət hisslərimi və sizin Ģəxsinizdə Azərbaycan 
xalqına öz məhəbbətimi bildirmək istəйиряm. Mən xoĢ-

bəxtəm ki, bu gün Azərbaycanın necə yüksəlməsinin Ģahidi-
yəm. XoĢbəxtəm ki, Heydər Əliyevlə birlikdə iĢləmишям. 

Xüsusən ona görə xoĢbəxtəm ki, mən burada, Bakıda rəsmi 
səfərdə olarkən görürəm ki, Heydər Əliyevin oğlu Ġlham 
Əliyev öz atasının iĢini davam etdirmək üçün, adı böyük 
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hərflə yazılmağa layiq Ġnsan hesab etdiyim Ģəxsiyyətin iĢini 
davam etdirmək üçün hər Ģeyi edir. 

Mən tarixdə çox Ģəxsiyyətlər tanıyıram və artıq çox 
illərdir ki, təkcə postsovet məkanında deyil, onun hüdud-
larından kənarda da baĢ verən hadisələri izləyirəm. Mən 

Heydər Əliyev miqyaslı və ən baĢlıcası isə, öz ölkəsinə, öz 
torpağına, öz xalqına Heydər Əliyev qədər sədaqətli olan 
insanlara çox az-az rast gəlmiĢəm. Bu fürsətdən istifadə 
edərək, mən bir daha, dönə-dönə demək istəyirəm: onun öz 
xalqı üçün, öz xalqının gələcəyi üçün gördüyü iĢlərin qədir-
qiyməti əvəzsizdir və gənc nəsil təməli Heydər Əliyev 

tərəfindən qoyulmuĢ iĢlərin nəticələrini artıq bu gün görür. 
Demək istəyirəm ki, biz Özbəkistanda onu təkcə öz ölkəsi 
üçün gördüyü iĢlərə görə, təkcə öz ölkəsinin vətənpərvəri 
adlandırıla biləcək insan olduğuna görə deyil, həm də ona 
görə yüksək qiymətləndiririk ki, o, Özbəkistan və Azərbay-
can arasındakı münasibətləri, çoxəsrlik dostluq, qarĢılıqlı 

hörmət, qarĢılıqlı məhəbbət münasibətlərini müstəqilliyin ilk 
illərində burada təsadüfi adamların ölkəyə rəhbərlik etdiyi 
vaxtda məruz qaldığı bütün hücumlardan qorumaq üçün hər 
Ģeyi etmiĢdir.  

Mən o adamların adlarını çəkməyəcəyəm, çünki onlar 
buna layiq deyil, xeyirxah iĢlər görmüĢ insanlar haqqında, 

bu gün xalqın taleyində, ayrılıqda götürülmüĢ hər bir insanın 
taleyində hiss etdiyimiz yaxĢı iĢləri görmüĢ insanlar haqqın-
da daha çox danıĢmaq lazımdır. 

Sizə demək istəyirəm ki, dörd il bundan əvvəl Ġlham 
Əliyevlə birlikdə DaĢkəndin ən mənzərəli, ən gözəl meydan-
larından birində, yeri gəlmiĢkən, Nizaminin adını daĢıyan 

meydanda – DaĢkənd Dövlət Pedaqoji Universitetinin binası 
qarĢısında Nizaminin abidəsini açmıĢdıq. O vaxt mən özbək 
dilində danıĢdım, o isə Azərbaycan dilində. Bu gün Özbəkis-
tana, onun böyük oğlu ƏliĢir Nəvaiyə hörmət əlaməti olaraq 
Bakının bu çox gözəl meydanına toplaĢdığımız kimi, o vaxt 
Nizaminin abidəsinin açılıĢına gəlmiĢ insanlar da həm özbək 
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dilində, həm də Azərbaycan dilində deyilənləri baĢa 
düĢürdülər. YaxĢı yadımdadır, o vaxt Ġlham Heydər oğlu ilk 
dəfə belə dedi: «Bu çox böyük sərvətdir – siz özbək dilində 
danıĢırsınız, mən Azərbaycan dilində danıĢıram, amma 
adamların gözlərindən də görünür ki, heç kəsdə heç bir sual 

doğmadı, heç kəs yanındakından soruĢmadı: «O nə dedi?». 
Hamı bir-birini baĢa düĢürdü və bu, böyük sərvətdir, bizim 
ən ciddi Ģəkildə qorumalı olduğumuz böyük irsdir. 

Özbəkistanın dünyanın çox ölkələri ilə münasibətləri var. 
Həmin ölkələrlə təkcə diplomatik, siyasi münasibətlər saxla-
mırıq, həm də hazırda bütün dünyada olduğu kimi, əmək-

daĢlıq münasibətləri qurmuĢuq. Lakin mənim əzizlərim, mən 
sizə nəyi demək istəйирям: indi dünyada vəziyyətin çox 
mürəkkəbləĢdiyi, heç də sadə olmadığı bir vaxtda təkcə 
diplomatik, çox böyük əhəmiyyəti olan siyasi, iqtisadi, 
mədəni əlaqələr, mədəniyyətlərin qarĢılıqlı təsirini əhatə 
edən mədəni münasibətlər deyil, həm də mənəvi birlik çox 
vacibdir. 

Bu mənada bizim Azərbaycanla münasibətlərimiz baĢqa 
dövlətlərlə münasibətlərdən yaxĢı mənada, hətta sadəcə yax-
Ģı mənada yox, keyfiyyətcə əsaslı Ģəkildə fərqlənir, çünki 
bizim mənəvi birliyimiz var. Demək istəyirəm ki, insanı quĢa 

bənzətmək olar. QuĢ bir qanadla uça bilmədiyi kimi, xalq-
lar, insanlar da təkcə maddi maraqlarla yaĢaya bilməzlər. 
Hər cür sərvətə, firavanlığa nail olmaq mümkündür, lakin 
quĢ bir qanadla uça bilmədiyi kimi, mənəviyyat olmayan 
yerdə insan da öz gələcəyini, özünün ahəngdar inkiĢafını 
görə bilməz. Bunu görə bilmək isə hər bir insan üçün, hər bir 

xalq üçün vacibdir. Maddi və mənəvi sərvətlər yanaĢı 
olmalıdır. Maddi sərvət bir qanaddırsa, ikinci qanad mənəvi 
sərvətdir. Onda insan tam olur, onda xalq öz gələcəyinə 
inamla baxa bilər. 

Bu gün biz Ġlham Heydər oğlu ilə birlikdə özbək xalqının 
böyük oğluna, özbək ədəbiyyatının banisinə, özbək poeziya-

sını yaratmıĢ insana ucaldılmıĢ abidəni açırıq. Bu insan 
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bizim də müasirimizdir. Ona görə ki, Nizaminin və ƏliĢir 
Nəvainin gördükləri iĢlər bu gün bizim həyatımızda yaĢayır. 
Nizaminin və ƏliĢir Nəvainin irsi olmadan bizim bugünkü 
nəsil tərbiyə oluna bilməz. Onların irsi bizim güc aldığımız 
mənəviyyat və əxlaq xəzinəsidir. 

Ona görə də mən mənəviyyat haqqında danıĢanda obraz-
lar vasitəsilə, bizim küçələrimizdə ucaldılan bu cür gözəl 
abidələr vasitəsilə təcəssüm edən mənəviyyatı nəzərdə 
tuturam. Biz Mərkəzi Asiyada yaĢayırıq, bizim dil birliyi, 
din birliyi və bir sıra baĢqa amillərlə bağlı olduğumuz qon-
Ģularımız çoxdur. Lakin həmin qonĢularımız bu gün Azər-

baycanda görülən iĢi görməyiblər, ƏliĢir Nəvainin adını 
daĢıyacaq belə bir meydan yaratmayıblar. 

Buna görə mən Prezidentə, bütün Azərbaycan ictimaiy-
yətinə, mənim əzizlərim, sizə ürəkdən təĢəkkür etmək 
istəyirəm. ƏməkdaĢlığı möhkəmlətmək üçün, bu gün 
birlikdə, bir-birimizə güvənərək öz həyatımızı qurmaq üçün 

gördüyünüz iĢlərə görə çox sağ olun. Əminəm ki, biz sabahkı 
günümüzü də birlikdə quracağıq, qarĢıya qoyduğumuz 
məqsədlərə  дя yalnız birlikdə çata bilяъяйик. 

Mən sizə təĢəkkür edirəm, dərin hörmət və ehtiramımı 
bildirir, sizə xoĢbəxtlik arzulayıram.  

Sağ olun.  
* * * 

 
Sonra prezidentляр İlham Əliyev və İslam Kərimov abidənin 

önünə əklil qoydular, xatirə şəkli çəkdirdilər. 
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DÖVLƏT BAġÇILARIНЫН TANINMIġ 

ƏDƏBĠYYAT VƏ ĠNCƏSƏNƏT XADĠMLƏRĠ ĠLƏ 

GÖRÜġÜ  
 
     12 sentyabr 2008-ci il 

 
Ġ s l a m   K ə r i m o v: Sizin prezidentiniz Ġlham Əliye-

vin qeyd etdiyi kimi, Özbəkistan prezidenti Azərbaycanı 
yaxĢı tanıyır və sevir. Prezident Ġlham Əliyev mənim üçün 
baĢlıca olan məqamı söylədi: həqiqətən, mən Azərbaycanı 

elə tanıyıram ki, dünyanın ən böyük dövlətlərinin nüma-
yəndələri Azərbaycanı o dərəcədə tanımır. Mən azərbay-
canlıları öz qardaĢlarım kimi tanıyıram. Siz necə varsınızsa, 
mən sizi elə tanıyıram. Mən sizin tarixinizi bilirəm, sizin nə 
ilə yaĢadığınızı, nəyin sayəsində öz millətinizə görə, öz 
prezidentinizə görə qürur hissi keçirdiyinizi bilirəm. 

HəmiĢə belə olun. Bu mənim sizə ян böyük arzumdur.  
F ə r h a d   X ə l i l o v (Xalq rəssamı): Sağ olun. Sizə xoĢ-

bəxtlik və firavanlıq arzulayıram. Özbək xalqı bizimlə 
qardaĢ xalqdır, biz həmiĢə ünsiyyətdə olmuĢuq və ünsiy-
yətimiz davam edir. Bizim əlaqələrimiz kəsilmir. Sizin və 
bizim rəssamlar bir-birini tanıyırlar. Sizin rəssamlar Bakıya 

gəlirlər. Sizin mahir heykəltəraĢınız belə gözəl abidə yarat-
mıĢdır. 

Ġ s l a m   K ə r i m o v: Yeri gəlmiĢkən, bu abidə bizim 
milli parkın ən görkəmli yerində qoyulmuĢ abidənin surə-

tidir. Müəllif mənə Nəvainin əyləĢmiĢ vəziyyətdə təsvir edil-
diyi baĢqa bir abidə göstərəndə dedim: «Yox, abidəni elə 

düzəlt ki, Ģair sanki Azərbaycana doğru addımlayır». Fikir 
verin, o sizə doğru gəlir, qollarını açaraq sanki deyir: «Mən 
sizin yanınıza gəlirəm, mənim balalarım». Necə bilirsiniz, bu 
yaxĢıdırmı? 
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Ġ l h a m   Ə l i y e v: Çox yaxĢıdır. Elə abidələr var ki, 
sanki hərəkət edirlər. Yəqin ki, Özbəkistanda bu cür abidələr 
çoxdur. 

F i k r ə t   S a d i q (şair): Nəvai türk dünyasının ən 
böyük Ģairidir. 

Ġ s l a m   K ə r i m o v: Mən Ġlhamla birlikdə burada, sizin 
aranızda olmağıma ürəkdən Ģadam. Mən sizin bu gün hansı 
hisslər keçirdiyinizi baĢa düĢürəm. Ġndi Qafqaz mürəkkəb bir 
dövr yaĢayır və Azərbaycan bu cür olduqca mürəkkəb 
Ģəraitdə davamlı inkiĢafa, öz ölkəsində sülhə və sabitliyə nail 
olur. Bu, Heydər Əliyevin qoyub getdiyi və bu gün onun 

oğlunun layiqincə davam etdirdiyi irsdir. Mən onu ürəkdən 
təbrik edirəm. 
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HEYDƏR ƏLĠYEV ADINA SARAYIN ƏSASLI 

TƏMĠRĠ VƏ BƏRPASINDA SON TAMAMLAMA 

ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġLIQ  
 

    12 sentyabr 2008-ci il 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
sentyabrın 12-də Heydər Əliyev sarayынын əsaslı təmiri və 
bərpasında son tamamlama işləri ilə tanış olmuşdur. 

Heydər Əliyev sarayыnda əsaslı təmir-bərpa və yenidən-

qurma işlərinə dövlət başçısının sərəncamı ilə başlanılmışdır. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız üçün yaratdığı saysız-
hesabsız mədəniyyət ocaqlarından biri olan bu sarayda ötən 35 
ildən sonra ilk dəfədir ki, təmir-bərpa işləri aparılır. 

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə binanın fasadına baxdı, 
burada işlərin gedişi ilə maraqlandı. Dövlətimizin başçısına 

məlumat verildi ki, sarayın fasadı xüsusi mərmərlə üzlənib, 
binanın qarşı və yan tərəflərində ABŞ istehsalı olan ekran tipli 
şüşələr quraşdırılmışdır. Sarayın əsas özəlliklərindən olan bu 
şüşələr içəridə keçiriləcək tədbirləri birbaşa bayırda da 
izləməyə imkan verəcəkdir. Şəhərin gecə görüntüsünə  xüsusi 
yaraşıq verəcək bu şüşələrdən monitor kimi də istifadə 

olunacaqdır. 
İşlərin gedişi ilə tanış olan prezidentə bildirildi ki, əsaslı 

təmir və yenidənqurma tezliklə tam başa çatdırılacaqdır. İndi 
son tamamlama işləri gedir. Sarayın dam örtüyü dəyişdirilib, 
işıqlandırma sistemi yenidən qurulmuşdur. Binanın tavanının 
üzlənməsində xüsusi alkapon materialынdan istifadə olunub ki, 

bu da döşəmənin mərməri ilə uyarlıq təşkil edir. Girişdə yara-
dılacaq su pərdəsi zövq oxşayacaqdır. Saraya gələnlər bura-
dan xüsusi lazer sistemi vasitəsilə müxtəlif görüntüləri izləmək 
imkanı qazanacaqlar. 



 189 

Prezident İlham Əliyev salona da baxdı. Burada tamaşaçı-

ların rahatlığı üçün bütün şərait yaradılır. Əlillərin salona 
girib-çıxması üçün xüsusi avtomatlaşdırılmış qurğu quraş-

dırılmışdır. Gözəl çilçıraqlar salona əlavə yaraşıq verəcəkляр. 
Akustikası müasir tələblərə tam cavab verəcək səhnədə 

işlərin əsas hissəsi başa çatıbdır. Liftlər və eskalatorlar yeni-
ləri ilə əvəzlənib, binanın daxilində həssas avtomatik yan-
ğınsöndürmə sistemi qurulmuşdur. Foyedə, banket salonunda 
və yardımçı otaqlarda bəzək-tamamlama işləri aparılır. 
Binada İtaliyadan gətirilmiş xüsusi havalandırma sistemi 
quraşdırılmışdır. Sarayın həyətinə 6 min kvadratmetrdən çox 

mərmər və qranit döşənir, ətrafda yaşıllıqlar salınacaqdır. 
Prezident İlham Əliyev işlərin yüksək səviyyədə və keyfiy-

yətlə başa çatdırılması, habelə gələcəkdə sarayın istismarının 
da lazımınca təşkili barədə tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 
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ĠRANIN XARĠCĠ ĠġLƏR NAZĠRĠ MƏNUÇEHR 

MУTTƏKĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 

Президент сарайы 
 
           13 sentyabr 2008-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 13-də İranın Xarici Иşlər naziri Mənuçehr Mуttəki-

ni qəbul etmişdir. 
Mənuçehr Mуttəki İran İslam Respublikasının Prezidenti 

Mahmud Əhmədinejadın salamlarını dövlətimizin başçısına 
çatdırdı. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə 
inkişaf etdiyi vurğulandı. Bu səfərin ikitərəfli münasibətlərin 

ümumi inkişafı və gələcək perspektivləri ilə bağlı məsələlərin 
müzakirə edilməsi baxımından əhəmiyyəti qeyd olundu.  

Dövlətimizin başçısı İran prezidenti Mahmud Əhmədineja-
dın salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, özünün də sa-
lamlarını ona çatdırmağı xahiş etdi.  
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RUSĠYA FEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB DMĠTRĠ MEDVEDEVƏ 
 

Hörmətli Dmitri Anatolyeviç!  

Permdə təyyarə qəzası nəticəsində çoxsaylı insan tələ-

fatı barədə xəbər məni dərindən sarsıtdı. 
Sizə, həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına, bütün 

Rusiya xalqına Azərbaycan xalqı adından və Ģəxsən öz 
adımdan dərin hüznlə baĢsağlığı verirəm. 

 

 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı, 14 sentyabr 2008-ci il  
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BAKI DÖVLƏT UNĠVERSĠTETĠNĠN YENĠ 

TƏDRĠS KORPUSUNUN AÇILIġI 
 

     15 sentyabr 2008-ci il 
 
Sentyabrın 15-də Bakı Dövlət Universitetində yeni inşa 

edilmiş, müasir tələblərə cavab verən tədris korpusunun açılış 
mərasimi olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir.  
Dövlət başçısını və xanımı Mehriban Əliyevanı Təhsil nazi-

ri Misir Mərdanov, BDU-nun rektoru Abel Məhərrəmov, uni-
versitetin Elmi Şurasının üzvləri hərarətlə qarşıladılar. Mehri-
ban xanıma gül dəstəsi təqdim olundu.  

Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi və yeni 
tədris korpusu ilə tanış oldu. 

Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin təh-

silin inkişafına diqqət və qayğısını əks etdirən fotoguşə yara-
dılmışdır.  

Yeni korpusun inşasına 1991-ci ildə başlanılsa da, sonradan 
burada işlər dayandırılmışdı. Əsas inşaat işləri 2006-cı ildən 
davam etdirilmişdir. Həmin il tikinti üçün büdcədən 600 min 
manat, 2007-ci ildə 2,5 milyon manat vəsait ayrılmışdı. Prezi-

dent İlham Əliyevin «Bakı Dövlət Universitetinin yeni tədris 
korpusunun tikintisi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında» 2008-ci 
il 20 may tarixli Sərəncamыna əsasən korpusun inşası üçün 4,6 
milyon manat əlavə vəsait ayrılmışdır.  

Bakı Dövlət Universitetinin sonuncu korpusu 20 il əvvəl is-
tifadəyə verilmişdi. Sonralar açılan yeni fakültələr, kafedra-

lar, elmi-tədqiqat institutları və digər bölmələr, o cümlədən 
tələbələrin sayının ciddi şəkildə artması yeni korpusun tikilmə-

si zərurətini yaratmışdı.  
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15 min kvadratmetr ərazisi olan 10 mərtəbəli yeni tədris kor-
pusunda 300-dən  çox otaq, o cümlədən 220 auditoriya  vardır. 
4 mindən çox tələbənin təhsili üçün hər cür şərait yaradılmış, 
bütün kabinetlər mebel dəsti, lazımi avadanlıqla təchiz edil-
mişdir. Burada universitetin 3 fakültəsi – tarix, mexanika-

riyaziyyat, tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültələri yerləş-

mişdir. 
Prezident İlham Əliyev 337 yerlik akt salonuna baxdı. 

Mərasimlərin, elmi toplantıların keçirilməsi üçün nəzərdə tu-
tulan akt salonu orijinal memarlıq üslubu ilə diqqəti cəlb edir. 

Dövlət başçısı universitet poliklinikasında yaradılan şəraitlə, 

yeməkxana ilə də tanış oldu. Poliklinika ən yüksək standartlara 
cavab verən müasir avadanlıqla təchiz olunmuş, lazımi tibbi 
xidmət göstərilməsi üçün burada hər cür şərait yaradılmışdır.  

Sonra dövlət başçısı tarix fakültəsinin yerləşdiyi mərtəbədə 
oldu, 200 nəfərlik akt salonuna baxdı. Fakültədə ulu öndər 
Heydər Əliyevə həsr edilmiş fotoguşə də yaradılmışdır. 

Prezident tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin yer-
ləşdiyi mərtəbədə tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrasında, 
kompйуter mərkəzində yaradılan şəraitlə  maraqlandı. Bildirildi 
ki, mərkəzdəki kompйуterlərin hamısı internetə qoşulmuşdur. 

Yeni korpusun istifadəyə verilməsi ilə BDU-nun korpusları-

nın ümumi sahəsi 40 min kvadratmetrdən 55 min kvadratmet-

rə çatmışdır.  
Sonra tədris korpusunun açılışına həsr edilmiş mərasim 

oldu. 
Prezident İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi. 
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi  
 

Əziz dostlar!  
Əziz tələbələr! 
Əziz müəllimlər! 

Mən sizi, ilk növbədə yeni tədris ilinin baĢlanması 
münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bu gün Bakı 
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Dövlət Universitetinin həyatında çox gözəl və əlamətdar bir 
gündür. Bu gün universitetin yeni gözəl korpusu açılır və bu 
münasibətlə də sizi ürəkdən təbrik edirəm.  

Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanın aparıcı təhsil oca-
ğıdır. Burada çox güclü professor-müəllim heyəti vardır və 

bütün dövrlərdə universitet Azərbaycanda peĢəkar kadrların 
hazırlanması iĢində çox böyük iĢlər görmüĢdür. Bu gün isə 
universitet inkiĢafının yeni mərhələsini yaĢayır. Həm təhsilin 
keyfiyyəti artır, həm də universitetin maddi-texniki bazası 
möhkəmlənir. Bir sözlə, bizim – Azərbaycanın yerləĢdiyi bu 
bölgədə Bakı Dövlət Universitetinin xüsusi çəkisi vardır.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda təhsil məsələlərinə çox 
böyük diqqət göstərilir. Dövlət siyasətində təhsil məsələləri, 
demək olar ki, prioritet məsələlərdir, онлара ayrılan büdcə 
xərcləri ildən-ilə artmaqdadır. Həm orta məktəblər üçün 
binalar tikilir, həm ali məktəblərdə yeni korpuslar tikilir, 
avadanlıq alınır, o cümlədən Bakı Dövlət Universitetinin 

maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün ava-
danlıq, laboratoriyalar alınmıĢdır. Yəni dövlət öz tərəfindən 
əlindən gələni etməyə çalıĢır ki, Azərbaycanda təhsil sistemi 
daha da inkiĢaf etsin və təhsilin keyfiyyəti artsın. Əlbəttə ki, 
gənclər, tələbələr, yaxud da məktəblərdə oxuyan uĢaqlar, 
çalıĢan müəllimlər yaxĢı Ģəraitdə yaĢamalıdırlar, oxuma-

lıdırlar, iĢləməlidirlər. 
Təhsil iĢçilərinin sosial müdafiəsi məsələləri də öz həllini 

tapır. Ġldən-ilə artan maaĢlar, əməkhaqları bunun əyani sü-

butudur. Biz gələcəkdə də bu siyasətə sadiq olacağıq. Çünki 
təhsil hər bir ölkənin gələcəyini müəyyən edir. Biz дя bu 
məsələyə məhz ona görə diqqət göstəririk ki, gənc nəsil 

bilikli olsun, savadlı olsun və Azərbaycanın uzunmüddətli 
inkiĢafını təmin etsin. 

Azərbaycan çox zəngin ölkədir. Bizim böyük təbii resurs-
larımız vardır. Ancaq bizim ən böyük resursumuz insan-
larımızın biliyidir, savadıdır. Biz öz imkanlarımızdan səmə-

rəli istifadə edərək, maddi kapitalı insan kapitalına çevirmə-
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liyik və bunu edirik. Azərbaycanın zəngin neft-qaz ya-
taqlarının iĢlənilməsi nəticəsində əldə edilmiĢ gəlirlər o 
cümlədən təhsil məsələlərinə sərf olunur. Bu yaxınlarda 
qəbul edilmiĢ müxtəlif proqramlar çərçivəsində gənclərin 
daha da gözəl təhsil alması üçün əməli-praktikи tədbirlər 

görülübdür. Həm tələbələrin təqaüdləri artırılıb, həm də 
xüsusi proqram çərçivəsində istedadlı tələbələrin xarici 
ölkələrin aparıcı ali məktəblərində oxuması nəzərdə tutulur. 
Ancaq mən çox istərdim ki, Azərbaycanda təhsilin keyfiy-
yəti və səviyyəsi o qədər yüksək olsun ki, xarici ali məktəb-
lərə tələbələrin göndərilməsinə heç ehtiyac qalmasın. Əmi-

nəm ki, biz buna nail olacağıq. Çünki bunu etmək üçün bü-

tün imkanlar var.  
Azərbaycanın uzunmüddətli, dayanıqlı inkiĢafı üçün müt-

ləq bütün sahələrdə çox güclü peĢəkar mütəxəssislər olmalı-
dır. Elə mütəxəssislər ki, onlar müasir Ģəraitə uyğun Ģəkildə 
fəaliyyət göstərəcəklər. Ġndi dünya dəyiĢir, qloballaĢma pro-

sesləri gedir. Azərbaycan bu iĢlərdə geridə qalmamalıdır. Biz 
bütün mütərəqqi, qabaqcıl, bizə sərf edən təcrübəni Azər-
baycanda tətbiq etməliyik. Ona görə həm müəllimlər öz 
peĢəkarlıq səviyyəsini qaldırmalıdırlar,  щям дя təhsilin key-
fiyyətində yeni mərhələ baĢlanmalıdır. Tələbələr də bilməli-
dirlər ki, həyatları, gələcəкляри üçün ilk növbədə onların bilik 

səviyyəsi rol oynayacaqdır. 
Bu gün bütün baĢqa ölkələr kimi, Azərbaycan da öz iqti-

sadiyyatını bazar iqtisadiyyatı əsasında qurubdur və bu, öl-
kəmizə çox böyük mənfəət gətiribdir. Ġndi Azərbaycanda ba-
zar iqtisadiyyatının bütün istiqamətləri güclənir. Bu yaxın-
larda Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 

tərəfindən aparılmıĢ tədqiqata görə, Azərbaycan iqtisadi is-
lahatlar iĢində dünya miqyasında birinci ölkədir. Yəni bu 
onu göstərir ki, Azərbaycanda çox köklü iqtisadi islahatlar 
aparılmıĢdır.  

Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində hər bir insan, hər bir vətən-
daĢ, əlbəttə ki, dövlətdən qayğı və diqqət görməlidir, eyni 
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zamanda, öz gücünə güvənməlidir. Hər bir insanın gücü isə, 
əlbəttə ki, onun biliyindən asılıdır. Ona görə mən əminəm, 
bizim gənclərimiz bunu yaxĢı baĢa düĢürlər ki, yaxĢı bilik 
almaq, yaxĢı savad almaq və istənilən sahədə peĢəkar olmaq 
hər bir gəncin, hər bir insanın həyatda yaxĢı yer tutmasına 

gətirib çıxaracaqdır. Dövlət də öz tərəfindən bu Ģəraiti yarat-
malıdır. Bu gözəl korpusların tikintisi, digər məsələlərin 
həlli, təhsil iĢçilərinin sosial müdafiəsinin möhkəmlənməsi 
iĢlərində dövlət öz köməyini göstərəcəkdir.  

Mən çox Ģadam ki, indi Azərbaycanda, ümumiyyətlə, 
cəmiyyətdə təhsilə çox böyük diqqət var. Artıq hər kəs baĢa 

düĢür ki, ölkəmizin uzunmüddətli inkiĢafını bilik səviyyəsi 
müəyyən edəcəkdir. Əgər dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrinin 
təcrübəsinə baxsaq, görərik ki, onlarda inkiĢaf və tərəqqi 
məhz texnologiyalar deyil, təhsil sahəsində mümkün olmuĢ-

dur. Neft-qazla zəngin olan ölkələrin bir neçəsi öz 
potensialını tam Ģəkildə iĢə sala bilməmiĢdir. Azərbaycanın 

timsalında biz görürük ki, həm güclü maddi baza əsasında, 
həm təbii resursların sayəsində, həm də yeni texnologiyalar, 
yeni yanaĢmaları tətbiq etməklə ölkəmizi gücləndiririk. Təbii 
ehtiyatlar bizim üçün bir vasitədir. Ölkəmizin hərtərəfli inki-
Ģafı, bölgədə Azərbaycanın mövqelərinin möhkəmlənməsi, 
regional çərçivədə qabaqcıl ölkəyə çevrilməsi – bütün bu 

məqsədlərə çatmaq üçün müxtəlif amillər lazımdır və demək 
olar ki, onların hamısı var. Güclü iqtisadiyyat, güclü siyasət, 
sabitliyin möhkəm olması, xalqla iqtidar arasında olan 
birlik, güclü sosial siyasətimiz, təhsil və digər sosial, huma-
nitar məsələlərə diqqətimiz – bütün bunlar ölkəmizi güclən-
dirir. Bu gün sirr deyil ki, Azərbaycan bölgədə həlledici 

mövqelərə malikdir. Bizim artan iqtisadi və siyasi çəkimiz 
Azərbaycanı güclü inkiĢaf etmiĢ ölkəyə çevirməlidir və bu 
məqsəd qarĢımızda dayanır. Əlbəttə, təhsil məsələlərinə bir 
daha qayıtmaq istəyirəm: peĢəkar, bilikli kadrlar olmadan 
biz heç bir məqsədə çata bilmərik.  
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Mən bu gün çox Ģadam ki, Bakı Dövlət Universiteti təzə 
korpusunun açılıĢı ilə tələbələrə, müəllimlərə yeni Ģərait 
yaradır. Bu binanın tikintisi uzun illər idi ki, aparılırdı. An-
caq görülən əlavə tədbirlər nəticəsində, prezidentin ehtiyat 
fondundan ayrılmıĢ vəsaitin hesabına bu korpusun tikintisi 

tezliklə baĢa çatmıĢdır və bu gün həm tələbələrin, həm də 
müəllimlərin ixtiyarına verilir. 

Bu gözəl hadisə münasibətilə sizin hamınızı bir daha 
ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Sizə uğurlar, cansağlığı 
arzulayıram.  

Sağ olun. 
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YASAMAL RAYONUNDAKI 60 NÖMRƏLĠ ORTA 

MƏKTƏBĠN YENĠ BĠNASININ AÇILIġI  
 

     15 sentyabr 2008-ci il 
 
Sentyabrın 15-də – Bilik günü Bakının Yasamal rayo-

nundakı şəhid Paşa Nəzərov adına 60 nömrəli orta məktəbin 
yeni binasının açılış mərasimi olmuşdur.  

Mərasimə toplaşmış təhsil işçiləri, şagirdlər, valideynlər 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi və xanımı Mehriban 

Əliyevanı böyük hörmət və ehtiramla, gül-çiçəklə qarşıladılar.  
Dövlət başçısı müasir standartlara uyğun tikilmiş məktəbin 

rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi. 
Təhsil naziri Misir Mərdanov məlumat verdi ki, Azərbay-

canda son illər ərzində məktəb tikintisi və təmiri geniş vüsət 
almış və təhsil sisteminin maddi-texniki bazası möhkəmlən-

mişdir. Prezidentin xüsusi tapşırığı ilə ötən il iyunun 1-dən 
inşasına başlanılmış bu məktəbdə tədris üçün hər cür şərait 
yaradılmışdır. 50-dən çox sinif otağı olan 840 şagird yerlik 
məktəbdə yeni dərs ilində 600 şagird təhsil alacaqdır. Onların 
təlim-tərbiyəsi ilə 60 müəllim məşğul olacaqdır. Məktəbdə ulu 
öndər Heydər Əliyevin, prezident İlham Əliyevin fəaliyyətləri, 

Azərbaycanın dövlət dili, rəmzləri, hərb sənəti ilə və tədrislə 
bağlı xüsusi guşələr yaradılmışdır.  

Paytaxtın qabaqcıl təhsil ocaqlarından olan, Qarabağ 
müharibəsi şəhidi, vaxtilə burada oxumuş Paşa Nəzərovun 
adını daşıyan məktəbin yeni binası müasirliyi ilə diqqəti çəkir. 
İnşaat işləri zamanı Türkiyə, Fransa və digər ölkələrdən 

gətirilən tikinti materiallarından geniş istifadə edilmişdir. 
Məktəbdə avadanlıqlar və əyani dərs vəsaitləri ilə təchizat 
yüksək səviyyədədir. Bu il dörd sinifdə 1-cilər təhsilə başla-
yacaqlar. Heydər Əliyev Fondu respublikamızdakı bütün 1-ci 
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sinif şagirdlərini çanta, məktəbləri isə nəfis tərtibatlı əyani 
vəsaitlə təchiz etmişdir.  

Xatırladıldı ki, cari ildə bu məktəbin 55 məzunu respubli-
kamızın ali məktəblərinə qəbul imtahanlarında iştirak etmiş, 
onlardan 41-i tələbə adını qazanmışdır. Məktəbin 600-dən çox 

bal toplamış məzunları prezident təqaüdünə layiq görülmüşlər. 
Dövlət başçısı ayrı-ayrı sinif otaqlarına, fənn kabinetlərinə, 

müəllimlər otağına, bufetə, kiçik və böyük idman залlarına 
baxdı, tədris prosesi, dərs vəsaitləri ilə maraqlandı.  

Məlumat verildi ki, informatika kabineti kompйуterlərlə 
təmin olunmuş və internet şəbəkəsinə qoşulmuşdur. Məktəbin 

kitabxanasında latın qrafikası ilə çap olunmuş 6000-ə qədər 
dərslik və müxtəlif ədəbiyyat toplanmışdır.  

Məktəbdə mini ATS quraşdırılmış, tibb otağında səhiyyə 
xidməti üçün normal şərait yaradılmışdır. Məktəbin bufetin-
dəki avadanlıqlar və yaradılan şərait keyfiyyətli qidalanmaya 
hərtərəfli təminat verir. 

Kimya laboratoriyası həmin fənnin təkcə nəzəri deyil, həm 
də praktik baxımdan yüksək səviyyədə tədrisinə hərtərəfli 
imkan yaradır. Fizika laboratoriyası da müasir tərtibatı və 
zəngin avadanlığı ilə diqqəti cəlb edir. Burada da nəzəri 
biliklər praktik məşğələlərlə əlaqələndiriləcəkdir.  

Bütün bunlar tədrisin səviyyəsinin yüksəldilməsinə, beynəl-

xalq standartlara uyğunlaşdırılmasına yönəlmişdir. 
Məktəbin davamlı işıqlandırılması, istilik, havalandırma 

sistemi müasir səviyyədədir. Yanğından mühafizə sistemi ən 
son texnologiyalara əsaslanır və istənilən fövqəladə halın qısa 
müddətdə aradan qaldırılmasına imkan verir.  

Dövlət başçısı 1-ci sinif şagirdləri ilə görüşdü, onlara 

təhsildə uğurlar arzuladı вя məktəblərə qayğının daha da 
gücləndiriləcəyini, müəllimlərin iş şəraitinin və maddi rifah 
halının mütəmadi yaxşılaşdırılacağını vurğuladı.  

Məktəbin idman залы ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki, 
buradakı münasib şərait və müxtəlif avadanlıqлар  bədən tərbi-
yəsi dərslərinin lazımınca tədrisinə imkan yaradır. Burada 



 200 

həndbol, voleybol, mini futbol, stolüstü tennis və digər oyunlar 
keçirmək mümkündür. Duşxana, soyunub-geyinmə otaqları da 
vardır. Prezident İlham Əliyev bu təhsil ocağının açılışı və yeni 
dərs ilinin başlanması münasibətilə məktəbin kollektivini 
təbrik etdi, uğurlar arzuladı və onlarla xatirə şəkli çəkdirdi.  

 
* * * 

 
Sonra prezident İlham Əliyev 60 nömrəli orta məktəbin 

qarşısındakı parkda aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış 
oldu.  

Dövlət başçısına məlumat verildi ki, burada əsaslı təmir 
işləri yüksək səviyyədə aparılmışdır. Parkda məktəblilərin və 
sakinlərin istirahəti üçün hərtərəfli şərait yaradılmışdır. 

Müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış bu istirahət ocağı 
ətraf ərazi ilə ümumi ansambl təşkil edir, paytaxtın bu 
hissəsinə əlavə yaraşıq verir.  

Prezident İlham Əliyev Bakıda aparılan yenidənqurma 
işləri ilə bağlı fikirlərini bölüşdü, tapşırıq və tövsiyələrini 
verdi. 
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AZƏRBAYCAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

MOSKVAYA ĠġGЦZAR SƏFƏRĠ  
 

15 sentyabr 2008-ci il  
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 15-də Moskvaya işgцzar səfərə yola düşmüşdür.  
Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-

portunda Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin Иcra Aparatı-

nın rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar. 

 
* * * 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
sentyabrın 15-də Moskvaya işgüzar səfərə gəlmişdir. 

Azərbaycan prezidentini Vnukovo hava limanыnda Rusiya 
Federasiyasının yüksək vəzifəli dövlət və hökumət nümayən-
dələri böyük hörmət və ehtiramla qarşıladılar.  
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AZƏRBAYCAN ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН 

VƏ RUSĠYA PREZĠDENTИ  

ДМИТРИ МЕДВЕДЕВИН TƏKBƏTƏK GÖRÜġÜ  
 
16 sentyabr 2008-ci il  
 
Sentyabrın 16-da Moskva vilayətindəki «Mayendorf» 

qəsrində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Med-
vedevin təkbətək görüşü olmuşdur. 

D m i t r i   M e d v e d e v: Hörmətli Ġlham Heydər oğlu! 
Sizi Moskvada salamlamağa Ģadam. Bu, bir daha görüĢmək, 
münasibətlərimizin inkiĢafında iĢlərin indiki vəziyyətini 
müzakirə etmək üçün yaxĢı imkandır. Rusiya–Azərbaycan 
münasibətləri çox dinamik inkiĢaf edir, biz bu tərəfdaĢlıqdan 
razıyıq. Mənim Bakıya rəsmi səfərim zamanı Sizinlə birlikdə 

nəzərdə tutduğumuz məsələlərin, demək olar ki, hamısı yerinə 
yetirilir. Ümid edirəm ki, Sizinлə razılaĢdığımız kimi, bu ilin 
sonuna qədər əmtəə dövriyyəsinin həcmini 2 milyard dollara 
çatdıra biləcəyik. Hərçənd, indi dünyada iqtisadiyyat sahə-

sində vəziyyət o qədər də sadə deyildir. Sevindirici cəhət odur 
ki, bizim münasibətlərimiz konyuktur xarakter daĢımır.  

Humanitar sahədə Sizinlə razılaĢdığımız yaxĢı nümunələr 
çoxdur. Yadımdadır ki, lap yaxın vaxtlarda Bakıda Moskva 
Dövlət Universitetinin filialı açılacaqdır. Bu da çox yaxĢı 
hadisədir. Təbii ki, Gürcüstanın təcavüzündən sonra Qafqaz 
regionunda yaranmıĢ problemlərlə əlaqədar bəzi məqamları 
dəqiqləĢdirməliyik. Bu hadisələrdən sonra Sizinlə görüĢməmi-

Ģik, beynəlxalq vəziyyətin inkiĢafını müzakirə etməmiĢik. 
Zənnimcə, münasibətlərimizin və bütövlükdə Qafqazda vəziy-
yətin sabit və müsbət istiqamətdə inkiĢafında ölkələrimizin 
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maraqlı olması nəzərə alınmaqla, bu məsələləri müzakirə 
etmək çox faydalı olacaqdır. Sizi görməyimə Ģadam.  

Ġ l h a m   Ə l i y e v: Sağ olun, Dmitri Anatolyeviç. Məni 
Moskvaya səfərə dəvət etdiyiniz üçün sağ olun. Sizin qeyd 
etdiyiniz kimi, bizim görüĢlərimiz intensiv xarakter daĢıyır.  

Sizinlə bu yaxınlarda, Azərbaycana rəsmi səfəriniz çərçivə-

sində görüĢmüĢdük. Azərbaycanda hamı xüsusi qeyd edir ki, 
bu Sizin Rusiya prezidenti vəzifəsində ilk rəsmi səfərləri-
nizdən biri idi. Bu faktın özü də dövlətlərimiz arasında mü-

nasibətlərin xarakterini və ruhunu göstərir.  
Biz münasibətlərimizin inkiĢafından çox razıyıq. Bu 

münasibətlər çox geniĢ spektrli olub, həm fəal siyasi qarĢılıqlı 
əlaqələri, həm də iqtisadi əlaqələri əhatə edir. Sizin qeyd 
etdiyiniz kimi, əmtəə dövriyyəsi çox sürətlə artır və çox sevin-
dirici haldır ki, onun strukturu da yaxĢılaĢır. Biz humanitar 
sahədə nəzərdə tutduğumuz tədbirləri həyata keçiririk. 
Deməliyəm ki, Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı artıq 

açılmıĢdır. Bu ilin əvvəlində mən bu barədə sərəncam vermiĢ-

dim və artıq filiala tələbə qəbulu aparılmıĢdır. Yəni MDU-nun 
Bakıdakı filialı 2008-ci ildən mövcuddur. Bu onu göstərir ki, 
biz nəzərdə tutduğumuz məsələləri operativ Ģəkildə həll edirik 
və Sizin Bakıya səfəriniz çərçivəsində nəzərdə tutulan, Dostluq 
və strateji tərəfdaĢlıq haqqında Birgə Bəyannamədə öz əksini 

tapmıĢ bütün məsələlər həyata keçirilir.  
Ġnanıram ki, münasibətlərimizin səmərəli inkiĢafı davam 

edəcək, bu münasibətlər yeni məzmun və yeni formalar kəsb 
edəcəkdir. Bizim regionda sülhün, sabitliyin bərqərar olması, 
gələcəyin proqnozlaĢdırıla bilməsi üçün qüvvələrin birləĢ-

dirilməsi çox vacibdir. Bizim münasibətləri fərqləndirən 

cəhət proqnozlaĢdırıla bilən xarakterli olmasıdır. Bu müna-
sibətlər dostluq, mehriban qonĢuluq xarakteri daĢıyır və biz 
onların inkiĢafından çox razıyıq. Bizim tez-tez görüĢməyimiz 
də, ümumiyyətlə, əlaqələrimizin mahiyyətini əks etdirir. 
Dəvət üçün bir daha sağ olun, ümid edirəm ki, bizim səmə-

rəli əməkdaĢlığımız davam edəcəkdir.  
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DÖVLƏT BAġÇILARININ BƏYANATLAРЛА 
ЧЫХЫШЛАРЫ 

 

Sentyabrın 16-da Azərbaycan və Rusiya prezidentləri 
təkbətək görüş başa çatдыгdan sonra mətbuat üçün bəya-

natlarla çıxış etmişlər.  
 

Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin bəyanatı  

 

Hörmətli həmkarlar!  
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Mən hörmətli qonağımız, Azərbaycan prezidenti 

Ġlham Heydər oğlu Əliyevin səfəri ilə əlaqədar bir neçə söz 

demək istəйирям. Əvvəlа, Ġlham Heydər oğlunu bir daha 
salamlamaq və ona təĢəkkürümü bildirmək istəйиряm ki, biz 
bu məsləhətləĢmələri Azərbaycanın həyatında kifayət qədər 
mühüm bir dövrdə aparırıq. Artıq prezident seçkiləri baĢla-
nır və çox yaxĢı haldır ki, Ġlham Heydər oğlu cari vəziyyəti, 
bizim ikitərəfli münasibətlərimizi, beynəlxalq problemləri 

müzakirə etmək üçün Moskvaya gəlməyə vaxt tapmıĢdır.  
Təbii ki, biz Rusiya–Azərbaycan  iqtisadi, sosial, huma-

nitar münasibətlərinин inkiĢafı barədə danıĢdıq. Beynəlxalq 
məsələlər haqqında da söhbət etdik. Əlbəttə, mən bir 
müddət əvvəl Qafqazda baĢ vermiĢ böhranla əlaqədar in-
formasiya mübadiləsini nəzərdə tuturam. Mən Cənubi Qaf-

qazda təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə Rusiyanın 
atdığı addımlar barədə Ġlham Heydər oğluna ətraflı məlumat 
verdim və hesab edirəm ki, bütün məsələlərdə Rusiya ilə 
Azərbaycanın fəal qarĢılıqlı əlaqələri regionda təhlükəsiz-
liyin və sabitliyin təmin edilməsi üçün əsas amillərdən 
biridir.  
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DanıĢıqların gediĢində biz iĢgüzar əməkdaĢlıq, hazırda 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlər üzərində də dayandıq. 
Ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi çox yaxĢı artmaq-
dadır. Biz söhbətə bu məsələdən baĢladıq. Ümumiyyətlə, 
əmtəə dövriyyəsinin artması onu göstərir ki, bizim iqtisadi 

münasibətlərimiz prinsipcə yeni səviyyəyə, qarĢılıqlı strateji 
əlaqələr səviyyəsinə çatmıĢdır. Bu həm Rusiya üçün, həm də 
Azərbaycan üçün xeyirlidir, bizim xalqlarımız üçün 
faydalıdır. Bu ilin yeddi ayında əmtəə dövriyyəsinin yarıba-
yarı, 56 faiz artması onu göstərir ki, artım potensialı vardır 
və biz bu məqama daim diqqət yetirmək niyyətindəyik. 

Əmtəə dövriyyəsinin strukturunun yaxĢılaĢması da çox mü-

hümdür. Azərbaycan prezidenti bunu söhbətimizin əvvəlində 
qeyd etdi. Mən bu fikirlə tamamilə razıyam. Bu bizim iqti-
sadiyyatlarımızın inkiĢafı üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb 
edir.  

Təbii ki, humanitar sahədə münasibətlər ayrıca bir məsə-

lədir və burada da həqiqətən çox yaxĢı nəticələr əldə edil-
miĢdir. Biz Azərbaycanda rusdilli mədəni məkanın və təhsil 
məkanının qorunub saxlanması üçün göstərilən səylərə görə 
Azərbaycan rəhbərliyinə, Azərbaycan prezidentinə minnət-
darıq. Biz Bakıda Moskva Dövlət Universitetinin filialının 

açılması, məktəb təhsili, bütövlükdə humanitar sahədə 
əməkdaĢlıq haqqında danıĢdıq. Əlbəttə, mən belə hesab 
edirəm ki, bu bizim irsimizdir və iki ölkənin prezidentləri 
kimi, biz bu irsi daim qoruyub saxlamalı və bu məsələyə çox 
ciddi diqqət yetirməliyik.  

ġübhəsiz ki, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli də bizim 

müzakirə mövzumuz oldu. Mən Azərbaycan prezidentinə 
dediyim sözləri bu auditoriyada bir daha təsdiq etmək 
istəйиряm. Biz Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ara-
sında birbaĢa danıĢıqların davam etdirilməsinin tərəfdarıyıq. 
Bu məsələdə Rusiyanın mövqeyi dəyiĢməz qalır. Biz bu 
mürəkkəb məsələnin tənzimlənməsi üçün qarĢılıqlı məqbul 

həllin tapılmasına gələcəkdə də maksimum kömək edəcəyik. 
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Zənnimcə, bizim bu məsələyə dair təmasların ən yaxın 
gələcəkdə davam etdirilməsinə də ümid etməyə haqqımız 
var.  

Mən bugünkü səfərin baĢ tutmasına görə, dostcasına 

konstruktiv söhbətə görə həmkarım Ġlham Heydər oğlu Əli-
yevə bir daha təĢəkkür etmək istəйиряm. Hesab edirəm ki, 
bizim bu cür intensiv ünsiyyətimiz, tez-tez görüĢməyimiz 
həm xalqlarımızın, həm dövlətlərimizin, həm də nəticə eti-
barilə bizim regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin xeyrinədir. 
GörüĢ həm faydalı, həm də maraqlı oldu və biz lap yaxın 

gələcəkdə bu məsələlərin müzakirəsini davam etdirəcəyik. 
Sağ olun. 

 
Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin bəyanatı  
 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Ġlk növbədə məni Moskvaya səfərə və bu görüĢü keçir-

məyə dəvət etdiyinə görə Dmitri Anatolйeviç Medveдevə tə-

Ģəkkürümü bildirmək istəйиряm. Dmitri Anatolyeviçin qeyd 
etdiyi kimi, bizim təmaslarımız çox intensiv xarakter daĢıyır 
və bu, ölkələrimiz arasında münasibətlərin xarakterini əks 

etdirir. Biz bir neçə dəfə görüĢmüĢük və hər dəfə çoxlu möv-
zuları müzakirə etmiĢik.  

 Təbii ki, ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsələlər diqqət 
mərkəzindədir. Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibət-
lər çox dinamik, müsbət Ģəkildə inkiĢaf edir və regional 
proseslərə də müsbət təsir göstərir. Bizim qarĢılıqlı iqtisadi 

əlaqələrimiz, siyasi dialoqumuz çox fəaldır, biz humanitar 
sahədə əməkdaĢlıq edirik və bütün bu istiqamətlərdə, eləcə 
də baĢqa sahələrdə davamlı irəliləyiĢ olduğunu görürük.  

 Rusiyanın və Azərbaycanın iqtisadi potensialının art-
ması təsərrüfat subyektlərinin, Ģirkətlərin dinamik inkiĢafına 
Ģərait yaradır, qarĢılıqlı investisiyalar, birgə layihələr 

müzakirə edilir. Bu da təbii ki, bizim münasibətlərimizi daha 
da möhkəmlədəcəkdir.  
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 Biz qonĢu dövlətlərik, bizim həm quruda, həm də də-

nizdə ümumi sərhədimiz var və qonĢular arasında müna-
sibətlər çox vacibdir. QonĢular arasında münasibətlər heç də 
həmiĢə istənilən kimi olmur. Lakin mən belə hesab edirəm 
ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər nümunəvi 

xarakter daĢıyır və qonĢular arasında münasibətlərə nümunə 
ola bilər. Biz bundan çox razıyıq və ümidvarıq ki, gələcəkdə 
də bu münasibətləri inkiĢaf etdirmək, onları yeni məzmunla, 
yeni layihələrlə zənginləĢdirmək, bununla da ölkələrimizin 
davamlı inkiĢafına və regionda inteqrasiyanın daha da 
güclənməsinə Ģərait yaratmaq üçün maksimum səy göstərə-

cəyik.  
 Əlbəttə, bu gün regionda yaranmıĢ vəziyyət müəyyən 

narahatlıq doğurur və Azərbaycan bu gərginliyin azaldılma-
sına öz töhfəsini verməyə hazırdır. Biz hesab edirik ki, 
regionda fikir ayrılıqlarına səbəb olan məsələlər dinc yolla, 
dialoq yolu ilə, təmas nöqtələri tapmaq yolu ilə və əlbəttə, 

qarĢılıqlı hörmət əsasında həll edilməlidir.  
 Bu gün biz ikitərəfli xarakter daĢıyan məsələlərlə yanaĢı, 

regional prosesləri, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqiĢəsinin həlli məsələsini də müzakirə etdik. Biz 
ümid edirik ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi, 
Rusiya tənzimləmə prosesində fəal rolunu davam etdirə-

cəkdir. Qafqaz regionunda baĢ verən proseslər nə qədər mü-

rəkkəb olsa da, bizə belə gəlir ki, bu gün münaqiĢənin bütün 
dövlətlərin mənafeyinə cavab verən və beynəlxalq hüquq 
prinsiplərinə əsaslanan Ģəkildə həlli üçün yaxĢı imkanlar var. 
Mən əminəm ki, əgər münaqiĢə yaxın vaxtlarda həll 
olunarsa, kifayət qədər geniĢ formatda regional əməkdaĢlıq 

üçün yeni perspektivlər yaranacaq, bu isə bütün ölkələrin 
xeyrinə olacaqdır. Biz bu regionda öz qonĢularımızla 
bərabər yaĢayırıq və yaĢayacağıq, heç kəs bu regiondan heç 
yerə köçüb getməyəcəkdir. Ona görə də səmərəli qarĢılıqlı 
əlaqələr, mehriban qonĢuluq, əməkdaĢlıq mexanizmlərini 
axtarıb tapmaq lazımdır. Bir daha demək istəyirəm, əgər 
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bizim regionda bütün qonĢu ölkələr arasında münasibətlər 
Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər kimi olsaydı, 
sizi inandırıram, heç vaxt nəinki münaqiĢə, hətta heç bir 
anlaĢılmazlıq da olmazdı.  

 Buna görə bir daha demək istəyirəm ki, biz münasi-

bətlərimizin səviyyəsini çox yüksək qiymətləndiririk, bu 
münasibətləri daha da möhkəmlətməyə çalıĢırıq və öz tərəfi-
mizdən həmin məqsədə nail olmaq üçün bundan sonra da 
lazım olan hər Ģeyi edəcəyik. Heç Ģübhəsiz, bu baxımdan 
humanitar sahə ilə bağlı məsələlər də çox böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Dmitri Anatolйeviçin qeyd etdiyi kimi, Azərbay-

canda rus dilinə, rus mədəniyyətinə çox qayğıkeĢ münasibət 
bəslənir və bu münasibət təkcə sözdə deyil, əməli iĢdə də 
özünü göstərir. Bəlkə də bu məsələlər geniĢ ictimaiyyətə 
həmiĢə məlum olmur, ola bilsin ki, biz indi piar deyilən 
məsələ ilə o qədər də fəal məĢğul olmuruq, lakin hesab edirik 
ki, ən yaxĢısı öz iĢini vicdanla və namusla görməkdir, infor-

masiya isə hər bir halda öz oxucusunu tapacaqdır.  
 Mən bu dəvətə görə, yenə də bütün məsələləri çox açıq, 

səmimi, yoldaĢcasına müzakirə etməyə imkan verən Ģəraitин 
yaradılmasına görə Rusiya prezidentinə bir daha təĢəkkür 
etmək istəyirəm. Bu cür müzakirələr bizim münasibətləri-
mizin ruhunu və xarakterini əks etdirir.  

Sağ olun.  
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RUSĠYA HÖKUMƏTĠNĠN SƏDRĠ VLADĠMĠR 

PUTĠNLƏ  GÖRÜġ  
 

16 sentyabr 2008-ci il  
 
Sentyabrın 16-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 

Moskvada Rusiya hökumətinin Qəbullar evində RF Höku-
mətinin sədri Vladimir Putinlə görüşmüşdür.  

Rusiya hökumətinin sədri Vladimir Putin Azərbaycan 
dövlətinin başçısını salamlayaraq dedi: 

– Hörmətli Ġlham Heydər oğlu, hörmətli həmkarlar. Sizi 
salamlamağıma çox Ģadam. Mənə çox xoĢdur ki, Siz köhnə 
dostlarınızı unutmursunuz. Sağ olun. Əminəm ki, biz iqti-
sadi əlaqələrimizin inkiĢafı haqqında söhbət edə biləcəyik. 
Lakin demək istəyirəm ki, bizim dövlətlərarası münasi-
bətlərimiz həqiqətən yüksələn xətlə inkiĢaf edir. Mən iqtisadi 

sahədə nail olduğumuz inkiĢaf sürətinə ən yüksək qiymət 
verирям, elə siyasi sahədə də biz daim əlaqə saxlayırıq.  

Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda biz Sizin atanızın –  Azər-
baycan prezidentinin, keçmiĢ Sovet Ġttifaqının və Azərbay-
can Respublikasının görkəmli dövlət xadiminin 85 illik 
yubileyini birlikdə qeyd etdik. Xatırlatmaq istəyirəm ki, 

Sizin atanız dövlətlərarası münasibətlərimizin inkiĢafına çox 
böyük töhfə vermiĢdir. Biz çox ümid edirik ki, vaxtilə əvvəlki 
prezident tərəfindən təməli qoyulmuĢ müsbət iĢlər bu gün də, 
gələcəkdə də çoxalacaqdır.  

Mən bunu yaxĢı bilirəm və biz görürük ki, son illərdə 
Azərbaycanın xarici siyasətinin Rusiya istiqamətində varis-

liйи təmin edilmiĢdir və biz belə hesab edirik ki, siyasi səviy-
yədə toplanmıĢ müsbət nə varsa, qarĢılıqlı iqtisadi əlaqələrə 
çevrilməlidir. Ġndi dünya maliyyə bazarlarında, dünya iqtisa-
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diyyatında rəqabətin kifayət qədər geniĢ miqyas aldığını 
gördüyümüz bir vaxtda bu xüsusilə aktualdır.  

Hazırda dünya bazarlarından alınan məlumatlar sadəcə 
olaraq təĢviĢ doğurur. Biz həmin bazarlarda nələr baĢ 
verdiyini görürük. Qərbin, demək olar ki, bütün bazarla-

rında tənəzzül müĢahidə olunur. Bu, heç Ģübhəsiz, bizim 
iqtisadiyyata da bu və ya digər dərəcədə təsir göstərir, çünki 
iqtisadiyyatımız qlobal dünya iqtisadiyyatının tərkib hissəsi-
dir. Lakin Rusiya Azərbaycan üçün olduğu kimi, Azərbay-
can dа bizim üçün həmiĢə etibarlı tərəfdaĢ olmuĢdur və belə 
olaraq qalır. Sizə demək istəyirəm ki, dünya iqtisadiyyatında 

baĢ verən bu mürəkkəb hadisələrdən biz sakit ötüĢəcəyik. 
Rusiyanın maliyyə bazarlarında likvidliyi dəstəkləmək üçün 
təkcə bu gün Maliyyə Nazirliyi 150 milyard rubl, Mərkəzi 
Bank isə 325 milyard rubl yerləĢdirmiĢdir. Maliyyə Nazirliyi 
sabah yerləĢdiriləcək məbləği iki dəfədən çox artıraraq 350 
milyard rubla çatdırmaq niyyətindədir. Hazırda Maliyyə 

naziri və Mərkəzi Bankın sədri Rusiyanın ən iri banklarının 
rəhbərləri ilə gələcək birgə fəaliyyəti müzakirə edirlər. Biz 
Ģübhə etmirik ki, son illərdə Rusiya iqtisadiyyatında yaradıl-
mıĢ təhlükəsizlik «yastıqları» öz səmərəsini verəcəkdir. 
Hazırda biz Mərkəzi Bank tərəfindən uzunmüddətli təsir 
vasitələrinin tətbiq edilməsinin mümkünlüyünü də öyrənirik. 

Bizim bu cür praktikamız var. Biz səliqə ilə, düĢünülmüĢ Ģə-

kildə hərəkət edəcəyik. 
Mən Azərbaycan iqtisadiyyatındakı müsbət artım 

meyillərini nəzərə alaraq bilirəm ki, bu nəinki MDB məkanı 
üçün, hətta dünya miqyasında rekorddur – keçən il Azərbay-
can iqtisadiyyatında 25 faiz, bu il 18 faiz artım olmuĢdur. 

Bizdə bu ilin birinci yarısında iqtisadi artım 8 faiz, bütöv-
lükdə keçən il 8,1 faiz olmuĢdur. Bu, sabitlik elementidir və 
biz, əlbəttə, ondan istifadə etməliyik. Təbii ki, bu Ģəraitdə 
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələr arasında 
iqtisadi münasibətlərə tələbat daha çoxdur, koоperasiyanın 
dərinliyi və bizim qarĢılıqlı əlaqələrimizin dərəcəsi bunu 
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tələb edir. Sizi görməyimizə çox Ģadıq. Zənnimcə, lazımi 
vaxtda biz Moskvada görüĢəcəyik.  

Prezident Илham Əliyev Rusiya hökumətinin başçısına 
müraciətlə dedi: 

– Sağ olun, Vladimir Vladimiroviç. Mən də Sizi görmə-

yimə və ikitərəfli münasibətlərimiz, regional əməkdaĢlıq 
haqqında, eləcə də ölkələrimizin iqtisadi uğurları və yeni 
birgə layihələrin imkanları barədə bir daha fikir mübadiləsi 
aparmaq imkanına görə çox Ģadam.  

Sizin qeyd etdiyiniz kimi, ölkələrimiz arasında müna-
sibətlər çox müsbət Ģəkildə inkiĢaf edir. Biz bunu çox yüksək 

qiymətləndiririk. Onu da qeyd etmək istяйиряm ki, ölkələ-

rimiz arasında müasir münasibətlərin əsasını Siz və Azər-
baycan prezidenti Heydər Əliyev qoymuĢsunuz. Mən bunu 
çox yaxĢı xatırlayıram. Sizin ilk görüĢünüz, sonra isə Sizin 
Azərbaycana səfəriniz – bu, Rusiya prezidentinin bizim ölkə-

yə ilk rəsmi səfəri idi – ölkələrimiz arasında münasibətlərin 

inkiĢafının əsas mərhələləri oldu, bundan sonra biz çox 
böyük tərəqqinin Ģahidi olduq. Ġndi, o vaxtdan 8 il keçəndən 
sonra biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında bütün sahələri 
əhatə edən, çox dinamik inkiĢaf edən münasibətlərin bütün 
bəhrələrindən istifadə edirik. Əlbəttə, Moskvada Heydər 
Əliyevin xatirəsinə göstərilən münasibət – onun yubileyinin 

keçirilməsi, eləcə də Baykal–Amur dəmir yolunun stansi-
yalarından birinə onun adının verilməsi, bununla əlaqədar 
çox səmimi mərasim keçirilməsi Azərbaycanda bizim hamı-

mız üçün çox dəyərlidir. Bütün bunlar Azərbaycanda çox 
yüksək qiymətləndirilir.  

Bizim ölkələr arasında münasibətlər təkcə siyasi maraqlar 

xarakteri daĢımır, bu münasibətlər həm də çox səmimi, 
ürəkdən gələn münasibətlərdir və münasibətlərimizin tarixini 
və xalqlarımızın yanaĢı yaĢamaq ənənələrini əks etdirir. 
Əminəm ki, gələcəkdə biz birgə səylərimizlə bu münasibətləri 
daha da geniĢləndirəcəyik. Bizim aramızda çox fəal siyasi 
dialoq var. Sizinlə çoxsaylı görüĢlərimizi xatırlayıram. Bu 
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gün Rusiya siyasətində də Azərbaycana münasibətdə varislik 
qorunub saxlanır. Ona görə də biz paralel yollarla gedirik və 
bu bizim uğurlarımızın rəhnidir.  

Ġndi Rusiya da, Azərbaycan da postsovet məkanında 
siyasi proseslər, iqtisadi nailiyyətlər baxımından ən dinamik 

inkiĢaf edən ölkələrdir. Son beĢ ildə Azərbaycanda iqtisadiy-
yatın həcmi 2,7 dəfə artmıĢdır. Əlbəttə, artmaqda olan bu 
potensial əməkdaĢlığı daha da dərinləĢdirməyə imkan verir. 
Biz buna çox ümid bəsləyirik və mən əminəm ki, qarĢılıqlı 
siyasi əlaqələrin hazırda mövcud olan və möhkəmlənən 
səviyyəsi yeni iqtisadi təĢəbbüslər üçün yaxĢı zəmin yaradır. 

Əlbəttə, Sizin qeyd etdiyiniz kimi, dünya maliyyə bazarla-
rında yaranmıĢ mürəkkəb Ģəraitdə biz bu məqamları nəzərə 
almalı, əməkdaĢlığın potensialını təshih etməli və artırma-
lıyıq. Bu il əmtəə dövriyyəmiz çox böyük sürətlə, 50 faizdən 
çox artmıĢdır, özü də onun strukturu yaxĢılığa doğru dəyiĢir. 
Bütün bunlar onu göstərir ki, iki ölkə arasında münasibətlər 

qarĢılıqlı maraqlar, dostluq, mehriban qonĢuluq əsasında 
qurulursa, bu münasibətlər proqnozlaĢdırıla bilirsə, iqtisadi 
inkiĢafla bağlı bütün məsələlər daha uğurla həll edilir. Buna 
görə də münasibətlərimizin mövcud səviyyəsi məni çox 
sevindirir və ümid edirəm ki, bu münasibətlər bütün istiqa-
mətlər üzrə geniĢlənəcək, Ģəxsi planda isə Sizinlə yenidən 

görüĢəcəyik.  
V l a d i m i r   P u t i n: Gərək ki, sizdə ikiqat profisit 

yaranmıĢdır – həm büdcədə, həm də ticarətdə, elədirmi? 
Ġ l h a m   Ə l i y e v: Elədir, çox böyük profisit yaranmıĢ-

dır. Son beĢ il yarımda büdcəyə daxilolmalar 15 dəfə artmıĢ-

dır, büdcənin xərcləri də sürətlə artır. Təbii ki, bu vəziyyət 

inflyasiyaya mənfi təsir göstərir, lakin bu bizim iqtisadi 
artım üçün ödədiyimiz qiymətdir və hesab edirəm, bu meyil-
lər gələcəkdə də davam edəcəkdir. Əlbəttə, ÜDM-in 35 faiz 
və 25 faiz artması yəqin ki, artıq tarixə çevrilmiĢdir, lakin 
artımın keyfiyyəti bizim maraqlarımıza daha çox uyğun 
gələcəkdir. Biz gələcəyə nikbin baxırıq – həm iqtisadi təĢəb-
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büslər çərçivəsində, həm də ölkələrimiz arasında münasibət-
lərin inkiĢafı baxımından. Sağ olun. 
                            

* * * 
 

Sentyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri 
Medvedevin dəvəti ilə Moskvaya işgüzar səfəri başa çatmışdır.                   
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ÇĠN XALQ RESPUBLĠKASININ SƏDRĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB HU SZĠNTAOYA 
 

Hörmətli cənab sədr! 
Milli bayramınız – Çin Xalq Respublikasının Yaran-

ması günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı Ģəxsən öz 
adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən 
təbrik edirəm.  

Biz ölkələrimiz arasındakı münasibətlərə böyük əhəmiy-
yət veririk. Əminəm ki, Azərbaycan-Çin dostluğunun daha 
da möhkəmlənməsi, qarĢılıqlı maraq doğuran əməkdaĢ-

lığımızın səmərəli Ģəkildə davam etdirilməsi üçün bundan 
sonra da ardıcıl səylər göstərəcəyik.  

Bu bayram günündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost 
Çin xalqına sülh və firavanlıq diləyirəm.  

 
Hörmətlə,  

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 

Bakı, 17 sentyabr 2008-ci il 
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ALMANĠYA FEDERATĠV RESPUBLĠKASININ 

FEDERAL PREZĠDENTĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB HORST KÖLERƏ 
 

Hörmətli cənab Federal Prezident! 

Almaniyanın milli bayramı – Alman birliyi günü 
münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz 
adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbrik-
lərimizi yetirirəm.  

Azərbaycan–Almaniya münasibətlərinin inkiĢafı sahə-

sindəki nailiyyətlərimiz bizi sevindirir. Əminəm ki, dostluq 

əlaqələrimizin daim möhkəmləndirilməsi, istər ikitərəfli 
qaydada, istərsə də beynəlxalq qurumlar çərçivəsində əmək-
daĢlığımızın dərinləĢdirilməsi istiqamətində bundan sonra 
da ardıcıl səylər göstərəcəyik.  

Sizə möhkəm cansağlığı, iĢlərinizdə uğurlar, dost Alma-
niya xalqına sülh və firavanlıq arzulayıram. 

 
Hörmətlə,  

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 

Bakı, 17 sentyabr 2008-ci il 
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ALMANĠYA FEDERATĠV RESPUBLĠKASININ 

FEDERAL KANSLERĠ ZATĠ-ALĠLƏRĠ XANIM 

ANGELA MERKELƏ 
 

Hörmətli xanım Federal Kansler! 

Milli bayramınız – Alman birliyi günü münasibətilə 
Sizi və bütün xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. 

Bu gün Azərbaycan ilə Almaniya arasındakı münasibətlər 
möhkəm dostluq əlaqələri və geniĢ əməkdaĢlıq imkanları ilə 
səciyyələnir. Əminəm ki, qarĢılıqlı maraq doğuran və bir çox 
sahələri əhatə edən iĢbirliyimiz xalqlarımızın mənafeləri 

naminə daim öz miqyasını geniĢləndirərək hər cəhətdən 
faydalı olacaqdır. 

Bu bayram günündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost 
xalqınıza əmin-amanlıq və rifah diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 17 sentyabr 2008-ci il 
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KOREYA RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ  

CƏNAB LĠ MEN BAKA 
 

Hörmətli cənab Prezident! 

Milli bayramınız – Dövlətin yaranmasы günü müna-
sibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan 
və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. 

Ölkələrimiz arasındakı əməkdaĢlığın öz əhatə dairəsini 
gündən-günə geniĢləndirməsi, sabit və ardıcıl inkiĢafı böyük 
məmnunluq doğurur. Əminəm ki, istər dövlətlərarası 

münasibətlərimizin, istərsə də bütün səviyyələrdə dostluq 
əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylərimizi 
bundan sonra da davam etdirəcəyik. 

Bu bayram günündə Sizə ən xoĢ arzularımı yetirir, dost 
xalqınıza sülh və tərəqqi diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 17 sentyabr 2008-ci il 
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MÜQƏDDƏS RAMAZAN BAYRAMI 

MÜNASĠBƏTĠLƏ MÜSƏLMAN ÖLKƏLƏRĠNИН 

BAKIDAKI SƏFĠRLƏRĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 

17 sentyabr 2008-ci il  
  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 17-də qarşıdan gələn müqəddəs Ramazan bayramı 
münasibətilə müsəlman ölkələrinin Bakıdakı səfirlərini qəbul 
etmişdir.  

Prezident İlham Əliyev diplomatlara müraciətlə dedi:  
– Hörmətli səfirlər!  
Mən sizin hamınızı qarĢıdan gələn müqəddəs Ramazan 

bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. XahiĢ edirəm 
ki, mənim təbriklərimi və ən xoĢ arzularımı təmsil etdiyiniz 
ölkələrin dövlət və hökumət baĢçılarına çatdırasınız.  

Ramazan bayramı Azərbaycanda rəsmi bayram kimi, 
ölkəmiz öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra qeyd 
olunmağa baĢlamıĢdır. Amma ondan əvvəlki dövrlərdə, əl-
bəttə ki, Azərbaycan xalqı həmiĢə bu müqəddəs bayramı ge-
niĢ qeyd ediб. Bu bayram bütün dövrlərdə Azərbaycan 
xalqının qəlbində yaĢamıĢdır. Müstəqillik bərpa olunandan 

sonra Azərbaycan bütün ölkələrlə və əlbəttə ki, müsəlman 
ölkələri ilə  diplomatik münasibətlər qurmuĢdur. O vaxtdan 
bu günə qədər bizim münasibətlərimiz sürətlə inkiĢaf edir. 
Bu münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. Mən deyə bilərəm 
ki, təmsil etdiyiniz ölkələrin tam əksəriyyətinə rəsmi səfərlər 
etmiĢəm və sizin ölkələrinizin dövlət, hökumət baĢçıları 

Azərbaycanda dəfələrlə olmuĢlar. 
Müsəlman ölkələri ilə bizim münasibətlərimiz çoxĢa-

xəlidir. Biz çox istəyirik ki, bütün istiqamətlərdə münasibət-
lər inkiĢaf etsin və nəinki siyasi sahədə, eyni zamanda, 
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ticarət, mədəni, humanitar və baĢqa sahələrdə biz birlikdə 
yeni iĢlər görək.  

Biz beynəlxalq təĢkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyirik və 
bu dəstək, əminəm ki, hər bir ölkə üçün çox önəmlidir. Ġslam 
Konfransı TəĢkilatı çərçivəsində çox uğurlu əməkdaĢlıq edi-

rik. Bildiyiniz kimi, Ġslam Konfransı TəĢkilatının xətti ilə 
Azərbaycanda nazirlər səviyyəsində bir sıra tədbirlər 
keçirilmiĢdir. Növbəti illərdə də yeni tədbirlər gözlənilir. Biz 
çox istəyirik ki, Ġslam Konfransı TəĢkilatı çərçivəsində, ora-
da təmsil olunan ölkələr arasında ikitərəfli və çoxtərəfli 
əlaqələr və islam həmrəyliyi daha da güclənsin. Bizi həm 

islam dini birləĢdirir, həm tarix birləĢdirir, həm də müĢtərək 
keçmiĢimiz birləĢdirir. Mən tam əminəm ki, indiki zamanda, 
qloballaĢan dünyada bütün islam ölkələrinin uğurlu əmək-
daĢlığı, bir-birini dəstəkləməsi hər bir ölkənin mövqelərini 
gücləndirir. 

Mən əminəm ki, qarĢılıqlı ticarət əlaqələrinin inkiĢafı 

istiqamətində atılmıĢ və gələcəkdə atılacaq addımlar bizim 
imkanlarımızı daha da geniĢləndirəcəkdir. Bunu etməklə biz 
bir-birimizin iqtisadiyyatına öz töhfəmizi vermiĢ oluruq. 
Əlbəttə ki, bizim ölkələrimizin qarĢısında duran problemləri 
həll etməliyik və bu istiqamətdə bir-birimizə arxa, dayaq 
olmalıyıq.  

Müstəqil ölkə kimi, Azərbaycanın uğurlu inkiĢafı ölkə-

mizin bölgədə mövqelərinin möhkəmlənməsinə gətirib çı-

xarmıĢdır. Azərbaycanda aparılan islahatlar, güclü iqtisadi 
inkiĢaf ölkə qarĢısında duran əsas ciddi problemlərin həlli 
üçün çox gözəl Ģərait yaratmıĢdır. Ġqtisadi inkiĢaf baxı-

mından son dörd il ərzində Azərbaycan dünya miqyasında 

birinci yerdədir. Azərbaycanın dövlət büdcəsi son beĢ il 
ərzində 10 dəfədən çox artıbdır. Bu bizə imkan verir ki, 
bütün sosial məsələlərin həlli üçün səylərimizi davam etdirək. 
Yəni bir sözlə, Azərbaycan öz daxili imkanlarına, öz gücünə 
istinad edərək ölkə qarĢısında duran iqtisadi və sosial 
problemləri uğurla həll edir.  
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Ölkə qarĢısında duran ən ciddi problem Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin indiyədək həll 
olunmamasıdır. Azərbaycan uzun illərdir çalıĢır ki, bu 
məsələni danıĢıqlar yolu ilə həll etsin. Ancaq hələlik heç bir 
nəticə yoxdur. ġübhəsiz ki, bu məsələ Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində həll edilməli və iĢğalçı qüvvələr iĢğal 
olunmuĢ bütün torpaqları boĢaltmalıdırлар. Bu iĢdə bey-
nəlxalq təĢkilatlarda, xüsusilə BirləĢmiĢ Millətlər TəĢki-
latında islam ölkələrinin dəstəyi bizim üçün çox önəmlidir.  

Bildiyiniz kimi, bu ilin mart ayında BirləĢmiĢ Millətlər 
TəĢkilatının BaĢ Məclisində Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ 

torpaqlarında yaranmıĢ vəziyyətlə bağlı böyük üstünlüklə 
qətnamə qəbul edilmiĢdir. Böyük məmnunluq hissi ilə qeyd 
etmək istəyirəm ki, müsəlman ölkələrinin əksəriyyəti Azər-
baycanın haqq iĢini dəstəkləmiĢ və qətnamənin qəbul olun-
masında həlledici rol oynamıĢdır. Bu çox vacibdir. Ġlk 
növbədə, bu onu göstərir ki, islam həmrəyliyi məsələləri həll 

olunur və həlledici anlarda ölkə üçün, Azərbaycan üçün çox 
vacib olan məsələdə müsəlman qardaĢlarımız bizimlə çiyin-
çiyinə dayanmıĢlar. Digər tərəfdən, bu səsvermə bir növ hə-

qiqət anı idi. Həm Azərbaycan dövləti üçün, həm də Azər-
baycan vətəndaĢları üçün bu səsvermə çox Ģeyi göstərdi.  

Mən bunu dəfələrlə demiĢəm və bu fürsətdən istifadə edib 

Azərbaycanın haqq iĢini dəstəkləyən və bizim lehimizə səs 
verən bütün ölkələrin dövlət, hökumət baĢçılarına bir daha 
öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Azərbaycan da öz 
növbəsində islam həmrəylik prinsiplərinə sadiqdir və bizim 
də beynəlxalq təĢkilatlarda, o cümlədən BMT-də müxtəlif 
vaxtlarda səsvermələrdə mövqeyimiz islam həmrəyliyini əks 
etdirir.  

Bir sözlə, mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bizim 
ölkələrimizin arasında olan münasibətlər həm ölkələrimizin 
mövqelərini möhkəmləndirir, həm də dünya miqyasında çox 
vacib bir amildir. Biz gələcəkdə islam həmrəyliyinin möh-
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kəmləndirilməsi və islam ölkələri arasında münasibətlərin 
inkiĢafı üçün öz səylərimizi davam etdirəcəyik.  

Sizi qarĢıdan gələn gözəl bayram münasibətilə bir daha 
ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı və xoĢbəxtlik arzu-
layıram. 

İraqın Azərbaycandakı səfiri Ərşad Ömər İsmayыl döv-
lətimizin başçısını səfirlər adından təbrik edərək dedi:  

– Cənab Prezident, icazə verin, sözümü Sizə Azərbaycan 
dilində дейim. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab 
Ġlham Əliyev! 

Hörmətli cənab Prezident! 
Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuĢ islam 

dövlətlərinin səfirləri, nümayəndələri adından və Ģəxsən öz 
adımdan böyük fərəh hissi ilə Sizi müqəddəs Ramazan ayı və 
qarĢıdan gələn Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edi-
rəm. Zati-alinizə davamlı müvəffəqiyyət və bütün Azərbay-

can xalqına tərəqqi arzulayıram. Fürsətdən istifadə edərək 
zati-alinizə bu mübarək bayram münasibətilə islam dövlət-
lərinin səfirlərini qəbul etdiyiniz üçün dərin minnətdarlığı-

mızı bildirmək istəyirəm. 
Cənab Prezident, icazə verin, Azərbaycanın bütün Qaf-

qaz regionunun iqtisadi və mədəni mərkəzinə çevrilməsinin 

Ģahidi olduğumuza görə dərin razılığımızı və fəxr etdiyimizi 
bildirim. Biz Azərbaycanda neft və qeyri-neft sahələrinin 
inkiĢafına gətirib çıxarmıĢ və güclü iqtisadiyyatın düzgün 
əsaslarının möhkəmləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilən 
siyasət, islahatlar nəticəsində bütün sahələrin tərəqqi etdiyi 
bir dövrdə yaĢayırıq.  

Azərbaycan son dörd ildə iki dəfədən çox iqtisadi artım 
səviyyəsinə görə dünya ölkələri arasında birinci yerə çıx-
mıĢdır.  

Öz növbəsində, Azərbaycanda hökm sürən sabitlik və 
təhlükəsizlik də bütün Qafqaz regionunda onun əhəmiy-
yətini artırır. Müsəlman dövlətləri hər zaman və hər yerdə 
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Azərbaycanı dəstəkləyərək Dağlıq Qarabağ məsələsinin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, beynəlxalq 
hüquq normalarına riayət edilməklə bütün qaçqın və məc-
buri köçkünlərin öz doğma yurd-yuvalarına qaytarılması yo-
lu ilə həllinə çağırır.  

Biz hamımız Ģahidik ki, Sizin müdrik rəhbərliyiniz altın-
da Azərbaycan dini tolerantlığın və sivilizasiyalar arasında 
dialoqun ən bariz nümunəsinə çevrilmiĢdir.  

Cənab Prezident, bu mübarək günlər və qarĢıdan gələn 
Ramazan bayramı münasibətilə Sizə bir daha ən səmimi 
təbriklərimizi yetirirəm. Qadir Allahdan bütün qardaĢ Azər-

baycan xalqına və bütün islam aləminə tərəqqi, rifah, sülh, 
müvəffəqiyyətlər diləyirik. 

Əs-səlаmu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu! 
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AġPA-nın AZƏRBAYCANDA PREZĠDENT 

SEÇKĠLƏRĠNĠN MÜġAHĠDƏ OLUNMASI ÜZRƏ 

XÜSUSĠ KOMĠTƏSĠNĠN SEÇKĠQABAĞI 

MĠSSĠYASININ BAġÇISI ANDRES HERKELĠN 

RƏHBƏRLĠK ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠ 

ĠLƏ GÖRÜġ   
 

Президент сарайы 
 
17 sentyabr 2008-ci il  
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 17-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin müşahidə 
olunması üzrə Xüsusi Komitəsinin seçkiqabağı missiyasının 

başçısı Andres Herkelin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycan Respublikasında qarşıdan gələn 
prezident seçkilərinə hazırlıq məsələləri ilə bağlı fikir müba-
diləsi aparılmışdır.  
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HÜSEYN CAVĠD PARKINDA APARILAN  

ƏSASLI BƏRPA VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ 

ĠLƏ TANIġLIQ  
 

    17 sentyabr 2008-ci il  
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 17-də 

paytaxtdakı Hüseyn Cavid parkında aparılmış əsaslı bərpa və 
yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur. 

Görkəmli ədibin adını daşıyan park dövlətimizin başçısının 

Bakı şəhərində parkların və xiyabanların əsaslı təmirи və yenidən 
qurulması ilə bağlı verdiyi tapşırıqlara əsasən abadlaşdırılmışdır. 
İki hektardan artıq ərazini əhatə edən parkda qısa vaxt ərzində 
əhalinin istirahəti üçün ən müasir şərait yaradılmışdır.  

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abuta-
lıbov görülmüş işlər barədə prezident İlham Əliyevə məlumat 

verərək bildirdi ki, Hüseyn Cavidin parkda ucaldılmış abidəsi 
də yeni görkəm almışdır. Parkın ərazisində mina texnolo-
giyasından istifadə edilməklə Təbriz memarlığına xas naxış-

larla bəzədilmiş unikal «qızıl fəvvarə» quraşdırılmışdır. Abidə 
ilə onun arasındakı ərazidə isə Kanada mütəxəssislərinin 
layihəsi əsasında 50 metr uzunluğu, 15 metr eni olan musiqili 

fəvvarə quraşdırılmışdır. Fəvvarələrin ətrafına və hovuzlarına 
qranit, ağ mərmər döşənmişdir. Şəhər sakinlərinin zövqünü 
oxşayan parkda təzə oturacaqlar qoyulmuş, yeni yaşıllıq zo-
laqları salınmış və bəzək kolları əkilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı parkın ərazisini gəzdi, yaradılan 
şəraitlə yaxından tanış oldu, parka gəzintiyə çıxmış sakinlərlə 

görüşüb söhbət etdi.  
Sonra prezident İlham Əliyev Milli Elmlər Akademiyasının 

qarşısındakı bağa baxdı, burada da abadlıq və yenidənqurma 
işlərinin aparılması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlarını verdi. 
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BAKI MUSĠQĠ AKADEMĠYASI BĠNASININ 

ƏSASLI TƏMĠRDƏN SONRA AÇILIġI  
 

    18 sentyabr 2008-ci il  
 

Sentyabrın 18-də Üzeyir musiqi günündə Bakı Musiqi 
Akademiyasının binasının əsaslı təmir-bərpa işlərindən sonra 
açılış mərasimi olmuşdur. 

Mərasimə toplaşmış müəllim və tələbələr, mədəniyyət və 
incəsənət xadimləri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi və 

xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətlə qarşıladılar. Mehriban 
xanıma gül dəstəsi təqdim olundu. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı əvvəlcə dahi bəstəkar 
Üzeyir Hacıbəylinin akademiyanın binası qarşısındakı abidəsi 
önünə gül dəstələri qoydular. 

Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik 

Orkestrinin və Dövlət Xor Kapellasının ifasında ölməz «Ko-
roğlu» operasından parçalar ifa olundu. 

Sonra prezident İlham Əliyev binada aparılmış əsaslı təmir-
bərpa işləri ilə tanış oldu. 

Təmir-bərpa işlərinə «Bakı Musiqi Akademiyasının maddi-
texniki bazasının yaxşılaşdırılması haqqında» prezidenтин 

Sərəncamыna uyğun olaraq keçən ilin sentyabrında başlan-
mışdı. Binanın əsaslı təmirinə və akademiya üçün yeni musiqi 
alətlərinin alınmasına prezidentin ehtiyat fondundan 7 milyon 
manat vəsait ayrılmışdı. 

Bir ilə yaxın müddətdə görülmüş işlərin nəticəsində bina 
tamamilə yeni görkəm almışdır. Ən müasir materiallardan 

istifadə olunmaqla binanın fasadı, otaqları, kabinetləri əsaslı 
təmir olunmuş, istilik və havalandırma sistemi, mühəndis-kom-
munikasiya xətləri yenilənmişdir. Bu işlərdə Almaniya və İta-
liya istehsalı olan avadanlıq və materiallardan istifadə edil-
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mişdir. Binanın tarixi memarlıq üslubu qorunub saxlanmış, 
1300 kvadratmetr sahədə qranit və mərmərdən istifadə olun-
muşdur. 

Dünya şöhrətli bəstəkar Qara Qarayevin vaxtilə dərs 
dediyi sinif, 308 tamaшaçı yeri olan orqan musiqiси salonu, 

600-dən çox tamaшaçı yeri olan Şövkət Məmmədova adına 
Opera studiyası da yüksək səviyyədə yenidən qurulmuş, müa-
sir akustika və işıq sistemləri quraşdırılmışdır. 

Bundan əlavə, akademiyanın maddi-texniki bazası da 
müasirləşdirilmiş, bir çox yeni alətlər alınmışdır. 

Prezident İlham Əliyev binanın fasadına baxdı, sinif otaq-

larında oldu, görülmüş işləri yüksək qiymətləndirdi. 
Akademiyanın konsert salonunda davam etdirilən məra-

simdə dövlətimizin başçısı çıxış etdi. 
 

Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin çıxıĢı  
 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz dostlar!  
Bu gün ölkəmizin mədəni həyatında çox əlamətdar, 

gözəl bir gündür. Bu gün, dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir 

Hacıbəylinin doğum günündə Bakı Musiqi Akademiyasının 
binasının təmirdən sonra açılıĢını qeyd edirik. Bu münasi-
bətlə mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. 

Üzeyir bəyin ölməz, unudulmaz əsərləri Azərbaycan xal-
qının qəlbində yaĢayır və əbədi yaĢayacaqdır. Üzeyir Hacı-

bəyli Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə bəxĢ etdiyi 

ən görkəmli Ģəxsiyyətlərdən biridir. Onun yaradıcılıq irsi, 
ictimai fəaliyyəti Azərbaycanın mədəni həyatının inkiĢafında 
çox böyük rol oynamıĢdır. Azərbaycanın Dövlət himni öz 
musiqisi ilə, öz əzəməti ilə fərqlənir. Mən çox Ģadam ki, bu 
gözəl gündə biz sizinlə birlikdə Bakı Musiqi Akademiyası-

nın, demək olar, yeni həyatının baĢlanmasını qeyd edirik. 

Bildiyiniz kimi, bir il bundan əvvəl bu binanın əsaslı 
təmiri haqqında mənim tərəfimdən sərəncam imzalanmıĢdı 
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və cəmi bir il ərzində bina, demək olar ki, tamamilə yenidən 
qurulub. Öz memarlığını, tarixi simasını saxlamaqla, bina 
tamamilə müasirləĢibdir. Bu gün akademiya ilə tanıĢ olarkən 
bir daha gördüm ki, burada ən yüksək standartlar tətbiq 
edilib, ən gözəl Ģərait yaradılıbdır. Əlbəttə, burada iĢləyənlər  

və oxuyanlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən odur ki, çox 
gözəl musiqi alətləri artıq vardır. Əminəm ki, bütün görülən 
iĢlər Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinin inkiĢafı üçün də 
öz müsbət rolunu oynayacaqdır. 

Azərbaycanın çox zəngin və böyük musiqi ənənələri var-
dır. Biz öz musiqimizlə fəxr edə bilərik. Azərbaycanın bir öl-

kə kimi, müstəqil ölkə kimi yaĢaması və inkiĢafı, dünya 
miqyasında Ģöhrəti, o cümlədən Azərbaycanın musiqi mədə-

niyyəti ilə də sıx bağlıdır. Xalqımız uzun illər, demək olar ki, 
əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum idi. Biz baĢqa ölkələrin 
tərkibində yaĢamıĢıq. Ancaq öz milli ənənələrimizi,  milli-
mənəvi dəyərlərimizi saxlamıшыг, qorumuĢuq. Mən tam əmi-

nəm ki, bu iĢdə əsas rol oynayan bizim mədəniyyətimiz 
olubdur. Musiqimiz, ana dilimiz, ədəbiyyatımız olub ki, 
Azərbaycan, azərbaycanlılar öz milli xüsusiyyətlərini qo-
ruyуб saxlaya bilmiĢdir. Bu gün biz müstəqil ölkə kimi 
inkiĢaf edərkən, əlbəttə, çox istəyirik ki, ölkəmizin inkiĢafı 
çoxĢaxəli olsun. Biz iqtisadi cəhətdən çox sürətlə inkiĢaf 

edirik. Azərbaycanda siyasi proseslər çox müsbət istiqa-
mətdə gedir. Bütövlükdə, cəmiyyətdə yaranmıĢ gözəl ab-
hava Azərbaycanın ümumi inkiĢafını təmin edir və gələcəkdə 
də təmin edəcəkdir. 

Əlbəttə ki, belə bir gözəl Ģəraitdə, dövlətin artan imkan-
ları sayəsində biz həyatımızın bütün sahələrinin inkiĢafı üçün 

əməli-praktikи tədbirləri görməliyik. Ġlk növbədə, qeyri-mad-
di dəyərlərin qorunmasına, inkiĢafına daha da böyük diqqət 
göstərməliyik. Bakı Musiqi Akademiyasının əsaslı təmiri, 
deyə bilərəm ki, yenidən qurulması bunun əyani sübutudur, 
son illər ərzində Azərbaycanda aparılan siyasətin bir 
parçasıdır. 
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Azərbaycanın çox gözəl perspektivləri var. Biz uğurla 
inkiĢaf edirik və öz problemlərimizi özümüz həll edirik. 
Azərbaycanın zəngin təbii ehtiyatları, çox bilikli kadr 
potensialı, coğrafi vəziyyəti və ölkədə gedən müsbət proses-
lər, cəmiyyətdə həmrəyliyin möhkəm olması – bütün bu 

amillər Azərbaycanda həm sabitliyin qorunmasına, möh-
kəmlənməsinə Ģərait yaradır, həm də uğurlu inkiĢafın gələ-

cək addımlarını müəyyən edir. 
Bizim ölkəmiz hərtərəfli inkiĢaf edir, bütün problemlər öz 

həllini tapır və mən çox istəyirəm ki, biz qarĢıda duran 
bütün vəzifələri daha da tezliklə icra edək. Mən əminəm ki, 

Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, çox gözəl mədəni ənənələri 
yaĢayacaq və gənc nəsil bu ruhda tərbiyə olunacaqdır. Bizim 
indi əsas vəzifələrimizdən biri ondan ibarətdir ki, Azərbay-
canda yetiĢən gənc nəsil həm bilikli, savadlı, həm də peĢəkar, 
vətənpərvər olsun və gələcək illərdə Azərbaycan etibarlı 
əllərdə olsun. Çünki bugünkü gənclər bir müddətdən sonra 

ölkənin gələcək inkiĢaf istiqamətlərini müəyyən edəcəklər, 
onların qərarlarından ölkəmizin taleyi asılı olacaqdır. Elə 
etməliyik ki, Azərbaycanda yetiĢən gənc nəsil bu sadala-
dığım parametrlərə uyğun olsun. Bunu etmək üçün, əlbəttə 
ki, təhsil məsələlərinə biz çox böyük diqqət göstərməliyik. 

Bakı Musiqi Akademiyası həm mədəniyyət, həm də təhsil 

ocağıdır. Ġki vacib istiqaməti özündə birləĢdirir və hər iki 
istiqamətdə Azərbaycan dövlətinin çox ciddi, düĢünülmüĢ və 
konkret proqramları vardır. 

Azərbaycanın artan imkanlarını insan kapitalının möh-
kəmlənməsinə yönəldirik. Təhsil məsələlərinə ayrılan xərclər 
büdcəmizin böyük hissəsini təĢkil edir və ildən-ilə bu xərclər 

artır. Azərbaycanda məktəb tikintisi geniĢ vüsət almıĢdır. 
Son 4-5 il ərzində 1400 yeni məktəb tikilibdir. Yeni tikilmiĢ 
bütün məktəblərdə kompйуterləĢmə məsələləri öz həllini 
tapıbdır. Əgər beĢ il bundan əvvəl 1000 Ģagirdə 1 kompйуter 
düĢürdüsə, bu gün 29 Ģagirdə 1 kompйуter düĢür. Bu nə 
deməkdir? Bu o deməkdir ki, bizim uĢaqlarımız kiçik yaĢ-
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larından yeni texnologiyalara bələd olacaqlar. Onlar daha 
da bilikli, dünyaya açıq olacaqlar, dünyada gedən prosesləri 
izləyəcək, mövcud olan yenilikləri öyrənəcəklər. Hər halda, 
belə imkan yaranacaq və onlar orta məktəbi bitirərkən artıq 
öz hazırlıq səviyyəsinə görə daha da peĢəkar ola bilərlər. Ali 

məktəbin bu iĢlərdə rolu daha da vacibdir, чцнки insanın 
formalaĢması daha çox ali məktəb divarları arasında baĢla-
yır. Azərbaycanda ali məktəblərdə aparılan islahatlar, təh-
silin keyfiyyətinin təkmilləĢməsi bizi çox sevindirir. Ancaq 
təbii ki, daha da böyük iĢlər görmək lazımdır.  

Əminəm ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə aparılan 

siyasətin davam etməsi nəticəsində biz bu məqsədlərə çata-
cağıq. Azərbaycan gəncləri həm mənəvi cəhətdən, həm fiziki 
cəhətdən, həm də peĢəkarlıq baxımından ən yüksək me-
yarlara uyğun olacaqlar. 

Hər bir ölkənin inkiĢafı müxtəlif amillərlə ölçülür. Burada 
həm iqtisadi potensial, ölkələrin coğrafi mövqeyi, siyasi 

proseslərin müsbət istiqamətə yönəldilməsi və həm də, əlbəttə 
ki, hər bir ölkənin mədəni həyatı, mədəni irsi və potensialı 
böyük rol oynayır. Ölkələr haqqında dünyada yaranan fikirlər 
xeyli dərəcədə onların mədəni həyatının zəngin olmasından 
asılıdır. Bu belə sahədir ki, bunu gizlətmək mümkün deyildir. 
Bəzi hallarda kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan 

haqqında verilən məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Dünya 
ictimaiyyəti üçün aydın deyil ki, bizim ölkəmiz son dörd ildə 
dünya miqyasında iqtisadi inkiĢaf baxımından birinci ölkədir. 
Dünya Bankının hesablamalarına görə, bu il Azərbaycan 
islahatların aparılması sahəsində birinci ölkədir. Ancaq ölkə-

mizin mədəni həyatı, ölkəmizdə güclü kadrların mövcudluğu, 

peĢəkar ifaçıların, mədəniyyət xadimlərinin fəaliyyəti, əlbəttə 
ki, daha da çox diqqəti cəlb edir. Biz çalıĢmalıyıq ki, 
Azərbaycanı dünya birliyinə lazımi səviyyədə təqdim edək. 
Ġstəyirik ki, bizi daha yaxından tanısınlar. Buna nail olmaq 
üçün, Ģübhəsiz, mədəniyyət xadimlərinin fəaliyyətindən çox 
Ģey asılıdır. Fürsətdən istifadə edib bir də demək istəйирям 
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ki, ölkə prezidenti kimi, mən Azərbaycanın mədəni həya-
tının inkiĢafı üçün, mədəniyyətlə bağlı bütün tədbirlərin 
görülməsi üçün bundan sonra da öz səylərimi göstərəcəyəm. 

Bu gün bu iĢlər çox geniĢ vüsət alıbdır. Azərbaycanda, 
demək olar ki, bütün teatrlar təmir olunur, yenidən tikilir, 

bütün muzeylərdə təmir-bərpa iĢləri aparılır. Yəni bizim istə-

yimiz odur ki, Azərbaycanda mədəniyyətlə bağlı olan bütün 
iĢlər, bütün tikinti iĢləri ən yüksək dünya standartlarına 
cavab versin və biz buna nail oluruq. 

Biz hələ bu iĢin əvvəlindəyik, baĢladığımız böyük qurucu-
luq, abadlıq iĢləri yəqin ki, bu il və gələn il baĢa çatacaqdır. 

Ondan sonrakı illərdə mədəniyyətlə bağlı bütün infrastruk-
tur obyektləri yeniləĢməlidir, yenidən tikilməlidir və ən 
qabaqcıl dünya standartlarına uyğunlaĢdırılmalıdır. 

Necə ki, bu gün deyə bilərəm, Bakı Musiqi Akademiyası 
gözəllik, memarlıq və təchizat baxımından Azərbaycanın 
aparıcı təhsil ocağıdır. Burada iĢləmək də, oxumaq da xoĢ-

dur. Həm müəllimlər, həm də tələbələr üçün çox gözəl Ģərait 
yaradılıbdır. 

Doğma Bakımızın siması dəyiĢir, bütün tarixi binalar təmir 
olunur. Bununla bağlı bir müddət əvvəl mən xüsusi sərəncam 
imzalamıĢdım və Bakıdakı bütün tarixi binaların yeniləĢ-

dirilməsi, bərpası və orijinal formaya çatdırılması iĢində artıq 

böyük nailiyyətlər var və bu proses davam edir. Mən bilirəm ki, 
Bakı sakinləri bu iĢləri çox böyük sevinclə qarĢılayırlar, hər 
birimiz buna sevinirik. Tarixi binaların təmirindən sonra 
yeniləĢən simaları hər bir Bakı sakinini sevindirir. 

Bir sözlə, mədəniyyətin inkiĢafı ilə bağlı çox iĢlər görülüb-
dür. Azərbaycan dövləti ölkəmiz üçün vacib olan bu sahəyə 

bundan sonra da lazımi diqqət göstərəcəkdir.  
Əziz dostlar, bu gözəl hadisə münasibətilə mən bir daha 

sizin hamınızı ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bakı Musiqi 
Akademiyasının  kollektivinə yeni uğurlar və yeni qələbələr 
arzulayıram.  

Sağ olun. 
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* * * 
 
Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Xalq artisti, pro-

fessor Fərhad Bədəlbəyli mərasimdə çıxış edərək dedi:  

– Möhtərəm cənab Prezident! 
Çox hörmətli Mehriban xanım! 
Siz Üzeyir bəyin ocağına xoĢ gəlmisiniz. Biz bu gün 

doğrudan da xoĢbəxtik, ona görə ki, bu gün bizim üçün əziz 
bir gündür. 1995-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyev xüsusi 
fərman imzalayıb – 18 sentyabr həmiĢə Üzeyir musiqi günü 

kimi, bütün Azərbaycanda qeyd edilir. 
O ki qaldı bu binaya, buра bizim evimizdir. Təsəvvür 

edin, hamımız, burada oturanlar 5 yaĢından bu binaya gə-

lirik, çünki Bülbül adına məktəb vaxtilə burada yerləĢirdi. 
Ona görə bura bizim üçün çox əzizdir. 

Üzeyir bəyin ocağı yaĢayır. Ġndi bu ocaqda Azərbaycanın 

ən görkəmli bəstəkarları, ifaçıları toplaĢıblar, Siz onların 
hamısını tanıyırsınız. Onlar prezident təqaüdçüləridir. Bizdə 
20 nəfər pрezident təqaüdçüsü var. Mən bilmirəm, hansı 
təhsil ocağında bu qədər prezident təqaüdçüsü var? Müəllim-
lərimiz can-baĢla iĢləyirlər, son on ildə beynəlxalq müsa-

biqələrdə 1-ci, 2-ci, 3-cü yerləri tutan, laureat, diplomant 
adına layiq görülən neçə-neçə tələbəmiz olmuĢdur. 

Mən adları чякмяк istəmirəm, amma, cənab Prezident, 
çox istərdim ki, Sizin sərəncamınızı yerinə yetirən ən yüksək 
vəzifəli Ģəxslərdən tutmuĢ, fəhlələrə qədər hamıya ürəkdən 
minnətdarlığımı bildirəm. Çünki onlar qıĢın soyuğunda, 

yayın  istisində  gecə-gündüz  iĢləyiblər, çalıĢıblar ki, məhz 
18 sentyabra qədər iĢi qurtarsınlar. Biz çox xoĢbəxtik ki, 
buna nail ola bildik. 

Mən sadəcə onu demək istəйиrяm ki,  xoĢbəxtik ki, Sizin 
yanınızda, Сизинля çiyin-çiyinə Mehriban xanım var. Musiqi-
mizin təbliği sahəsində Mehriban xanımın xüsusi xidmətləri 

var. Dünən onun son layihələriniн – möhtəĢəm «Üzeyir dün-
yası» və «Muğam ensiklopediyası» layihələrinin təqdimatı 
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oldu. UĢaqların və gənclərin simfonik orkestri Parisdə, 
YUNESKO-da çıxıĢ etdi. Biz hamımız o məĢhur konsertə 
baxırdıq. 

Ulu öndərimizin «Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam» 
sözləri hamımızın yadındadır. Bu konserti izləyərkən 

avropalıların bizim uĢaqlarımızı ayaqüstə alqıĢladıгларыны 
görəndə, biz həqiqətən də çox xoĢbəxt idik. Ona görə də 
Mehriban xanım, bu layihələrə görə sizə xüsusi təĢəkkürümü 
bildirmək istəyirəm. YUNESKO və ĠSESKO-nun XoĢmə-

ramlı səfiri kimi, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları 
Fondunun, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti kimi, siz 

böyük iĢlər görmüsünüz. Bu ancaq musiqiyə aiddir. Mən 
hələ təhsili demirəm, o qədər məktəblər tikilir, o qədər kom-
pйуterlər alınır. Yəni indi Ģagirdlər, tələbələr üçün, müəllim-
lər üçün hər cür Ģərait var.  

Cənab Prezident, həmiĢə Siz gələsiniz. Ulu öndərimiz bu 
binaya bir neçə dəfə gəlmiĢdi. Məhz Heydər Əliyevin sayə-

sində Rostropoviç yenidən Bakıya gəldi, burada müntəzəm 
ustad dərsləri keçdi. 

Mən Sizi ürəkdən salamlayıb yenə deyirəm: Üzeyir bəyin 
ocağına xoĢ gəlmisiniz! 

Çox sağ olun. 
      

* * * 
 
Sonda akademiya tələbələrinin, Bülbül adına orta ixtisas 

musiqi məktəbi şagirdlərinin və italiyalı qonaq Cüzeppe 

Talemoенин ifasında Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının 
əsərləri səsləndi. 

Prezident İlham Əliyev təhsil ocağının kollektivinə bir daha 
uğurlar arzuladı. 
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ABġ DÖVLƏT KATĠBĠNĠN AVRASĠYA 

MƏSƏLƏLƏRĠ ÜZRƏ MÜġAVĠRĠ, ATƏT-in  
MĠNSK QRUPUNUN AMERĠKALI HƏMSƏDRĠ 

MЯTYU BRAYZƏ ĠLƏ GÖRÜġ  
 
Президент сарайы 
 
18 sentyabr 2008-ci il    
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 18-də ABŞ Dövlət katibinin Avrasiya məsələləri 
üzrə müşaviri, ATƏT-in Minsk qrupunun amerikalı həmsədri 
Mяtyu Brayzəni qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycanla ABŞ arasında ikitərəfli münasi-
bətlərin inkişafından məmnunluq ifadə olundu, əlaqələrin 
hazırkı vəziyyəti və perspektivləri, regionda vəziyyət və qarşı-

lıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi 
aparıldı.  
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PROFESSOR MURTUZ ƏLƏSGƏROVA 
 

Hörmətli Murtuz Ələsgərov!  
Sizi – Azərbaycanda hüquq elminin inkiĢafında mü-

hüm xidmətləri olan alim və tanınmıĢ ictimai-siyasi xadimi 
80 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik 
edirəm, Sizə möhkəm cansağlığı və xoĢbəxtlik arzulayıram. 
Siz ölkəmizdə hüquq elmləri sahəsində qiymətli araĢdırma-
ları ilə nüfuz qazanmıĢ alimlərimizdənsiniz. Uzun illər ərzin-
də Bakı Dövlət Universitetinin professoru və rektoru kimi 

göstərdiyiniz fəaliyyət səmərəli olmuĢdur. Bu gün Azərbay-
canın inkiĢafı və daha da çiçəklənməsi naminə çalıĢan yetir-
mələrinizlə Siz haqlı olaraq fəxr edə bilərsiniz.  

Sizin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri 
seçilməyiniz suveren dövlətçiliyimizin hüquqi bazasının 
möhkəm təməllər üzərində qurulması ilə bir vaxta düĢür. 

Ölkəmizdə parlament ənənələrinin formalaĢmasında Siz 
böyük xidmətlər göstərmiĢ və hüquqi dövlət quruculuğu iĢinə 
layiqli töhfələr vermisiniz. Müstəqil Azərbaycan Respubli-
kasının ali mükafatı – «Ġstiqlal» ordeni ilə təltif edilməyiniz 
Vətən qarĢısında xidmətlərinizin təsdiqidir.  

Ümidvaram ki, Siz bundan sonra da özünüzə xas olan 

müdrikliklə respublikamızda hüquq elminin, təhsilin və 
parlamentarizmin inkiĢafı naminə səy və bacarığınızı sərf 
edəcəksiniz.  

 
Щюрмятля, 

       ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
Bakı, 19 sentyabr 2008-ci il 
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ATƏT-in MĠNSK QRUPUNUN FRANSALI 

HƏMSƏDRĠ BERNAR FASYE ĠLƏ GÖRÜġ  

 
Президент сарайы 

 
19 sentyabr 2008-ci il  
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

sentyabrın 19-da ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri 
Bernar Fasyeni qəbul etmişdir. 

Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinin nizamlanması və regionda vəziyyətlə bağlı fikir 
mübadiləsi aparıldı. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ 
PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

BALAKƏN, ZAQATALA, QAX, ġƏKĠ,  

OĞUZ, QƏBƏLƏ BÖLGƏЛЯРИNƏ SƏFƏRĠ 
 

Balakən rayonu 
 

   19 sentyabr 2008-ci il    
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-da 

Şəki–Zaqatala bölgəsinə səfərə getmişdir. 
Əvvəlcə Balakən rayonuna gələn dövlətimizin başçısı rayon 

mərkəzindəki Heydər Əliyev parkında ulu öndərin abidəsini 
ziyarət etdi. Postamentlə birlikdə hündürlüyü 14 metr olan 
tunc heykəlin müəllifləri Akif Əsgərov və Cəlil Hüseynovdur. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva abi-
dənin önünə gül dəstələri qoydular, parkı seyr etdilər. 

Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkı şəhərin 
ən səfalı guşəsində – Balakən çayının sahilində yerləşir. 24 hek-
tar sahəsi olan parkda geniş yaşıllıq işləri aparılmış, 4 mindən 
çox ağac, 5 minə yaxın dekorativ gül və kol əkilmişdir. Parkın 

ən hündür yerində ulu öndərin əzəmətli abidəsi ucaldılmışdır. 
Parkın ərazisində Heydər Əliyev Muzeyi, veteranlar evi, nikah 
evi, xidmət obyektləri tikilmiş, fəvvarə, yelləncəklər, karu-
sellər quraşdırılmışdır. Ərazidə respublikada oxşarı olmayan 
1200 metrlik kanat yolu inşa edilmişdir. Altı kabinəli buraz 
yolundan saatda 216 nəfər istifadə edə bilər. Yolun texniki 

avadanlığı Avstriyadan alınıb, qurğuya xidmət tam kompyu-
terləşdirilmişdir. 

Parkda tikilmiş beşmərtəbəli mehmanxana binasında isə 
son tamamlanma işləri aparılır. 
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Parkın qarşısındakı meydanda 72 metr hündürlükdə Azər-
baycanın Dövlət bayrağı dalğalanır. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva abidə 
kompleksinin yanından kanat yolu ilə parkın aşağı hissəsinə 
düşdülər. 

 
Heydər Əliyev Muzeyinin açılıĢı 

 

Prezident İlham Əliyev sentyаbrın 19-da Balakən şəhə-

rində Heydər Əliyev Muzeyinin açılışında iştirak etmişdir.  
Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi və 

muzeylə tanış oldu.  
Muzeyin binası yaraşıqlı görünüşü, memarlıq üslubu ilə 

parka xüsusi gözəllik verir. Beş bölmədən ibarət muzeyin 
ümumi sahəsi 493, ekspozisiya salonunun sahəsi 330 kvad-

ratmetrdir. Ekspozisiyada ulu öndərin həyat və fəaliyyətini 
əks etdirən fotoşəkillər, kitablar, müxtəlif sənədlər toplan-
mışdır. Muzeydə ümummilli liderin büstü də qoyulmuşdur.  

Prezident İlham Əliyev muzeylə tanışlıqdan sonra Xatirə 
kitabına ürək sözlərini yazdı. 

 

Balakən Ģəhərinдя yeni su xəttiнин ачылышы 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-da 
Balakən rayon mərkəzinə çəkilmiş su xəttinin açılışında 

iştirak etmişdir. 
Dövlətimizin başçısı su xəttinin açılışını bildirən düyməni 

basaraq xətti işə saldı.  
Tikintisinə 2006-cı ilin mayında başlanmış su xəttinin 

uzunluğu 13,6 kilometrdir. Siltik çayından 319 millimetrlik 
polad borularla çəkilən su xəttinin üstündə təmizləyici qurğu, 

hər birinin tutumu 1000 kubmetr olan 12 su anbarı tikilmişdir. 
Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti ilə çəkilmiş su xətti yeni 
tikilməkdə olan xəstəxana kompleksini, şəhərin yeni yaşayış 
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massivini içməli su ilə təchiz edəcəkdir. Tikintiyə 4 milyon 
manat vəsait xərclənmişdir.  

Prezident İlham Əliyev burada rayon ictimaiyyətinin nü-

mayəndələri ilə görüşdü, xatirə şəkli çəkdirdi. 
Prezident İlham Əliyev bu əlamətdar hadisə münasibətilə 

balakənliləri təbrik etdi. 
X ə l i f ə   M i r ə l i y e v (rayon ağsaqqalı): Hörmətli 

cənab Prezident!  
Balakən rayonunun ağsaqqalları, ziyalıları, camaatı adın-

dan Sizə «XoĢ gəlmisiniz!» deyirik. Qədəmləriniz mübarək 
olsun, uğurlu, düĢərli olsun. Cənab Prezident, Siz bu gəli-

Ģinizlə Balakən camaatına su verdiniz. Su aydınlıq rəmzidir. 
Yüzlərlə ailə, bütün camaatımız buna sevinir.  

Bu Sizin rayonumuza ikinci gəliĢinizdır. Hər gəliĢiniz 
bizim üçün bayram olmuĢdur. Birinci gəliĢiniz zamanı Bala-
kən rayonunun giriĢində çox möhtəĢəm bir xəstəxananın 
təməlini qoydunuz və o tezliklə istifadəyə veriləcəkdir. Ca-

maatımız xəstələrini yüz kilometrlərlə uzaq məsafəyə – ġəki-
yə, Bakıya aparmalı olurdu. Gözəl bir diaqnostika mərkəzi – 
xəstəxana istifadəyə veriləcəkdir. Bu Sizin təĢəbbüsünüzlə 
olmuĢdur, buna görə Balakən camaatı Sizə minnətdardır.  

O səfərinizdən az vaxt keçməsinə baxmayaraq, rayo-
numuz görkəmini dəyiĢmiĢdir. Hər yer gül-çiçəyə bürünmüĢ-

dür. Kəndlərimiz də dəyiĢmiĢ, yenidənqurma iĢləri görül-
müĢdür.  

Bu gün burada ulu öndərimizin adını daĢıyan parkdayıq. 
Gələcəkdə bura yeni ailə quran gənclərimizin andiçmə 
yerinə çevriləcəkdir. Bütün bunlara görə Sizə təĢəkkür edirik, 
minnətdarıq.  

Demək istədiyim baĢгa sözlər də var. 
Əgər tarixə nəzər salsaq görərik ki, vaxtilə ulu öndər 

Balakən rayonunu heç vaxt yaddan çıxarmamıĢdır. Yevlax–
Balakən dəmir yolu xəttinin və Ģose yolunun çəkilməsi də 
ulu öndərin Balakənə böyük diqqətinin nəticəsi idi. Rayonun  
girəcəyindəki böyük konserv zavodunun təməlinin də qo-
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yulması ulu öndərimizin bizə göstərdiyi qayğının nəticəsi idi. 
Onun siyasətini Siz uğurla davam etdirirsiniz. Siz bu ra-
yonun gözəl bir diyara çevrilməsini istəyirsiniz. 

Cənab Prezident, buna görə Sizi alqıĢlayırıq. Bütün 
Azərbaycan xalqı kimi, Balakən camaatı da Sizə xanımınızla 

birlikdə uzun ömür, cansağlığı arzulayır.  
Ġ l h a m   Ə l i y e v: Çox sağ olun, təĢəkkür edirəm. 

Əlbəttə, bundan sonra da gələcəyəm. Mən çox Ģadam ki, 
Balakən belə qısa müddət ərzində gözəlləĢdi, abadlaĢdı. 
Burada çox böyük quruculuq, abadlıq iĢləri gedir. Siz bunu 
yaxĢı bilirsiniz, siz burada yaĢayırsınız.  

Qeyd etdiyiniz kimi, bütün dövrlərdə Balakənə çox böyük 
diqqət göstərilmiĢdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin təĢəbbüsü 
ilə  кечян ясрин 70-ci illərинdə böyük iĢlər görülmüĢdür. 
Dəmir yolu, avtomobil yolu çəkilmiĢdir. Ondan sonrakı 
dövrlərdə də iĢlər görülmüĢdür. Məsələn, iki il bundan əvvəl 
böyük xəstəxananın təməlini bərabər qoyduq. Amma indi 

mən gələndə gördüm ki, demək olar, hazırdır, tamamlanma 
iĢləri aparılır. O nəinki bu bölgədə, bütövlükdə Azərbay-
canda son illər ərzində tikilən ən böyük xəstəxanalardan 
biridir. Həm müalicə, həm diaqnostika, həm də müayinədən 
keçmək üçün bütün lazımi avadanlıq quraĢdırılacaqdır. Ba-
lakənlilər artıq baĢqa yerlərə getməyəcəklər, baĢqa rayon-

lardan müalicə üçün Balakənə gələcəklər. Bu, insanların 
sağlamlığı üçündür.  

Bura su xətti çəkilibdir. Ġnsanlar təmiz içməli su ilə təmin 
olunur. 16 məktəb tikilibdir. Gözəl park, kanat yolu tikilib, 
idman kompleksi tikilir. Ġndi biz Bakı–Balakən avtomobil 
yolunu yenidən tikirik. Ən gözəl, müasir standartlara cavab 

verəcək və gediĢ-gəliĢ daha da rahat olacaqdır.  
Görülən bütün bu iĢlərlə bərabər, iqtisadi və sənaye 

potensialının möhkəmlənməsi, yeni zavodlar, fabriklər – bu 
gün mən onların bəzilərinə baĢ çəkəcəyəm – həm iĢ 
yerləridir, həm də rayonun inkiĢafına böyük töhfədir. Rayon 
həm də turizm üçün çox yararlı bölgədir. Çox gözəl təbiəti 
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var. Amma turizm nə vaxt inkiĢaf edir?! Yeni infrastruktur 
lazımdır, turist gəlib Ģəraiti  olmayan yerdə nə edəcəkdir?! 
Amma indi mehmanxana tikilir, Zaqatala aeroportu bu gün 
açılacaqdır, avtomobil yolu yeniləĢir, abadlıq, gözəllik iĢləri 
görülür. Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanın bütün bölgələri 

inkiĢaf etsin və ən müasir səviyyəyə çatsın. O cümlədən, 
Balakən, xüsusilə paytaxtdan uzaqda yerləĢən rayonlar. 
Demək olar ki, Balakən ən ucqar rayonlardan biridir, sərhəd 
rayonudur. Ona görə buraya xüsusi diqqət göstərilməlidir. 
Yəqin ki, siz bu xüsusi diqqəti görürsünüz. Çox qısa bir 
müddət ərzində bu qədər böyük iĢlər görülübdür.  

Çox sevinirəm və çox Ģadam ki, mənim tərəfimdən təyin 
olunmuĢ icra hakimiyyətinin baĢçısı da yaxĢı iĢləyir. Onun 
da böyük əməyi var. Mən Dövlət Neft ġirkətinə göstəriĢ ver-
miĢdim ki, öz imkanları hesabına burada iĢlər görsün. Onlar 
da çox səmərəli iĢləyirlər. Balakənin inkiĢafı üçün, abadlıq-
quruculuq iĢlərinin davam etdirilməsi üçün və insanların 

daha da yaxĢı yaĢaması üçün gələcəkdə baĢqa planlarımız da 
var. Ġnsanların yaxĢı yaĢaması üçün əsas bir neçə amil 
olmalıdır – təhlükəsizlik, sabitlik. Bu da bizdə var. Azərbay-
can bu bölgədə bir sabitlik adasıdır, təhlükəsizlik adasıdır. 
Hara baxsaq görərik ki, orada çaxnaĢma, münaqiĢə, gərgin-
lik var, qan tökülür. Amma biz Azərbaycanda çox əmniyyət-

li Ģəraitdə yaĢayırıq və insanlar bunu qiymətləndirirlər. Bu, 
hər bir ölkənin inkiĢafı üçün əsasdır.  

Ġkincisi insanların yaĢayıĢ səviyyəsidir. Bu nədən ibarət-
dir: səhiyyə sisteminin təkmilləĢdirilməsi, müasir xəstə-

xanaların tikilməsi, insanlar vaxtlı-vaxtında müayinədən 
keçsinlər, xəstəlik aĢkar olunarsa, yerindəcə əməliyyat ke-

çirilsin, yaxud da baĢqa müalicə aparılsın. Təhsil məsələləri, 
məktəblər – bu bizim gələcəyimizdir. UĢaqlarımız gözəl təh-
sil almalıdırlar. Onlar Azərbaycanı gələcəkdə idarə edə-

cəklər. Həm Ģərait yaxĢı olmalıdır, həm də təhsilin key-
fiyyəti. Yollar olmalıdır, infrastruktur layihələri, yeni müəs-
sisələr, istehsal sahələri. Yəni bütün bunlar hər bir ölkənin 
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inkiĢafını və insanların daha yaxĢı yaĢamasını təmin edən 
əsas amillərdir. Bunların hamısı Balakəndə var.  

Əminəm ki, növbəti illərdə atılacaq addımlar hesabına 
daha da böyük iĢlər görüləcəkdir. Bu gün deyə bilərəm ki, 
Balakən Azərbaycanın ən inkiĢaf etmiĢ rayonlarından 

biridir. Əminəm ki, siz bu yüksək səviyyəni saxlayacaqsınız. 
Azərbaycan prezidenti kimi, mən bundan sonra da rayonun 
inkiĢafı üçün lazımi tədbirləri görəcəyəm.  

Gələn ilin əvvəlində regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı 
Dövlət Proqramının ikinci hissəsi qəbul olunacaqdır. Pro-
qramda da hər bir rayon, kənd üzrə bütün lazımi tədbirlər 

nəzərdə tutulur ki, mövcud olan bütün problemlər tezliklə 
həll olunsun. Məqsədimiz odur ki,  Azərbaycan çiçəklənsin, 
inkiĢaf etsin, insanlar daha da yaxĢı yaĢasınlar.  

Sağ olun, mənim salamlarımı bütün balakənlilərə çat-
dırın.   
 

Elektron kitabxananın açılıĢı 
 
Sentyabrın 19-da Balakəndə mərkəzi rayon elektron 

kitabxanasının açılışı olmuşdur.  
Mərasimə gələn prezident İlham Əliyev kitabxana ilə 

yaxından tanış oldu.  
Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin yeni binası Dövlət 

Neft Şirkətinin vəsaiti hesabına tikilmişdir.  
Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkının 

yaxınlığında yerləşən ikimərtəbəli binanın ümumi sahəsi 520 
kvadratmetr, kitabxananın fondu isə 30 min nüsxədir. 
Kitabxananın geniş foyesi, oxu salonu, hər mərtəbədə iki kitab 
saxlancı və digər xidmətи otaqlar vardır.  

Binada avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya sistemi 
və elektron kitabxana fəaliyyət göstərir. Oxu salonuнда  qu-
raşdırılmış 12 kompyuterin hamısı internet şəbəkəsinə qoşul-
muşdur. Kitabxanada 21  işçi çalışır.  
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Prezident İlham Əliyevin sərəncamы ilə latın qrafikası ilə 
nəşr olunmuş kitablardan bu elektron kitabxanaya da hədiyyə 
edilmişdir.  

Bu cür kitabxanaların yaradılmasını yüksək qiymətlən-
dirən dövlətimizin başçısı burada insanların biliklərini artır-

maları üçün gözəl şəraitin olduğunu bildirdi.  
 

Ġdman kompleksiнин тикинтиси иля танышлыг 

 

Sentyabrın 19-da prezident İlham Əliyev Balakən idman 
kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı kompleksin layihəsinə və şəkillərdən 
ibarət guşəyə baxdı.  

Gənclər və Иdman naziri Azad Rəhimov məlumat verdi ki, 
nazirliyin sifarişi ilə tikilən kompleksin layihəsini Fövqəladə 

Hallar Nazirliyinin nəzdindəki «Azərkommunallayihə» 
İnstitutu hazırlamışdır.  

İnşaat işləri bu il başlanmışdır. Kompleksdə 1500 tamaşaçı 
yeri olan futbol stadionu, voleybol, mini futbol, basketbol 
meydançaları, bir sıra idman növləri ilə məşğul olmaq üçün 

salonlar, soyunub-geyinmə otaqları, trenajor salonu, ən müasir 
tələblərə cavab verən üzgüçülük hоvuzu olacaqdır. 

İdman qurğusunun tikintisini 2009-cu ildə başa çatdırmaq 
nəzərdə tutulur. 

İnşaat işlərinin yüksək keyfiyyətlə aparılmasının zəruri-
liyini bildirən prezident İlham Əliyev bu kompleksin rayonda 

idmanın inkişafına təkan verəcəyini vurğuladı. 
 

Yeni avtovağzal binasının açılıĢı 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-da 

Balakəndə yeni avtovağzal binasının açılışında iştirak et-
mişdir.  

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən rəmzi lenti kəsdi və 
avtovağzalla tanış oldu.  
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Şəhərin Heydər Əliyev prospektində yerləşən yeni avtovağzal 
binasının tikintisinə 2007-ci ilin iyununda başlanылmışdır. Tikinti 
işlərinə 200 min manat vəsait xərclənmiş binanın ümumi sahəsi 
1100 kvadratmetrdir. Gün ərzində 500 sərnişinə xidmət göstə-

rəcək yeni avtovağzal binasında gözləmə salonu, kassa, ana və 

uşaq otaqları, yeməkxana və digər xidməti otaqlar vardır. 
Burada 25 nəfər işlə təmin ediləcəkdir. Prezident İlham Əliyev 
kassa otaqlarına baxdı, avtobusların hərəkət cədvəli ilə tanış 
oldu. 

Балакян ticarət mərkəziнин ачылышы 
 

Sentyabrın 19-da prezident İlham Əliyev Balakən 
ticarət mərkəzinin açılışında  iştirak etmişdir.  

Şəhər avtovağzalının yaxınlığında inşa edilmiş ticarət 
mərkəzi 1,82 hektar sahədə yerləşir. 2006-cı ilin noyabrında 
başlanmış tikinti işlərinə 1,2 milyon manat vəsait xərclən-

mişdir.  
Ticarət mərkəzi bazar kompleksi, ümumi sahəsi 4800 kvad-

ratmetr olan 250 mağaza və iaşə obyektlərindən ibarətdir. 
Həyətində hovuz da tikilmişdir.  

Ticarət mərkəzində 450 nəfər daimi iş yeri ilə təmin edilə-

cəkdir.  
Prezident İlham Əliyev mərkəzi gəzdi, yaradılan şəraiti 

yüksək qiymətləndirdi. İnsanların işlə təmin olunmasının 
zəruriliyini vurğulayan dövlətimizin başçısı bu cür obyektlərin 
əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşmasına, rahatlığına kömək 
etdiyini bildirdi. 

 
Балакян Район Мяркязи Хястяханасы иля танышлыг 

 

Sentyabrın 19-da prezident İlham Əliyev yeni tikilən 
Balakən Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında inşaat işlərinin 
gedişi ilə tanış olmuşdur.  

Xəstəxananın təməli 2006-cı il aprelin 12-də dövlətimizin 
başçısının iştirakı ilə qoyulmuşdur. Dövlət Neft Şirkətinin və-



 244 

saiti hesabına tikilən və smeta dəyəri 20,9 milyon manat olan 
235 çarpayılıq xəstəxana kompleksində 9 şöbə, o cümlədən 
cərrahiyyə, terapiya, nevrologiya, reanimasiya, doğum və uşaq 
xəstəlikləri şöbələri olacaqdır. Burada ən yüksək standartlara 
cavab verən müasir tibb aparatları və avadanlıглары quraş-

dırılacaqdır. «Podratçı» Rabitəinşaat MMC-nin kollektivi in-
diyədək burada 15 milyon manatlıqdan çox iş görmüşdür. 
Kompleksin 2009-cu ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tu-
tulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin gedişi ilə ma-
raqlandı və tikintinin müasir standartlara uyğun, yüksək sə-

viyyədə və keyfiyyətlə başa çatdırılması barədə tapşırıqlarını 
verdi. 

Балакян  konserv zavoduнда 
 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 19-da Balakən konserv 
zavodunda olmuşdur.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 12 hektar əra-
zidə yerləşən zavod ümummilli lider Heydər Əliyevin bila-
vasitə qayğısı ilə 1970-ci ildə fəaliyyətə başlamışdı. Keçən əs-

rin 80-ci illərinin sonunda burada yeni avadanlıq quraş-

dırılmış, 2002-ci ildə zavodun bazasında «Balakən-Konserv» 
ASC yaradılmışdır.  

2006-cı ilin ikinci yarısından etibarən Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankı tərəfindən ayrılmış kredit hesabına zavodda 
yenidənqurma işlərinə, avadanlığın, binaların, qurğuların 

təmirinə başlanылmışdır. Zavodun yenidən qurulmasına ümumi 
vəsait qoyuluşu 12 milyon manat təşkil etmişdir.  

Hazırda zavodda mürəbbə, tomat pastası, meyvə şirələri, 
cem istehsalı, fındıq emalı və konsentrat sexlərinin fəaliy-
yətinin bərpası istiqamətində iş gedir. Bu sexlərin işə düşməsi 
il ərzində 50 min ton müxtəlif çeşidli kənd təsərrüfatı 

məhsulunun tədarüküня və emalına imkan yaradacaqdır. Şirə, 
konsentrat və fındıq emalı sexlərində yenidənqurma işləri 
tamamlanıb və onlar məhsul istehsalına hazırdır. Zavodda 
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tonluq soyuducu da quraşdırılmışdır. Müəssisənin fəaliyyətə 
başlaması nəticəsində 180 nəfər işlə təmin olunacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev şirə sexinin işə düşməsini bildirən 
düyməni basdı. İstehsal prosesini izləyən dövlətimizin başçısı-

na «Coca-Cola» brendi, «Çappi», habelə Azərbaycanın 

yüksək standartlara cavab verən «İnnabı» və «Vell» brendləri 
barədə məlumat verildi.  

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ayrı-
ayrı sexlərlə, istehsal xətti ilə tanış oldular, hazır məhsullara 
baxdılar. Bildirildi ki, burada istehsal olunan konservlər 
İtaliya, Almaniya, Hollandiya, Rusiya və Qazaxıstana ixrac 

olunur. Gələcəkdə fındıq və şirə əsasən ABŞ-a və Kanadaya 
ixrac ediləcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı yaradılan şəraiti yüksək qiymət-
ləndirərək, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafının bariz 
göstəricisi olan bu cür müəssisələrin ölkəmizin iqtisadiyyatının 
inkişafına mühüm töhfə verdiyini bildirdi, insanların işlə təmin 

olunmasında, Azərbaycanın istehsal potensialının artırılmasında 
belə zavodların fəaliyyətinin əhəmiyyətini vurğuladı. 

   
             Балакян yem istehsalı zavoduнда  
 
Sentyabrın 19-da Balakən yem istehsalı zavodu istifadəyə 

verilmişdir.  
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak 

etmişdir. 
«Azəryemsənaye» MMC-nin bu zavodunун tikintisinə 2007-ci 

ilin mayında başlanылmışdır. Türkiyədə istehsal olunmuş avadan-
lığın quraşdırıldığı zavodda istehsal və emal prosesi tam 
kompyuterləşdirilmiş müəssisədə 60 nəfər işlə təmin olunmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin ayrı-ayrı sexlərini 
gəzərək  müvafiq tapşırıqlarını verdi. 
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ZAQATALADA DAXĠLĠ QOġUNLARIN  

«N» SAYLI HƏRBĠ HĠSSƏSĠNĠN YENĠ 

BĠNASININ TĠKĠNTĠSĠ ĠLƏ TANIġLIQ 
 

      19 sentyabr 2008-ci il   
 

Sentyabrın 19-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 
Balakən rayonuna səfərini başa çatdıraraq Zaqatalaya  gəl-
mişdir. 

Dövlətimizin başçısı, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 

əvvəlcə Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Zaqatala 
rayonu ərazisindəki «N» saylı hərbi hissəsinin yeni binasının 
tikintisi ilə tanış oldu.  

 

Heydər Əliyev parkı иля танышлыг 
 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 19-da Zaqatala 
şəhərinin Qaladüzü ərazisində yerləşən və ulu öndər Heydər 
Əliyevin adını daşıyan park ilə tanış olmuşdur.  

Dövlətimizin başçısı parkın baş planına və fəvvarələrə 

baxdı. Məlumat verildi ki, 1947-ci ildə salınmış parkda Dövlət 
Neft Şirkətinin vəsaiti ilə və daxili imkanlar hesabına 
yenidənqurma və abadlıq işləri aparılmışdır. Parkın mərkəzi 
hissəsində ulu öndər Heydər Əliyevin əzəmətli abidə kompleksi 
ucaldılmışdır. 

Ərazisi 13 hektar olan parkda 27 növdən çox ağac, 

dekorativ gül kolları əkilmiş, biri musiqili olan iki fəvvarə, 
karusellər quraşdırılmışdır. Parkın ərazisində Heydər Əliyev 
Muzeyi, müasir üslubda xidmət obyektləri yerləşir. Girişdə 
geniş alaqapı tikilmişdir. Parkda və xidmət obyektlərində 50 
nəfər işlə təmin olunmuşdur.  
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Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ulu 
öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri qoydular.  

 
Heydər Əliyev Muzeyinin açılıĢı 

 
Prezident İlham Əliyev sentyabrın 19-da Zaqatalada 

Heydər Əliyev  Muzeyinин  açılışında iştirak etmişdir. 
Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi. Ulu 

öndərin adını daşıyan parkda yerləşən Heydər Əliyev Muze-
yinin tikintisinə 2006-cı ildə başlanылmışdır. Binanın ümumi 

sahəsi 348,5 kvadratmetr, ekspozisiya salonunun sahəsi isə 
294 kvadratmetrdir. Salonda ümummilli liderin qranitdən 
yonulmuş büstü qoyulmuşdur.  

Prezident İlham Əliyev muzeyin 18 bölmədən ibarət 
ekspozisiyası ilə tanış oldu. «Görkəmli şəxsiyyətlər xalqımızın 
zəkasını, elmini, mədəniyyətini dünyaya nümayiş etdirirlər», 

«Tarixi olduğu kimi qəbul etmək, dərk etmək və qiymət-
ləndirmək lazımdır», «Biz müstəqil Azərbaycan kimi əzəmətli 
bir abidənin təməlini qoyuruq, onu qururuq, yaradırıq», «Neft 
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir», «Biz tarixi köklə-

rimizlə, mənəvi dəyərlərimizlə, milli ənənələrimizlə fəxr edə 

bilərik» və digər mövzuda bölmələrdə ümummilli lider Heydər 
Əliyevin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinə aid çoxsaylı 
fotoşəkillər, kitablar və sənədlər nümayiş etdirilir.  

Muzeyin fond otağında DVD avadanlığı, 7 ədəd kompyuter 
və böyük monitor quraşdırılmışdır.  

Prezident İlham Əliyev muzeyin Xatirə kitabına ürək 

sözlərini yazdı. 
 

Akademik Zərifə Əliyeva adına parkın açılıĢı 
 

Sentyabrın 19-da Zaqatala şəhərində görkəmli oftal-

moloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın adını daşıyan parkın 
açılışı olmuşdur.  



 248 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva parkın 
açılışında iştirak etmişlər.  

İki hektar ərazisi olan parkda tikinti işlərinə 2006-cı ildə 
başlanылmışdır. Burada çoxlu dekorativ ağac, gül və kollar 
əkilmişdir. İki fəvvarə, müasir işıqlandırma sistemi, yaraşıqlı 

oturacaqlar parka əlavə gözəllik verir. Konsert üçün açıq 
səhnə quraşdırılmışdır.  

Parkın ərazisində ana və uşaqlar üçün kafe, yaşlıların 
asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün mərkəz də yaradılmışdır. 
Gələcəkdə müxtəlif karusellər quraşdırılacaq, şou-əyləncə 
mərkəzi yaradılacaqdır.  

Dövlətimizin başçısı və xanımı akademik Zərifə xanım 
Əliyevanın parkdakı büstü önünə gül dəstələri qoydular.  

Prezident İlham Əliyev parkda yaradılan şəraiti yüksək 
qiymətləndirdi və insanların asudə vaxtlarını səmərəli keçir-
məsi, mədəni istirahəti üçün bu cür guşələrin zəruri olduğunu 
bildirdi. 

 
               Akademik Zərifə Əliyeva adına  

                     Qыzlar liseyinin açılıĢı 
 

Sentyabrın 19-da Zaqatala şəhərində akademik Zərifə 
Əliyeva adina Qızlar liseyinin açılışı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyevi təhsil işçiləri, liseyin kollektivi 
hərarətlə qarşıladılar.  

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və liseylə 
tanış oldu. Dövlət Neft Şirkətinin vəsaiti hesabına tikilmiş 500 

şagird yerlik lisey binasının təməli 2007-ci ildə qoyulmuşdur. 
İkimərtəbəli binanın ümumi sahəsi 5100 kvadratmetrdir. 
Burada 50 otaq, o cümlədən 9 sinif otağı, 15 fənn kabineti, 
kompyuter otağı, habelə akt və idman заллаrı vardır. Binanın 
həyətində idman meydançası da tikilmişdir. Binanın ayrıca 
qazanxanası, nasos stansiyası, iki su anbarı vardır.  

Prezident İlham Əliyev liseyin kollektivini bu gözəl təhsil 
ocağının açılışı münasibətilə təbrik etdi.  
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Liseyin həm xarici, həm də daxili görünüşünün gözəl 
olduğunu bildirən dövlətimizin başçısı burada şagirdlərin yaxşı 
təhsil almaлары  üçün müasir şəraitin yaradıldığını söylədi.  

Prezident İlham Əliyev liseyin kollektivi ilə xatirə şəkli 
çəkdirdi. 

 

Президент Илщам Ялийев Загатала Ģəhər  
stadionuнда олмушдур 

 
Sentyabrın 19-da Zaqatala rayonunda şəhər stadionunun 

açılış mərasimi olmuşdur. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak 

etmişdir. 
Dövlətimizin başçısı stadionun rəmzi açılışını bildirən lenti 

kəsdi.  
Çoxfunksiyalı stadion Zaqatala şəhərinin Qaladüzü 

ərazisində 2,3 hektar sahədə, tam yararsız vəziyyətə düşmüş 
keçmiş şəhər stadionunun yerində tikilmişdir.  

Stadionun işçi layihə sənədləri «General Constрuctions» 
şirkətinin sifarişi ilə Bolqarıstanın «Dynamic Resоуъе» şir-

kətinin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmışdır. İnşaat işləri 
Baş podratçı Xəzər Gənclərin Elmi-Texniki Yaradıcılıq Mər-
kəzi tərəfindən yüksək səviyyədə yerinə yetirilmişdir.  

Yerli və xarici subpodratçı şirkətlərin də iştirak etdikləri 
tikinti işlərinə 2006-cı ildə başlanılmış və 2008-ci ilin 
avqustunda başa çatdırılmışdır. Kompleksin tikintisinə 10 mil-

yon manat vəsait xərclənmişdir. Çox da böyük olmayan ərazi-
də UEFA-nın tələblərinə uyğun olaraq, beynəlxalq səviyyəli 
oyunların keçirilməsi üçün 3500 yerlik, o cümlədən xüsusi 
qonaqlar üçün 181 yerlik birtərəfli tribunalar, ölçüləri 105x68 
metr olan süni örtüklü əsas oyun, təbii örtüklü məşq mey-
dançaları, müasir işıqlandırma qurğuları, elektron suvarma 

sistemləri, drenaj, yüngül atletika üçün qaçış yolları, elektron 
məlumat tablosu, əlillər üçün rampa və sanitariya qovşağı, 
biletlərin satış kassaları və yanğınsöndürmə maşınları üçün 
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meydança, 300 kubmetrlik ehtiyat su anbarı, nasosxana və 
fərdi qazanxana tikilib istifadəyə verilmişdir.  

Tikintidə ABŞ, İngiltərə, Almaniya, Yaponiya, Hollandiya, 
Türkiyə, İtaliya və digər ölkələrdən gətirilmiş tikinti material-
larından, avadanlıq və qurğulardan istifadə olunmuşdur.  

Kompleksin birinci mərtəbəsi yalnız komandalar, həkimlər 
və məşqçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Burada hər bir ko-
manda üçün soyunub-geyinmə otaqları, sanitariya qovşaqları, 
masaj, həkim otaqları, dopinq laboratoriyası və jurnalistlər 
üçün otaq vardır. İkinci mərtəbədə internet-kafe, bar, xüsusi 
qonaqlar üçün kafe, üçüncü mərtəbədə isə jurnalistlər üçün 

lojalar, şərhçi otaqları yerləşir. 
Prezident İlham Əliyev stadionla tanış oldu, futbol üzrə 

respublika çempionatında çıxış edən Zaqatalanın «Simurq» 
komandasının oyunçularını stadionun açılışı münasibətilə 
təbrik edərək онлара гялябяляр арзулады.  
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           ЗАГАТАЛА  HAVA LĠMANININ  

AÇILIġI   
 
19 sentyabr 2008-ci il  
 
Sentyabrın 19-da Zaqatala hava limanının təntənəli 

açılış mərasimi olmuşdur.  
Mərasimə toplaşan aviatorlar və rayon ictimaiyyətinin 

nümayəndələri dövlətimizin başçısını və xanımı Mehriban 

Əliyevanı hərarətli alqışlarla qarşıladılar.  
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə hava limanı ilə tanış oldu. 

«Azərbaycan Hava Yolları» QSC-nin prezidenti Cahangir 
Əsgərov məlumat verdi ki, hava limanının tikintisinə dövləti-
mizin başçısının 2006-cı ildə bölgəyə səfərindən sonra başlanыл-
mışdır. Şəhərdən 5 kilometr cənubda yerləşən hava limanının 

ümumi sahəsi 70 hektardan çoxdur. Müasir üslubda inşa 
edilən və ümumi sahəsi 3600 kvadratmetr olan dördmərtəbəli 
aerovağzal binasının birinci mərtəbəsində gözləmə salonu, 
sərnişinlərin qəbul otağı, ana və uşaq otağı, konfrans salonu, 
ikinci mərtəbədə isə inzibati otaqlar yerləşir. Binanın üçüncü 

mərtəbəsində texniki avadanlıq quraşdırılmışdır. Son mərtə-

bədə isə uçuşları idarəetmə qülləsi yerləşir. Aerovağzal binası 
birinci dərəcəlidir və saatda 100–120 sərnişinə xidmət gös-
tərmək imkanı var. Burada sərnişinlərin rahatlığı üçün hər cür 
şərait yaradılmış, 120 nəfər işlə təmin olunmuşdur.  

Hava limanının ərazisində nəzarət-buraxılış məntəqəsi, 

transformator, yardımçı stansiya, yanğınsöndürmə binası, su 
anbarı, qazanxana və digər tikililər də inşa edilmişdir. Uçuş-
enmə zolağının uzunluğu 2200 metrdir.  

Dövlət vəsaiti hesabına inşa edilən Zaqatala hava limanının 
tikintisini «AZVİRT» MMC və Türkiyənin «ZEMA» şirkə-

tinin inşaatçıları həyata keçirmişlər. Tikinti işlərinin qızğın 
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çağında burada 500-dən çox adam çalışmışdır. Hava limanı 
Fransada istehsal olunmuş ATR-42 və ATR-72 tipli sərnişin 
təyyarələrini, habelə kiçik tutumlu «Qolfstrim» təyyarələrini 
qəbul edəcəkdir. Zərurət yaranarsa, daha iri sərnişin və yük 
təyyarələrini də qəbul edə biləcəkdir.  

Prezident İlham Əliyev aerovağzal binası, nəzarət-buraxılış 
məntəqəsi ilə tanış oldu, uçuş-enmə zolağına baxdı. 

Aeroportun açılışı münasibətilə bir ATR tipli yeni təyyarə 
hava limanına endi. Dövlətimizin başçısı və xanımı təyyarəyə 
qalxaraq, onun salonuna baxdılar.  

Sonra hava limanının açılışı münasibətilə mərasim keçi-
rildi.  

Dövlətimizin başçısı mərasimdə nitq söylədi.  
 
Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin nitqi 

 
Əziz bacılar və qardaĢlar! 
Əziz dostlar!  
Bu gün çox əlamətdar və tarixi bir gündür. Zaqatalada  

yeni, gözəl aeroport istifadəyə verilir. Bu münasibətlə mən 
sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.  

Xatırlayıram, bir müddət əvvəl yeni aeroportun tikilməsi 
haqqında qərar veriləndə çox arzulayırdıq ki, aeroport ən 
gözəl, ən müasir standartlara cavab versin və sərniĢinlər üçün 
çox gözəl Ģərait yaradılsın. ġadam ки, bu gün aeroportla tanıĢ 
olarkən gördüm ki, burada həm müasir standartlar, həm də ən 
gözəl Ģərait var. Əminəm ki, bu aeroportun fəaliyyəti 

zaqatalalılar üçün böyük hadisə olacaqdır.  
Bütövlükdə, Azərbaycanda nəqliyyat sektoruna çox 

böyük diqqət göstərilir. Mülki aviasiyanın inkiĢafı üçün əmə-

li-praktikи addımlar atılır. Son illər ərzində xarici istehsal 
olan, xüsusilə ABġ və Fransa istehsalı olan 12 ədəd Boinq, 
Airbus və ATR təyyarələri alınmıĢdır. Onlar Azərbaycanда 

mülki aviasiyanın inkiĢafı üçün çox mühüm rol oynayır. Bu 
yaxınlarda imzalanmıĢ müqavilələr əsasında daha 8 təyyarə 
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alınacaqdır. Ən son model olan Boinq-787 təyyarələri də 
gətiriləcək. Dünyada ən qabaqcıl texnologiyalar Azərbay-
canda tətbiq olunur və olunmalıdır. Ölkəmiz çox sürətlə 
inkiĢaf edir və biz bütün infrastruktur layihələrimizi bu 
inkiĢafa uyğunlaĢdırmalıyıq. 

Nəinki aviasiya sahəsində, bütövlükdə nəqliyyat sektoru-
nun inkiĢafı üçün baĢqa tədbirlər də görülür. Xəzər dəniz 
gəmiçiliyinin inkiĢafı üçün yeni tankerlər alınır, dəmir yolları 
bərpa olunur. Biz Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun tikintisi-
nə baĢlamıĢıq. Bu, Azəрbaycanı dəmir yolu vasitəsilə 
Avropa ilə, Asiyanı Azərbaycan vasitəsilə Avropa ilə birləĢ-

dirəcək və ölkəmizin nəqliyyat imkanları artacaqdır. Azər-
baycan coğrafi yerləĢməsinə görə Avropa ilə Asiya arasında 
təbii körpü rolunu oynayır. Biz bu təbii körpünü infrastruk-
tur layihələri ilə zənginləĢdiririk. Bakı–Tbilisi–Qars dəmir 
yolunun tikintisi və istismara verilməsi həm böyük iqtisadi 
maraqları təmin edəcək, həm də bizim siyasi maraqlarımız 

tam Ģəkildə təmin olunacaqdır.  
Avtomobil yolları tikilir. Bakıdan Zaqatalaya və Bala-

kənə qədər yeni avtomobil yolunun tikintisi layihəsi var və 
yolun bir neçə hissəsi tikilməyə baĢlaнmıĢdır. Bu da çox 
böyük rahatlıq yaradacaqdır. Yəni bir sözlə, bu gün nəqliy-
yat sektorunun inkiĢafına verilən diqqət və ayrılan vəsait 

artıq Azərbaycanı çox güclü və önəmli nəqliyyat məntəqəsi-
nə çeviribdir.  

Asiya ilə Avropa arasında böyük həcmdə yükdaĢımala-
rının təmin edilməsi üçün Bakı beynəlxalq aeroportundan 
istifadə olunur. Orada böyük yük terminalı tikilibdir. Bu, 
Azərbaycana əlavə gəlirlər gətirir. Son illər ərzində ölkəmi-

zin müxtəlif Ģəhərlərində yeni aeroportlar tikilibdir.  
Bu gün Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Zaqatala aeroportları 

fəaliyyətdədir. Bu yaxınlarda Lənkəran aeroportu da fəaliyyətə 
baĢlayacaqdır. Beləliklə, bu istiqamətdə nəzərdə tutulmuĢ 
bütün proqramlar və planlar vaxtlı-vaxtında icra olunur.  
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Yeni aeroportun tikilməsi Zaqatala rayonu və bütövlükdə 
bu bölgə üçün əlavə imkanlar açır. Çünki bu bölgədə turizm 
imkanları çox geniĢdir. Çox gözəl təbiət, gözəl Ģərait var. 
Nəqliyyat məsələləri də həll olunduğu halda, turizmin 
inkiĢafı daha da sürətlə gedəcəkdir. Turistlərin sayı artacaq, 

bölgədə yaĢayan insanlar Azərbaycanın baĢqa Ģəhərləri ilə 
çox gözəl əlaqə yaradacaqlar. Bunları biz ona görə edirik ki, 
həm ölkəmizin imkanları artsın, щям дя böyük infrastruktur 
layihələri icra olunsun.  

Mən çox Ģadam ki, son illər bölgələrdə, o cümlədən 
Zaqatala rayonunda çox sürətli inkiĢaf gedir. Ġki il əvvəl biz 

sizinlə burada yeni olimpiya kompleksinin açılıĢında iĢtirak 
eтdik. Ġndi gözəl stadion tikilibdir və onun açılıĢını etdik. 
Aeroportun açılıĢını edirik. Bir qədər sonra yeni Müalicə-
Diaqnostika Mərkəzinin açılıĢını edəcəyik. Digər vacib 
məsələlər həll olunur, məktəblər tikilir, yeni parklar salınır, 
binalar bərpa olunur və Zaqatala çox gözəl Ģəhərə çevrilir. 

HəmiĢə gözəl Ģəhər idi. Amma siz yəqin razılaĢarsınız ki, son 
illər burada aparılan böyük quruculuq-abadlıq iĢləri nəti-
cəsində Ģəhər daha da gözəlləĢib, infrastrukturu üçün bütün 
tədbirlər görülüбдцр. Bir daha demək istəyirəm ki, sənaye 
müəssisələrinin, sosial obyektlərin və aeroport kimi çox 
böyük və nəhəng obyektin tikilməsi bunun əyani sübutudur.  

Azərbaycanын bütün bölgələrинdə sürətli inkiĢaf gedir. 
Bizim maddi imkanlarımız artır və istəyirik ki, bu imkan-
lardan səmərəli istifadə edək, Azərbaycan üçün vacib olan 
məsələlər öz həllini tapsın, bütün bölgələrdə inkiĢaf daha da 
sürətlə getsin. Deyə bilərəm ki, regional inkiĢaf proqramının 
icrası nəticəsində bütün bölgələrdə çox gözəl iĢlər görülür. 

Son 5 ildə 700 mindən çox yeni iĢ yeri açılmıĢdır. O 
cümlədən Zaqatala rayonunda yeni müəssisələr, fabriklər 
тикилиб, иĢ yerlərinin açılması, yeni istehsal müəssisələrinin 
yaranması – bütün bunlar həm insanların rifah halının yax-
ĢılaĢmasına xidmət göstərir, həm də ölkəmizi gücləndirir. 
Azərbaycan iqtisadiyyatının, qeyri-neft sektorunun inkiĢafı-
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na xidmət göstərir. Bu istiqamətdə biz gələcəkdə də mühüm 
addımlar atacağıq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı çoxĢaxəli 
olsun. Bu gün biz bunu görürük və demək olar ki, əsas kənd 
təsərrüfatı məhsulları ilə özümüzü maksimum dərəcədə 
təmin edirik, enerji baxımından özümüzü təmin edirik. Biz 

bu gün nəqliyyat infrastrukturunu təkmilləĢdirməklə Azər-
baycanı çox güclü nəqliyyat məntəqəsinə çeviririk.  

Mən çox sevinirəm ki, bizim nəzərdə tutduğumuz bütün 
planlar, bütün layihələr vaxtlı-vaxtında və yüksək keyfiyyətlə 
icra olunur. Gələcək illər üçün bizim düĢünülmüĢ proqram-
larımız var, konkret addımlarımız olacaqdır. Son beĢ il 

ərzində iqtisadiyyat 2,7 dəfə artıbdır. Bu, dünyada analoqu 
olmayan bir göstəricidir. 

Azərbaycanda olan inkiĢaf baĢqa heç bir ölkədə yoxdur. 
Son dörd il ərzində iqtisadi inkiĢaf baxımından Azərbaycan 
dünya miqyasında birinci ölkədir. Bir il deyil, iki il deyil, dörd il 
ərzində! Bu inkiĢafın dayanıqlı olması artıq faktdır. Bu inkiĢaf 

uzunmüddətli olacaqdır. Bu gün bizim baĢladığımız layihələr 
bir neçə ildən sonra öz bəhrəsini verəcəkdir.  

Mən Ģübhə etmirəm ki, bütün görülən tədbirlər və gələ-

cəkdə atılacaq addımlar nəticəsində Azərbaycan zəngin, 
qüdrətli, müasir dövlətə çevriləcəkdir. Biz bunun ilkin təza-
hürlərini görürük: həm bölgədəki mövqelərimiz, həm daxildə 

olan vəziyyət, həm sabitlik, həm inkiĢaf, həm insanların 
rifah halının yaxĢılaĢması və gözəl, müasir, çox böyük 
infrastruktur layihələrinin icrası məsələləri. Bu gözəl binanın 
timsalında biz bu gün Azərbaycanın uğurlu inkiĢafını 
görürük. Mən Ģübhə etmirəm ki, bütün bu amillər birlikdə 
bizim uğurumuzu daha da uzunmüddətli edəcəkdir. Bizim 

qarĢımızda üfüqlər açıqdır. Biz düz yolla gedirik – bu yol 
inkiĢaf yoludur. Gələcək illərdə inkiĢaf templərini saxlamaq 
üçün bütün imkanlar var.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə baĢlamıĢ və davam 
etdirilən neft strategiyası uzun illərdir ki, öz bəhrəsini verir. 
Azərbaycan heç kimdən asılı deyil, artan iqtisadi imkanlarımız 
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bizə kifayətdir. Biz öz gələcək inkiĢaf strategiyamızı daxili re-
surslara əsaslanaraq icra edirik. Arxayınıq ki, daxili resursları-
mız və aparılan iqtisadi islahatlar bizi öz məqsədimizə çatdıra-
caqdır. Bu islahatlar bundan sonra da aparılacaqdır.  

Ġslahatların aparılması istiqamətində atılmıĢ addımlar 

dünyanın ən böyük beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən 
dəstəklənir və qiymətləndirilir. Dünyanın ən birinci maliyyə 
qurumu олан Dünya Bankı bu yaxınlarda Azərbaycanı 
dünya miqyasında ən birinci islahatçı ölkə kimi tanıdı və 
bunu bəyan etdi. Yəni bütün bunları biz öz zəhmətimiz 
hesabına, Azərbaycanda aparılan cəsarətli islahatlar 

nəticəsində əldə edirik. Həm insanların həyat səviyyəsinin 
yaxĢılaĢması, həm iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi, bütün 
bölgələrdə quruculuq-abadlıq iĢlərinin daha da sürətlə 
getməsi üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Nəticə etibarilə 
Azərbaycan xalqının daha da yaxĢı yaĢaması, Azərbaycan 
dövlətinin daha da möhkəmlənməsi məsələləri öz həllini 

tapır və tapacaqdır.  
Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm, bu gün çox Ģadam, 

çox sevinirəm ki, Zaqatalada belə gözəl aeroportun açılıĢın-
da biz bərabər iĢtirak edirik. Mən Ģübhə etmirəm ki, gələcək 
illərdə sizin rayonunuzda belə gözəl tədbirlərin sayı çox 
olacaqdır. Hər dəfə sizinlə bir yerdə olmaq, sizinlə görüĢmək 

mənim üçün çox xoĢdur.  
Əminəm ki, bu gün sizin üçün də çox əlamətdar bir 

gündür. Bu gün rayonun inkiĢafında yeni mərhələ baĢlayır. 
Rayonun inkiĢafı üçün bütün lazımi tədbirlər görülür və 
əlavə tədbirlər görüləcəkdir – istər praktik tədbirlər, istər 
maliyyə məsələlərinin həlli. Azərbaycanın ildən-ilə artan ma-

liyyə imkanları və dövlət büdcəsi bizim bütün planlarımızı 
həyata keçirməyə imkan yaradır. 

Mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən 
təbrik edirəm, sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram.  

Sağ olun. 
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Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılıĢı 
 

Sentyabrın 19-da Zaqatala şəhərində Müalicə-Diaq-
nostika Mərkəzi istifadəyə verilmişdir.  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak 
etmişdir. 

Mərkəzin girəcəyində bu səhiyyə ocağının dövlətimizin 
başçısının sərəncamı ilə tikildiyini bildirən lövhə vurulmuşdur.  

Prezident İlham Əliyevi və xanımını mərkəzin kollektivi, 
səhiyyə işçiləri böyük hörmətlə qarşıladılar.  

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi.  
2006-cı ilin aprelində prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə 

Zaqatala şəhərinin ən səfalı guşəsində təməli qoyulmuş müasir 
memarlıq üslubu ilə diqqəti cəlb edən bu səhiyyə ocağı Dövlət 
Neft Şirkətinin vəsaiti hesabına tikilmişdir. «İnşaat Aqro-
servis» MMC-нин həyata keçirdiyi tikinti işlərinə 500 nəfər 

cəlb edilmişdi. 
Dördmərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində qəbul, şüa-

diaqnostika və hemodializ şöbələri, habelə yeməkxana yer-
ləşir.  

Prezident İlham Əliyev bu şöbələrlə və yeməkxana ilə tanış 
oldu. Bildirildi ki, şüa-diaqnostika şöbəsində Almaniyada is-

tehsal olunmuş kompyuter tomoqrafiyası, rentgen-diaqnostika 
aparatları quraşdırılmışdır. Kəskin və xroniki böyrək çatış-

mazlığı olan xəstələr üçün nəzərdə tutulan hemodializ şöbə-

sində eyni vaxtda 8 xəstəyə yardım göstərmək mümkündür. 
İkinci mərtəbədə inzibatи şöbə, habelə 20 çarpayılıq cərrahiyyə 
və konsultativ diaqnostik poliklinika şöbəsi yerləşir.  

Binanın üçüncü mərtəbəsi 6 çarpayılıq anesteziologiya-
reanimasiya şöbəsi və əməliyyat blokundan ibarətdir. Əməliy-
yat blokunda 4 operativ əməliyyat otağı yerləşir. Burada 
quraşdırılmış yüksək standartlara uyğun aparatların köməyi 
ilə ən mürəkkəb cərrahiyyə əməliyyatları aparmaq müm-
kündür.  
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Dördüncü mərtəbədəki 106 yerlik konfrans salonunda 
quraşdırılmış monitorun köməyi ilə mərkəzdə aparılan cər-
rahiyyə əməliyyatlarını birbaşa izləmək mümkün olacaqdır.  

Tibb ocağında müasir standartlara cavab verən mərkəzləş-

dirilmiş istilik və havalandırma sistemləri, habelə iki ədəd 

sürətli lift quraşdırılmışdır. Mərkəzin həyətində generator, 
130 tonluq su hovuzu, nasosxana, qazanxana, çamaşırxana və 
digər tikililər yerləşir. Artezian quyusu da qazılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı mərtəbələrdə yerləşən 
şöbələri, otaqları gəzdi, quraşdırılan avadanlıглара baxdı, 
yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi.  

Dövlətimizin başçısı mərkəzin kollektivini təbrik etdi, 
burada müalicə və müayinə üçün hər bir şəraitin yaradıldığını 
bildirdi. Binanın xarici görünüşünün də müasir olduğunu və 
şəhərə yaraşıq verdiyini vurğuladı. 

Prezident İlham Əliyev mərkəzin kollektivi ilə xatirə şəkli 
çəkdirdi. 

 

«Qafqaz»  mehmanxanası istifadəyə verildi 
 
Sentyabrın 19-da Zaqatala şəhərinin mərkəzində «Qaf-

qaz» mehmanxanası istifadəyə verilmişdir. 
Prezident İlham Əliyev bu münasibətlə keçirilən mərasimdə 

iştirak etmişdir.  
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və meh-

manxana ilə yaxından tanış oldu. 
İnşası 2007-ci ildə başlanmış mehmanxana mansardла 

birlikdə beş mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbədə müxtəlif 
ticarət obyektləri fəaliyyət göstərir. Rayonda turizmin inkişafı 
nəzərə alınaraq, burada bank xidməti üçün geniş sahə 
ayrılmışdır. 80 yerlik mehmanxananın bir və ikinəfərlik 43 
otağının hamısı eyvanlıdır. Müasir standartlara cavab verən 
otaqlarda bütün lazımi şərait yaradılmışdır. Peyk antenası 

vasitəsilə 200-dək televiziya kanalını izləmək, habelə inter-
netdən istifadə etmək mümkündür. 
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Binada mərkəzləşdirilmiş istilik və havalandırma sistemi 
quraşdırılmışdır, gecə-gündüz isti və soyuq su verilir. Ehtiyat 
elektrik generatoru da vardır.  

Mansardдa yerləşən restoranda qonaqlara həm milli ye-
məklər, həm də Avropa mətbəxinin nümunələri təklif olunur.  

Gələcəkdə həyətdə istirahət guşəsinin yaradılması, fəvva-
rələrin quraşdırılması, yay mehmanxanası, sauna tikmək də 
nəzərdə tutulur.  

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı otaqlara baxdı, yaradılan 
şəraiti yüksək qiymətləndirdi. 
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QARABAĞ MÜHARĠBƏSĠ ƏLĠLLƏRĠNƏ VƏ 

ġƏHĠD AĠLƏLƏRĠNƏ YENĠ MƏNZĠLLƏRИН 

VERĠLMЯСИ 
 

19 сентйабр 2008-ъи ил 
 

Sentyabrın 19-da Zaqatala şəhərində Qarabağ müha-
ribəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 36 mənzilli dördmərtəbəli 
yaşayış binası istifadəyə verilmişdir.  

Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir.  

Dövlət vəsaiti hesabına inşa edilən binanın ümumi yaşayış 
sahəsi 2668 kvadratmetrdir. Mənzillərin hamısı ikiotaqlıdır. 
Dövlətimizin başçısının adından bütün mənzillərə qonaq və 
yataq otaqları, habelə mətbəx üçün mebel dəstləri, soyuducu, 
televizor hədiyyə olunmuşdur. Birinci mərtəbədəki mənzillər 
əlillərin rahatlığı üçün xüsusi avadanlıqlarla, qurğularla təchiz 

edilmişdir.  
Prezident İlham Əliyev mənzillərin orderlərini sahiblərinə 

təqdim etdi.  
A q i l   Ə h m ə d o v (Birinci qrup Qarabağ müharibəsi 

əlili): Hörmətli cənab Prezident! 
Sizə bütün Ģəhid ailələri, müharibə veteranları və 

Qarabağ müharibəsi əlilləri adından dərin təĢəkkürümüzü 
bildirirəm. Biz indiyə qədər tam Ģəraitsiz bir evdə yaĢamıĢıq. 
Ġndi isə Sizin sayənizdə belə gözəl mənzilə sahib olmuĢuq. 
Mən birinci qrup Qarabağ müharibəsi əliliyəm. DüĢmən 
arxasında xüsusi döyüĢ tapĢırığını yerinə yetirərkən ağır 
yaralanaraq, əsir düĢmüĢdüm. Əsirlik zamanı bütün məĢəq-

qətə tablaĢmağımın səbəbi isə Vətənimə, atama, anama, 
yaxınlarıma olan sevgim və dövlətimizin, xüsusən ulu öndə-

rimiz, dahi insan, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin məni 
darda qoymayacağına ürəkdən inamım idi. Doğrudan da 
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belə oldu. O dahi insan, müdrik Ģəxsiyyət məni erməni 
əsirliyindən Vətənimə, doğmalarımın yanına qaytardı. Mən 
bu gün buna görə çox xoĢbəxtəm. Mənim kimi insanları 
həyata qaytaran ulu öndərin ruhu qarĢısında baĢ əyirəm. O 
insan bizim ürəyimizdə, qəlbimizdə daim yaĢayacaqdır. Mən 

xoĢbəxtəm ki, Azərbaycan kimi bir dövlətin vətəndaĢıyam.  
Cənab Prezident, icazə verin, bizə göstərdiyiniz diqqət və 

qayğıya görə, rayonumuzun Qarabağ müharibəsi əlilləri, 
müharibə veteranları və Ģəhid ailələri adından Sizə bir daha 
öz dərin minnətdarlığımı bildirim və ailəmizin ən xoĢ arzu- 
diləklərini və istəklərini çatdıraraq Sizə «Çox sağ olun!» 
deyim.  

Möhtərəm cənab Prezident! 
Ailəmizin bir istəyi də ondan ibarətdir ki, mənə hədiyyə 

etdiyiniz bu gözəl mənzilə ilk xoĢ qədəminizi Siz qoyasınız və 
xeyir-dua verəsiniz.  

Cənab Prezident, çox sağ olun. 
Ġ l h a m   Ə l i y e v: Sağ olun. Mən də bu gözəl binanın 

açılıĢı və istismara verilməsi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik 
edirəm. Siz buna layiqsiniz. Qarabağ əlilləri, müharibə vete-
ranları, Ģəhid ailələri böyük diqqətə layiqdirlər. Azərbaycan 
dövləti əlindən gələni edir və edəcəkdir ki, sizin həyat 

səviyyənizı yaxĢılaĢdırsıın. Sizin bütün məiĢət problemləriniz 
həll edilməlidir, bütün iĢlər yüksək səviyyədə olmalıdır, gözəl 
evlər olmalıdır. Belə evlərin tikintisi Azərbaycanda çox geniĢ 
vüsət almıĢdır. Demək olar ki, ölkəmizin bütün bölgələrində 
belə gözəl binalar tikilir, onların keyfiyyəti də yaxĢıdır. 
Əminəm ki, siz burada yaxĢı yaĢayacaqsınız, xoĢbəxt yaĢa-

yacaqsınız. Bir də demək istəyirəm ki, siz buna layiqsiniz, siz 
vətən uğrunda döyüĢmüsünüz, yaralanmısınız, Ģəhid vermisi-
niz. Sizin qəhrəmanlığınız Azərbaycan dövləti tərəfindən 
layiqincə qiymətləndirilir və qiymətləndiriləcəkdir.  

Mən Ģübhə etmirəm ki, Azərbaycan öz dövlət müstə-

qilliyini daha da möhkəmləndirəcək, ərazi bütövlüyünü bər-

pa edəcəkdir. Bildiyiniz kimi, biz danıĢıqlarda iĢtirak edirik, 
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amma bununla bərabər, öz hərbi hazırlığımızı da möhkəm-
ləndiririk. Son illər ərzində ordu quruculuğuna ayrılan vəsait 
və göstərilən diqqət ona gətirib çıxarıb ki, Azərbaycan ordusu 
indi bu bölgədə ən güclü ordudur. Həm peĢəkarlıq baxımından, 
həm də avadanlıq, hərbi sursat, texnika ilə təchizat 

baxımından. Biz istənilən yolla öz doğma torpaqlarımızı iĢğalçı 
qüvvələrdən azad edəcəyik. Sadəcə, biz istəmirik ki, yenidən 
qan tökülsün. Ġstəmirik ki, yenidən müharibə baĢlasın. Amma 
bununla bərabər, torpaqlarımızın itirilməsi ilə də heç vaxt 
barıĢmayacağıq. Haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir.  

Ermənistan bütün dünya ictimaiyyəti tərəfindən iĢğalçı 

dövlət kimi tanınır. Azərbaycanın isə haqlı olduğu bütün 
beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən tanınır. BirləĢmiĢ Millətlər 
TəĢkilatı Təhlükəsizlik ġurasının qətnamələri, BaĢ Məclisi-
nin qərarları, digər beynəlxalq təĢkilatların qərarları bunun 
əyani sübutudur. Yəni haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir, 
beynəlxalq hüquq normaları bizim tərəfimizdədir. Bölgədə 

yaranmıĢ siyasi vəziyyət bizim üçün daha əlveriĢlidir və əl-
bəttə ki, iqtisadi və hərbi potensial Azərbaycanın xeyrinədir. 
Bütün bunlara biz özümüz nail olmuĢuq. Öz gücümüzə 
istinad edərək, öz potensialımızı iĢə salaraq buna nail olmu-
Ģuq. Mən Ģübhə etmirəm ki, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bər-
pa edəcəyik.  

Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Gürcüstanda baĢ vermiĢ 
hadisələrlə bağlı həm Qərbdə, həm Rusiyada, həm də baĢqa 
dövlətlərdə ölkələrin ərazi bütövlüyü məsələləri ilə əlaqədar 
çoxsaylı bəyanatlar verilmiĢdir. Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə aid olan bəyanatlar bizi tam 
qane edir. Yəni həm Qərb dövlətləri, həm qonĢu dövlətlər, 

həm də beynəlxalq təĢkilatlar birmənalı olaraq qeyd edirlər 
və bəyan edirlər ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqiĢəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində 
həll olunmalıdır. Yəni bu, ən vacib, ən əsas məsələdir. Bu 
mövqe, təbii ki, beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. 
Ancaq biz görürük ki, dünyada və bölgədə gedən proseslər 
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bəzi hallarda beynəlxalq hüquq normalarından kənara çıxır. 
Ancaq Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢə-

sinin həlli üçün beynəlxalq hüquq normalarının tətbiq olun-
ması, bütün dünya ictimaiyyətinin bu vəziyyətdə bir daha 
bunu təsdiq etməsi, hesab edirəm ki, çox vacib məsələdir. 

Biz bundan sonra da öz iqtisadi və hərbi gücümüzü artıra-
cağıq. 

Bu günlərdə 2009-cu ilin dövlət büdcəsi artıq formalaĢıb 
və büdcənin ilkin parametrləri mənə təqdim edilibdir. Mən 
xüsusi qeyd etmiĢəm ki, gələn ilin büdcəsində sosial prob-
lemlərin həlli ilə yanaĢı, müdafiə xərclərinin artırılmasını 

təmin etməliyik və biz buna nail olacağıq. Azərbaycanın 
artan iqtisadi imkanları, uğurlu iqtisadi siyasətimiz, islahat-
lar bizə belə imkanı yaradıbdır.  

Mən bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan ən ağır, ən 
çətin Ģəraitdə olanda da, biz heç kimdən heç bir yardım 
almamıĢıq. Bizim torpaqlarımız iĢğalçı qüvvələr tərəfindən 

zəbt olunanda, 1 milyon azərbaycanlı qaçqın, köçkün 
vəziyyətinə düĢəndə heç kim gəlib bizə kömək etməmiĢdi. 
Biz ancaq öz gücümüzə arxalanmıĢıq. Öz gücümüzə bütün 
çadır Ģəhərciklərini ləğv etdik və gözəl qəsəbələr tikdik. 
Düzdür, o da müvəqqəti məskunlaĢmadır. Ancaq bu müvəq-
qəti məskunlaĢma yeri artıq yaxĢı səviyyədə tikilibdir. Orada 

müvəqqəti  yaĢayan insanlar üçün lazımi Ģərait təmin olunur.  
Ona görə mən bir daha demək istəyirəm, Azərbaycan 

dövlətinin siyasəti bundan ibarətdir ki, biz öz gücümüzə 
arxalanmalıyıq. Azərbaycan xalqının iradəsinə güvənməli-
yik. Azərbaycan xalqının iradəsi və məni dəstəkləməsi prezi-
dent kimi, mənim üçün əsas güc mənbəyidir.  Baxmayaraq 

ki, uzun illər ərzində torpaqlarımız iĢğal altındadır, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulub, ancaq biz uğurla 
inkiĢaf edirik, ölkəmizi irəliyə aparırıq. 

Əminəm ki, torpaqlarımızı azad etdikdən sonra daha da 
böyük iĢlər görüləcəkdir. Bu gün dağıdılmıĢ vəziyyətdə olan, 
iĢğal altında olan rayonlar abadlaĢacaq, çiçəklənəcək, oraya 
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qayıdacaq bizim soydaĢlarımız da öz тющфялярини веряъякляр. 
Əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətinin artan maliyyə imkanları 
tezliklə bütün dağıdılmıĢ Ģəhərlərimizin bərpası üçün Ģərait 
yaradacaqdır.  

Sizə isə mən bundan sonra da belə fəal olmağı arzulayı-

ram. Siz gənc nəsil üçün örnəksiniz, nümunəsiniz. Siz qəhrə-

mansınız, qəhrəmanlıq göstərmisiniz. DöyüĢ meydanında, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda, müstəqilliyimizin 
möhkəmlənməsi uğrunda böyük fədakarlıq göstərmisiniz. 
Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti sizin prob-
lemlərinizin həlli üçün bundan sonra da öz səylərini göstərə-

cəkdir.  
Mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən 

təbrik etmək istəyirəm, əmin edirəm ki, siz burada xoĢbəxt 
yaĢayacaqsınız.  

* * * 
 
Sonra prezident İlham Əliyev I  qrup Qarabağ müharibəsi 

əlili Aqil Əhmədovun mənzilinə baxdı, yaşayış şəraiti ilə tanış 
oldu. 

 

Tütün istehsalı və emalı müəssisəsi ilə tanıĢlıq  
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-da 

Zaqatala rayonunda «İnter-Tobacco» MMC-nin tütün isteh-
salı və emalı müəssisəsində olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, müəssisədə 
Bolqarıstanın «Ronis» şirkətinin istehsalı olan 60 ədəd tütün-
qurutma kamerası və 4 ədəd şitilxana quraşdırılmışdır. Şitil-
xanaların hər biri 55 hektar əkin sahəsini ətirli «Virciniya» 
sortlu tütün şitili ilə təmin edə bilir.  

Yığılmış tütün yarpağı sahələrdən birbaşa zavoda gətirilir 
və qurudulma  kameralarına yerləşdirilir. Hər kamera bir 
dəfəyə 8,5-9 ton yaş tütün qəbul edir.  Tütünün qurudulması 



 265 

prosesi 7–9 gün çəkir. Sonra  quru tütündən tay bağlanır və 
növlər üzrə anbarlara yığılır.  

Müəssisə fermerlərdən əsasən «Virciniya», habelə açıq şə-

raitdə qurudulmuş «Berley» tütün sortları qəbul edir. 2008-ci 
ildə «İnter Tobacco» MMC-nin xətti ilə Zaqatala, Qax və 

Şəki rayonlarında 450 hektar sahədə  «Virciniya» sortlu tütün 
əkilmişdir. İndiyədək sahələrdən 2300 ton tütün yarpağı 
yığılmışdır.  

Müəssisədə 60 nəfər daimi, 120 nəfər  mövsümi işçi çalışır. 
Orta aylıq maaş 140–200  manatdır. İşçilərə nahar fasiləsində 
pulsuz yemək verilir. 2008-ci ildə müəssisə ABŞ istehsalı olan 

14 ədəd yük maşını, 2 ədəd şitilbasdıran aqreqat, 2 ədəd 
tütünyığan kombayn, 2 ədəd traktor və digər yeni texnika 
almışdır.  

Prezident İlham Əliyev müəssisənin ərazisini gəzdi, tütün-
yığan texnika, qurutma kameraları, şitilxanalarla tanış oldu.  

Dövlətimizin başçısı bu tipli müəssisənin yaradılmasının 

əhəmiyyətini vurğuladı və ölkəmizin məhsullarının xarici 
bazara çıxarılması üçün gələcəkdə də qeyri-neft sektorunun 
inkişafına diqqət və qayğı göstəriləcəyini bildirdi.  
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QAX ġƏHƏR PARKINDA ÜMUMMĠLLĠ LĠDER  

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġI 
 
19 сентйабр 2008-ъи ил 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-da 

Zaqataladan Qax rayonuna gəlmişdir.   
Dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva 

əvvəlcə 20 Yanvar və Azərbaycan küçələrinin kəsişməsində 
yerləşən şəhər parkına gəldilər.  

Əvvəllər  veteranlar parkı  kimi tanınan  bu  ərazinin  sahəsi  
1 hektardır. Bu ilin əvvəlindən burada əsaslı təmir və yenidən-
qurma işləri aparılmış, parkın mərkəzində ulu öndər Heydər 
Əliyevin abidəsi qoyulmuşdur. Abidənin müəllifi heykəltəraş Akif 
Əsgərovdur. Ətrafda hər biri üç hissədən ibarət olan iki fəvvarə 
quraşdırılmışdır.  

Parkda şəhər sakinlərinin və qonaqların istirahəti üçün hər 
cür şərait yaradılmış, yeni oturacaqlar qoyulmuşdur. Səkkiz 
mindən çox dekorativ ağac, gül və kol əkilmiş, çəmənlik 
salınmışdır. Müasir səviyyəli yeni işıqlandırma sistemi gecələr 
buraya xüsusi yaraşıq verir. Parkın ərazisində milli memarlıq 
üslubunda veteranlar evi də tikilmişdir.  

Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsinin 
üzərindən ağ örtüyü götürdü. Dövlətimizin başçısı və xanımı 
abidənin önünə gül dəstələri qoydular.  

Parkda görülmüş işlərdən razılığını bildirən prezident 
İlham Əliyev burada rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 
görüşüb söhbət etdi.  

Ə l i   B a b a y e v (Гах Rayon Veteranlar Şurasının səd-
ri): Hörmətli cənab Prezident! 

XoĢ gəlib, səfa gətirmisiniz! 
Mehriban xanım, xoĢ gəlib, səfa gətirmisiniz!  
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Bütün qonaqlar xoĢ gəliblər!  
Hörmətli Prezident, biz üçüncü dəfədir görüĢürük. Birinci 

dəfə Mehriban xanım dəvət etmiĢdi, Böyük Vətən müha-
ribəsində Qələbənin 60 illiyi ilə əlaqədar Heydər Əliyev 
Fondunda keçirilən tədbirdə görüĢmüĢdük. O vaxt bizi çox 

təntənə ilə yola saldınız. Onu heç vaxt unutmuram. Ġkinci 
dəfə 2006-cı il aprelin 12-də ümummilli lider Heydər Əliye-
vin heykəlinin qarĢısında görüĢmüĢük. Bu da üçüncü gö-

rüĢümüzdür. Arzum budur ki, biz daim görüĢək.  
Hörmətli Ġlham müəllim, bir veteran kimi, bir Azərbaycan 

vətəndaĢı kimi, mən çox sevinirəm ki, Sizin rəhbərliyinizlə və 

təĢkilatçılığınızla respublikada, Bakıda, bütün rayonlarda 
böyük iĢlər görülür. O cümlədən, respublikamızın ən kiçik 
rayonlarından olan Qaxda son vaxtlar geniĢ yenidənqurma 
iĢləri gedir, bunların hamısını görəcəksiniz. Veteranlar evi və 
Heydər Əliyev Muzeyi yeni tikilmiĢdir. Veteranlar evi əvvəl-
dən var idi, ancaq yaxĢı deyildi, yenidən tikdilər. Çox sağ 
olsunlar.  

Siz həm camaatın qeydinə çox əla qalırsınız, həm də 
abadlıq iĢlərinə xüsusi diqqət yetirirsiniz. Çox sağ olun, 
həmiĢə var olun.  

Ġ l h a m   Ə l i y e v: Sağ olun, təĢəkkür edirəm. Mən də 

çox Ģadam ki, Qax rayonunda iĢlər yaxĢı gedir. Siz qeyd 
etdiniz, mən iki il bundan əvvəl gəlmiĢdim. Ġndi yenidən 
gəlmiĢəm. Bilirəm ki, çoxlu dəyiĢikliklər var. Yəqin ki, siz də 
bunların hamısını görürsünüz. Son bir neçə ay ərzində böyük 
dəyiĢikliklər baĢ veribdir. Mən çox Ģadam ki, burada belə 
gözəl abadlıq, quruculuq iĢləri aparılır, insanların yaxĢı 

yaĢaması üçün bütün Ģərait yaradılır. Mən əminəm ki, 
gələcək illərdə də iĢlər bu sürətlə davam edəcəkdir və Qax 
Azərbaycanın ən qabaqcıl rayonlarından birinə çevriləcək-
dir. Bunun üçün bütün imkanlar var. Gözəl təbiəti var, 
burada çox zəhmətkeĢ insanlar yaĢayır. Həm kənd təsər-
rüfatının, həm də turizmin inkiĢafı üçün böyük potensial var. 
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Ġndi Bakı–Balakən avtomobil yolunun tikintisinə baĢlamı-

Ģıq. Bu da gözəl, çox müasir yol olacaqdır.  
Bu gün mən Zaqatalada beynəlxalq aeroportun açılıĢında 

iĢtirak etdim. Yəni bütün bunlar bu zonanın inkiĢafı üçün çox 
vacib amillərdir. Beynəlxalq aeroportun istismara verilməsi o de-

məkdir ki, həm Bakıdan, həm Azərbaycanın baĢqa Ģəhər-
lərindən, щям дя хариъи ölkələrdən turistlər gələcəkляр. Bunun 
üçün burada gözəl Ģərait olmalıdır. Təbii Ģərait var. Ancaq biz 
elə etməliyik ki, həm gözəllik, həm rahatlıq,  həm də ən müasir 
standartlar baxımından Qax rayonunda вя bütün ətraf 
rayonlarda çox yaxĢı imkanlar olsun. Bax, Qaxın timsalında 

biz görürük ki, qısa müddət ərzində çox iĢ görmək olar. Əgər 
iradə varsa, düzgün qərarlar qəbul olunursa və əlbəttə ki, bütün 
fəallar bu iĢlərdə iĢtirak edirsə, istənilən məsələni həll etmək 
mümkündür. Ġndi Azərbaycanın inkiĢafı elədir ki, istənilən 
məsələ öz həllini tapır. Bütün ölkədə belə gözəl parklar, yollar, 
aeroportlar, xəstəxanalar, məktəblər, idman qurğuları tikilir. 

Bütün bunlar Qaxda da olmalıdır və olacaqdır.  
Mənim yadımdadır, keçən dəfə burada olanda «Uludağ» 

turizm mərkəzinə baĢ çəkmiĢdim. Ġndi belə yerlər çox 
olmalıdır və çox yaxĢı olar ki, belə turizm yerləri yüksək 
səviyyədə olsun. Yuksək səviyyədə olsa, dünyanın istənilən 
yerindən buraya turistlər gələcəkляр. Çünki belə təbiət az 

yerlərdə var. Mən dünyanı görmüĢəm, çox ölkələrdə olmu-
Ģam. Çox nadir hallarda belə gözəl təbiət, təbii iqlim, hava – 
yəni turizmin inkiĢafı üçün lazım olan bütün Ģərait vardır. 
Siz Azərbaycanın ən gözəl guĢələrinin birində yaĢayırsınız. 
Mən çox istəyirəm ki, burada insanların yaĢaması üçün 
bütün Ģərait olsun. Azərbaycanın inkiĢafı hərtərəfli вя güclü 
olsun.   

Bilirsiniz ki, indi Azərbaycan iqtisadi artım sürətinə görə 
dünyada birinci ölkədir. Özü də bir il deyil, dörd il ardıcıl-
lıqla. Buna nail olmaq elə də asan məsələ deyildir. Dünyada 
200-dən çox ölkə var, inkiĢaf etmiĢ, inkiĢaf etməmiĢ, orta 

səviyyəli ölkələr var. Amma bütün bu ölkələr arasında 
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birinci olmaq, özü də dörd il ardıcıllıqla – bu çox böyük bir 
nailiyyətdir. Əlbəttə, buнлар statistik rəqəmlərdir. Amma bu 
statistik rəqəmlər insanların gündəlik həyatında da öz əksini 
tapır. Baxın, artan maddi imkanlar nəyə gətirib çıxarıbdır?! 
Pensiyalar artır, maaĢlar artır, minimum əməkhaqqı artır. 

Düzdür, biz istəyirik ki, daha da böyük sürətlə artsın. Hələ ki, 
bu minimum təminat bizi qane edə bilməz. Bu da həqiqətdir. 
Əgər dinamikaya baxsaq görərik ki, son 5 il ərzində dövlət 
xərcləri təxminən 8-10 dəfə artıbdır. Azərbaycan xalqı dinc 
Ģəraitdə yaĢayır. Azərbaycanda təhlükəsizlik var, sabitlik var, 
insanlar çox yaxĢı yaĢayırlar, bu da hər bir ölkənin inkiĢafını 

Ģərtləndirən əsas amillərdən biridir. Azərbaycanda bütün 
millətlər bir ailə kimi yaĢayırlar. Azərbaycan çoxmillətli 
ölkədir, o cümlədən  Qax rayonunda müxtəlif millətlərin nüma-
yəndələri yaĢayırlar. Bir ailə kimi yaĢayırlar, heç bir ayrı-
seçkilik, necə deyərlər, anlaĢılmazlıq yoxdur. Həm dövlət siya-
səti belədir, həm də Azərbaycan xalqının qəlbi təmizdir. 

Azərbaycan xalqı həmiĢə baĢqa xalqlarla mehribanlıq Ģəraitin-
də yaĢamıĢdır. Bütün Azərbaycan vətəndaĢları bir ailə kimi 
yaĢayır. Bu da çox vacibdir. Elə ölkələr var ki, orada baĢqa 
millətdən bir nəfər də yoxdur. Fakt – bizim qonĢuluğumuzdakı 
Ermənistan monodövlətdir. Orada heç bir baĢqa millət yaĢa-
mır. Amma Azərbaycanda bütün millətlər yaxĢı yaĢayır. Bizim 

gördüyümüz iĢlər – bu inkiĢaf, abadlıq, quruculuq iĢləri Azər-
baycanda yaĢayan bütün millətlər üçündür. Bax, belədir bizim 
nəticələrimiz. Gələcəkdə də görüləsi çox iĢlər var və biz 
hamımız bu iĢlərdə çox fəal olmalıyıq. Həm dövlət, mənim 
bölgələrdəki nümayəndələrim, həm də rayonların fəalları. Mən 
burada gəncləri də görürəm, gənclər də fəal olmalıdırlar, 

digərləri də.  
ġ ə k ə r   A b d u l l a y e v a (Гах şəhər 2 nömrəli məktəb-

liseyin direktoru):  Cənab Prezident! 
Respublikamızın bu gözəl guĢəsində Sizi görməyimizə çox 

Ģadıq. Qaxlılar Sizi çox böyük intizarla, səbirsizliklə gözləyir-
dilər. Sizin keçəndəfəki gəliĢinizdən sonra, doğrudan da Qaxı-
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mız əsl mənada dəyiĢibdir. Bizim mahnımızda deyilir ki, «Bir 
də dön Qaxa bax». Doğrudan da, Qax indi elədir ki, Siz bir 
dəfə baxmaqla doymayacaqsınız. Gərək bir neçə dəfə Qaxa 
baxaq. Sizin dediyiniz kimi, gələcəkdə Qax bütün Azərbay-
canda ən gözəl rayonlardan birinə çevriləcəkdir. 

Sizin və Mehriban xanımın Qax camaatına göstərdiyiniz 
qayğını biz çox yüksək qiymətləndiririk. Mən 45 ildən artıqdır 
müəllimə iĢləyirəm, 40 ildir məktəb direktoruyam. ĠĢlədiyim bu 
illər ərzində Azərbaycanda heç vaxt indiki qədər sürətli inkiĢaf,  
təhsilə belə qayğı göstərildiyini görməmiĢəm. Siz təkcə yeni 
məktəblər tikməklə, məktəbləri təmir etməklə kifayətlənmirsi-

niz, təhsil iĢçilərinə mənəvi cəhətdən də dayaqsınız. Bu bizi 
ürəkdən sevindirir. Sizin müəllimlər və məktəblər üzrə keçir-
diyiniz müsabiqədən sonra müəllimlərimiz daha böyük 
nailiyyətlər əldə etmək üçün yeni yollar axtarıb tapmağa çalıĢır-
lar. Rayonumuzun bir məktəbi, yəni mənim rəhbərlik etdiyim 
məktəb-lisey də 50 məktəb sırasına düĢdü və balaca rayon 

olsaq da, altıncı yerdə qərarlaĢdıq. Məktəbimizin ədəbiyyat 
müəllimi, rayonumuzun digər bir ibtidai sinif müəllimi də bu 
müsabiqədə yer tutdular. Bunların hamısı üçün Sizə minnət-
darıq. Mən ulu öndərimizin dövründə «ġərəf niĢanı» ordeni, 
Sizin dövrünüzdə isə «Əməkdar müəllim» adı almıĢam. Бундан 
sonra да bütün həyatımı dövlətimizin daha da möhkəm-

lənməsinə sərf edəcəyəm. Biz uĢaqları elə tərbiyə edəcəyik ki, 
onlarda yüksək vətənpərvərlik hissi formalaĢsın, dövlətçiliyə, 
müstəqilliyimizə, azadlığımıza onlarda məhəbbət hissi 
formalaĢdıra bilək. Qalan ömrümün hamısını buna həsr edəcə-

yəm. Mən çox Ģadam ki, Siz həmiĢə xalqlasınız. Sizin xalqla 
olmağınız xalqın da Sizinlə olmağınа gətirib çıxarır. Biz 

qarĢılıqlı Ģəkildə bir-birimizi çox sevirik. Qaxlılar Sizi lap çox 
sevirlər, Mehriban xanımı da çox sevirlər. Mehriban xanımın 
təĢəbbüsü ilə Qaxda neçə-neçə məktəb inĢa olunubdur. Mən 
hər ikinizə bir ana kimi, bir ağbirçək kimi, öz minnətdarlığımı, 
öz təĢəkkürümü bildirirəm. Camaatımızın belə bir fikrini də 
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Sizə çatdırmaq istəyirəm ki,  Mehriban xanım da, Prezident də 
Qaxa tez-tez gəlsinlər, Qaxda daha çox  олсунлар. 

Qaxa gəldiyinizə, bizi yad etdiyinizə görə, bizimlə 
ünsiyyətdə olduğunuza görə Sizə təĢəkkürümü bildirirəm. 
Ümidvarıq ki, Siz bizim rayonumuzun, respublikamızın 

çiçəklənməsi üçün, lider dövlət olan Azərbaycan Respublika-
sının dünyada daha da yüksək zirvələrə qaldırılması üçün 
bundan sonra da çalıĢacaqsınız. Biz Sizə cansağlığı, uzun 
ömür arzulayırıq. Sağ olun. 

Ġ l h a m   Ə l i y e v: Mən beĢ il  əvvəl Azərbaycan xalqına 
söz vermiĢdim ki, əgər mənə etimad göstərilərsə, doğma 

xalqıma xidmət edəcəyəm. BeĢ il keçdi, düzdür çox tez keçdi, 
amma bu beĢ il ərzində çox iĢlər görülübdür. Daha da çox 
iĢlər görməliyik.  

M a s i k o   B a b a c a n a Ģ v i l i (İngiloy Kötüklü kənd 
orta məktəbinin direktoru): Cənab Prezident, mən Sizi 
salamlayıram. Mən azsaylı xalqın nümayəndəsiyəm. Çox Ģa-

dam Sizin gəlməyinizə. Heydər Əliyev Fondunun preziden-
tinə, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanıma gürcü 
xalqı adından təĢəkkür edirəm. Gürcü dilində olan məktəb-
lərə dərslik verdiyinizə görə çox sağ olun, var olun. Gürcü 
xalqı adından çox minnətdaram.  

Hörmətli Prezident, Sizin xarici səfərlərinizi даим izləyi-

rəm.  Azərbaycan və gürcü xalqlarının dostluğu əbədidir. 
Biz, Qax rayonunun kəndlərində yaĢayan 8 minə qədər 
gürcülərин hamısı Sizinləyik. Sözlə yox, iĢlə! EĢq olsun 
müstəqil Azərbaycana! Sağ olun.  

Ġ l h a m   Ə l i y e v: Çox sağ olun. Azərbaycanda bütün 
xalqlar bir ailə kimi yaĢayır və bu bizim uğurumuzun əsas 

Ģərtidir. Azərbaycanda bütün millətlər arasında yaranmıĢ bu 
gözəl mehriban münasibətlər ən yüksək zirvədədir. Bir də 
demək istəyirəm ki, bu həm dövlət siyasətidir, həm də in-
sanların ürəyində olan duyğulardır. Bizim gücümüz bir-
liyimizdədir. Azərbaycan tarixində heç vaxt milli zəmində 
ayrı-seçkilik olmamıĢdır, heç vaxt da olmayacaqdır. Burada 
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yaĢayan xalqların hamısı bütün gözəl imkanlardan bəhrə-

lənirlər. Heç vaxt bizdə milli zəmində nəinki problem, kiçik 
bir anlaĢılmazlıq da olmamıĢdır, olmamalıdır və əminəm ki, 
olmayacaqdır. Sağ olun. 

 

Heydər Əliyev Muzeyinin açılıĢı 
 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 19-da Qax şəhərinin 
mərkəzində Heydər Əliyev Muzeyinin açılışında iştirak 
etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi.  
Qax şəhərinin Heydər Əliyev küçəsində yerləşən muzeyin 

tikintisinə 2007-ci ildə başlanылmışdır. Binanın layihəsini 
«Azkommunallayihə» İnstitutu hazırlamış, tərtibat işlərini 
Heydər Əliyev Fondunun rəhbərliyi ilə «Elit» dizayn şirkəti 
həyata keçirmişdir. Muzey ekspozisiya salonu, kitabxana, oxu 

zalı, inzibati və yardımçı otaqlardan ibarətdir.  
Ekspozisiya salonunun ümumi sahəsi 190 kvadratmetrdir. 

Burada ulu öndərin büstü qoyulmuşdur. 8 bölmədən ibarət 
ekspozisiyada ümummilli liderimizin həyat və fəaliyyətinin 
müxtəlif dövrlərini əks etdirən çoxsaylı fotoşəkillər, müxtəlif 

kitablar və digər nəşrlər toplanmışdır. Muzeydə 7 ədəd 
kompуter qoyulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ekspo-
zisiya ilə tanış oldular, oxu zalına, otaqlara baxdılar. 

Dövlətimizin başçısı muzeylə tanışlıqdan sonra Xatirə 
kitabına ürək sözlərini yazdı.  

 
Ġdman kompleksinin təməlqoyma mərasimi 

 
Sentyabrın 19-da Qax şəhərində idman kompleksinin 

təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir.  

Mərasimə toplaşan inşaatçılar, şəhər sakinləri prezident 
İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı böyük hörmət və 
ehtiramla qarşıladılar.  
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Dövlətimizin başçısı kompleksin əsas texniki-iqtisadi 
göstəriciləri ilə tanış oldu. Gənclər və Иdman naziri Azad 
Rəhimov məlumat verdi ki, ümumi ərazisi 5 hektar olacaq 
kompleksin layihəsini «Azkommunallayihə» İnstitutu hazırla-
mışdır. Tikintinin smeta dəyəri 6,5 milyon manatdır.  

Əsas binada universal idman залы, məşq залы, inzibati 
otaqlar, habelə 25 metrlik üzgüçülük hovuzu yerləşəcəkdir. 
Kompleksin həyətində 2 min yerlik tribunaları olan futbol 
stadionu, voleybol və basketbol meydançaları, tennis kortu, 
habelə idmançıların qalması üçün hər biri dördnəfərlik 4 kot-
tec tikiləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev gilizi təmələ qoydu və beton qarışığı 
tökdü.  

İnşaatçıları təbrik edən dövlətimizin başçısı tikinti işlərinin 
vaxtında və müasir standartlara uyğun, keyfiyyətlə başa 
çatdırılması ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 
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ġƏKĠ ШЯЩЯР MƏRKƏZĠ XƏSTƏXANASININ 

YENĠ KORPUSUNUN TƏMƏLQOYMA 

MƏRASĠMĠ 
 
19 сентйабр 2008-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-da 

Qax rayonundaн  Şəki şəhərinə gəlmişdir.  
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Şəki Шящяр Mərkəzi Xəs-

təxanasının 100 çarpayılıq yeni korpusunun təməlqoyma 

mərasimində iştirak etdi. İnşaatçılar, şəhər ictimaiyyətinin 
nümayəndələri prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban 
Əliyevanı hərarətlə qarşıladılar.  

Dövlətimizin başçısı yeni korpusun layihəsi ilə tanış oldu.  
Məlumat verildi ki, Şəki şəhərinin girəcəyində, Olimpiya 

İdman Kompleksinin yaxınlığında inşa ediləcək bina Dünya 

Bankının və Azərbaycan hökumətinin birgə layihəsi olan 
«Tibbi xidmətlər sahəsində islahatların aparılması» layihəsi 
çərçivəsində tikilir. Layihənin həyata keçirilməsi üçün Şəki, 
Qax, Ağdaş, İsmayıllı və Abşeron pilot rayonlarы kimi seçil-
mişdir. Layihəni Dünya Bankı, Azərbaycan hökuməti, ABŞ-ın 
Beynəlxalq Agentliyi, YUNİSEF və Dünya Səhiyyə Təşkilatı 

maliyyələşdirir.  
Yeni korpusun birinci mərtəbəsində təcili tibbi yardım, 

poliklinika, diaqnostika şöbəsi, 8 çarpayılıq hemodializ, steri-
lizasiya şöbələri, laboratoriya, yeməkxana, exokardiologiya, 
kompйуter tomoqrafiyası, endoskopiya, rentgen şöbələri fəa-
liyyət göstərəcəkdir.  

İkinci mərtəbədə isə 28 çarpayılıq cərrahiyyə şöbəsi, iki 
əməliyyat bloku ilə birlikdə 12 çarpayılıq anesteziologiya və 
reanimasiya şöbəsi, 55 çarpayılıq terapiya şöbəsi yerləşəcək-
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dir. Binanın 2011-ci ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutul-
muşdur.  

Prezident İlham Əliyev gilizi təmələ qoydu və beton qarışığı 
tökdü. Sonra Şəki ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüb 
söhbət etdi.  

N a ğ d ə l i   B a l a Ģ o v (Şəki Şəhər Mərkəzi Xəstəxa-
nasının Baş həkiminin müavini): Cənab Prezident, Sizin hər 
bir gəliĢiniz ġəkiyə yeni həyat gətirir. Bu gün bizim qəlbimiz 
sevinclə, fərəhlə döyünür. 2006-cı ildə Siz ġəkidə modul tipli 
elektrik stansiyasının açılıĢı ilə bizə iĢıq verdiniz və biz o 
vaxt Sizi Ģəriksiz prezidentimiz adlandırdıq. Bu gün isə yeni 

müalicə korpusunun təməlinin qoyulması ilə bizə, insanla-
rımıza sağlamlıq bəxĢ edirsiniz. 

Əziz Prezidentimiz, Sizin andiçmə mərasimində dediyiniz 
kəlam var idi: «Mən hər bir azərbaycanlının prezidenti ola-
cağam». Bu, həyatda öz əksini tapmıĢdır. Siz bizə iĢıq, istilik 
vermisiniz, əmək haqlarımızı artırmısınız və balalarımızın 

təhsili üçün ġəkidə çoxlu məktəblər tikmisiniz. Buna görə 
Sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Azərbaycanda 700 
mindən çox iĢ yeri açılmıĢdır. Əvvəllər ölkəmizi tərk edib 
gedən soydaĢlarımız artıq Azərbaycana qayıdır, onlar iĢlə 
təmin olunurlar. Hətta əcnəbi vətəndaĢlar da iĢ dalınca 
Azərbaycana gəlirlər. Biz inanırıq ki, bundan sonra Azər-

baycanda həm yoxsulluq, həm də iĢsizlik olmayacaqdır.  
Azərbaycanda sülh bərqərar olmuĢ və ölkəmiz təhlükəli 

vəziyyətlərdən azad olmuĢdur. Hesab edirik ki, Qarabağ 
məsələsi də öz həllini tapacaqdır. Möhtərəm Prezidentimiz, 
Siz xalqın içərisində olursunuz, xalq Sizi sevir, hər kəs Sizi 
öz ailəsinin üzvü kimi qəbul edir. Siz bizim üçün hər Ģey 

etmisiniz. Buna görə də Sizə minnətdaram. ġəkidə son illər 
quruculuq, abadlıq iĢləri getmiĢdir. ġəkinin incisi olan ġəki 
xanlarının sarayı bərpa olunmuĢdur. Mədəniyyət ocaqları 
bərpa olunub xalqın istifadəsinə verilmiĢdir.  

Ġ l h a m   Ə l i y e v: Çox Ģadam ki, bu gün yenidən 
ġəkidəyəm, sizinlə birlikdəyəm. Mən ġəkidə dəfələrlə olmu-
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Ģam. Hər dəfə burada olarkən sizinlə bərabər gözəl obyekt-
lərin açılıĢını, yaxud da ki, təməlinin qoyulmasını birlikdə 
qeyd edirik. Bu gün də ġəkidə ən müasir, dünya standart-
larına cavab verəcək yeni böyük xəstəxananın təməlini 
qoyduq. Buna böyük ehtiyac var. Çünki sosial məsələləri, o 

cümlədən səhiyyə sisteminin təkmilləĢməsi ilə bağlı olan 
bütün məsələləri biz daha da sürətlə həll etməliyik. 
Azərbaycan vətəndaĢları çox gözəl tibbi xidmət almalıdırlar. 
Təkcə Bakıda yox, bütün bölgələrdə. Bu gün bizim belə 
imkanlarımız var. Məhz ġəkidə belə gözəl xəstəxananın 
tikilməsi, əlbəttə ki, ġəkiyə, Ģəkililərə olan münasibətin 

təzahürüdür. Mən çox istəyirəm ki, xəstəxana tezliklə tikilsin 
və burada ən yüksək tibbi xidmət göstərilsin. Bütövlükdə 
rayonun və Ģəhərin inkiĢafı üçün biz hələ çox iĢlər 
görməliyik. Düzdür, siz qeyd etdiniz ki, keçən dəfə mən 
burada olarkən modul tipli stansiyanın açılıĢında iĢtirak 
edirdik. Bu gün stansiya həm ġəkini təmin edir, həm də ətraf 

rayonları, ümumiyyətlə, Azərbaycanın energetika sisteminin 
möhkəmlənməsi iĢində çox mühüm rol oynayır. Ondan 
əvvəlki səfərlərdə Olimpiya Ġdman Kompleksi açılmıĢdır. 
Bilirəm ki, indi ġəkidə çox böyük quruculuq iĢləri aparılır. 
ġəhər gözəlləĢir, öz gözəl tarixi simasını saxlamaqla müasir-
ləĢir, abadlaĢır, yeni məktəblər tikilir, mədəniyyət ocaqları, 

küçələr abadlaĢır. Yəni ġəki чох yaxĢı inkiĢaf edir. Mən 
buna çox sevinirəm. Amma istəyirəm ki, bu inkiĢaf daha da 
sürətlə getsin və insanları narahat edən bütün məsələlər öz 
həllini tapsın.  

Bu gün bizim iqtisadi imkanlarımız geniĢlənir. Azərbay-
canda aparılan köklü iqtisadi islahatlar öz bəhrəsini verir və 

biz bunu statistik rəqəmlərdə və insanların gündəlik həya-
tında görürük. Maddi imkanlar, büdcə xərcləri artır, yox-
sulluğun səviyyəsi aĢağı düĢür. 700 mindən çox yeni iĢ yeri 
açılmıĢdır, onlardan 600 minə yaxını daimi iĢ yerləridir və 
bu proses davam edir. Bu gün deyə bilərəm ki, biz iĢsizlik 
kimi çox çətin və ağır sosial problemi, demək olar, əsasən 
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həll etmiĢik. Ġndi sirr deyil ki, Azərbaycana iĢləmək üçün 
baĢqa ölkələrdən vətəndaĢlar gəlirlər. Onların sayı getdikcə 
artır. Biz onları Bakıda gedən bütün tikintilərdə görürük. 
Təkcə Bakıda yox, artıq Azərbaycanın baĢqa Ģəhərlərində də 
xaricdən gələn fəhlələr çalıĢırlar. Bir tərəfdən, bu onu 

göstərir ki, Azərbaycan vətəndaĢları artıq azmaaĢlı iĢlərə o 
qədər də meyil göstərmirlər, daha da yüksək maaĢ almaq 
istəyirlər. Bu da çox gözəl və təbii bir haldır. Digər tərəfdən, 
onu göstərir ki, Azərbaycanda artıq iĢsizlik problemи, demək 
olar ki, öz həllini tapıbdır. Biz buna regionların sosial-
iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramının icrası nəticəsində nail 

ola bilmiĢik.  Həm sosial məsələlərin həllinə, həm də iqtisadi, 
sənaye potensialının möhkəmlənməsinə.  

Bu gün mən yeni sənaye obyektinin açılıĢında iĢtirak 
edəcəyəm. O cümlədən ġəki rayonunda belə müəssisələrin 
sayı çoxalır. Mən bu gün səhərdən bu bölgənin müxtəlif 
rayonlarında görüĢlər keçirirəm. Balakən, Zaqatala, Qax – 

bütün rayonlarda çox ürəkaçan mənzərəляр var. Bütün 
rayonlarda inkiĢaf var, əhval-ruhiyyə çox yüksəkdir, çox 
yaxĢıdır. Deyə bilərəm ki, insanlar gələcəyə nikbinlik hissləri 
ilə baxırlar. Çünki gündəlik həyatda bu dəyiĢiklikləri görür-
lər, Ģəhərlər abadlaĢır. ġəkinin hər bir sakini həm Azərbay-
can dövlətinin vətənpərvər insanıdır, щям дя doğma 

Ģəhərinin  vətənpərvər sakinidir. Hər bir vətəndaĢ görəndə 
ki, onun doğma Ģəhərində vəziyyət yaxĢılaĢır, abadlaĢır, yeni 
müəssisələr iĢə düĢür, əlbəttə ki, buna sevinir. Azərbaycanın 
inkiĢafı bundan sonra bax, bu yolla davam edəcəkdir. Həm 
güclü iqtisadi potensial, iqtisadi islahatlarımızın dərinləĢməsi 
və davamı, həm özəl sektora, sahibkarlara dəstək, həm də 

sosial məsələlərin həlli. MaaĢlar artır, bilirsiniz ki, pensiyalar 
ildə iki dəfə artırılır. Əlbəttə ki, bu bizi hələ tam Ģəkildə qane 
edə bilməz. Minimum əməkhaqqı 75 manatdır. Minimum 
pensiya 75 manatdır. Əlbəttə, bu o məbləğ deyil ki, insanın 
tələbatını tam Ģəkildə ödəsin. Ancaq biz 2-3 il bundan əvvəl-
ki vəziyyətə baxsaq görərik ki, bu çox sürətli bir artımdır və 
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dinamika da çox gözəldir. Dinamika onu göstərir ki, biz bu 
istiqamətdə gələcəkdə də lazımi tədbirləri görəcəyik. 

Bu gün Azərbaycan iqtisadi islahatlar baxımından dünya 
miqyasında birinci ölkədir. Özü də bunu biz demirik. Bunu 
Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu qeyd edir. Bilirsi-

niz, dünyada çoxsaylı təĢkilatlar var, həm Azərbaycanda, 
həm də xaricdə qeyri-hökumət təĢkilatları var. O təĢkilatları 
sadəcə olaraq, onların təsisçiləri təĢkil edir. Adı var ki, 
təĢkilatdır və bu təĢkilatlar vaxtaĢırı ölkələrin müxtəlif 
istiqamətlərdəki fəaliyyətini təhlil edir və qiymət verir. Bəzi 
hallarda bu qiymət subyektiv xarakter daĢıyır. Ancaq bu 

bəyanatlar, bu qiymətləndirmə məsələləri xarici mətbuatda 
öz əksini tapır və istər-istəməz ölkə haqqında rəy formalaĢır. 
Onu da bilirik ki, Azərbaycan haqqında bir çox hallarda 
formalaĢan və qəsdən formalaĢdırılan rəy həqiqəti əks 
etdirmir.  

Amma Dünya Bankı dünyanın ən qabaqcıl, ən birinci 
beynəlxalq maliyyə qurumudur. Beynəlxalq Valyuta Fondu 
da həmçinin. Bax, bu təĢkilatlar Azərbaycanı bir nömrəli 
islahatçı ölkə kimi qiymətləndirir. Yəni bundan yuxarı qiy-
mət ola bilməz. 

BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı Azərbaycan Dövlət Neft 

Fondunu mükafatla təltif etdi. Yəni bu nəyi göstərir? Onu 
göstərir ki, Azərbaycanda Ģəffaflıq təmin olunur, iqtisadi 
islahatlar təmin olunur. Düzdür, Azərbaycan qədim neft 
ölkəsidir. Neft bizim təbii sərvətimizdir və Azərbaycan 
xalqına xidmət göstərir. Bəzi hallarda bəzi bədxahlar sübut 
etməyə çalıĢırlar ki, Azərbaycanın sürətli artımı təkcə neftlə 

bağlıdır. Bu belə deyildir. Əlbəttə ki, neft amilinin ümumi 
iqtisadi inkiĢafda çəkisi böyükdür. Amma bizdən daha da 
çox neft-qaz hasil və ixrac edən, daha da böyük resurslara 
malik olan ölkələr var. Nə üçün o ölkələrdə iqtisadi artım 
bizdəki kimi deyil?! Yəni mən onu demək istəyirəm ki, bizim 
iqtisadiyyatın inkiĢafının səbəbi təkcə təbii resurslar deyil, 

bizim islahatlarımızdır, Azərbaycanda hökm sürən sabit-
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likdir, burada fəaliyyət göstərən yerli вя xarici Ģirkətlərin 
iĢləridir, investisiyalarıdır.  

Ġlk dəfədir ki, daxili investisiyalar xarici investisiyaları 
üstələyir. Bu nə deməkdir?! Azərbaycan dövlətinin imkanları 
artır və daxili investisiyaların əksər hissəsi dövlət investi-

siyalarıdır. Digər tərəfdən, Azərbaycan Ģirkətləri böyüyür. 
Nəyin hesabına böyüyür?! Daha çox dövlət tərəfindən 
verilən sifariĢlər hesabına. Əgər bu sifariĢlər olmasaydı, yerli 
Ģirkətlər bu qədər inkiĢaf etməzdi. Bizim 5 milyard dollar 
həcmində Dövlət Ġnvestisiya Proqramımız var. Yəqin ki, 
gələn il ondan da çox olacaqdır. Bax, bu vəsait bütün ra-

yonların abadlaĢmasına, yeni gözəl xəstəxanaların, müəssi-
sələrin, yolların, aeroportların tikilməsinə yönəldilir. Bu gün 
mən Zaqatalada beynəlxalq aeroportun açılıĢında iĢtirak 
etdim, bu çox gözəl hadisədir və bütün bölgəyə yeni im-
kanlar gətirəcəkdir.  

Biz Bakı–Balakən avtomobil yolunun təmirinə və geniĢ-

ləndirilməsinə baĢlamıĢıq. Yəni belə hallar çoxdur. Bu gün 
biz Zaqatalada yeni Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılı-
Ģını etdik. ġəkidə gözəl xəstəxananın, Qaxda yeni idman 
kompleksinin təməlini qoyduq. Balakəndə böyük bir parkın 
və kanat yolunun açılıĢında olduq. Yəni həm iqtisadi, həm 
sənaye məsələləri, həm də sosial məsələlər həll olunur. Bizim 

bütün səylərimiz bir məqsədi güdür: Azərbaycan xalqı daha 
da yaxĢı yaĢasın, Azərbaycan dövləti möhkəmlənsin, bölgədə 
öz mövqelərini daha da gücləndirsin, Azərbaycanda sabitlik 
daha da möhkəm olsun, pozulmasın, sülh, təhlükəsizlik  
əmin-amanlıq olsun və Azərbaycan xalqı rahat yaĢasın. Biz 
adada yaĢamırıq, biz bölgədə yaĢayırıq və bölgədə gedən 

proseslər hamımıza bəllidir. Azərbaycanın üstünlüyü ondan 
ibarətdir ki, burada xalqla iqtidar arasında birlik var. Bu 
birlik bizim bütün uğurlarımızın təməlindədir. Sabitlik, 
inkiĢaf, quruculuq – bizim əsas iĢ prinsiplərimiz bunlardır.  

Azərbaycan xalqının maraqlarına nə cavab verirsə, o da 
olacaqdır. Nə cavab vermirsə, о heç vaxt olmayacaq, kim nə 
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deyir desin. Mən Azərbaycan xalqının dəstəyinə arxalanı-

ram. Əgər mən bunu hiss etməsəydim, həm xarici, həm də 
daxili siyasəti aparmaq mənim üçün daha da çətin olardı. 
Ona görə bütün bu uğurların səbəbkarı sizsiniz, Azərbaycan 
xalqıdır, Azərbaycan vətəndaĢlarıdır. Mən də sizə xidmət 

edirəm. 
S a k i n l ə r: Cənab Prezident, çox sağ olun, minnət-

darıq. Allah köməyiniz olsun.  
Ġ l h a m   Ə l i y e v: Bu beĢ ildə çalıĢmıĢam ki, yaxĢı xid-

mət edim. Sizə uğurlar, cansağlığı arzulayıram. Xəstələn-
məyin, amma iĢdir xəstəlik olsa, yaxın zamanlarda gözəl 

xidmət göstəriləcəkdir.  
 

* * * 
 

Şəki ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə söhbət zamanı  

dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Azərbaycanın öz müstəqil 

siyasətini bundan sonra da davam etdirəcəyini bildirdi:  
– Əlbəttə ki, müstəqil siyasət aparmaq Azərbaycan üçün, 

çox da böyük olmayan ölkə üçün o qədər də asan məsələ 
deyildir. Bir daha demək istəyirəm, əgər mən bu dəstəyi hiss 
etməsəydim, çətin olardı. Əlbəttə, Azərbaycanın bölgədəki 

və dünyadakı mövqeləri də möhkəmlənir, önəmi də artır və 
Azərbaycana diqqət də artır. Burada bəzi hallarda müxtəlif 
maraqlar da toqquĢur. Mən qoymuram ki, toqquĢsun və 
qoymayacağam  da. Mən həmiĢə demiĢəm ki, böyük ölkələr 
var, çox da böyük olmayan ölkələr var, maraqlar ola bilər. 
Azərbaycanın da юз hüdudlarından kənarda maraqları var. 

Amma Azərbaycan qarĢıdurma məkanına çevrilməyəcəkdir. 
Biz əməkdaĢlığa hazırıq. Əgər bizim maraqlarımıza uy-
ğundursa, istənilən ölkə ilə istənilən formada əməkdaĢlıq 
edəcəyik. Uyğun deyilsə, biz bunu açıq deyirik. Həm qon-
Ģular, həm də böyük dövlətlər bunu bilir və bunu qəbul 
etməyə öyrəĢiblər ki, Azərbaycanın öz mövqeyi var. Azər-

baycan xalqının iradəsindən baĢqa, heç bir qüvvə bu möv-
qeyə təsir edə bilməz.  
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Müstəqil siyasət aparan ölkə özünü müəyyən risklərdən 
sığortalayır. Çünki o, sadəcə olaraq, öz bildiyini, öz xalqının 
maraqlarını müdafiə edir. Müstəqil siyasət aparmaqda 
çətinlik çəkən ölkələr də bəzi hallarda bundan əziyyət çəkir-
lər. Ġndi dərinə getmək istəmirəm, hər kəs hər Ģeyi görür. 

Əminəm ki, bundan sonrakı illərdə Azərbaycanın dünyadakı 
mövqeləri ancaq möhkəmlənəcəkdir. Bunun üçün bütün 
Ģərait var, bütün imkanlar var. Həm qəbul edilmiĢ pro-
qramlar, həm neft siyasətimiz, həm ölkədə yaranmıĢ vəziy-
yət, həm də, ümumiyyətlə, Azərbaycanın uğurlu inkiĢafı belə 
deməyə imkan verir. 

Y a q u b   M a h m u d o v (AMEA-nın Tarix İnstitutunun 
direktoru, Milli Məclisin deputatı): Cənab Prezident, xalq 
sizinlədir. Siz səmimi, qətiyyətli, cəsarətli siyasətinizlə, heç 
kəsin arxasınca getmədən Heydər Əliyevin qurduğu Azər-
baycanı göylərə qaldırdınız. Öz yolunuz var. O yol da 
Azərbaycan xalqını təmin edir. Biz həmiĢə Sizinləyik, bilin 

ki, xalq Sizinlədir.  
Ġ l h a m   Ə l i y e v: Sağ olun.  

 
«Aqro-Ġndastri» MMC-nin  süd emalı zavoduнда   
 
Prezident İlham Əliyev sentyabrın 19-da Şəki «Aqro-

İndastri» MMC-nin rayonun Orta Zəyzid kəndində, keçmiş 
Kökəltmə birliyinin ərazisində tikilmiş müasir tipli süd emalı 
zavodunda olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına müəssisənin əsas iqtisadi texniki 

göstəriciляри barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, müəssisənin 
tikintisinə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ilə Hollandiyanın 
«Roqobank»ı arasında imzalanmış kredit müqaviləsi əsasında 
2006-cı ildə başlanылmışdır. Müqavilənin ümumi dəyəri 7,28 
milyon avrodur.  

Şəki–Oğuz şosesinin kənarındakı 70 hektar ərazidə müasir 

tipli heyvandarlıq kompleksi, damazlıq və südçülük sahələri, 
pendir zavodu və mal-qara üçün yem istehsalı sexi yerləşir. 
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Kompleksə Hollandiyadan yüksək məhsuldarlığı olan 660 cins 
inək gətirilmişdir. İndiyədək onlardan 472 bala alınmışdır.  

Kompleksdə adi və mexanikləşdirilmiş tövlələr tikilmişdir. 
İcarəyə götürülmüş 400 hektara yaxın ərazidə yem üçün 
qarğıdalı, yonca və vələmir əkilir. Hər gün heyvanlara 10 tona 

yaxın yem verilir. Yem istehsalı üçün müasir tipli dəyirman da 
tikiləcəkdir. 

Müəssisədə gün ərzində 15 min litr süd istehsal olunmaqla 
1500 kiloqram Hollandiya pendiri hazırlanması nəzərdə 
tutulur. İndiyədək müəssisədə 140 iş yeri açılmışdır. İşçilərə 
pulsuz nahar yeməyi verilir. Gələcəkdə iş yerlərinin sayının 

200-ə çatdırılması və ərazisinin genişləndirilməsi nəzərdə tu-
tulur.  

Süd sağımı sexindəki bütün avadanlıqлар Hollandiyadan 
gətirilmişdir. Sağılmış süd xüsusi borularla çənlərə vurulur, 
buradan isə pendir istehsalı sexinə ötürülür. 

Prezident İlham Əliyev istehsal sahəsinin rəmzi işə salın-
masını bildirən düyməni basdı. Sonra tövlələrə, süd sağımı və 
pendir istehsalı sexinə baxdı, quraşdırılmış müasir avadanlıqla 
tanış oldu. 

Görülən işləri yüksək qiymətləndirən dövlətimizin başçısı 
bölgələrdə bu cür müəssisələrin yaradılmasının əhəmiyyətini 

vurğuladı. 
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OĞUZ OLĠMPĠYA ĠDMAN KOMPLEKSĠНИН  
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИ 

 
20 sentyabr 2008-ci il  
  
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 20-də 

Oğuz rayonuna gəlmişdir. 
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Oğuz Olimpiya İdman Kom-

pleksinin təntənəli açılış mərasimində iştirak etdi. Mərasimə 

toplaşanlar prezidenti və xanımı Mehriban Əliyevanı səmi-
miyyətlə qarşıladılar.  

Prezident İlham Əliyev kompleksin rəmzi açılışını bildirən 
lenti kəsdi.  

Məktəblilər səmaya sülh rəmzi olan ağ göyərçinlər burax-
dılar.  

Dövlətimizin başçısı komplekslə tanış oldu. Məlumat 
verildi ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqra-
mına uyğun olaraq tikilən idman qurğusunun inşasına 2007-ci 
ilin fevralında başlanылmışdı. Gənclər və İdman Nazirliyinin 
sifarişi ilə inşa olunan kompleksin smeta dəyəri 7,5 milyon 
manatdır. «Rövşən-Oğuz-İnşaat» MMC-nin həyata keçirdiyi 

inşaat işlərinə 150 nəfər cəlb olunmuşdu. İşçilərin orta aylıq 
əməkhaqqı 300–500 manat təşkil etmişdir.  

4,5 hektar ərazidə yerləşən kompleksin əsas korpusuna 575 
tamaşaçı йери olan universal idman salonu, trenajor вя 100 
yerlik konfrans salonları, restoran-bar, habelə inzibati otaqlar 
daxildir. Digər korpusda 25 metrlik üzgüçülük hovuzu vardır. 

Kompleksin ərazisində tribunaları olan və beynəlxalq 
standartlara cavab verən 1850 yerlik futbol stadionu, voleybol, 
basketbol meydançaları, tennis kortu tikilmiş, idmançıların 
qalması və istirahəti üçün hərəsi dördnəfərlik 5 kottec 
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tikilmişdir. Stadiona Türkiyədən gətirilmiş süni örtük döşən-
mişdir.  

İdman qurğusunun nasos stansiyası, transformatoru, 
qazanxanası, hər birinin tutumu 400 kubmetr olan 2 ehtiyat su 
anbarı, yanğından mühafizə məntəqəsi də vardır. Ərazidə 

geniş abadlıq işləri aparılmış, çəmənlik salınmış, 6 min ədəd 
dekorativ gül kolu əkilmişdir.  

Prezident İlham Əliyev kompleksin trenajor salonu, 
üzgüçülük hovuzu, basketbol, voleybol və futbol meydançaları 
ilə tanış oldu. 

Sonra kompleksin açılmasına həsr olunmuş mərasim ke-

çirildi. 
Prezident İlham Əliyev mərasimdə çıxış etdi. 

 
Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin çıxıĢı  
 

Əziz oğuzlular! 
Əziz dostlar!  
Bu gün Oğuz rayonunun həyatında çox gözəl və 

əlamətdar bir gündür. Bu gün Oğuzda yeni, gözəl, müasir 
Olimpiya Ġdman Kompleksi açılır. Mən bu münasibətlə sizin 

hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.  
Əminəm ki, bu kompleksdən həm idmançılar səmərəli 

istifadə edəcəklər, həm də Oğuz rayonunun sakinləri. 
Burada bütün Ģərait var. Həm idman zalı, həm üzgüçülük 
hovuzu, trenajor zalı – bir sözlə, idmanla məĢğul olmaq və 
sağlamlığı möhkəmləndirmək üçün bütün imkanlar var. Mən 

çox Ģadam ki, bu gözəl gündə sizinlə bərabər bu kompleksin 
açılıĢında iĢtirak edirəm. 

Mən xatırlayıram, keçən il Oğuzda olarkən kompleksin 
tikintisi ilə tanıĢ olmuĢdum. Kompleks qısa müddət ərzində 
yüksək keyfiyyətlə və böyük zövqlə tikilibdir. Bunun həm 
xarici görünüĢü gözəldir, həm də daxili təchizatı bütün dünya 

standartlarına uyğundur. Əminəm ki, bu kompleksin fəaliy-
yətə baĢlaması nəticəsində burada idmanın inkiĢafına daha 
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da böyük təkan veriləcəkdir. Mən çox istəyirəm ki, Azər-
baycanın hər yerində, hər bir rayonunda güclü idmançılar 
yetiĢsin, insanlar sağlam olsunlar. Gənc nəsil həm fiziki 
cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən sağlam olsun. Beləliklə, 
Azərbaycanın həm idman Ģöhrəti daim yüksəklərdə qalacaq, 

həm də Azərbaycan vətəndaĢları, xüsusilə, uĢaqlar, 
yeniyetmələr, gənclər fiziki cəhətdən sağlam olacaqlar.  

Azərbaycanın çox böyük idman uğurları, idman qələbə-

ləri var. Bizim idmançılarımız – bizim qaliblərimiz, Olimpiya 
oyunlarının çempionları, mükafatçıları – bu gün burada 
iĢtirak edirlər, Azərbaycanın idman Ģöhrətinin qaldırılması 

üçün çox böyük iĢlər görürlər. Beynəlxalq yarıĢlarda, çem-
pionatlarda, əlbəttə ki, Olimpiya oyunlarında Azərbaycanı 
ləyaqətlə təmsil edirlər. Azərbaycan dünya idman ailəsində 
özünəlayiq yerini tuta bilibdir və dünyada idman ölkəsi kimi 
tanınır. Bizim uğurlarımız, əlbəttə ki, hər bir vətəndaĢı 
sevindirir, eyni zamanda, idmançılarımızın uğurlu çıxıĢları 

gənclərə də örnəkdir, gənclərə də gözəl nümunədir. Əminəm 
ki, bu gözəl qələbələrdən sonra idman bölmələrinə axın daha 
da güclənəcək, idmanla məĢğul olmaq istəyənlərin sayı 
artacaqdır. Əlbəttə ki, bütün bu məqsədlərə nail olmaq üçün, 
idmanla məĢğul olmaq üçün gərək yaxĢı Ģərait olsun. Biz bu 
Ģəraiti yaradırıq. Sadəcə olaraq, hansısa idman qurğularının 

tikilməsi ilə kifayətlənmirik. Mən istəyirəm ki, hər bir 
rayonda ən müasir idman infrastrukturu yaradılsın. Hər bir 
yerdə idmanla məĢğul olmaq üçün yaxĢı Ģərait olsun və biz 
Oğuz rayonunun timsalında bunu görürük. 

Siz, rayonun sakinləri yaxĢı bilirsiniz ki, əhali baxımın-
dan Oğuz böyük rayon deyildir. Amma mənim üçün bu heç 

vaxt мeyar olmamıĢdır. Mənim üçün bütün rayonlar əzizdir, 
bütün Azərbaycan vətəndaĢları əzizdir. Rayonun böyük-
kiçikliyindən asılı olmayaraq, mən düĢünürəm ki, hər bir 
yerdə, hər bir rayonda çox gözəl Ģərait olmalıdır. Həm 
idmanla məĢğul olmaq üçün Ģərait, həm infrastruktur layi-
hələri, həm də səhiyyə obyektləri, məktəblər, yollaр  
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olmalıdır. Biz Oğuz rayonunda bütün bunları görürük. Bu 
idman kompleksi ilə üzbəüz böyük xəstəxana kompleksi 
tikilir və orada çox gözəl avadanlıqлар quraĢdırılacaqdır. 
Sakinlərin müayinəsi və müalicəsi üçün bütün Ģərait yaradı-

lacaqdır.  

Oğuz rayonu çox gözəl təbii sərvətlərə malikdir. Gözəl 
təbiəti var, iqlimi var. Çox gözəl mənzərəli yerləri var. Əmi-
nəm ki, turizmin inkiĢafı Oğuz rayonunun gələcək inkiĢafına 
böyük xidmət göstərəcəkdir. Bu gün eyni zamanda, yeni 
mehmanxananın açılıĢında iĢtirak edəcəyəm. Yəni bütün bu 
hadisələr onu göstərir ki, hər bir rayonun potensialından biz 

səmərəli Ģəkildə istifadə etməliyik. Elə etməliyik ki, rayonda 
gedən iĢlər onun iqtisadi imkanlarını geniĢləndirsin. 

Əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti öz iqtisadi imkanlarını iĢə 
salaraq bütün rayonlarda gedən abadlıq-quruculuq iĢlərinə 
kömək göstərir. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanın bütün 
rayonları dövlət büdcəsindən dotasiyalar hesabına yaĢayırlar. 

Bu bundan sonra da davam edəcəkdir. Hər bir rayonun 
infrastruktur layihələrinə, belə gözəl komplekslərin, xəstə-

xanaларын məktəbлярин tikintisinə və sair iĢlərin görülməsiня 
Azərbaycanın dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Əlbəttə ki, 
gələcəkdə bizim iqtisadi imkanlarımız daha da böyük olanda, 
daha da böyük iĢlər görəcəyik. Amma hər bir rayon da öz 

iqtisadi, sənaye və turizm potensialından səmərəli Ģəkildə 
istifadə etməlidir və Oğuz rayonunda da belə imkanlar var.  

Biz çalıĢmalıyıq və bundan sonra da bunu edəcəyik ki, 
Azərbaycanın bütün bölgələrində çox geniĢ quruculuq, 
abadlıq iĢləri davam etsin, bu yüksək templər saxlanılsın. 
Azərbaycanın bütün bölgələrində yaxĢı yaĢamaq, yaxĢı iĢlə-

mək,  yaxĢı oxumaq  və idmanla yaxĢı məĢğul olmaq üçün 
bütün imkanlar olsun. 

Azərbaycanın inkiĢafı bu gün çox sürətlidir. Bütün 
bölgələrdə böyük quruculuq-abadlıq iĢləri aparılır. Bizim 
iqtisadi islahatlarımız istər sənaye potensialının inkiĢafında, 
istərsə də kənd təsərrüfatının inkiĢafında öz bəhrəsini verir. 
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Böyük infrastruktur layihələri icra olunur. Xüsusilə bu 
zonanın hərtərəfli inkiĢafı üçün lazımi tədbirlər görülür. 
Dünən mən Zaqatala Ģəhərində yeni aeroportun açılıĢında 
iĢtirak etdim. Aeroportun tikintisi, o cümlədən Oğuz 
rayonunun turizm imkanlarına da böyük dəstək olacaqdır. 

Əminəm ki, həm Bakıdan, həm Azərbaycanın baĢqa Ģəhər-
lərindən, həm də хариъи ölkələrdən buraya gələn turistlərin 
sayı getdikcə artacaqdır. Ġlk növbədə, ona görə ki, buraнын 
çox gözəl təbiətи var. Təbiət baxımından Oğuz rayonu 
dünyanın istənilən yerindən geridə qalmır. 

Digər tərəfdən, Azərbaycanda hökm sürən sabitlik, əmin-

amanlıq, əlbəttə ki, turistlərin cəlb olunmasında öz rolunu 
oynayacaqdır. Turizmin inkiĢafı o ölkələrdə daha sürətlə 
gedir ki, orada vəziyyət sabitdir, heç bir qarĢıdurma yoxdur, 
heç bir daxili, yaxud da xarici təhlükə yoxdur. Azərbaycan 
bu baxımdan bütün baĢqa ölkələrdən daha da əlveriĢli 
vəziyyətdədir. Çünki bizdə sabitlik, əmin-amanlıq, vətəndaĢ 

həmrəyliyi var. Bütün bunlar Azərbaycanın hərtərəfli inki-
Ģafına, o cümlədən turizmin inkiĢafına xidmət göstərir. 

Yəni Azərbaycanı, Oğuz kimi baĢqa rayonları turizm 
mərkəzlərinə çevirmək üçün bizim bütün imkanlarımız var. 
Yenə də deyirəm, hər bir rayonun öz xüsusiyyətləri var. Hər 
bir rayonda o rayonun xüsusiyyətlərinə uyğun iĢlər aparıl-

malıdır. Haradaса sənaye potensialı artırılır, haradaса кənd 
təsərrüfatı, turizm inkiĢaf etdirilir və sair. Azərbaycanın 
hərtərəfli inkiĢafı bu iĢlərlə bağlıdır.  

Əlbəttə ki, bizim böyük təbii ehtiyatlarımız var – neft, qaz 
və biz bu ehtiyatları dənizin dibindən çıxarır və boru xətləri 
ilə dünya bazarlarına ixrac edirik. Bundan Azərbaycan 

dövləti böyük gəlirlər əldə edir. Bu gəlirlər bizə imkan verir 
ki, belə gözəl komplekslər və baĢqa obyektlər tikək. Ancaq 
uzunmüddətli inkiĢafımız üçün Azərbaycanın qeyri-neft 
sektoru inkiĢaf etməlidir. Mənim son beĢ il ərzində apar-
dığım siyasətin, demək olar, əsas istiqaməti bundan ibarətdir 
ki, Azərbaycanda bölgələr də, iqtisadiyyatın qeyri-neft sek-
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toru да, xidmət sektoru да inkiĢaf etsin ki, gələcəkdə 
дювлятимиз təbii resurslardan asılı olmasın. Bu gün bunu 
etmək mümkün deyil və bu təbiidir. Ancaq biz bu yolla 
gedirik və qeyri-neft sektoru ildən-ilə daha da artır.  

Bu gün biz özümüzü ərzaq məhsulları ilə, demək olar ki, 

maksimum dərəcədə təmin edirik və görüləcək əlavə təd-
birlər nəticəsində Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyini 100  faiz 
təmin edəcəkdir. Bugünkü dünyada bu, böyük bir 
nailiyyətdir. Çünki istisna olunmur ki, gələcək illərdə ərzaq 
təminatı ilə problemlər daha da ciddiləĢəcək və o ölkələr ki, 
idxaldan asılılıглары var, onlar böyük problemlərlə üzləĢə 

bilər. Bunun qabağını almaq üçün biz bu gün tədbirlər 
görürük. Ərzaq təhlükəsizliyi, nəqliyyat təhlükəsizliyi, enerji 
təhlükəsizliyi – dünya birliyini narahat edən bu üç əsas 
məsələ Azərbaycanda uğurla həll olunur və biz bunları 
gələcəkdə də həll edəcəyik. Azərbaycanın uğurlu, dayanıqlı 
inkiĢafını təmin etmək üçün nə lazımdırsa, biz onu edəcəyik. 

Əziz oğuzlular, mən bu gün sizi bir daha ürəkdən təbrik 
etmək istəyirəm. Mən əminəm ki, siz bu idman 
kompleksindən səmərəli istifadə edəcəksiniz və burada yeni 
çempionlar yetiĢəcəkdir. Onlar da öz növbəsində, görkəmli 
olimpiyaçılar kimi, Azərbaycanın idman Ģöhrətini daim 
yüksəklərdə saxlayacaqlar.  

Sizi bir daha təbrik edirəm, sizə uğurlar, cansağlığı 
arzulayıram. 

Sağ olun! 
 

       ġəhərdə йени салынан mərkəzi parkла танышлыг  

 
Sentyabrın 20-də prezident İlham Əliyev Oğuz şəhərində 

yeni salınan mərkəzi parkda olmuşdur. 
Dövlətimizin başçısının tövsiyəsinə uyğun olaraq salınan 

parkda inşaat işlərinə bu ilin mayında başlanылmışdır. Ərazisi 

2,6 hektar olacaq parkın layihəsi yerli və xarici mütəxəs-
sislərin birgə iştirakı ilə hazırlanmışdır.  
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Avropa və  milli  memarlıq  üslubunda  salınacaq  parkda   
6 fəvvarə (o cümlədən musiqili fəvvarə), 2 konsert səhnəsi, 
uşaqlar üçün karusellər olacaqdır.  

Hazırda ərazidə torpaq və dəmir-beton işləri davam 
etdirilir.  

 
«Afra-Щоtel» kurort və biznes mərkəzinin açılıĢı  
 
Prezident İlham Əliyev sentyabrın 20-də Oğuz rayo-

nunda «Afra-Щotel» kurort və biznes mərkəzinin açılışında 
iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi.  
Tikintisinə 2006-cı ilin iyununda başlanылmış, yarımzirzəmi 

ilə birlikdə 6 mərtəbədən ibarət olan bu mərkəzin binasının 
ümumi sahəsi 6780 kvadratmetrdir. Binanın yarımzirzəmi 

hissəsində bar, kabinetlər, bilyard və oyun otaqları, habelə 
qazanxana, anbar, transformator yardımçı stansiyası yerləşir. 
Əsas mərtəbələr biznes mərkəzi, inzibati otaqlar, 65 yerlik 
konfrans salonu, 60 və 200 yerlik restoranlar, eyni vaxtda 108 
nəfərin qalması üçün 1 və 2 yerlik 31 nömrə, o cümlədən 4 ədəd 
lyuks nömrə vardır.  

Polşa və Cənubi Koreya istehsalı olan istilik və hava-
landırma sistemləri olan binada 6 və 8 nəfərlik 2 sürətli lift də 
quraşdırılmışdır. Qonaqlar sürətli internet və peyk rabitə 
xidmətlərindən də geniş istifadə edəcəklər.  

Mərkəzin tikintisində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondun-
dan alınmış 500 min manatlıq güzəştli kreditlərdən də istifadə 

olunmuşdur.  
Burada 40 daimi iş yeri yaradılmışdır. 
Prezident İlham Əliyev konfrans salonu, restoranlar, 

həyətdəki 4 ədəd kottec, 25 metrlik su hovuzu, tennis kortu, əl 
oyunları meydançası, disko-klub, sağlamlıq mərkəzi, avto-
mobil dayanacağı və digər tikililərlə tanış oldu, ərazini gəzdi. 
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Oğuzда  qlükoza zavoduнун тикинтиси иля танышлыг   
 
Prezident İlham Əliyev sentyabrın 20-də Oğuzda qlü-

koza zavodunun tikintisində olmuşdur.  

Dövlətimizin başçısı zavodun maketi və baş planı ilə tanış 
oldu. Məlumat verildi ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının 
maliyyələşdirdiyi tikintinin smeta dəyəri 12 milyon ABŞ 
dollarıdır. Bunun 4 milyon dolları tikinti işlərinə, qalanı isə 
avadanlığın alınıb quraşdırılmasına xərclənəcəkdir.  

Zavod tam gücü ilə işlədikdə gündə 80 ton qarğıdalı emal 

ediləcək, bundan qida sənayesində istifadə olunan 50 tona yaxın 
qlükoza istehsal ediləcəkdir. Müəssisədə Türkiyədən və Avropa 
ölkələrindən gətirilmiş və müasir tələblərə cavab verən ən 
qabaqcıl texnoloji avadanlıqлар quraşdırılır. Qlükoza istehsalı 
xəttinin 2008-ci ilin noyabrında, qarğıdalıdan nişasta istehsalı 
xəttinin isə 2009-cu ilin sentyabrında istifadəyə verilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. Müəssisədə 53  işçi çalışacaqdır. İstehsalın həcmi 
çoxaldıqca, işçilərin sayı 200 nəfərə qədər artırılacaqdır.  

İlkin mərhələdə texnoloji proseslərə türkiyəli, sonra isə 
yerli mütəxəssislər nəzarət edəcəklər. Zavodun işə salınması 
rayonda qarğıdalı əkininə marağı daha da artıracaq, 
maldarlıq və quşçuluğun inkişafına ciddi təkan verəcəkdir.  

Bu cür müəssisələrin yaradılmasının əhəmiyyətini vurğula-
yan prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin vaxtında, yüksək 
səviyyədə və keyfiyyətlə başa çatdırılması ilə bağlı tapşırıq-
larını verdi. 
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QƏBƏLƏ RAYONUNDA ÜMUMMĠLLĠ LĠDER 

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ABĠDƏSĠNĠ ZĠYARƏT 
 

20 sentyabr 2008-ci il  
 

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 20-də Qəbələ rayonu-

na gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəl-
cə ulu öndər Heydər Əliyevin rayon mərkəzində ucaldılmış 
abidəsini ziyarət edərək юнцня gül dəstələri qoydular. 

 

Müalicə-Diaqnostika Mərkəziнин ачылыш мярасими 
 

Sentyabrın 20-də Qəbələ şəhərində Müalicə-Diaqnosti-
ka Mərkəzinin təntənəli açılışı olмuшдур. 

Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə iştirak едян prezident 
İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı rayon sakinləri 

böyük səmimiyyətlə qarşıladılar.  
Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi.  
Yüksək standartlara uyğun tikilmiş 6 mərtəbəli mərkəzdə 

ən müasir avadanlıглар quraşdırılmışdır. Burada poliklinika 
şöbəsi, təcili yardım stansiyası, 20 çarpayılıq cərrahiyyə, 10 
çarpayılıq dializ, 5 çarpayılıq reanimasiya şöbələri, aptek, 

qəbul otağı, lor, stomatoloji, exokardioloji, rentgen kabinetləri 
vardır. Tikintiyə 40 milyon manat, inventar və avadanlığın 
alınmasına ися 6 milyon манат vəsait sərf olunmuşdur.  

Tibb ocağında 200 nəfər işləyəcəkdir. Mərkəzin qarşısında 
3 hektar ərazidə park da salınmışdır. Burada musiqili fəvvarə 
quraşdırılmış, müasir işıqlandırma sistemi yaradılmışdır.  

Mərkəzlə tanış olan prezident İlham Əliyev reanimasiya, qəbul 
şöbələrinə, lor, göz, stomatoloji, rentgen kabinetlərinə baxdı.  

Mərkəzin açılış mərasimиндя дövlətimizin başçısı çıxış etdi. 
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Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin çıxıĢı 
 

Əziz qəbələlilər! 
Əziz dostlar! 

Bu gün Qəbələ rayonunun həyatında çox əlamətdar 
bir gündür. Bu gün Qəbələdə yeni, gözəl Müalicə-Diaqnos-
tika Mərkəzi açılır. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizin 
hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Qəbələ Müalicə-Diaqnos-
tika Mərkəzinin tikintisi Azərbaycanda aparılan sosial 
siyasətin nəticəsidir. Bu kompleksdə ən qabaqcıl texnolo-

giyalar tətbiq olunur. Ən müasir avadanlıqlar və müayi-
nədən keçmək, müalicə almaq üçün bütün Ģərait var. Mən 
çox Ģadam ki, Azərbaycanda belə gözəl komplekslərin, 
mərkəzlərin sayı getdikcə artır. Ölkəmizin müxtəlif bölgə-

lərində ən müasir tibb ocaqları yaradılır. Bunlar həm Sə-

hiyyə Nazirliyinin xətti ilə, həm də Dövlət Neft ġirkətinin 

vəsaiti hesabına tikilir. Beləliklə, qısa müddət ərzində Azər-
baycanda səhiyyə problemlərinin həlli üçün yeni müasir 
infrastruktur yaradılır. Deyə bilərəm ki, belə mərkəzlərin iĢə 
düĢməsi təsadüfi deyildir. Çünki Azərbaycanda son illər 
ərzində sosial siyasət, insanların həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢ-

dırılması, sağlamlığının möhkəmləndirilməsi iĢində məqsəd-

yönlü tədbirlər görülür, dövlət proqramları icra olunur. Bu 
məqsədlərə dövlət xərcləri ildən- ilə artır.  

Əlbəttə, sosial siyasətin güclü olması hər bir ölkənin 
iqtisadi imkanlarından asılıdır. Bizim bu imkanlarımız var. 
Azərbaycan zəngin dövlətə çevrilir. Azərbaycanda büdcə 
xərcləri artır, son 5 il ərzində bizim büdcəmiz 10 dəfədən çox 

artıbdır. Bunun hesabına gözəl binalar, tibb mərkəzləri, 
olimpiya kompleksləri, müəssisələr tikilir, yollar abadlaĢır. 
Azərbaycanın bütün bölgələrində bunu görürük.  

Bir daha demək istəyirəm ki, bu kompleksdə, bu mərkəz-
də йахшы tibbi xidmət almaq üçün bütün imkanlar var, hə-

kimlər də artıq hazırlanır. Əlbəttə, müasir avadanlıqlarla iĢ-

ləmək böyük peĢəkarlıq tələb edir. Yəni biz bu məsələyə 
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kompleks Ģəkildə yanaĢırıq. Həm мцасир avadanlıqлар alınır, 
Ģərait yaradılır, həm də ki, həkimlərin səviyyəsinin qaldırıl-
ması üçün lazımi tədbirlər görülür. Bir müddət bundan əvvəl 
baĢlanan bu ənənə bu gün də davam edir. Azərbaycanın bü-

tün bölgələrində belə mərkəzlər tikilir, gələcək illərdə isə 

əminəm ki, hər bir rayonda müasir tibb müəssisələri yara-
dılаъагdır. Köhnə xəstəxanalar təmir olunur, yeniləri tikilir. 
Beləliklə, Azərbaycanda səhiyyə sahəsində yaranmıĢ prob-
lemlər tezliklə həll olunacaqdır.  

Siz – Qəbələ rayonunun sakinləri çox yaxĢı görürsünüz ki, 
районунуз son illər ərzində necə inkiĢaf edir. Burada sənaye 

potensialı, yeni müəssisələr yaradılır. Bunlar həm daxili tələ-

batı ödəyиr, həm də ki, onların ixrac qabiliyyəti yüksəлir.  
Xüsusilə Azərbaycanın müxtəlif yerlərində kənd təsərrü-

fatı məhsullarının emalı müəssisələri yaradılır. Bunları 
sahibkarlar edirlər, bir hissəsi isə Azərbaycan dövlətinin 
sahibkarlara etdiyi yardımlar hesabına yaradılır. Azərbay-

can dövləti hər il yerli sahibkarlara 100 milyon dollar 
səviyyəsində güzəĢtli kreditlər verir. Bu kreditlər hesabına 
çox böyük iĢlər görülür, o cümlədən Qəbələ rayonunda да. 
Nəzərə alsaq ki, bu proqram 4-5 ildir icra olunur və hər il 
böyük məbləğdə kreditlər ayrılır, əlbəttə ki, biz bunun 
nəticələrini görürük və gələcək illərdə də görəcəyik. Yəni 

həm sənaye müəssisələrinin, həm də səhiyyə ocaqlarının, 
idman qurğularının, məktəblərin tikilməsi – bütün bu vacib 
məsələlər hər bir rayonun inkiĢafını müəyyən edir. Azərbay-
can iqtisadiyyatı çox sürətlə artır, bizim iqtisadi imkan-
larımız, maliyyə imkanlarımız geniĢlənir və ilk növbədə, biz 
səylərimizi insanları narahat edən problemlərин щяллиня 

yönəldirik. Əsas infrastruktur layihələrimiz, demək olar ki, 
baĢa çatmaq üzrədir. Azərbaycanda çox güclü infrastruktur 
layihələri icra olunur və insanların normal həyatını təmin 
etmək üçün bütün proqramlar yerinə yetirilir: kənd 
təsərrüfatı, sənaye, sosial məsələlərin həlli. Mən əminəm ki, 
2009-cu ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin həcmi daha da 
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böyük olacaqdır. Artıq biz investisiya məsələlərinə ildə 5 
milyard dollar xərcləyirik və bu vəsait bütün ölkədə gedən 
proseslərə müsbət təsir göstərir. Həm dövlət xərcləri, həm 
gözəl investisiya mühiti, sahibkarların dəstəklənməsi – bütün 
bu amillər bir-birini tamamlayır. Azərbaycanda сабит icti-

mai-siyasi vəziyyətin möhkəm olması həm yerli sahibkarlara 
əlavə ruh verir, həm də xarici iĢ adamlarını Azərbaycana 
cəlb edir. Ölkəmizin bütün bölgələrində gedən inkiĢaf bizim 
uğurumuzun ən baĢlıca təzahürüdür. Əgər belə olmasaydı, 
ölkə hərtərəfli inkiĢaf edə bilməzdi.  

2004-cü ilin əvvəlində qəbul edilmiĢ regionların sosial-

iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramının uğurlu icrası nəticə-

sində biz bu inkiĢafa nail ola bilmiĢik. Onu da demək istə-

yirəm ki, 2004-cц ildə qəbul edilmiĢ proqrama, sonrakı 
illərdə – 2005-ci, 2006-cı, 2007-ci ildə əlavələr olunmuĢdur. 
O proqramın xaricində çoxlu iĢlər görülübdür. Hesab edirəm 
ki, növbəti 5 illik proqram bütün qalan, həll olunmamıĢ 

məsələləri əhatə etməlidir. Hər bir rayonun xüsusi proq-
ramları var və növbəti 5 il üçün hazırlanır. O proqramlarda 
hər bir rayonun, rayondakı hər bir kəndin problemləri öz 
həllini tapacaqdır.  

Biz gələcəyə çox nikbinliklə baxırıq. Azərbaycan həm 
siyasi baxımdan çox möhkəm ölkədir və bu bölgədə 

sabitləĢdirici funksiyanı icra edir, həm də iqtisadi inkiĢaf 
baxımından ölkəmiz son dörd il ərzində nəinki bölgədə, 
dünyada birinci yerdədir. Sosial məsələlər öz həllini tapır. 
Çünki bazar iqtisadiyyatı Ģəraиtində yaĢayan ölkələrdə bəzi 
hallarda sosial ədalətsizlik də artır.   

Biz bazar iqtisadiyyatının mənfi cəhətlərinin qarĢısının 

alınması üçün çox güclü sosial siyasət aparırıq. Bunu bu 
Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin timsalında, insanların 
əmək haqlarının, pensiyaların artırılmasında görürük. Çünki 
insanlar sosial cəhətdən müdafiə olunmalıdırлар. Azərbay-
canda ən kasıb Ģəraitdə yaĢayan 500 mindən çox insan  hər 
ay dövlətdən sosial müavinət alır. Юлкямиздя yoxsulluğun 
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səviyyəsi kəskin Ģəkildə aĢağı düĢübdür. Əminəm ki, 2008-ci 
ilin yekunlarına görə daha da aĢağı düĢəcəkdir. QarĢıya 
məqsəd qoyulmuĢdur ki, Azərbaycanda bir nəfər də yoxsul 
adam olmamalıdır, iĢləmək istəyən hər bir insan iĢlə təmin 
olunmalıdır. Bu məsələlər həll olunduqda, demək olar ki, 

bizim əsas sosial problemlər həll edilmiĢ olur və növbəti 
illərdə biz daha sürətlə inkiĢaf edəcəyik.  

Bizim inkiĢafımız üçün bütün imkanlar, hər bir sahə üzrə 
çox ciddi dövlət proqramları var. Digər tərəfdən дя, xalqla 
iqtidar arasında vəhdət var və bizim bütün təĢəbbüslərimiz 
xalq tərəfindən dəstəklənir. Azərbaycan təbii ehtiyatlarla 

çox zəngin olan ölkədir və biz bu ehtiyatlardan səmərəli 
Ģəkildə istifadə edirik. Bunu həm Azərbaycan əhalisi bilir, 
həm də dünyada olan ən qabaqcıl beynəlxalq maliyyə qu-
rumları, beynəlxalq təĢkilatlar Azərbaycanın bu isti-
qamətdəki fəaliyyətini böyük təqdirlə qarĢılayırlar.  

Azərbaycanda çox istedadlı insanlar yaĢayır. Azərbay-

canın çox gözəl coğrafi mövqeyi vardır və biz bundan uğurla 
istifadə edirik. Bölgədəki bütün qonĢularımızla yaxĢı, qar-
Ģılıqlı hörmət əsasında yaranmıĢ münasibətlərimiz var. 
Azərbaycanın dünya miqyasında önəmi də, hörməti də artır. 
Hamı bilir ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir 
fərq yoxdur. Bunu Azərbaycan xalqı da, bütün dünya icti-

maiyyəti də bilir. Azərbaycan dünya miqyasında özünə layiq 
olan yerini tutub və bu yeri möhkəmləndirir.  

O ki qaldı bölgə məsələlərinə, bizim iĢtirakımız olmadan 
heç bir təĢəbbüs həll edilə bilməz, heç bir iqtisadi, yaxud da 
ki, siyasi layihə icra oluna bilməz. Biz nəinki bölgədə icra 
olunan bütün layihələrin iĢtirakçısıyıq, onların bir çoxunun 

təĢəbbüskarıyıq. Bizimlə əməkdaĢlıq etmək istəyən ölkələrin 
sayı artmaqdadır.  

Beləliklə, çox güclü sosial siyasət, daxili vəziyyətin sabit 
olması, güclü iqtisadiyyat, liberal islahatlar – istər siyasi, 
istərsə də iqtisadi islahatlar – çevik xarici siyasət və bölgələ-
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rin inkiĢafı hesabına biz ölkəmizi inkiĢaf etdiririk və növbəti 
illərdə bu inkiĢaf davam edəcəkdir.  

Qəbələ rayonunun timsalında biz son illər  Azərbaycanda 
əldə edilmiĢ müsbət nəticələri görürük. Burada həm 
quruculuq, abadlıq iĢləri gedir, yeni müəssisələr tikilir, щям 

дя Ģəhər gözəlləĢir. Qəbələnin  gözəl təbiəti var və bundan çox 
səmərəli istifadə olunur. Mən bu gün yeni yaradılmıĢ meh-
manxana-turizm kompleksinə də baĢ çəkəcəyəm. Bilirəm ki, 
bunlar da yüksək səviyyədə yaradılır. Xəbərim var ki, 
Bakıdan, ölkəmizin digər bölgələrindən istirahət etmək üçün 
Qəbələyə gələn insanların sayı artır. Əminəm ki, qarĢıdakı 

illərdə xaricdən də gələcəklər. Bakı–Qəbələ avtomobil yolu 
yeniləĢib, geniĢləndirilibdir. Zaqatala aeroportu artıq ha-
zırdır. Digər vasitələrdən də istifadə ediлмякля, Qəbələ Azər-
baycanın ən gözəl turizm mərkəzlərindən birinə çevrilə-

cəkdir.  
Mən bütün qəbələlilərə hörmət вя məhəbbətimi ifadə 

etmək istəyirəm. Arzu edirəm ki, rayonda gedən proseslər 
bundan sonra da belə templə davam etsin və burada insanlar 
yaxĢı yaĢasınlar. Qəbələ rayonu Azərbaycanın bütün digər 
rayonları ilə bərabər, inkiĢafa doğru getsin. Bu gözəl 
mərkəzin açılıĢı münasibətilə bir daha sizi təbrik edirəm, sizə 
uğurlar arzulayıram.  

Sağ olun! 
 
Qəbələ району müəssisələrində istehsal olunan  

yeni məhsulların sərgisi 
 

Sentyabrın 20-də prezident İlham Əliyev Qəbələ ra-
yonundakı müəssisələrin istehsal etdiyi yeni məhsulların 
sərgisinə baxmışdır.  

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə «Gilan Holdinq» şirkətlər 

qrupuna daxil olan Qəbələ lift zavodunun məhsulunun 
nümunələri ilə tanış oldu. Bildirildi ki, müxtəlif yükgötürmə və 
sərnişinqaldırma qabiliyyətli liftlər müasir dizayna malikdir. 
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Zavodda hazırlanan liftlərə ölkəmizdə ehtiyac olduğundan 
onun perspektivli müəssisə olduğu diqqətə çatdırıldı.  

Prezident İlham Əliyev şirə və şərab məhsullarına da baxdı. 
Гейд едилди ki, Qəbələ rayonunda istehsal olunan bu məh-
sullara xarici bazarda da tələbat var. 

Sərgidə ölkəmizdə ərzaq proqramı ilə əlaqədar kənd 
təsərrüfatı sahəsində görülən işlər ekranda nümayiş etdirildi. 

 
         Süd emalı zavodu istifadəyə verildi  
 
Sentyabrın 20-də Qəbələdə süd emalı zavodu istifadəyə 

verilmişdir.  
Bu münasibətlə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 

zavoda gəldi. 
Dövlətimizin başçısı zavodu işə saldı və müəssisə ilə 

yaxından tanış oldu. Bildirildi ki, 2007-ci ilin martında 

tikintisinə başlanılmış müəssisəyə avadanlıqla birlikdə 3,5 
milyon manat xərclənmişdir. Sutkada 10 ton süd emal etmək 
gücündə olan müəssisədə pendir, kəsmik, yağ, ayran və s. süd 
məhsulları istehsal edilir.  

«Gilan Holdinq» şirkətlər qrupuna daxil olan zavodda 

Türkiyə və Almaniyadan gətirilmiş avadanlıqlar quraşdırılmış, 
35 nəfər işlə təmin olunmuşdur. Alınmış 14 süddaşıyan 
maşından 3-ü bu müəssisəyə, qalanları isə digər rayonlarda 
fəaliyyət göstərən süd emalı müəssisələrinə veriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev sexləri gəzdi, məhsulların qablaş-

dırılması prosesini izlədi.  

Dövlətimizin başçısı ölkəmizin kənd təsərrüfatı sektorunda 
nailiyyətlərin əldə olunduğunu bildirdi, yeni zavodun məh-
sullarının xarici bazara da çıxarılmasını tövsiyə etdi. 
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Olimpiya Ġdman Kompleksinin 

tikintisi ilə tanıĢlıq 
 
Sentyabrın 20-də prezident İlham Əliyev Qəbələ 

Olimpiya İdman Kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış 
olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev kompleksin baş planı ilə tanış oldu. 

Obyektin əsas iqtisadi göstəriciləri barədə məlumat verilərək 
bildirildi ki, 4,3 hektar sahədə yerləşəcək kompleksdə böyük 
idman salonu, üzgüçülük hovuzu, futbol, basketbol, voleybol 
meydançaları, tennis kortu, habelə mehmanxana, avtomobil 
dayanacağı inşa olunacaqdır. Ərazidə istirahət meydançasının, 
fəvvarələrin, qonaqlar və yarış iştirakçıları üçün kotteclərin 

inşası da nəzərdə tutulmuşdur. 2009-cu ilin sonunadək hazır 
olacaq kompleksdə respublika əhəmiyyətli və beynəlxalq 
yarışların keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılacaqdır.  

Prezident İlham Əliyev Qəbələnin idman və turizm ob-
yektlərinin perspektiv layihələri ilə tanış oldu. Bildirildi ki, 
rayonda turizmin inkişafı üçün nəzərdə tutulan bu layihələr 

icra olunduqdan sonra buraya gələn xarici turistlərin sayının 
artması gözlənilir.  

Dövlətimizin başçısı turizmin iqtisadiyyatın mühüm sa-
hələrindən biri olduğunu xatırladaraq  layihələrin uğurla ic-
rası, ümumən turizm sektorunun inkişafı ilə bağlı fikirlərini 
söylədi, müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 

 
Yengicə «Ġstisu» sağlamlıq və istirahət  

kompleksi ilə tanıĢlıq 
 

Sentyabrın 20-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və 
xanımı Mehriban Əliyeva Qəbələ rayonunun Yengicə 
kəndində yerləşən «İstisu» sağlamlıq və istirahət kompleksində 
olmuşlar. 
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Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, tikintisinə 
2006-cı ildə başlanылmış 50 yerlik kompleksdə 21 vanna, 
müayinə вя  istirahət otaqları, yeməkxana  vardır. 

Avadanlıqla birlikdə dəyəri 2 milyon 200 min manat olan 
kompleksin ərazisində 80 yerlik beşmərtəbəli yeni korpus da 

tikilmişdir. Kompleksdə 50 nəfər çalışır.  
Buradakı müalicəvi sudan götürülmüş nümunələr 1964–68-ci, 

1973–77-ci illərdə keçmiş Leninqrad, indiki Sankt-Peterburq 
şəhərində yoxlanılmış və suyun minerallarla zəngin olduğu 
təsdiqlənmişdir. Çay daşları ilə qızdırılan sudan revmatizmin, 
oynaq və dəri xəstəliklərinin, sümük ağrılarının, ostрoxondro-

zun və sair xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə olunur. Suyun 
tərkibində natrium, kalium, ammonium, maqnezium, kalsium, 
xlor, sulfid vardır.  

Prezident İlham Əliyevə yeni tikilən 56 yerlik müalicəvi 
mərkəz barədə məlumat verildi. Dövlət başçısının ölkəmizdə 
turizmin inkişafı ilə bağlı fərmanından sonra tikintisinə 

başlanылmış mərkəzdə vanna otaqları, buxar hamamı, əlillər 
üçün müalicəvi su hovuzu, masaj otaqları, palçıq vannaları, 
laboratoriya, müayinə otaqları və sair olacaqdır.  

Dövlətimizin başçısı mərkəzin layihəsi ilə tanış oldu, 
«İstisu»da görülən işləri yüksək qiymətləndirdi və bu 
kompleksin insanlara şəfa verəcəyini bildirdi. 

 
«Qafqaz» turizm-istirahət kompleksi иля  

танышлыг 
 

Sentyabrın 20-də prezident İlham Əliyev «Qafqaz» 
turizm-istirahət kompleksi ilə tanış olmuşdur.  

Tikintisi 2005-ci ildə başlanan 250 yerlik kompleksdə 2 beş-

mərtəbəli mehmanxana, 20 kottec, restoran, bar, konfrans 
salonu vardır. Tikintinin başa çatmış birinci mərhələsinə və 
avadanlıq alınmasına 24 milyon manat xərclənmişdir. 

İkinci hissədə işlər davam edir. Burada açıq və qapalı 
hovuzlar, kotteclər, fitnes və digər əyləncə mərkəzlərinin tikin-
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tisi nəzərdə tutulur. Kompleksdə 180 nəfər daimi işlə təmin 
olunacaqdır.  

Dövlətimizin başçısı ərazini gəzdi, mehmanxana və kottec-
lərlə yaxından tanış oldu, yaradılan şəraiti yüksək qiymət-
ləndirdi. Turizm sahəsinin həm regionun inkişafı, həm də 

ölkəmizin iqtisadi potensialının möhkəmləndirilməsi üçün 
mühüm vasitə olduğunu vurğuladı.  

 
* * * 

 
Bununla da prezident İlham Əliyevin Balakən, Zaqatala, 

Şəki, Qax, Oğuz,Qəbələ bölgəлярinə səfəri  başa çatdı. 
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«RUS ĠCMASI – 15 ĠLLĠK YOL» KONFRANSININ 

ĠġTĠRAKÇILARINA 
 
Hörmətli konfrans iĢtirakçıları! 
Sizi Azərbaycanın Rus Ġcması Ġctimai Birliyinin yara-

dılmasının 15 illiyi münasibətilə ürəkdən salamlayır, ha-
mınıza ən xoĢ arzularımı yetirirəm. 

170 ildən artıqdır ki, müxtəlif tarixi-siyasi səbəblərdən öz 
taleyini Azərbaycanla bağlamalı olmuĢ yüz minlərlə rus 
əhalisi haqlı olaraq buranı özünün doğma vətəni hesab edir. 
Ötən onilliklər boyu rus icması Azərbaycanda tarixən möv-

cud olmuĢ dostluq və qardaĢlıq mühitində, əmin-amanlıq 
Ģəraitində yaĢamıĢ, milli-dini adət-ənənələrini, etnik özünə-

məxsusluğunu, dil və mədəniyyətini qoruyub saxlamaqla 
cəmiyyətimizə tamamilə inteqrasiya olunmuĢdur. Bu gün 
çoxmillətli Azərbaycan cəmiyyətini rus vətəndaĢlarımız ol-
madan təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. 

Məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda 
Cənubi Qafqazda ən böyük rus icması Azərbaycanda yaĢa-
yır. Təsadüfi deyildir ki, 1988-89-cu illərdə Ermənistanda 
azərbaycanlılara qarĢı həyata keçirilmiĢ etnik təmizləmə və 
deportasiya zamanı mürtəce erməni Ģovinizmindən əziyyət 
çəkən minlərlə rus daimi yaĢayıĢ yeri kimi, məhz bizim 

ölkəyə üz tutmuĢdur. Bu, Azərbaycanda millətlərarası mü-

nasibətlərin sivil normalarla tənzimlənməsinin, mövcud 
etnik-dini tolerantlığın bariz nümunəsidir. 

Sovetlər birliyinin süqutundan sonra postsovet məka-
nında rusdilli əhaliyə və rus dilinə qarĢı baĢ vermiĢ müəyyən 
mənfi hallara Azərbaycanda yol verilməmiĢ, bu dildə təhsilə 

heç bir məhdudiyyət qoyulmamıĢdır. Hazırda ölkəmizdə 
həmiĢəki kimi, rus dilində orta ümumtəhsil məktəbləri, ali 
təhsil ocaqlarında rus bölmələri, zəngin elmi-pedaqoji ənənə-



 302 

ləri olan Bakı Slavyan Universiteti fəaliyyət göstərir, rus 
dilində çoxsaylı mətbuat orqanları və müxtəlif təyinatlı ədə-

biyyat nəĢr ediliр. Bu ildən Moskva Dövlət Universitetinin 
Bakı filialının iĢə baĢlaması da ictimai-siyasi və elmi-mədəni 
həyatımızın diqqətəlayiq hadisələrindən biridir. 

Bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikasında dilindən, 
dinindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün 
ölkə vətəndaĢlarına insan hüquq və azadlıqlarından sərbəst 
istifadə üçün hərtərəfli ictimai-siyasi Ģərait təmin edilmiĢdir. 
Respublikamızın digər xalqları kimi, rus əhalisi də bu 
demokratik-hüquqi Ģəraitdən geniĢ yararlanmaqla, ölkədə 

gedən böyük yenidənqurma və quruculuq iĢlərində, dövlət 
müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsində yaxından 
iĢtirak edir. 

Əziz həmvətənlər! 
Ġldönümü mərasiminə toplaĢdığınız Azərbaycanın Rus 

icmasы təĢkilatı fəaliyyət göstərdiyi 15 il ərzində respub-

likamızda demokratik-hüquqi islahatların həyata keçirilmə-

sində və azad vətəndaĢ cəmiyyəti quruculuğunda ictimai 
fəallığı ilə seçilmiĢ, Azərbaycan həqiqətlərinin, ölkəmiz haq-
qında obyektiv gerçəkliyin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 
sahəsində təqdirəlayiq iĢlər görmüĢdür. Əminəm ki, təĢkilatı-
nız bundan sonra da cəmiyyətimizdə vətəndaĢ həmrəyliyi-

nin, xalqlar arasında dostluq və qardaĢlıq münasibətlərinin 
daha da güclənməsinə, xalq diplomatiyasının inkiĢafına 
layiqli töhfələr verəcəkdir. 

Bu nəcib və xeyirxah yolda hər birinizə uğurlar, cansağ-

lığı və xoĢbəxtlik arzulayıram. 

ĠLHAM ƏLĠYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 22 sentyabr 2008-ci il 
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XIII PEKĠN PARALĠMPĠYA OYUNLARINDA 

ÖLKƏMĠZĠ TƏMSĠL EDƏN ĠDMANÇILAR VƏ 

ONLARIN MƏġQÇĠLƏRĠ ĠLƏ GÖRÜġ  
 

Президент сарайы 
 

22 sentyabr 2008-ci il  
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 22-də 

Prezident sarayında XIII Pekin Paralimpiya oyunlarыnda 
ölkəmizi təmsil edən idmançıları və onların məşqçilərini qəbul 
etmişdir. 

Ġ l h a m   Ə l i y e v: Əziz dostlar!  
Əziz idmançılar!  
Mən sizin hamınızı Pekin Paralimpiya oyunlarыnda qaza-

nılmıĢ böyük qələbə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu 
qələbə tarixi bir nailiyyətdir. Müstəqil Azərbaycanın 
tarixində ilk dəfədir ki, bizim paralimpiyaçılarımız 10 medal 
qazanmıĢlar. Onlardan 2-si qızıl, 3-ü gümüĢ və 5-i bürünc 
medaldır. Bu çox böyük nailiyyətdir, çox böyük qələbədir. 
Bu onu göstərir ki, bizim idmançılarımız  yüksək peĢəkarlığa 

malikdirlər, onlarda ruh yüksəkliyi vardır. Baxmayaraq ki, 
Paralimpiya oyunlari çox çətin bir yarıĢdır, onlar yüksək 
nəticələr göstərməklə həm öz imkanlarını bütün dünyaya 
sübut etmiĢlər, həm də Azərbaycanın Ģöhrətini yüksəklərə 
qaldırmıĢlar. 

Biz sizinlə Sumqayıtda yeni tikilmiĢ Paralimpiya Ġdman 

Kompleksində görüĢmüĢdük, sizi oyunlara yola salırdıq. 
Bütün Azərbaycan xalqı böyük ümidlərlə sizin yarıĢlarınızı 
gözləyirdi. Bu ümidlər həyatda öz əksini tapdı. Sizin hər bir 
qələbəniz Azərbaycan xalqı tərəfindən çox böyük sevinclə 
qarĢılanırdı. Çünki hər bir qələbəniz Azərbaycanın idman 
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imkanlarını, idman potensialını бир daha göstərir və Azər-
baycanın doğrudan da idman dövləti olduğunu bir daha 
sübut edir.  

Bizim Olimpiya oyunlarında çıxıĢımız çox yaxĢı olubdur 
və bir neçə medallar qazanılmıĢdır. Bu gün biz paralim-

piyaçıları qeyd edirik, sizin uğurlarınıza sevinirik. Bildiyiniz 
kimi, bütövlükdə Azərbaycanda idmanın inkiĢafı çox sürətlə 
gedir. Yeni idmançılar öz bacarıqlarını göstərirlər. Ġdmanla 
məĢğul olmaq üçün yeni imkanlar yaradılır. Bax, son günlər 
ərzində Azərbaycanın müxtəlif yerlərində iki yeni olimpiya 
idman kompleksi açılmıĢdır. Növbəti idman kompleks-

lərinin açılıĢı gözlənilir.  Bu gün bizim Paralimpiya Ġdman 
Kompleksimiz var və əminəm ki, siz o imkanlardan səmərəli 
istifadə edəcəksiniz. Artıq sizin öz idman bazanız var. Ümid 
edirəm ki, bu, gələcək qələbələrin qazanılması üçün sizə 
daha yaxĢı imkan yaradacaqdır. 

Mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Bütün idman-

çıları, məĢqçiləri, Milli Paralimpiya Komitəsinin rəhbərlə-

rini, üzvlərini, qələbənin qazanılmasında iĢtirakı olan bütün 
insanları bu yüksək nəticə münasibətilə təbrik edirəm. Bu 
sizin qələbənizdir, bütün Azərbaycan xalqının qələbəsidir. 
Azərbaycanda idmanın inkiĢafının göstəricisi və təntənə-
sidir. 

Mən əminəm ki, bu uğur sizi yeni qələbələrə sövq edəcək, 
sizə əlavə stimul, qüvvə verəcəkdir. Əminəm ki, bütün 
paralimpiyaçılar, onların məĢqçiləri və Milli Paralimpiya 
Komitəsinin üzvləri səylə çalıĢacaq, idmançılarımız gələcək 
yarıĢlarda da çox yüksək peĢəkarlıqla çıxıĢ edəcək və Azər-

baycanın idman Ģöhrətini daim yüksəklərdə saxlayacaqlar.  
Ġndi isə mən istərdim ki, sizə dövlətin mükafatlarını 

təqdim edim. Bildiyiniz kimi, Paralimpiya oyunları ərəfə-

sində mən idmançıların mükafatlandırılması ilə əlaqədar 
sərəncam imzalamıĢam. Ġndi isə çox böyük məmnunluq hissi 
ilə bu mükafatları sizə təqdim edəcəyəm. 
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* * * 
 
Prezident İlham Əliyev XIII Pekin Paralimpiya oyunla-

rыnda göstərdikləri yüksək nailiyyətlərə görə idmançılara və 

onların məşqçilərinə pul mükafatları təqdim etdi. 

Ġ l h a m   Z ə k i y e v (Paralimpiya oyunlarынын qalibi, 
cüdo üzrə ikiqat Olimpiya çempionu): Cənab Prezident, çox 
sağ olun. Mən paralimpiyaçılar adından və milli koman-
danın kapitanı kimi, idmançılarımızın adından Sizə 
təĢəkkürümü bildirirəm. Bizi yola salanda Sizə söz verdik ki, 

qələbələrlə qayıdacağıq. Bu gün biz üzüağ Sizin qarĢınızda-
yıq. Söz verdiyimiz kimi, bu qələbəmizi Sizə həsr eтмишik. 
ÇalıĢacağıq ki, inĢallah, London Paralimpiya oyunlarindan 
da Vətənə yüksək nailiyyətlərlə dönək. Biz bu qələbələrə 
görə xüsusilə Sizə minnətdarıq. Milli Paralimpiya Komitəsi-
nin və «Neftçi» Ġdman Sağlamlıq Mərkəzinin rəhbərliyinə 

minnətdarlığımızı bildiririk. Cənab Prezident, bir daha çox 
sağ olun. 

Ġ l h a m   Ə l i y e v: Sağ olun. Mən də səni ürəkdən təbrik 
edirəm. Sən ikiqat olimpiya çempionusan. Bu, böyük bir 
nailiyyətdir, böyük qələbədir. Səni və komandanın bütün 

üzvlərini böyük qələbə münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik 
edirəm. Əminəm ki, siz növbəti yarıĢlarda da yaxĢı çıxıĢ 
edəcəksiniz. Əlbəttə ki, London Paralimpiya oyunlarinda 
bizim gözəl idman ənənələrimiz daha da möhkəmlənəcəkdir. 
Təbrik edirəm, sağ olun. 

 
* * * 

 
Sonra prezident İlham Əliyev paralimpiyaçılarla və onların 

məşqçiləri ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 
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HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ ZĠYA BÜNYADOV 

PROSPEKTLƏRĠNĠN KƏSĠġMƏSĠNDƏ ĠNġA 

OLUNAN YOL QOVġAĞININ BĠRĠNCĠ 

HĠSSƏSĠNĠN AÇILIġI  
 

23 sentyabr 2008-ci il  
  
 Sentyabrın 23-də Bakıda Heydər Əliyev və Ziya Bün-

yadov prospektlərinin kəsişməsində inşa olunan yeni yol 

qovşağının birinci hissəsi istifadəyə verilmişdir. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev körpünün açılış mə-

rasimində iştirak etmişdir. 
Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair 

tədbirlər planına uyğun olaraq, paytaxtda ən böyük yol 
qovşaqlarından biri Heydər Əliyev və Ziya Bünyadov pros-

pektlərinin kəsişməsində tikilir. Mürəkkəb və eyni zamanda, 
müasir konstruksiyalı bu yol qovşağının birinci hissəsi artıq 
hazırdır. Regionda analoqu olmayan yol ötürücüsünün bu 
hissəsinin ümumi uzunluğu 1286 metrdir. Layihəyə görə bu 
hissədə körpünün 936 metrinin eni 23,4 metrdir, burada hərəkət 
dördcərgəli olacaqdır. Qalan 350 metrinin eni isə 11,4 metrdir, 

burada hərəkət zolağı ikicərgəlidir. İstinad divarlarının uzunluğu 
710 metrdir. Tikinti işlərinə 2006-cı ilin martında başlanılan yol 
qovşağını «Azərkörpü» Səhmdar Cəmiyyəti inşa edir. Burada 65 
metr uzunluğunda körpü aşırımları var. Körpünün ətrafı abadlaş-

dırılmış, müasir işıqlandırma sistemi qurulmuşdur. Bu körpü həm 
xarici görünüşü, həm də müasir tipli olması ilə şəhərə xüsusi 

gözəllik verəcəkdir. 
Prezident İlham Əliyev tikinti işlərinin gedişini əks etdirən 

fotoşəkillərə baxdı, yol qovşağının layihəsi ilə tanış oldu. 
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov məlumat verdi ki, yol 
qovşağı Bakının mərkəzi ilə ətraf yaşayış məntəqələrini və 
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hava limanını бирляшдиряcəkdir. Regionda ilk dəfə olaraq 
tikintidə körpü aşırımlarını birləşdirmək üçün deformasiya 
tikişi – daraqlı toxumalar quraşdırılıb ki, bu da nəqliyyatın 
rahat və təhlükəsiz hərəkətinə təminat verir. Tikinti zamanı ən 
müasir texnologiyalardan istifadə olunmuş, əsasən yerli inşaat 

materialları işlədilmişdir. Yol qovşağını digərlərindən fərqlən-
dirən əsas cəhət asma körpünün inşa olunmasıdır. Asma körpü 
hava limanından gələn nəqliyyat vasitələrini maneəsiz olaraq 
Qara Qarayev prospektinə çıxaracaqdır. 

Prezident Иlham Əliyev yol qovşağının birinci hissəsinin 
açılışını bildirən lenti kəsdi, körpünün tikintisində iştirak edən 

inşaatçılara müraciətlə dedi: 
– Yeni, gözəl körpünün açılıĢı münasibətilə sizi təbrik 

edirəm. Bu, böyük bir nəqliyyat qovĢağının birinci hissəsidir. 
Amma özlüyündə çox mürəkkəb bir inĢaat konstruksiyala-
rından ibarətdir. Sxemdə onun bütün gələcək parametrləri 
göstərilir. Demək olar, nəinki Bakının, yəqin ki, bütün bu 

bölgənin ən böyük, ən gözəl nəqliyyat qovĢağı olacaqdır. Ġlk 
növbədə, yaranan tıxacları aradan qaldıracaqdır. Digər 
tərəfdən, bu bir memarlıq əsəridir və dünyanın ən inkiĢaf 
etmiĢ Ģəhərlərində olan nəqliyyat qovĢaqlarından bir faiz də 
geri qalmır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanın həm maliyyə 
imkanları, həm də texniki imkanları geniĢlənir. Çox 

sevindirici haldır ki, bu gözəl körpünü və gələcək qovĢağın 
digər hissələrini yerli Ģirkət tikir. Bizim yerli mütəxəssis-
lərimiz artıq böyük peĢəkarlığa malikdirляр.  Daha da çox iĢ 
görəndə  yerli Ģirkətlərин  imkanları artır, burada yerli 
fəhlələr iĢləyir və dövlət tərəfindən bu nəhəng infrastruktur 
layihələrinə ayrılan xərclər Azərbaycanda qalır. 

Əvvəllər belə nəhəng layihələri biz özümüz icra edə 
bilmirdik. Xaricdən Ģirkətlər gətirilirdi, tenderlər elan olu-
nurdu və bu tenderlərdə daha çox xarici Ģirkətlər iĢtirak 
edirdi. Bizim yerli Ģirkətlər, ən yaxĢı halda, sadəcə olaraq, 
subpodratçı kimi iĢtirak edirdilər, yaxud da yerli fəhlələrdən 
istifadə olunurdu. Amma indi bütün bu iĢləri yerli Ģirkətlər 
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görür – həm layihəsini, həm  tikintisini, həm də daha çox 
yerli materiallardan istifadə olunur. Əlbəttə, bu müasir, 
gözəl iĢıq dirəkləri xaricdən gətirilir, amma bu da müvəq-
qətidir. Mən bilirəm ki, артыг Azərbaycanda gözəl dirəklərin 
istehsalı baĢlanылmıĢdır. Keçən dəfə biz Heydər Əliyev 

prospektində onları gördük. Beləliklə, Azərbaycanda bütün 
infrastruktur layihələri yerli materiallar əsasında, yerli iĢçi 
qüvvəsi və yerli Ģirkətlər tərəfindən icra olunur və oluna-
caqdır. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti hər Ģeyə 
qadirdir. Biz bütün böyük layihələrin icra olunmasına ha-
zırıq. Bu, son illər ərzində Azərbaycanda tikilən yol infra-

strukturunun, sadəcə olaraq, bir hissəsidir. Bütün magistral 
yollarda iĢ gedir. Bakı–Gürcüstan, Bakı–Rusiya, Bakı–Ġran, 
Bakı–ġamaxı–Balakən–Gürcüstan sərhədi – bütün bu istiqa-
mətlərdə iĢ gedir. Mən bölgələrdə tez-tez oluram və o yol-
larla gedib-gəlirəm. Görürəm ki, nəhəng tikinti-quruculuq 
iĢləri aparılır. Bütün bunlar Azərbaycanın infrastruktur 

imkanlarını daha da geniĢləndirəcək, biznesin inkiĢafına 
təkan verəcək və insanların rahatlığına imkanlar yarada-
caqdır. 

Nəqliyyatla bağlı bütün tədbirlər kompleks Ģəklində 
görülür. Yeni yollar, körpülər açılır, yeni, ən gözəl keyfiyyətli 
avtobuslar alınır ki, bizim vətəndaĢlarımız yüksək xidmətə 

layiq olsunlar, ondan istifadə etsinlər. Mən bu körpünün 
tikintisində iĢtirak etmiĢ bütün insanlara öz təĢəkkürümü 
bildirirəm. Çox бюйцк peĢəkarlıqla, keyfiyyətlə tikilibdir və 
sizə gələcək iĢlərdə yeni uğurlar arzulayıram.  

Sağ olun.  
   

* * * 
 
Prezident İlham Əliyev körpünü gəzdi, qovşağın inşa 

olunacaq digər qolları ilə maraqlandı. Körpünün Əli Vəliyev 

küçəsi və Qara Qarayev prospektinin kəsişməsindəki hissəsinə  
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baxdı. Bu ərazi də xüsusi zövqlə abadlaşdırılıb – ətraf 
yaşıllaşdırılıb, dekorativ kollar və güllər əkilibdir. 

Dövlətimizin başçısı görülən işlərdən razı qaldı. Şəhərin ən 
gediş-gəlişli yerlərindən birində inşa olunan bu yol qovşağının 
tam istifadəyə verilməsi paytaxtda nəqliyyatın hərəkətinin 

tənzimlənməsində əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. 
Prezident İlham Əliyev daha sonra Heydər Əliyev pros-

pektində Əzizbəyov dairəsindən Ramstorе dairəsinədək əra-
zidə aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış oldu. 5 kilometrlik 
məsafədə 10 zolaqlı yolun eni 45–50 metrdir. Dövlət başçısına 
məlumat verildi ki, Heydər Əliyev prospektində körpünün 

altından keçən hissədə sürücülərin görmə məsafəsini artırmaq 
üçün yolun hündürlüyü azaldılıb, beləliklə, hərəkətin təhlükə-

sizliyi təmin olunubdur. 
Prezident İlham Əliyev Yusif Səfərov küçəsində aparılan 

yenidənqurma və abadlıq işləri, «Excelsior» mehmanxanası 
yaxınlığında tikilən müxtəlif səviyyəli yol qovşağının layihəsi 

ilə də tanış oldu. Bu yol qovşağının tıxacların yaranmasının 
qarşısının alınmasında böyük rolu olacaqdır. Yusif Səfərov 
küçəsində 1500 metr uzunluğunda 6 zolaqlı yolun eni 20 metr, 
ayırıcı zolağı 3 metr olacaqdır. Yol boyunca abadlıq işləri 
aparılacaq, səkilər təzələnəcək, işıqlandırma sistemi müasir-
ləşdiriləcəkdir. Bu ərazidə işlərin təxminən bir ay ərzində başa 

çatdırılması nəzərdə tutulur.  
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DÜNYA GƏNCLƏRĠNĠN IV MƏġĞULLUQ 

SAMMĠTĠNĠN ĠġTĠRAKÇILARINA 
 

Hörmətli sammit iĢtirakçıları! 
Sizi – Dünya Gənclərinin IV MəĢğulluq Sammitinin 

iĢtirakçılarını Azərbaycanın paytaxtı Bakı Ģəhərində səmimi-
qəlbdən salamlayır, sammitinizin iĢinə uğurlar, hər birinizə 
cansağlığı, xoĢbəxtlik və əmin-amanlıq arzulayıram. 

Cəmiyyətin ən fəal təbəqəsi sayılan gənclərin məĢğulluğu 
qloballaĢma dövründə dünyanın bütün ölkələrində olduqca 
aktual problem kimi, müvafiq qurumların diqqət mərkəzin-

dədir. Yüksək potensiala malik belə böyük qüvvənin iĢlə 
təminatının təhlili informasiya cəmiyyətinin tələblərinə 
uyğun Ģəkildə aparılmalı və onun yeni texnologiyalara, inno-
vasiyalara yiyələnməsi üçün lazımi Ģərait yaradılmalı, biliklə-

rə əsaslanan iqtisadiyyatın qurulmasında rolu artırılmalıdır. 
Dünyanın müxtəlif guĢələrindən gəlmiĢ nümayəndələrin 

sammitinizdə iĢtirakı gənclərin məĢğulluğu probleminə 
beynəlxalq miqyasda göstərilən marağın ifadəsidir. Ümidva-
ram ki, bu mötəbər tədbirdə təmsil olunan müxtəlif ölkələrin 
zəngin təcrübəsindən faydalanmaqla, siz məĢğulluq məsələ-

lərinin həlli istiqamətində yeni konseptual yanaĢmalar axta-
rıb tapacaq və onların tətbiqi mexanizminə dair təkliflər 

hazırlayacaqsınız. Gənclərin məĢğulluğunun təmin edilməsi 
cəmiyyətin bu günü və gələcəyi ilə bilavasitə bağlı olduğuna 
görə, Azərbaycan dövləti bu iĢə son dərəcə həssaslıqla və 
qayğı ilə yanaĢır. Biz əhalinin rifah halının daha da yaxĢılaĢ-

dırılmasını dövlətin apardığı siyasətin prioriteti olaraq 
müəyyən etmiĢik. ĠnkiĢaf yolunda inamlı addımlar atan 

respublikamızda sosial-iqtisadi tərəqqinin böyük vüsət alma-
sı, iqtisadi potensialın gücləndirilməsi və yeni iĢ yerlərinin 
yaradılması gənclərimizin qarĢısında geniĢ imkanlar açır, 
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onları təhsil, bacarıq və iĢgüzarlıqlarının artırılması istiqa-
mətində yeni addımlar atmağa sövq edir. 

Ġnanıram ki, sivilizasiyaların qovuĢuğunda – ölkəmizdə 
keçirilən bu toplantı dövlətlərimiz arasındakı qarĢılıqlı 
əməkdaĢlığı möhkəmləndirməklə yanaĢı, problemlərin qlo-

bal xarakter daĢıdığı indiki dövrdə irimiqyaslı müxtəlif layi-
hələrin həyata keçirilməsinə də töhfəsini əsirgəməyəcəkdir. 

 
Dərin hörmətlə, 

ĠLHAM ƏLĠYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 24 sentyabr 2008-ci il 
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ГЕЙДЛЯР 

 

1. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропанын 

ъянуб-шяргиндя дювлят. Сащяси 783,5 мин км2, ящалиси 79,4 

млн. няфярдир. Инзибати ъящятдян 81 иля (вилайятя) бюлцнцр. Пай-

тахты Анкара шящяридир. Дювлят башчысы президент, Али ганун-

вериъилик органы Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисидир. – 5–14.27,101, 

148,152–157,198. 

 

2. Ярдоьан Ряъяб Таййиб (д.1954) – Тцркийя сийаси вя дювлят 

хадими. Р.Т.Ярдоьан 1980-ъи илдян сийаси фяалиййятя баш-

ламышдыр. 1994-ъц илин мартында Истанбул Бюйцк Шящяр Бялядий-

йясинин сядри,  Ядалят вя Инкишаф Партийасынын  лидери олмушдур. 

2002-ъи илдя кечирилян нювбядянкянар сечкиляр нятиъясиндя Ядалят 

вя Инкишаф Партийасы  тякбашына щакимиййятя эялмяк имканы ялдя 

етди вя Ярдоьан ТБММ-дя Тцркийянин Баш назири, 2014-ъц илин 

сентйабрында Тцркийя Ъцмщуриййятинин  Президенти  сечилди. – 5–

14,148. 

 

3. Абид Шярифов,  А б и д  Г о ъ а  о ь л у (д.1940) – иншаатчы. 

1995-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцави-

ни. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф 

едилмишдир. – 5. 

 

4. Бакы–Тбилиси–Ъейщан –1998-ъи ил октйабрын 29-да Азяр-

байъан, Тцркийя, Эцръцстан, Газахыстан, Юзбякистан прези-

дентляри вя АБШ-ын Енерэетика назири Бакы–Тбилиси–Ъейщан  

маршрутуну мцдафия едян  «Анкара бяйаннамясини»  имзала-
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мышлар. Узунлуьу 1695 км олан Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт кямя-

ри 2006-ъы илдя истифадяйя верилмишдир. – 10,12,27,97,153,156. 

 

5. Бакы–Тбилиси –Ярзурум  – Ъянуби Гафгаз газ кямяри. 

Рясмян 2007-ъи илдя ачылмышдыр. Кямярин узунлуьу 970 км-дир 

(442 км Азярбайъандан, 248 км Эцръцстандан кечир, 280 км 

ися Эцръцстан–Тцркийя сярщядиндян Ярзурума гядярдир). – 10, 

12,27,97,153,156. 

 

6. Русийа, Р у с и й а   Ф е д е р а с и й а с ы – Авропанын шяр-

гиндя, Асийанын шималында дювлят. Сащяси 17 милйон  км2, яща-

лиси 146,5 милйон няфярдир. Русийа Федерасийасына 22 респуб-

лика, 9 дийар, 46 вилайят, федерал ящямиййятли Москва вя Санкт-

Петербург шящярляри, 4 мухтар вилайят вя мащал дахилдир. 

Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы Дюв-

лят Думасы вя Федерасийа Шурасыдыр. Пайтахты Москва шящяридир. 

– 10,27,29,32,36,92,93,105,112,191,201–213,245,262. 

 

7. Эцръцстан, Э ц р ъ ц с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – 

Ъянуби Гафгазын мяркязи вя гярб щиссясиндя дювлят. Сащяси 

69,7 мин км2, ящалиси 3,7 милйон няфярдир. Дювлят башчысы пре-

зидент, ганунвериъи органы парламентдир. Пайтахты Тбилиси шя-

щяридир. – 10,11,13,14,27,28,29,30,112,156,202,262. 

 

8. Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти – Азярбайъан Респуб-

ликасы яразисиндя мухтар вилайят. 1923-ъц ил ийулун 7-дя тяшкил 

едилмишдир. Даьлыг Гарабаьда 1988-ъи иля гядяр 170 мин ящали 

йашайырды. Сащяси 4 мин  км2-дир. Мяркязи Ханкяндидир.  

1988-ъи илдя мухтар вилайятин ермяни сепаратчылары вя 

миллятчиляри Ермянистан силащлы гцввяляри иля бирликдя бу 

яразидя йашайан азярбайъанлылары доьма торпагларындан 

чыхарараг Даьлыг Гарабаьы ишьал етдиляр. БМТ-нин 822, 853, 
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874, 884 сайлы гятнамяляриня эюря, ермяни ишьалчылары Азяр-

байъан торпагларыны гейд-шяртсиз тярк етмялидирляр. Анъаг 

Азярбайъан торпаглары щяля дя ермяни тапдаьы алтындадыр. – 

11,12,30,76,106,111,112,154,155,157,168,174,175,198,205, 

207,222,235,260,262. 

 

9. Bakı–Tbilisi–Qars – Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцрки-

йяни дямир йолу иля бирляшдирян няглиййат дящлизи. Йолун 

тикинтисиня 2007-ъи илдя башланылмышдыр. Йолун узунлуьу 826 

км-дир. – 12,97,156,253. 

 

10. АТЯТ – Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяш-

килаты. Ясасы 1975-ъи ил ийулун 3–9-да Щелсинкидя гойулмуш-

дур. Бурада Авропанын 33 дювлятинин, АБШ вя Канаданын 

дювлят вя щюкумят рящбярляри иштирак едирди. АТЯТ «сойуг 

мцщарибя»нин гуртармасындан сонра Цмумавропа тящлцкя-

сизлик системини формалашдыран, йени Авропанын сийаси вя игти-

сади щяйатынын сивил бирэяйашайыш гайдаларыны мцяййян едян, 

дювлятлярарасы мцнасибятляри рягиблик вя мцнагишя йолундан 

ямякдашлыг вя гаршылыглы мянафе истигамятляриня йюнялдян бир 

тяшкилат функсийасыны иъра едир. 

Азярбайъан 1992-ъи илдян АТЯТ-ин цзвцдцр вя 1993-ъц илин 

икинъи йарысындан АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя  Азярбайъан 

нцмайяндя щейяти фяал иштирак едир. – 13,151. 

 

11. Москва  – Русийа  Федерасийасынын пайтахты. Юлкянин 

сийаси, инзибати вя мядяни мяркязи, мцщцм няглиййат говша-

ьыдыр. Ясасы 1147-ъи илдя Суздал кнйазы Йури Долгоруки тяря-

финдян гойулмушдур. – 13,175,201–213. 

 

12. Словакийа, С л о в а к и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги 

Авропада дювлят. Сащяси 49 мин км2, ящалиси 5,5 милйон ня-
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фярдир. Инзибати ъящятдян 3 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы 

президент, ганунвериъи органы Милли Шурадыр. Пайтахты Братис-

лавадыр. 1992-ъи илин нойабрына гядяр Чехословакийанын тярки-

биндя олмушдур. – 15. 

 

13. Юзбякистан,  Ю з б я к и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – 

Орта Асийанын мяркязиндя дювлят. Сащяси 447,4 мин км2, 

ящалиси 31,5 милйон няфярдир. Юзбякистанын тяркибиня Гаракал-

пак Мухтар Республикасы вя 12 вилайят дахилдир. Дювлятин 

башчысы президент, ганунвериъи органы  Мяълисдир. Пайтахты 

Дашкянд сящяридир. – 16,158–187. 

 

14. Ислам Кяримов, И с л а м   Я б д у г я н и  о ь л у 

(д.1938) – Юзбякистанын сийаси вя дювлят хадими. 1989–90-ъы 

иллярдя Юзбякистан КП МК-нын Биринъи катиби, 1990-ъы илдян 

Юзбякистан Республикасынын Президентидир. – 16,158–187. 

 

15. Ливийа, Л и в и й а  Я р я б  Х а л г  С о с и а л и с т  Ъ я -

м а щ и р и й й я с и – Шимали Африкада дювлят. Сащяси 1759,5 

мин км2, ящалиси 6,5 милйон няфярдир. Ливийанын рящбяр орга-

ны ингилаби рящбярдир. Ганунвериъи органы Цмуми Халг 

Конгресидир. Дювлятин функсийасыны Али Халг Комитяси йериня 

йетирир. Пайтахты Триполидир. – 17. 

 

16. Мцяммяр ял-Гяддафи (1942–2011) – Ливийанын  дювлят 

вя сийаси хадими, 1970–2011-ъи иллярдя Ливийанын президенти 

олмушдур. – 17. 

 

17. Испанийа – Ъянуб-Гярби Авропада дювлят. Сащяси 

504,8 мин км2, ящалиси 47,3 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 

17 мухтар вилайятя дахил олан 50 яйалятя бюлцнцр. Испанийа 

конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы крал, ганун-
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вериъи органы кортеслярдир (икипалаталы парламент). Мяракеш 

сащилиндяки Сеута вя Мелилйа шящяр районлары Испанийанын 

мцлкцдцр. Пайтахты Мадриддир. – 18,19. 

 

18. Ы Хуан Карлос (д.1938) – 1975–2014-ъц иллярдя Испа-

нийа кралы. 1975-ъи илдя диктатор Франконун юлцмцндян 

сонра крал елан едилмишдир. – 18. 

 

19. Хосе Луис Родриэес Сапатеро (д.1960) – Испанийа си-

йасятчиси. 2004–2011-ъи иллярдя Испанийанын Баш назири ол-

мушдур. – 19. 

 

20. Гятяр, Г я т я р   д ю в л я т и – Ъянуб-Гярби Асийада 

дювлят. Сащяси 11,5 мин км2, ящалиси 2 миlyon няфярдир. Дюв-

лят башчысы ямир, пайтахты Доща шящяридир. – 20. 

 

21. Щямяд бин Хялифя яl-Тани (д.1952) – 1995–2013-ъü 

илlərдя Гятяр ямири олмушдур, О, 1997-ъи илдя реэионда илк дя-

фя Гятярдя гадынлара сечкилярдя иштирак етмяк щцгугу верди. 

– 20,101. 

 

22. Сан-Марино, С а н - М а р и н о  Р е с п у б л и к а с ы – 

Ъянуби Авропада, Апеннин йарымадасында дювлят. Сащяси 

61 км2, ящалиси 32 мин няфярдир. Юлкя инзибати ъящятдян 12 

мащала бюлцнцр. Дювлят башчысы функсийасыны бярабярщц-

гуглу 2 капитан - реэент иъра едир. Али ганунвериъи орган 5 ил 

мцддятиня сечилян Бюйцк Баш Шурадыр. Пайтахты Сан-Ма-

ринодур. – 21. 

 

23. Румынийа, Р у м ы н и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – 

Ъянуби Авропада, Дунайын ашаьы щювзясиндя дювлят. Сащяси 

238,4 мин км2, ящалиси  19,9 милйон няфярдир. Дювлят башчысы 
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президент, ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пай-

тахты Бухарест шящяридир. – 22–30,58. 

 

24. Трайан Бесеску (д.1951) – Румынийа сийаси вя дювлят  

хадими. 2004–2014-ъц иллярдя Румынийа Республикасынын Пре-

зиденти олмушдур. – 22–30. 

 

25. Авропа Иттифагы – 1992-ъи илдя 12 юлкяни  (Белчика, Бю-

йцк Британийа, Алманийа, Йунаныстан, Данимарка, Ирланди-

йа, Испанийа, Италийа, Лцксембург, Нидерланд, Португалийа, 

Франса) бирляшдирян Авропа Бирлийи базасында 1993-ъц илдя 

Маастрихт мцгавилясиня ясасян йарадылмышдыр.  

Сонралар Авропа Иттифагына бир чох дювлятляр дя дахил ол-

мушдур. Мцгавиля ващид сийаси, игтисади мцщитин вя валйута-

нын йарадылмасыны, малын, капиталын вя адамларын  азад щяря-

кятиня бцтцн манеялярин арадан галдырылмасыны иряли сцрмцш-

дцр. Ващид Авропа вятяндашлыьы гябул едилмишдир. Авропа 

Мяркязи Банкында Авропа валйута интернети фяалиййят эюс-

тярир, 1999-ъу илдян ващид валйута–авро ишлянир, (Данимарка 

вя Бюйцк Британийа истисна олмагла) ващид пул-кредит сийасяти 

апарылыр. – 24,29. 

 

26. Бакы–Супса нефт кямяри – 1994-ъц илин сентйабрында  

Азярбайъан щюкумятинин хариъи нефт ширкятляри иля имзаладыьы 

«Ясрин мцгавиляси»нин щяйата кечирилмясинин мцщцм бир 

вясиляси Бакы–Супса нефт кямяридир. Кямярин узунлуьу 830 

км, эцндялик максимум ютцрмя эцъц 115 мин баррелдир. 

Супсада щяр биринин тутуму 250 мин баррел олан дюрд тер-

минал тикилмишдир.  

1999-ъу ил апрелин 17-дя Супсада илкин Хязяр нефтинин гярб 

истигамятиндя нягли цчцн Бакы–Сцпса ихраъ бору кямяринин 
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вя Супса йерцстц терминалынын тянтяняли рясми ачылыш мярасими 

олмушдур. – 27. 

 

27. Бакы–Новороссийск нефт кямяри – 1994-ъу илин сентйабрын-

да Азярбайъан Республикасы Щюкумятинин хариъи нефт 

ширкятляри иля имзаладыьы «Ясрин мцгавиляси»нин щяйата кечирил-

мясинин мцщцм бир щиссяси Бакы–Новороссийск нефт кямя-

ридир. Бу кямяр 1997-ъи илин нойабрында истифадяйя верилмишди. 

– 27. 

 

28. Дмитри Медведев (д.1965) – Русийа дювлят вя сийаси 

хадими, 2008–2012-ъи иллярдя Русийа Федерасийасынын Президенти 

олмушдур, 2012-ъи илин май айындан Русийанын  Баш назиридир. – 

29,191,202–203,204–208. 

 

29. Михеил  Николозович Саакашвили (д.1967) – щцгугшцнас, 

2003–2013-ъц иллярдя Эцръцстан Республикасынын Президенти, 

2000–2001-ъи иллярдя Эцръцстанда Ядлиййя назири олмушдур. 

Ващид Милли Щярякат Партийасынын сядри, «мяхмяри ингилаб»ын 

лидерляриндян бири олмушдур. Щазырда Украйнанын Одесса  

вилайятинин  губернаторудур. – 29. 

 

30. Франса, Ф р а н с а   Р е с п у б л и к а с ы – Гярби 

Авропада дювлят. Сащяси 674,6 мин км2, ящалиси 66,2 милйон 

няфярдир. Инзибати ъящятдян 101 департаментя бюлцнцр. Га-

нунвериъи  органы ики палатадан (Милли Мяълис вя Сенат) ибарят 

парламентдир. Иъра щакимиййяти президент вя Назирляр Шурасы-

на мяхсусдур. Пайтахты Парис шящяридир. – 29,198,252. 

 

31. Никола Саркози (д.1955) –Франса дювлят вя сийаси хадими. 

2007–2015-ъи иллярдя Франса Республикасынын Президенти олмуш-
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дур. 1993–95, 2002–2004 вя 2005–2007-ъи иллярдя Франса щюку-

мятиндя назир вязифясиндя чалышмышдыр. – 29. 

 

32. Набукко – Тцркмянистан вя Азярбайъан газынын 

Авропа Бирлийи юлкяляриня, ясасян Австрийа вя Алманийайа 

ютцрцлмяси цчцн 3300 км узунлуьунда маэистрал газ кя-

мяринин реаллашмайан лайищяси.  – 29. 

 

33. Молдова, М о л д о в а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-

Шярги Авропада дювлят. Сащяси 33,7 мин км2, ящалиси 3,5 

милйон няфярдир. Инзибати яразиси 40 района бюлцнцр. Дювлят 

башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы парламент-

дир. Пайтахты Кишинйов шящяридир. – 30. 

 

34. Зийа Мяммядов, З и й а   А р з у м а н   о ь л у  

(д.1952) – дямирйолчу-мцщяндис. 1996–2005-ъи иллярдя Азяр-

байъан Дювлят Дямирйол Идарясинин ряиси, 2005-ъи илдян  

Азярбайъан Республикасынын Няглиййат назиридир. – 33,54, 

163,306. 

 

35. Хызы району – Азярбайъан  Республикасында инзибати 

ярази. 1990-ъы илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1850 км2, ящалиси 

14,3 мин няфярдир. – 35–48. 

 

36.  Щейдяр Ялийев,  Щ е й д я р   Я л и р з а  о ь л у (1923–

2003) –  Мцстягил Азярбайъан дювлятинин мемары вя гуруъусу, 

халгымызын цмуммилли лидери, эюркямли дювлят хадими, Азярбай-

ъан Республикасынын Президенти (1993–2003), ики дяфя Сосиалист 

Ямяйи Гящряманы. 

1964-ъц илдя Азярбайъан ССР Назирляр Совети йанында Дюв-

лят Тящлцкясизлик Комитяси сядринин мцавини, 1967-ъи илдя ися 

сядри вязифясиня иряли чякилмишдир. 
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Азярбайъан Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин 

ийул (1969) пленумунда Щейдяр Ялийев МК-нын Бцро цзвц, 

Азярбайъан КП МК-нын Биринъи катиби сечилмишдир.  

Щ.Ялийевин республикайа рящбярлик етдийи илк  иллярдян ящатяли 

игтисади консепсийа щазырланмыш, йени истещсал сащяляри йарадыл-

мыш, Азярбайъанын игтисади потенсиалы эцълянмишдир. Щ.Ялийевин 

республикайа билаваситя рящбярлик етдийи дюврдя (1969–82-ъи илляр) 

идаряетмя механизминин вя методларынын тякмилляшдирилмяси, 

ямяк вя иътимаи-сийаси фяаллыьын артырылмасы, кянд тясяррцфатынын 

инкишафында йцксяк эюстяриъиляр ялдя едилмяси, азярбайъанчылыг 

мяфкурясинин, милли рущун, милли юзцнцдяркин йцксялиши, мцстягил 

дювлятчилик идейаларынын эцълянмяси вя реаллашмасы цчцн дяйярли 

ишляр эюрцлмцшдцр. 

Щ.Ялийев 1971-ъи илдя Совет Иттифагы Коммунист Партийасы 

Мяркязи Комитясинин  цзвц, 1976-ъы илин мартында Сов.ИКП МК 

Сийаси Бцросу цзвлцйцня намизяд, 1982-ъи илин нойабрында ися 

Сийаси Бцро цзвц сечилмиш вя ейни заманда, ССРИ Назирляр Со-

вети сядринин Биринъи  мцавини тяйин едилмишдир. 

Щ.Ялийев Москвада ишлядийи дюврдя дя щямишя Азярбайъаны 

дцшцнмцш, онун талейи иля йашамыш, доьма республиканын дцн-

йада таныдылмасы цчцн ялиндян эяляни етмишдир. 

Щ.Ялийев 1990-ъы илин 20 йанварында совет гошунларынын Ба-

кыда тюрятдийи ганлы фаъияни гятиййятля пислямиш вя Азярбай-

ъанын Москвадакы нцмайяндялийиндя кяскин бяйанатла 

чыхыш етмишдир. 

Щ.Ялийев 1990-ъы илин ийулунда Азярбайъана гайытмыш,  яв-

вялъя Бакыда, сонра ися Нахчыванда йашамышдыр. О, 1991–93-ъц 

иллярдя Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядри, 

Азярбайъан Республикасы Али Советинин сядр мцавини олмуш, 

Али Советин сессийаларында фяал иштирак етмиш, Азярбайъанда 

мювъуд иътимаи-сийаси  вязиййяти щямишя обйектив тящлил етмиш, 

мцщцм принсипиал фикирляр сюйлямиш, Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
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синин сябяблярини ашкара чыхармыш вя тягсиркарларын дягиг цнва-

ныны эюстярмишдир. 1993-ъц илин май–ийунунда дювлят бющраны-

нын, щакимиййятсизлийин, башыпозуглуьун кулминасийа нюг-

тясиня чатмасы иля юлкядя вятяндаш мцщарибяси вя мцс-

тягиллийин итирилмяси тящлцкяси йарандыгда Азярбайъан халгы 

Щ.Ялийевин щакимиййятя эятирилмяси тяляби иля айаьа галхды 

вя Азярбайъанын о заманкы дювлят рящбярлийи ону рясмян 

Бакыйа дявят етмяйя мяъбур олду. Щ.Ялийев ийунун 15-дя 

Азярбайъан Али Советинин сядри сечилди, ийулун 24-дя Милли 

Мяълисин гярары иля Азярбайъан Республикасы Президентинин 

сялащиййятлярини щяйата кечирмяйя башлады.  

1993-ъц ил октйабрын 3-дя цмумхалг сясвермяси нятиъясин-

дя Щ.Ялийев Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилди. 

Щ.Ялийевин Азярбайъан рящбярлийиня гайыдышы иля юлкянин иъти-

маи-сийаси, сосиал, игтисади, елми-мядяни щяйатында бюйцк дюнцш 

олду, бейнялхалг норма вя принсипляря уйьун мцстягил дюв-

лят гуруъулуьу просеси башланды. Дювлятимизин хариъи сийа-

сяти, еляъя дя дцнйанын апарыъы дювлятляри вя бейнялхалг тяш-

килатлары иля ялагяляри милли мараглара ясасланан хятля инки-

шаф етмяйя башлады. Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щяллин-

дя илк мярщяля кими, ъябщя хяттиндя атяшкяс елан едилмясиня 

наил олунду. Щ. Ялийевин фяал дипломатийасы нятиъясиндя 

АТЯТ-ин Лиссабон саммитиндя (1996) бу бейнялхалг тяш-

килатын 54 цзвцндян 53-ц (Ермянистандан башга) Даьлыг 

Гарабаь проблеминин щяллиндя Азярбайъанын мянафейиня 

уйьун  принсипляри ачыг шякилдя мцдафия етди. 

1994-ъц илин сентйабрында Бакыда дцнйанын апарыъы нефт  шир-

кятляри иля «Ясрин мцгавиляси» ады алмыш мцщцм  мцгавиляляр  

баьланды. 

 1999-ъу илин апрелиндя ЭУЮАМ бирлийинин эениш бир мякан-

да йаранмасында Щ.Ялийевин юнямли хидмяти олмушдур. 
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Щ.Ялийевин «Инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси 

щаггында» фярманы Азярбайъанын дцнйайа вя Авропайа 

интеграсийасы просесинин сцрятляндирилмясиня эениш имканлар йа-

ратды. Мящз бунун нятиъясиндя Азярбайъан 1996-ъы илин ийунун-

дан Авропа Шурасына  «Хцсуси гонаг» статусу алмыш, 2001-ъи ил 

йанварын 25-дя ися онун тамщцгуглу цзвц олмушдур. 

Щ.Ялийев 1998-ъи ил октйабрын 11-дя халгын  йцксяк сийаси 

фяаллыьы шяраитиндя кечирилян сечкилярдя йекдилликля йенидян прези-

дент сечилди. 

Щ.Ялийев бир сыра бейнялхалг мцкафатлара, о ъцмлядян 

Бейнялхалг Ататцрк  Сцлщ Мцкафатына, мцхтялиф юлкя уни-

верситетляринин Фяхри доктору адына вя диэяр йцксяк нцфузлу 

фяхри адлара лайиг эюрцлмцшдцр.  – 36,42,43,60,68,71,90, 

96,124, 131,132,146, 162,172,176,177,179,182,183,192, 193, 

198,232,244,255. 

 

37. Дцнйа Банкы – БМТ-нин щюкумятлярарасы ихтисаслаш-

дырылмыш идаряси. 1944-ъц илдя АБШ-да Бреттон-Вудс Кон-

франсында тясис олунмушдур. Идаря щейяти Вашингтондадыр. 

Мягсяди инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисади вя сосиал 

дирчялишиня кюмяк етмякдир. Сящмдар ъямиййяти формасын-

дадыр вя иштиракчылары йалныз Бейнялхалг Валйута Фондунун 

цзвляридир. Банка 130-дан артыг дювлят дахилдир. 1992-ъи ил-

дян Азярбайъан Республикасы Дцнйа Банкынын цзвцдцр. – 

39,195,256,278. 

 

38. Щейдяр Ялийев Фонду – гейри-щюкумят, гейри-ком-

мерсийа тяшкилаты. Рясми ачылышы 10 май 2004-ъц илдя олмуш-

дур. Щейдяр Ялийев Фондунун президенти ЙУНЕСКО вя 

ИСЕСКО-нун Хошмярамлы сяфири, Милли Мяълисин депутаты, 

Азярбайъанын биринъи ханымы Мещрибан Ялийевадыр. 
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Фондун йарадылмасында мягсяд цмуммилли лидер Щейдяр 

Ялийевин хатирясиня ещтирамы ифадя етмяк, Щейдяр Ялийев си-

йаси мяфкурясинин щямишяйашар сяъиййясини якс етдирмяк, 

Щейдяр Ялийевин йаратдыьы милли дювлятчилик идейаларыны йени 

нясилляря даима ашыламаг олмушдур. 

Фондун президенти онун сялащиййятли гануни нцмайяндя-

сидир. Фондун ишиня билаваситя рящбярлик иърачы директора аид-

дир. Фондун няздиндя Експерт Шурасы вя диэяр гурумлар фяа-

лиййят эюстярир. – 40,73,122,123,131,134,179,181,198,232,272. 

 

39. Мещрибан Ялийева, М е щ р и б а н  А р и ф  г ы з ы 

(д.1964) – иътимаи вя сийаси хадим, фялсяфя доктору, пре-

зидент Илщам Ялийевин щяйат йолдашы. 1988-ъи илдя М.Сече-

нов адына 1-ъи Москва Дювлят Тибб Институтуну битирмишдир. 

1988–93-ъц иллярдя Краснов адына Москва Елми-Тядгигат 

Эюз Хястяликляри Институтунда ишлямишдир. 1995-ъи илдя Мещри-

бан Ялийева «Азярбайъан Мядяниййятинин Достлары» хейриййя 

фонду йаратмышдыр. Фяалиййятя башладыьы илк эцндян фонд  милли 

мядяниййятимизин инкишафы, тяблиьи, танынмасы цчцн хейли ишляр 

эюрмцшдцр. 1996-ъы илдя фонд Азярбайъан мядяниййятини хариъи 

юлкялярдя эениш тяблиь етмяк цчцн цч дилдя – Азярбайъан, рус 

вя инэилис дилляриндя чыхан «Азярбайъан – Ирс» журналыны тясис ет-

мишдир. 2004-ъц илдян Мещрибан Ялийева Азярбайъан халгынын 

цмуммилли лидеринин зянэин ирсинин юйрянилмяси вя щямчинин 

Щейдяр Ялийевин милли дювлятчилик идейаларыны йени нясилляря 

ашыламаг мягсядиля йаранмыш Щейдяр Ялийев Фондуна баш-

чылыг  едир. 

Мещрибан Ялийеванын тяшяббцсц иля Щейдяр Ялийев Фонду 

республиканын бир чох шящяр, район вя кяндляриндя йени мяк-

тяб биналары тикдирмиш вя тямир етдирмишдир. Онун кечирдийи 

хейриййя аксийалары  шякяр, талассемийа  вя анемийа хястяликля-
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риндян язиййят чякян Азярбайъан ушагларына  йардым мягся-

диля тяшкил олунур.  

Азярбайъанын шифащи халг йарадыъылыьы вя мусиги ирсинин 

горунуб сахланылмасы вя инкишаф етдирилмяси сащясиндяки 

йорулмаз ишляриня эюря Мещрибан Ялийева ЙУНЕСКО вя 

ИСЕСКО-нун Хошмярамлы сяфири сечилмишдир. 

Мещрибан Ялийева Йени Азярбайъан Партийасы Сийаси Шура-

сынын цзвц, 2005-ъи илдян Милли Мяълисин депутатыдыр. Юлкямиздя 

тящсил системинин инкишафына, милли-мядяни ирсимизин горунуб 

сахланылмасына вя дцнйада тяблиэиня, хариъи юлкялярдя халгымы-

зын мцсбят имиъинин мющкямлянмясиня, эенишмигйаслы хейрий-

йячилик ишляриня хцсуси диггят йетирир. – 40,59,60,68,71,73,131, 

192,198,225,231,232,245,247,248,251,270,272,283,291,298. 

 

40. Хачмаз – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк  яразиси 

Губа вя Гусар районларына верилмиш, 1965-ъи илдя йенидян мцс-

тягил  район олмушдур. Сащяси 1046 км2, ящалиси 162,1 мин 

няфярдир. – 43,89. 

 

41. Ъяфяр Ъаббарлы, Ъ я ф я р   Г а ф а р   о ь л у (1899–

1934) – бюйцк Азярбайъан йазычысы, драматург. Ъаббарлы 

йарадыъылыьы Азярбайъан ядябиййатынын инкишафына бюйцк тясир 

эюстярмиш, истедадлы драматурглар няслинин йетишмясиндя 

мцщцм рол ойнамышдыр. Ъ.Ъаббарлынын зянэин ирси Азярбай-

ъан ядябиййаты тарихиндя лайигли йер тутур. – 44. 

 

42. Хызыр– тцрк, ислам вя Йахын Шярг инанъларында ады 

чякилян пейьямбяр. Чятин анларда инсанларын кюмяйиня эялян, 

фювгяладя хцсусиййятляри олан пейьямбярдир. Гурани - Кярим-

дя бирбаша ады чякилмир. Шумер мяншяли бир инсан олдуьу 
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иддиа едилир. Онун щавада вя су цстцндя эяздийини эцман 

едянляр дя вар. Бязян она Хызыр ата да дейирляр. – 44. 

 

43. Щцсейнгулу  Баьыров,  Щ ц с е й н г у л у  С е й и д  о ь- 

л у (д.1955) – игтисадчы. 2000–2001-ъи иллярдя  Азярбайъан 

Республикасы Тиъарят назири, 2001-ъи илин май айындан Азяр-

байъан Республикасы Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр назиридир. 

Щ.Баьыров бир сыра бейнялхалг академийаларын вя ассосиаси-

йаларын щягиги цзвцдцр. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» 

ордени иля тялтиф едилмишдир.  – 45,91,163. 

 

44. Мцстягил  Дювлятляр Бирлийи (МДБ)  –  1991-ъи ил декабрын 

8-дя Белорусийа, Русийа вя Украйна дювлят башчыларынын им-

заладыглары сазиш ясасында ССРИ даьылдыгдан сонра йени 

дювлятлярарасы бирлик кими йарадылмышдыр. Азярбайъан 1993-ъц 

илин сентйабрында МДБ-йя дахил олмушдур. Тяркибиня кеч-

миш ССРИ-нин 12 мцттяфиг республикасы – Азярбайъан, Бела-

рус, Ермянистан, Эцръцстан, Газахыстан, Гырьызыстан, Мол-

дова, Юзбякистан, Русийа, Таъикистан, Тцркмянистан, Ук-

райна дахилдир. МДБ-нин 1993-ъц илдя гябул едилмиш низам-

намясиндя ашаьыдакы бирэя фяалиййят сащяляри нязярдя туту-

лур: инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси; хариъи 

сийаси фяалиййятин ялагяляндирилмяси; цмуми игтисади мяканын 

формалашдырылмасында, няглиййат системинин вя рабитянин ин-

кишафында ямякдашлыг; ящалинин саьламлыьынын вя ятраф мцщи-

тин мцщафизяси; сосиал вя мцщаъирят мясяляляри, мцтяшяккил 

ъинайяткарлыгла мцбаризя; мцдафия сийасятиндя вя  сярщяд-

лярин горунмасында ямякдашлыг. 

МДБ-нин органлары ашаьыдакылардыр: Дювлят башчылары Шурасы; 

Щюкумят башчылары Шурасы; Хариъи Ишляр назирляри Шурасы; Дювлят-

лярарасы игтисади Шура; Мяркязи Санкт-Петербург шящяриндя олан 

Парламентлярарасы Ассамблейа вя с. МДБ-нин даими фяалиййят 
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эюстярян органы Минск шящяриндя йерляшян Ялагяляндирмя Мяс-

лящят Комитясидир. – 45,60,62,64,102,210. 

 

45. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы 

(БМТТШ) – БМТ-нин даими фяалиййят эюстярян мцщцм орга-

ны. БМТ-нин Низамнамясиня эюря, бейнялхалг сцлщцн вя тящ-

лцкясизлийин горунмасында ясас мясулиййят дашыйыр. 15 цзвц 

вар: 5  даими (Чин, Франса, Русийа, Бюйцк Британийа, АБШ), 

10 цзвц ися 2 ил мцддятиня сечилир. Шуранын щяр бир цзвц бир 

сяся маликдир. Проседура мясяляляриня даир гярарлар Шуранын 

9 цзвц сяс вердикдя гябул олунмуш сайылыр. – 47,76,154,262. 

 

46. Иран, И р а н   И с л а м   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-

Гярби Асийада дювлят. Сащяси 1,65 милйон км2, ящалиси 78,4 

милйон няфярдир. Пайтахты Тещран шящяридир. Инзибати ъящят-

дян 24 остана бюлцнцр.  Али ганунвериъи органы 4 ил мцд-

дятиня сечилян Халг Шурасы Мяълисидир. Щюкумяти Баш назир 

тяшкил, президент ися тясдиг едир. – 49,93,101,119,190. 

 

47. Мащмуд Ящмядинежад (д.1956) – 2005–2013-ъц иллярдя 

Иран Ислам Республикасынын президенти олмушдур. – 49,119, 

190. 

 

48. Гырьызыстан, Г ы р ь ы з ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы –  

Орта Асийанын шимал-шяргиндя дювлят. Сащяси 200,0 мин км2, 

ящалиси 6,0 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 7 вилайятя, 40 ра-

йона бюлцнцр. Дювлят башчысы президент,  ганунвериъи органы 

парламентдир. Пайтахты Бишкекдир. – 50. 

 

49. Курманбек Бакийев (д.1949) – Гырьызыстан сийаси вя 

дювлят хадими, «Гырьызыстан халг щярякаты» блокунун лидери, 
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2005–2010-ъу иллярдя Гырьызыстан Республикасынын Президенти 

олмушдур. Щазырда Беларусда сийаси мцщаъирдир. – 50. 

 

50. Америка Бирляшмиш Штатлары (АБШ) – Шимали Америкада 

дювлят. Шималдан Канада, ъянубдан Мексика, шяргдян Атлан-

тик океаны вя гярбдян Сакит океанла ящатя олунур. Сащяси 9,5 

милйон км2, ящалиси 325,6 милйон няфяря йахындыр. Инзибати 

ъящятдян 50 штат və Kolumbiya federal пайтахт dairəsinə бю-

лцнцр. Али ганунвериъилик органы икипалаталы (Нцмайяндяляр 

Палатасы вя Сенат) АБШ Конгресидир. Дювлят башчысы президентдир. 

Пайтахты Вашингтон шящяридир. – 51,110–113,150,188,233,245,252. 

 

51. Шамахы – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1610 км2, ящалиси 98,3 мин 

няфярдир.  

Шамахы Азярбайъанын гядим шящярляриндяндир. Шамахы 

щаггында  антик дювр, яряб, фарс, тцрк, щямчинин рус вя орта 

яср Авропа мцяллифляри мялумат вермишляр. Шамахынын ады илк 

дяфя йунан ъоьрафийашцнасы Птолемейин (ЫЫ яср) «Ъоьрафи 

тялимнамя» ясяриндя «Шамахейа» вя йа «Кемахейа» кими 

чякилир. Шамахынын салындыьы тарих дягиг мялум дейил. – 54. 

 

52.  Алманийа,   А л м а н и й а    Ф е д е р а т и в   Р е с - 

п у б л и к а с ы – Мяркязи Авропада дювлят. Сащяси 357 мин 

км2, ящалиси 81,9 милйон няфярдир. АФР тяркибиндя 16 яра-

зиси олан федерасийадыр. Дювлят башчысы президент, щюкумят 

башчысы ися федерал канслердир. Али ганунвериъи щакимиййят 

органы парламентдян – Бундестаг вя Бундесратдан ибарят-

дир. Пайтахты Берлин шящяридир.  – 54,215,216,225,245. 

 

53. Олимпийа ойунлары – Гядим Йунаныстанда Олимпиада  

е.я.776-ъы илдян Зевсин шяряфиня (яняняйя эюря 4 илдян бир) 
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кечирилян Цмумйунан байрамы вя йарышлары. Олимпийа ойун-

ларынын кечирилдийи мцддятдя бцтцн йунанлар цчцн «Мц-

гяддяс сцлщ»  мяъбури иди. 

Мцасир дюврдя ян бюйцк бейнялхалг комплекс идман 

йарышлары. П.де Кубертенин тяшяббцсц иля 1896-ъы илдян кечири-

лир. Олимпийа ойунлары програмына Бейнялхалг Олимпийа Ко-

митясинин тясдиг етдийи идман нювляри дахил едиля биляр. – 

56,78–83,127. 

 

54. Сумгайыт – Азярбайъанда шящяр. Бакыдан 35 км ши-

мал-гярбдя, Хязяр дянизинин гярб сащилиндя йерляшир. Сащяси 

83 км2, ящалиси 329,3 мин няфярдир. Яввялляр кичик йашайыш 

мянтягяси олан Сумгайыт 1938-ъи илдя Бакы нефт сянайесини 

електрик енержиси иля тямин едяъяк Истилик Електрик Стансийасы-

нын тикинтиси иля шящяр типли гясябяйя чеврилди вя эет-эедя Бакы-

дан сонра  юлкямизин икинъи сянайе шящяри олду. Сянайесиндя  

кимйа вя металлурэийа сащяляри ясас йет тутур. –59–70. 

 

55. Пекин – Чинин пайтахты (1949-ъу илдян). Юлкянин сийа-

си, игтисади, елм вя мядяниййят мяркязи. Ящалисинин сайына 

эюря юлкянин икинъи (Шанхайдан сонра) шящяри, Бюйцк Чин 

дцзянлийиндя, Йундинхе чайы щювзясиндядир. Сащяси 16,8 мин 

км2, ящалиси 21, 7 милйон няфярдир. 

Пекин щаггында илк мялумат е.я. икинъи миниллийя аид еди-

лир. Пекин Чинин ян ири сянайе мяркязляриндяндир. – 61,64, 

65,67,78–83,126,303–305.  

 

56. Афина – Йунаныстанын пайтахты, сащяси 412 км2, ящалиси 

3,1 милйон няфярдир. Афина Йунаныстанын ян гядим шящяр-

ляриндяндир, салындыьы тарих дягиг мялум дейил. Гядим Йуна-

ныстанда Афина мцщцм игтисади,  сийаси вя мядяни мяркяз, 

шящяр-дювлят иди. Е.я. 146-ъы илдян Романын табелийиндя, ЫВ 
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ясрдян 1204-ъц илядяк Бизанс империйасынын тяркибиндя ол-

мушдур. 1204–1458-ъи иллярдя Афина щерсоглуьунун пайтахты 

иди. 1458-ъи илдя Афинаны тцркляр тутмушду.  1833-ъц илдян 

Афина Йунаныстанын пайтахтыдыр. 

Афина Йунаныстанын сийаси, игтисади вя мядяни мяркязидир. 

Афинада гядим йунан мемарлыьынын абидяляри горунуб сах-

ланылыр. – 63,65,126. 

 

57. Сидней – Австралийада шящяр. Йени  Ъянуби Уелс штаты-

нын инзибати мяркязи. Ясасы 1788-ъи илдя  гойулмушдур. – 

64,126. 

 

58. Чернобыл щадисяляри – 1986-ъы илин апрел айында Чернобыл 

АЕС-нин 4-ъц енержи блокунда аварийа баш верди. Бунун няти-

ъясиндя Украйна яразисинин хейли щиссяси, щямчинин Белору-

сийа вя Русийа Федерасийасынын Брйанск вя Калуга яйалятляри 

дя радиоактив чирклянмяйя мяруз галды вя нятиъядя АЕС-ин 

30 км-лик радиусда йашайан ящалиси бу зонадан кючцрцлдц. 

1986-ъы илин нойабрында 4-ъц блок ляьв едилди. – 74. 

 

59. Васили Ялийев, В а с и л и   Я щ м я д   о ь л у (1959–

1993) – Азярбайъанын Милли Гящряманы, Гарабаь мцщарибяси 

шящиди. – 74. 

 

60. АТЯТ-ин Парламент Ассамблейасы – 317 парламен-

тариси олан бейнялхалг парламент групу. 1990-ъы илдя Парисдя 

йарадылмышдыр. Ассамблейа илдя бир нечя дяфя Милли парламент 

депутатларыны топлайараг АТЯТ-ля баьлы мясяляляри мцзакиря 

едир. Щяр ил Ассамблейа сяс чохлуьу иля сядр сечир, сядр ясас 

йыьынъагларда иштирак едир вя йыьынъаглара сядрлик едир. Мянзил-

гярарэащы Копенщаэендядир. Ассамблейанын даими ямяк-

дашлары 14  няфярдир. – 84. 
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61.  Македонийа,  М а к е д о н и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 

Ъянуби Авропада дювлят. Сащяси 25,3 мин км2, ящалиси 2 мил-

йон няфярдир. Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи органы 

бирпалаталы Мяълисдир. –  85. 

 

62. Бранко Чрвенковски (д.1962) – 2004–2009-ъу иллярдя 

Македонийа Республикасынын Президенти олмушдур. – 85. 

  

63. Корейа Халг Демократик Республикасы – Шярги Асийа-

да, Корейа йарымадасында дювлят. 1948-ъи илдя йарадыл-

мышдыр. Сащяси 120,5 мин км2, ящалиси 24,7 милйон няфярдир. 

Инзибати яразиси 9 яйалятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, 

али ганунвериъи органы Али Халг Мяълисидир. Пайтахты Пхен-

йандыр. – 86. 

 

64. Ким Чен Ир (1941 вя йа 1942–2012) – 1994–2011-ъи 

иллярдя Корейа Халг Демократик Республикасынын башчысы, 

Корейа Ямяк Партийасынын Баш катиби, Корейа Халг Орду-

сунун Баш команданы, КХДР-ин Дювлят Мцдафия Коми-

тясинин сядри олмушдур, «Дащи рящбяр» Ким Ир Сенин оьлу. – 86. 

 

65. Бразилийа,  Б р а з и л и й а Ф е д е р а т и в   Р е с п у б л и- 

к а с ы – Ъянуби Америкада дювлят. Сащяси 8,5 милйон км2, 

ящалиси 205,8 милйон няфярдир. Бразилийа федерасийасы 26 штата 

вя 1 федерал даиряйя бюлцнцр. Дювлятин вя щюкумятин башчысы 

президент, ганунвериъи органы икипалаталы Милли конгресдир. 

Пайтахты Бразилийадыр. – 87. 

 

66. Луис  Инасиу  Лула  Силва (д.1945) – 2003–2011-ъи  илляр-

дя Бразилийа Федератив Республикасынын Президенти олмушдур. 

– 87. 
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67. Таъикистан, Т а ъ и к и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – 

Орта Асийанын ъянуб-шяргиндя дювлят. Сащяси 142 мин км2, 

ящалиси 8,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси Бядахшян Мух-

тар Вилайятиня, 2 вилайятя вя 45 района бюлцнцр. Дювлят баш-

чысы президент, ганунвериъи органы Мяълисдир. Пайтахты Дц-

шянбя шящяридир. – 88. 

 

68. Емомяли Рящмон, Е м о м я л и   Ш я р и ф   о ь л у 

(д.1952)  –  Таъикистанын  сийаси  вя  дювлят   хадими.   1992-

ъи илдя Таъикистан Али Советинин сядри олмушдур. 1994-ъц 

илин нойабрындан Таъикистан Республикасынын Президенти-

дир.  – 88. 

 

69. Нахчыван – Азярбайъан Республикасында шящяр. Нахчы-

ван Мухтар Республикасынын пайтахты. Сащяси  191,8 мин  км2, 

ящалиси 82,5 мин няфярдян чохдур. Нахчыван Азярбайъанын ян 

гядим шящярляриндяндир. Мцасир Нахчыван гядим, антик вя орта 

яср шящяр йеринин харабалыглары цзяриндя йерляшмишдир. 

Нахчыван  е.я. ЫХ–ВЫ ясрлярдя гядим Манна вя Мидийанын, 

ерамызын яввялляриндя  Албанийанын, ЫВ ясрдян  Сасанилярин тяр-

кибиндя олмушдур. 654-ъц илдя ися Нахчываны ярябляр ишьал едир-

ляр. Нахчыван Азярбайъан Атабяйляр дювлятинин (1136–1225) 

пайтахтларындан бири  олмушдур. 1828-ъи ил Тцркмянчай мцгави-

лясиня гядяр Нахчыван мцхтялиф дювлятлярин нцфуз даирясиндя 

олуб. Мящз бу илдян Нахчыван Русийа империйасына бирляшдирил-

ди вя гяза мяркязиня чеврилди. Нахчыван шящяри 1924-ъц ил фев-

ралын 9-да Нахчыван МССР тяшкил едиляндян мухтар республи-

канын пайтахтыдыр. – 89,90,253. 

 

70. Лянкяран – Азярбайъан Республикасында инзибати ра-

йон. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1539 км2, ящалиси 

221 мин няфярдир. – 89,96,134. 
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71. Губа – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 2575 км2, ящалиси    

161,4 мин няфярдир. – 89. 

 

72. Эянъя – Азярбайъан Республикасында шящяр. Сащяси 

298 км2, ящалиси 330 мин няфярдир. Эянъя Азярбайъанын гя-

дим шящярляриндяндир, салындыьы тарих дягиг мялум дейил. Бязи 

мцяллифляр Эянъянин Македонийалы Исэяндярин дюврцндя 

(е.я.336–323) салындыьыны гейд етмишляр. – 89,253. 

 

73. Газах – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 699 км2, ящалиси 93,7 

мин няфярдир. – 89,312–315. 

 

74. Абшерон району – Азярбайъан Республикасында инзи-

бати район. 1963-ъц илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1,36 мин 

км2, ящалиси 203 мин няфярдир. – 89,274. 

 

75. Азярбайъан Респбубликасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ; 

бейнялхалг ады СОКАР – Стате Оил Ъомпани оф Азербаижан) – 

Азярбайъан Республикасы яразисиндяки нефт сярвятляриндян 

истифадяни ващид сийасяти ясасында щяйата кечирян, нефт сянайеси-

нин идаряетмя структуруну тякмилляшдирян, йанаъаг енержи 

комплексинин инкишафыны тямин едян ширкят. АРДНШ  респуб-

ликанын бцтцн яразисиндя (о ъцмлядян гуру вя дяниздя) нефт вя 

газ йатагларынын ахтарышы, кяшфиййаты вя ишлянмяси, емалы вя нягли, 

щямчинин онлардан алынан мящсулларын дахили вя хариъи базар-

ларда сатышы иля мяшьул олур. АРДНШ  1992-ъи илдя «Азярнефт» 

Дювлят Консернинин вя «Азярнефткимйа» Истещсалат Бирлийинин 

базасында йарадылмышдыр. АРДНШ  Азярбайъан Республикасы-

нын тямсилчиси кими, дцнйанын танынмыш нефт ширкятляри иля ща-
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силатын пай бюлэцсц сазиши цзря 30-а гядяр нефт мцгавиляси им-

заламышдыр. 

АРДНШ  2008-ъи илдян мцщасибат щесабларынын бейнялхалг 

стандартларына кечмишдир. – 96,240,241,243,246. 

 

76. Загатала – Азярбайъан Республикасында инзибати ра-

йон. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Шимал-шяргдя Даьыстанла, 

ъянуб-гярбдя Эцръцстанла щямсярщяддир. Сащяси 1348 км2, 

ящалиси 125 мин няфярдир. – 96,246–265,296. 

 

77. Нахчыван Мухтар Республикасы – Азярбайъан Республи-

касынын тяркибиндя мухтар дювлят. 1920–23-ъц иллярдя Нахчыван 

Совет Сосиалист Республикасы, 1923–24-ъц иллярдя Нахчыван 

Мухтар Дийары, 1924–90-ъы иллярдя Нахчыван  Мухтар Совет 

Сосиалист Республикасы, 1990-ъы илдян Нахчыван Мухтар Респуб-

ликасы адланыр.  

Мухтар республика яразисинин сащяси 5,5 мин км2, ящалиси 

440 мин няфярдир. Щазырда 7 инзибати району (Бабяк, Ъулфа, 

Ордубад, Сядяряк, Шащбуз, Шярур, Кянэярли),  4 шящяри (Нах-

чыван, Ордубад, Ъулфа, Шярур), 9 гясябяси, 160 кянди вардыр. 

– 90. 

 

78. Огтай  Ширялийев, О г т а й   К а з ы м   о ь л у (д.1950) – 

тибб елмляри доктору, профессор. 2005-ъи илдян Азярбайъан 

Республикасынын Сящиййя назиридир. – 91. 

 

79. Йапонийа – Сакит океанын Шярги Асийа сащилляри йахын-

лыьындакы адаларда дювлят. Сащяси 378 мин км2,  ящалиси 127 

милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 47 префектурайа бюлцнцр. 

Йапонийа конститусийалы монархийадыр. Пайтахты Токио шящяри-

дир. – 92. 
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80. Исмят Абасов, И с м я т  Д у р с у н  о ь л у  (д.1954) – 

игтисадчы, игтисад елмляри намизяди. 2008–2013-ъц иллярдя Азяр-

байъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты назири олмушдур. 

2013-ъц илдян Баш назирин мцавинидир.  – 92. 

  

81. Чин Халг Республикасы (ЧХР) – Мяркязи вя Шярги 

Асийада дювлят. Сащяси 9,6 милйон км2, ящалиси 1,373 

милйард няфярдир. Инзибати ъящятдян 22 яйалятя (Тайвансиз), 

5 мухтар района вя мяркяз табелийиндя олан 3 шящяря 

(Пекин, Шанхай, Тйантсзин) бюлцнцр. Али дювлят щакимиййяти 

органы Цмумчин Халг Нцмайяндяляри Мяълисидир. Дювлят 

башчысы Чин Халг Республикасынын Сядридир. Пайтахты Пекин-

дир. –93,101,214. 

 

82. Ъащанэир Ясэяров, Ъ а щ а н э и р   Ъ я л а л   о ь л у 

(д.1950) – тяййарячи. 1991–93-ъц иллярдя Авиасийа Ишчиляри Щям-

карлар Иттифагы Республика Комитясинин сядри, 1996-ъы илдян 

«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин Баш дирек-

торудур. – 96,251. 

 

83. «Боинг» – Америка корпорасийасы. Дцнйанын ян бю-

йцк авиасийа, космос вя щярби техника истещсалчыларындан бири. 

Бу корпорасийанын тяркибиня бир сыра нящянэ корпорасийалар 

дахилдир. Корпорасийанын ясасы 1916-ъы илдя мцщяндис Ъоръ 

Конрод Вестервелт тяряфиндян гойулмушдур. Мянзил-гярар-

эащы Чикагодадыр (Иллинойс штаты, АБШ).  

Компанийа эенишщяъмли мцлки вя щярби авиасийа техника-

сынын, щямчинин ян бюйцк аеробусларын истещсалчысыдыр. Бун-

дан ялавя, «Боинг» щярб цчцн эениш масштаблы авиасийа-кос-

мос техникасы истещсал едир. Эенишщяъмли космос програм-

ларыны щяйата кечирир. Дцнйанын 67 юлкясиндя «Боинг» заводу 



 335 

вар. Дцнйанын 100 юлкясинин 5200 тядарцкчцсц иля ямяк-

дашлыг едир.  – 96,252. 

 

84. «Аирбус» (С.А.С.) – дцнйада ян бюйцк авиасийа кам-

панийасы. 60-ъы иллярдя Авропанын бир нечя авиа истещсалчы-

ларынын бирляшмяси нятиъясиндя йарадылмышдыр. «Аирбус» 

маркасы иля сярнишин вя йцкдашыма, щярби-няглиййат тяййа-

ряляри истещсал едир. Мянзил-гярарэащы Бланйак (Франса) 

шящяриндядир. 2001-ъи илдя Франса ганунвериъилийиня уйьун 

олараг С.А.С. Сящмдар Ъямиййяти иля бирляшдирилди. «Аирбус» 

ясасян Авропанын дюрд (Франса, Алманийа, Бюйцк Брита-

нийа, Испанийа) юлкясиндя ъямлянмиш вя 50 мин няфяр ишчиси 

вар. Аваданлыьын ахырынъы монтажы кампанийанын Тулуза 

(Франса) вя Щамбург (Алманийа) шящярляриндя щяйата ке-

чирилир. – 96,252. 

 

85. АзярТАъ , А з я р б а й ъ а н   Д ю в л я т   Т е л е г р а ф    

А э е н т л и й и  – Азярбайъанда дювлят информасийа органы. 

1919-ъу илдя йарадылмышдыр. 1921-ъи илдян Азярбайъан Телеграф 

Аэентлийи (АзярТА), 1972-ъи илдян  Азяринформ адланырды. 

1992-ъи илдян АзярТАъ кими фяалиййят эюстярир. АзярТаъ 

мцасир Азярбайъан щягигятлярини, юлкядя демократик, щц-

гуги, дцнйяви дювлят гуруъулуьуну, игтисадиййатын инки-

шафыны, сосиал-мядяни сащядя газанылмыш уьурлары, респуб-

ликанын бейнялхалг алямдя нцфузунун йцксялмясини якс 

етдирян информасийа вя фотоинформасийалары йайыр, дцнйада 

ъяряйан едян ян мцщцм щадисяляр барядя оператив мялумат 

верир. – 101,104,105. 

 

86. Корейа, К о р е й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги  

Асийада дювлят. Сащяси 100,2 мин км2, ящалиси 51,4 милйон 

няфярдир.  Инзибати  яразиси 9 яйалятя вя мяркязя  табели 6  вя 
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1 хцсуси статуслу шящяря бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, 

ганунвериъи органы бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты 

Сеулдур. – 101,217. 

 

87. Гусман Михаил Соломонович (д.1950) – журналист. ИТАР-

ТАСС информасийа аэентлийи Баш директорунун мцавини. Ру-

сийа Федерасийасы Дювлят мцкафаты лауреаты. – 104. 

 

88. Дювлят Нефт Фонду – 1999-ъу илдя йарадылмышдыр. Ясас 

фяалиййяти  нефт вя газ ещтийатларына даир сазишлярин щяйата 

кечирилмяси иля баьлы Азярбайъан Республикасынын ялдя етдийи 

эялирлярин топланмасыны, сямяряли идаря етмясини, эяляъяк 

нясилляр цчцн сахланмасыны тямин едян хцсуси мягсядли дювлят 

гурумудур.  – 108. 

 

89. Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйанын 

ян нцфузлу бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы Нйу-Йорк шящя-

риндядир. Ясас вязифяси бейнялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи гору-

маг вя мющкямлятмяк, дювлятляр арасында ямякдашлыьы инкишаф 

етдирмякдир. БМТ-нин Низамнамяси 1945-ъи ил ийулун 26-да 

Сан-Франсиско конфрансында 50 дювлятин нцмайяндяси тяряфин-

дян имзаланды вя 1945-ъи ил октйабрын 24-дя гцввяйя минди. Ща-

зырда БМТ-йя 198 дювлят дахилдир. 

 БМТ-нин ясас органлары Баш Мяълис, Тящлцкясизлик Шурасы, 

Игтисади вя Иътимаи Шура, Гяййумлуг Шурасы, Бейнялхалг Мящ-

кямя вя Катибликдир. 

Азярбайъан Республикасы 1992-ъи илдян БМТ-нин цзвц-

дцр. Дювлятимизин апардыьы уьурлу хариъи сийасят нятиъясиндя 

Азярбайъан 2011-ъи илин октйабр айында БМТ-нин Тящлц-

кясизлик Сурасына гейри-даими  цзв гябул олунмушдур. – 

108,157,220,278. 
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90. Чейни Ричард (Дик) (д.1941) – Американын  сийаси ха-

дими. 1989–1992-ъи иллярдя АБШ-ын Мцдафия назири олмушдур. 

1993-ъц илдян Америкада Сащибкарлыг Институтунун директору-

дур. «Щаллибуртон» корпорасийасынын президенти, Америка–

Азярбайъан Тиъарят Палатасынын фяхри цзвцдцр. 2001–2009-ъу 

иллярдя АБШ-ын витсе-президенти олмушдур. – 110–113. 
 

91. Мексика, М е к с и к а  Б и р л я ш м и ш   Ш т а т л а р ы –

Шимали Американын  ъянубунда дювлят. Сащяси 1973 мин 

км2, ящалиси 121 милйон няфярдир. Мексика федерасийадыр, ин-

зибати яразиси 31 штата вя федерал мяркязи яйалятя бюлцнцр. 

Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи органы 

икипалаталы Милли Конгресдир. (Депутатлар Палатасы вя  Се-

нат). Пайтахты Мехикодур. –114. 
 

92. Инохоса  Фелипе (д.1962) – Мексика сийаси хадими. 

2006–2012-ъи иллярдя Мексиканын президенти олмушдур. Пре-

зидент сечилдикдян сонра наркотик мафийайа гаршы гятиййятля 

мцбаризя апармышдыр. –114. 

 

93. Сяудиййя   Ярябистаны,  С я у д и й й я  Я р я б и с т а н ы  

К р а л л ы ь ы –  Ъянуб-Гярби Асийада дювлят. Сащяси 2,15 мил-

йон км2, ящалиси 31 милйон няфярдир. Пайтахты яр-Рийаддыр. 

Инзибати ъящятдян 4 яйалятя бюлцнцр. 

Сяудиййя Ярябистаны мцтляг теократик монархийадыр. 

Дювлят башчысы кралдыр. Юлкядя  бцтцн щакимиййят крала мях-

сусдур. Иъра органы Назирляр Шурасыдыр, Шураны крал тяйин едир 

вя она башчылыг едир. Щюкумятин няздиндя Мяшвярят Шурасы 

вар. Мцсялманларын ики мцгяддяс шящяри Мяккя вя Мядиня 

Сяудиййя Ярябистанындадыр. – 115,116. 

 

94. Абдуллащ ибн Ябдцлязиз, А л  С я у д (1924–2015) – 

2005–2015-ъи иллярдя Сяудиййя Ярябистаны ямири. 1962-ъи 
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илдян Сяудиййя Ярябистаны Милли Гвардийасынын командири 

олан биринъи ямир Абдуллащ ибн Сяудун оьлудур. 1982-ъи 

илдян Баш назирин мцавини, 1996-ъы илдян 2005-ъи иля гядяр 

Баш назир олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» 

ордени иля тялтиф едилмишдир. –115. 

 

95. Султан бин Ябдцлязиз Ал Сяуд (1931–2011) – Сяудий-

йя Ярябистаны шащзадяси, вялиящд. 1962-ъи илдян Сяудиййя 

Ярябистаны Краллыьынын Щярби вя Авиасийа назири, щямчинин 

1982-ъи илдян 2005-ъи иля гядяр Баш назирин 2-ъи мцавини, 

2005-ъи илдян биринъи Баш витсе-назир вя краллыьын Баш инс-

пектору олмушдур. – 116. 

 

96. Малта, М а л т а   Р е с п у б л и к а с ы –Ъянуби 

Авропада, Малта архипелагында дювлят. Сащяси 316 км2, 

ящалиси 430 мин няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганун-

вериъи органы Нцмайяндяляр Палатасыдыр. Пайтахты Валлетта 

шящяридир. – 117. 

 

97. Едвард Фенеч Адами (д.1934) – Малта сийасятчиси. 

1987–1996, 1998–2004-ъц иллярдя Малтанын Баш назири, 

2004–2009-ъу иллярдя Малтанын президенти олмушдур. – 117. 

 

98. Мали, М а л и   Р е с п у б л и к а с ы – Гярби Африкада 

дювлят. Сащяси 1240 мин км2, ящалиси 16 милйон няфярдир. 

Инзибати яразиси 8 вилайятя вя Бамако районуна бюлцнцр. 

Дювлят вя щюкумят башчысы президент, ганунвериъи органы 

бирпалаталы Милли Мяълисдир. Пайтахты Бамакодур. – 118. 

 

99. Туре Амаду (д.1948) – эенерал. 1991–92 вя 2012-ъи 

иллярдя Малинин президенти олмушдур  . – 118. 
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100. Мещди Сяфяри (д.1959) – 2001–2005-ъи иллярдя Иранын 

Асийа –Сакит океан реэиону вя МДБ цзря  Иран Хариъи Ишляр 

назиринин мцавини олмушдур. – 119. 

 

101. Маъарыстан,  М а ъ а р ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы –  

Мяркязи Авропада дювлят. Сащяси 93 мин км2, ящалиси 9,8 

милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи 

органы бирпалаталы  Дювлят Шурасыдыр. Пайтахты Будапештдир. –  

120. 

 

102. Ватикан – Авропада Папа дювляти. Монте-Ватикано 

тяпялийиндя, Италийанын пайтахты Рома шящяринин гярб щисся-

синдядир. Рома католик килсясинин сийаси, инзибати вя идеоложи 

мяркязидир. Ватикан теократик монархийадыр. Дювлят башчысы 

Рома Папасыдыр. –121. 

 

103. Клаудио  Гуъеротти  (д.1955)  –  католик  килсясинин 

архийепископу, дипломат. 2001–2011-ъи иллярдя Ватиканын 

Азярбайъанда Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. 

–121. 

 

104. Тарчизио Бертоне (д.1934) – Италийа кардиналы, Мц-

гяддяс тахт-таъын Дювлят катиби (2006–2013), Рома католик 

килсясинин камерленги (2007–2014). 2013-ъц илдя Рома Па-

пасы ХВЫ Бенедиктин тахт-таъдан ял чякмяси иля ялагядар 

Тарчизио Бертоне 2013-ъц илдя кардинал-камерленг олдуьу 

цчцн Ватикан дювлятинин башчысы вя Мцгяддяс тахт-таъын го-

руйуъусу елан едилди. – 121. 

 

105. ХВЫ Бенедикт (д.1927) – 2005–2013-ъц  иллярдя Рома 

Папасы олмушдур. –121. 
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106. Салйан  – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. Сащяси 1792 км2, ящалиси 125 мин 

няфярдир. – 122,131. 

 

107. Ъялилабад району (1967-ъи илядяк Астраханбазар райо-

ну) – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя 

тяшкил едилмишдир. Гярбдя Иранла щямсярщяддир. Сащяси 1441 

км2, ящалиси 209,3 мин няфярдир. – 132–143. 

 

108. Зярифя ханым,  З я р и ф я   Я з и з  г ы з ы (1923–1985) – 

эюркямли Азярбайъан офталмологу. Тибб елмляри доктору, 

профессор, Азярбайъан Милли ЕА-нын академики, Русийа 

Тибб ЕА-нын академики, Азярбайъан Республикасынын Ямяк-

дар елм хадими. Эюркямли сийаси вя дювлят хадими Язиз 

Ялийевин гызы, улу юндяр Щейдяр Ялийевин щяйат йолдашы, 

президент Илщам Ялийевин анасыдыр. Зярифя ханымын Азярбай-

ъанда офталмолоэийа елминин инкишафында мцстясна хид-

мятляри вар. О, вахтиля Азярбайъанда эениш йайылмыш трахо-

манын, дцнйа тяърцбясиндя биринъиляр сырасында пешя, хцсу-

силя кимйа вя електрон сянайеляриндя пешя фяалиййяти иля баьлы 

эюз хястяликляринин юйрянилмяси, профилактикасы вя мцали-

ъясиня, щабеля офталмолоэийанын мцасир проблемляриня даир 

бир чох санбаллы тядгигатларын мцяллифидир. Щямчинин йцксяк 

ихтисаслы сящиййя кадрлары щазырланмасына бюйцк ямяк сярф 

етмишдир. О, Üмумиттифаг Офталмологлар Ъямиййяти Ряйа-

сят Щейятинин, Совет Сцлщц Мцдафия Комитясинин, Азяр-

байъан Офталмолоэийа Ъямиййяти Идаря Щейятинин, «Вестник 

офталмолоэии» (Москва) журналы редаксийа щейятинин цзвц 

олмушдур. Йцксяк елми наилиййятляриня эюря ССРИ Тибб ЕА-

нын М.И.Авербах адына мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. – 

141,247,248. 
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109. Пакистан, П а к и с т а н   И с л а м   Р е с п у б л и к а с ы – 

Ъянуби Асийада дювлят. Сащяси 804 мин км2, ящалиси 199 мил-

йон няфярдир. Пайтахты Исламабад шящяридир. Инзибати ъящятдян 

4 яйалятя вя федерал пайтахт яразисиня бюлцнцр. Дювлят башчысы 

президент, ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. – 

144. 

 

110. Асиф Яли Зярдари (д.1955) – 2008–2013-ъц иллярдя Па-

кистан Республикасынын Президенти олмушдур. – 144. 

 

111. Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты – гярарэащы Тещранда-

дыр. 1992-ъи илдян Азярбайъан Республикасы бу бейнялхалг 

тяшкилатын цзвцдцр. – 145. 

 

112. Тцркмянистан,  Т ц р к м я н и с т а н    Р е с п у б л и -

к а с ы – Орта Асийанын ъянуб-гярбиндя дювлят. Сащяси 491,2 мин 

км2, ящалиси 5,2 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 5 вилайятя 

бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы Мяъ-

лисдир. Пайтахты Ашгабаддыр. –146–147. 

 

113. «Ясрин мцгавиляси» – 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя Бакы-

да «Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда «Азяри», «Чыраг» 

йатагларынын дяринликдя йерляшян щиссясинин бирэя ишлянилмяси вя  

щасил олунан нефтин пай шяклиндя бюлцшдцрцлмяси» щаггында 

дцнйанын 11 ян ири нефт ширкяти иля баьланмыш мцгавиля. –146. 

 

114. Гурбангулu Бердымящяммядов (д.1957) – Тцркмя-

нистан дювлят хадими. 2007-ъи илдян Тцркмянистан Респуб-

ликасынын Президентидир. – 147. 

 

115. Абдуллащ Эцл (д.1950) – Тцркийя дювлят вя сийаси ха-

дими, игтисад елмляри доктору, профессор. 1991-ъи илдя ТБММ-ин 
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цзвц сечилмишдир. Абдуллащ Эцл Ряъяб Ярдоьанла Ядалят вя 

Инкишаф Партийасынын  йарадыъыларындан биридир. 2007–2014-ъц 

иллярдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин Президенти олмушдур. Азяр-

байъан Республикасынын «Щейдяр Ялийев» ордени иля тялтиф едил-

мишдир. –148,152–157. 

 

116. Йунаныстан, Й у н а н ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – 

Ъянуби Авропада дювлят. Сащяси 132 мин км2, ящалиси 10,8 мил-

йон няфярдир. Инзибати яразиси 13 вилайятя бюлцнцр. Дювлят баш-

чысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы парламентдир. 

Пайтахты Афинадыр. – 149. 

 

117. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын  Баш Мяълиси – БМТ-нин 

ясас органларындан бири. БМТ цзвц олан бцтцн дювлятлярдян 

ибарятдир. БМТ цзвляриня вя йа БМТ Тящлцкясизлик Шура-

сына щяр ъцр мясяляляря вя ишляря тювсийяляр вермяк сялащий-

йяти вар. 

Баш Мяълисин гярарлары  тювсийя характери дашыйыр, йяни щцгуги 

ъящятдян цзв-дювлятляр цчцн мяъбури дейил. Мяълисин щяр ил нюв-

бяти сессийасы олур. Баш Мяълисин няздиндя онун функсийаларыны 

щяйата кечирмяк цчцн 7 ясас  комитя вар. – 154, 220,262. 

 

118. Фазил Мяммядов, Ф а з и л   Я с я д   о ь л у (д.1964) – 

игтисадчы. 2000-ъи илдян Азярбайъан Республикасынын Верэиляр 

назиридир. – 164. 

 

119.  Елмар  Мяммядйаров,   Е л м а р   М я щ я р р я м   

о ь l u (д.1960) – тарих  елмляри  намизяди, дипломат. 1995–

98-ъи иллярдя Азярбайъан Хариъи Ишляр Назирлийиндя Бейнялхалг 

Тяшкилатлар Идарясинин башчысы, 1998–2003-ъц иллярдя АБШ-да 

Азярбайъан сяфирлийиндя мцшавир, 2003–2004-ъц иллярдя Италийа-
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да Азярбайъан Республикасынын сяфири, 2004-ъц илдян ися Азяр-

байъан Республикасынын Хариъи Ишляр назиридир. – 164. 

 

120. Йагуб Еййубов, Й а г у б   А б д у л л а   о ь л у 

(д.1945) – иншаат мцщяндиси, техника елмляри доктору, про-

фессор. 1999–2003-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасы Назир-

ляр Кабинетиндя Баш назирин мцавини, 2003-ъц илдян Азяр-

байъан Республикасы Баш назиринин биринъи мцавинидир. –164. 

 

121.  Ялишир Няваи, Н и з а м я д д и н   М и р   Я л и ш и р 

(1441–1501) – юзбяк шаири вя мцтяфяккири, дювлят хадими. 

Юзбяк дилиндя «Хямся» йарадараг Низами ядяби мяктябинин 

ян эюркямли давамчыларындан бири кими Йахын Шяргдя шющрят 

газанмышдыр. – 169,172,173,180––185,186. 

 

122.  Мирзя Улугбяй, У л у г б я й   М я щ я м м я д  Т а- 

р а ь а й (1394–1449) – юзбяк астроному, рийазиййатчысы, 

Ямир Теймурун нявяси. 1409-ъу илдя Сямяргянд щакими елан 

едилмиш, атасы Шащрухун юлцмцндян (1447) сонра Теймур-

чиляр сцлалясинин башчысы олмушдур. Щяля эянълийиндян елмля 

марагланмыш, енсиклопедик билийя малик олмушдур. Онун 

йаратдыьы Улугбяй рясядханасында тяртиб едилян улдуз ка-

талогу дцнйада ян йахшы каталог олмуш, Оксфордда (1665) 

няшр едилмишдир. – 169,173,182. 

 

123. Низами Эянъяви,  И л й а с  Й у с и ф  о ь л у (1141–1209) – 

дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири. Дцнйа ядябиййаты 

тарихиня мясняви формасында йаздыьы беш епик поемадан 

ибарят «Хямся» мцяллифи кими дахил олмушдур. Низами Эян-

ъявинин илкин Шярг Ренессансынын зирвяси олан йарадыъылыьында 

дюврцнцн ян щуманист, цмумбяшяри иътимаи-сийаси, сосиал вя 

мяняви-яхлаги идеаллары парлаг бядии яксини тапмышдыр. Низами 
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Эянъяви Йахын Шярг ядябиййатында мянзум роман жанрынын 

ясасыны гоймуш, йени ядяби мяктяб йаратмышдыр. Низами Эян-

ъяви щям дя дюврцнцн эюркямли мцтяфяккири олмушдур. Онун 

бцтцн ясярляриндя шяхсиййят азадлыьы, инсанын мяняви азадлыьы 

тяряннцм олунур. – 173,183,184. 

 

124. Магсуд Шейхзадя, М а г с у д   М я с и м   о ь л у 

(1908–1967) – Азярбайъан ясилли юзбяк йазычысы, алим вя педа-

гог. Юзбякистан Ямякдар инъясянят хадими. Юзбяк халгынын 

монгол истилачыларына гаршы мцбаризясиня щяср едилмиш «Ъяла-

ляддин» пйеси, Улугбяйя щяср едилмиш «Мирзя Улугбяй» фаъия-

си, Азярбайъан мювзусунда ясярляри вя Азярбайъан ядябий-

йатындан тяръцмяляри она Юзбякистанда шющрят газандырмыш-

дыр. – 173. 

 

125. Фярщад Хялилов, Ф я р щ а д   Г у р б а н   о ь л у 

(д.1946) – Халг ряссамы. 1987-ъи илдян Азярбайъан Ряссамлар 

Иттифагынын сядридир. Азярбайъан Республикасынын «Шющрят» 

ордени иля тялтиф едилмишдир. – 186. 

 

126. Фикрят Садыг, Ф и к р я т   А б б а с   о ь л у  (д.1930)  – 

шаир, публисист, ссенарист, Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц, 

Азярбайъанын Ямякдар мядяниййят ишчиси, Азярбайъан Дювлят 

мцкафаты лауреаты. – 187. 

 

127. Мянучещр Муттяки (д.1953) – 2005–2010-ъу иллярдя 

Иран Ислам Республикасынын Хариъи Ишляр назири олмушдур. – 

190. 

128. Бакы Дювлят Университети (БДУ) –  Бакы Университети, 

Бакы Дарцлфцнуну – мцсялман Шяргиндя илк Авропа типли  али 

мяктяб вя елми-тядгигат мцяссисяси. Азярбайъан Халг  Ъцм-

щуриййяти тяряфиндян тясис олунмушдур (1919). 1922–94-ъц 
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иллярдя Азярбайъан Дювлят Университети ады иля фяалиййят 

эюстярмиш, 1994-ъц илдя илкин ады гайтарылмышдыр. Университетин 

йарадылмасында Ф.Хойскинин, М.Я.Рясулзадянин, Н.Йусиф-

бяйлинин бюйцк хидмятляри олмушдур. Университетин илк ректору 

В.И.Разумовски иди. 

БДУ-нун 16 факцлтяси, 121 кафедрасы, 80 елми-тядгигат вя 

тядрис  лабораторийасы,  2 институту,  елми китабханасы,  6 музейи, 

4 елми-тядгигат мяркязи, няшриййаты вя мятбяяси вар. Универ-

ситетин яйани вя гийаби шюбяляриндя бакалавр пиллясиндя 55 ихти-

сас, маэистр пиллясиндя 153 ихтисас цзря 22500-я  йахын, о ъцм-

лядян 12 юлкядян 400-дян артыг тялябя тящсил алыр (2010/2011). 

Университетдя 1300-дян артыг профессор-мцяллим, о ъцмлядян 

АМЕА-нын 8 академики, 15 мцхбир цзвц, 250-йядяк елмляр 

доктору, профессор, 800-ядяк елмляр намизяди, досент фяалий-

йят эюстярир. – 192–197,234. 

 

129. Мисир Мярданов, М и с и р   Ъ у м а й ы л  о ь л у 

(д.1946) – физика-рийазиййат елмляри доктору, профессор.  

Мцхтялиф иллярдя Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи 

али тящсил вя елм идарясинин ряиси, Тящсил назиринин мцавини, 

БДУ-нун тядрис ишляри цзря проректору, ректору кими мцхтялиф 

вязифялярдя чалышмышдыр. 1998–2013-ъц иллярдя Азярбайъан Рес-

публикасынын Тящсил назири олмушдур. Щал-щазырда АМЕА-нын 

Рийазиййат Институтунун директорудур.  Азярбайъан Респуб-

ликасынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 192,198. 

 

130. Абел Мящяррямов, А б е л   М я м м я д я л и   о ь л у 

(д.1950) – кимйачы. Азярбайъан Милли Елмляр Академийа-

сынын академики. 2010–2015-ъи иллярдя Азярбайъан Респуб-

ликасы Милли Мяълисинин цзвц олмушдур. 1999-ъу илдян Бакы 

Дювлят Университетинин ректорудур. Азярбайъан Республика-

сынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 192. 
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131. Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы – юзял инвестисийа 

лайищяляриня кюмяк цчцн йарадылан бейнялхалг тяшкилат. Ясасы 

1956-ъы илдя гойулмушдур. – 195. 

 

132. Артур Расизадя, А р т у р  Т а щ и р  о ь л у (д.1935) – 

Азярбайъанын дювлят хадими. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты. 

1986–92-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Баш назиринин би-

ринъи мцавини вязифясиндя ишляйиб. 1996-ъы илдян Азярбайъан 

Республикасынын Баш назиридир. Азярбайъан Республикасынын 

«Истиглал» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 201. 

 

133. Рамиз Мещдийев,  Р а м и з  Я н в я р  о ь л у (д.1938) – 

Азярбайъанын эюркямли  сийаси вя дювлят хадими, фялсяфя елмляри 

доктору, профессор. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын 

щягиги цзвц. 1978–80-ъи иллярдя  Район Партийа Комитясинин 1-ъи 

катиби, 1980–81-ъи иллярдя Азярбайъан КП МК-да елм вя тящсил 

шюбясинин мцдири, 1981–83-ъц иллярдя Азярбайъан КП МК-да 

партийа-тяшкилат  иши шюбясинин  мцдири, 1983–88-ъи иллярдя Азяр-

байъан КП МК-да катиб, 1988–94-ъц иллярдя Азярбайъан  ЕА-нын  

Иътимаи-Сийаси Тядгигатлар вя Информасийа Институтунда шюбя 

мцдири, 1994-ъц илдя Азярбайъан Республикасы Президентинин 

Иъра Апаратынын шюбя мцдири, 1995-ъи илдян Азярбайъан Рес-

публикасы Президентинин Администрасийасынын рящбяридир. 1995–

2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депу-

таты олмушдур. Мцасир сийаси проблемляря, дювлят гуруъулуьуна 

аид бир чох китаб вя монографийаларын мцяллифидир. Азярбайъан 

Республикасынын «Истиглал», Русийа Федерасийасынын «Достлуг»  

орденляри иля тялтиф едилмишдир. Бейнялхалг Нйу-Йорк Академи-

йасынын вя Тцрк Дцнйасы Арашдырмалар Улусларарасы Елмляр 

Академийасынын  цзвцдцр.  – 201. 
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134.  Щаъыбала  Абуталыбов,   Щ а ъ ы б а л а   И б р а щ и м   

о ь л у (д.1944) – Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы. Фи-

зика-рийазиййат елмляри докторудур. – 201,224. 

 

135. АТЯТ-ин Минск групу – 1992-ъи ил мартын 24-дя йара-

дылмышдыр. 1997-ъи илдя Минск групунун тяркибиня ашаьыдакы 

дювлятляр дахил олмушдур: Азярбайъан, Ермянистан, Беларус, 

Алманийа, Италийа, Русийа, АБШ, Франса, Тцркийя, Данимарка 

вя Исвеч. 1994-ъц илин декабрындан Минск групуна ики сядр – 

Русийа вя Италийа рящбярлик едирди. 1996-ъы илин декабрындан 

онун цч – Русийа, АБШ вя франсалы щямсядрляри вар. Групун 

ясас вязифяси Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин сцлщ йолу 

иля арадан галдырылмасына вя Даьлыг Гарабаь проблеминин динъ 

васитялярля щялл едилмясиня билаваситя кюмяк етмякдир. – 207, 

233,235. 

 

136. Путин Владимир  (д.1952) – 2000–2008-ъи иллярдя Русийа 

Федерасийасынын Президенти олмушдур. 1975–97-ъи иллярдя бир сыра 

мясул вязифялярдя чалышмышдыр. 1998-ъи илдя Русийа Федерасийасы 

Президенти Администрасийасынын рящбяри, 1998–99-ъу иллярдя 

ФТХ-нын директору, 1999-ъу илин августундан Русийа щюку-

мятинин башчысы, 2008-ъи илин майында Русийа Федерасийасынын 

Баш назири тяйин едилмишдир. 2012-ъи илин март айында йенидян 

Русийа Федерасийасынын Президенти сечилмишдир. – 209–213. 

 

137.  Мяркязи Банк, М и л л и   Б а н к – Азярбайъан Рес-

публикасынын мяркязи банкыдыр. Онун ясас вязифяси гиймят-

лярин сабитлийинин тямин едилмяси, хариъи дюнярли валйуталара 

нисбятян милли валйутанын курсунун мющкямляндирилмяси, 

щямчинин юлкя банк  системинин  сабитлийинин   горунмасыдыр. 

АМБ валйута тянзимлянмяси вя нязарятини щяйата кечирир, 

хариъи дювлятлярля щесаблашма гайдаларыны мцяййян едир, ха-
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риъи валйута ещтийатларыны идаря едир. АМБ щямчинин Азярбай-

ъан Республикасынын тядиййя-щесаблама балансынын тяртибиня 

рящбярлик едир. – 210. 

 

138. Щу Сзинтао (д.1942) – Чин сийасятчиси вя дювлят 

хадими. 1992-ъи илдян ЧКП МК-да йцксяк вязифялярдя ча-

лышмышдыр. 2002-ъи илдя ЧКП МК-нын Баш катиби, 2003-ъц илдя 

ЧХР-нын сядри, 2004-ъц илдя ися ЧХР Щярби Шурасынын сядри 

олмушдур. 2007-ъи илдян Цмумчин Халг Нцмайяндяляри 

Мяълисинин сядридир. – 214. 

 

139. Рамазан байрамы – мцсялман аляминдя  оруълуг 

битяндян сонра кечирилян байрам. Гурани-Кярим оруъ тут-

маьы исламын ваъиб ямялляриндян бири щесаб етмиш вя инсан-

ларда йол верилмиш хаталарын оруъ тутмагла баьышланмасыны 

тясбит едир. Бу байрам бир дя она эюря язиздир ки, мящз Гу-

рани-Кярим мцгяддяс рамазан айында назил олмушдур. – 

218–222. 

 

140. Ислам Конфрансы Тяшкилаты (ИКТ) – 1969-ъу илдя йара-

дылмышдыр. Мцсялман юлкяляринин чохуну бирляшдирир. Низам-

намясиня эюря Ислам Конфрансы Тяшкилатынын фяалиййяти мцсял-

манларын щямряйлийинин мющкямлянмясиня, цзв-дювлятляр 

арасында ямякдашлыьа йюнялдилмишдир. Игамятэащы Ъиддядя-

дир (Сяудиййя Ярябистаны). Азярбайъан 1991-ъи илдян ИКТ-нын 

цзвцдцр. Щазырда Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатыдыр.  –219. 

 

141. Ираг, И р а г   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-Гярби Аси-

йада – Дяъля вя Фярат чайлары щювзясиндя нефт ихраъ едян юлкя. 

Сащяси 435 мин км2, ящалиси 36 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 

18 мцщафазайа və 102 qəzaya бюлцнцр. Дювлят башчысы прези-

дент, щюкумят башчысы ися Баш назирдир. Юлкя АБШ вя НАТО 
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юлкяляри иля мцщарибя вязиййятиндя олдуьу цчцн али ганунвериъи 

органы йохдур. Пайтахты Баьдаддыр. – 221. 

 

142. Щорст Кюлер (д.1943) – алман дювлят вя сийаси ха-

дими, игтисадчы-политолог. 2000–2004-ъц иллярдя Бейнялхалг 

Валйута Фондунун президенти, 2004–2010-ъу иллярдя  Алма-

нийанын президенти олмушдур. – 215. 

 

143.  Анэела Меркел (д.1954) – Алманийа сийасятчиси, 

Христиан-Демократ Иттифагы Партийасынын лидери, 2005-ъи илдян 

Алманийанын Федерал канслеридир. – 216. 

 

144. Ли Мян Бак (д.1941) – 2008–2013-ъц иллярдя Корейа 

Республикасынын Президенти олмушдур. –217. 

 

145.  Щцсейн Ъавид,   Щ ц с е й н    А б д у л л а   о ь л у   

Р а с и з а д я (1882–1941) – бюйцк Азярбайъан шаири, драма-

тург. Щцсейн Ъавид Азярбайъан романтизминин банилярин-

дян бири олмушдур. О, лирик шеирлярин, лирик-епик, епик поема-

ларын мцяллифидир. 

Щцсейн Ъавид даща чох драматург кими танынмышдыр. 

Онун фялсяфи вя тарихи фаъияляри форма йенилийи бахымындан 

Азярбайъан драматурэийасында йени бир мярщяля йаратмыш, 

милли театр мядяниййятинин инкишафына гцввятли тясир эюстяр-

мишдир. Азярбайъанын ян дяйярли милли зийалы нцмайяндялярини 

мящв едян совет тоталитар режиминин репрессийа гурбанларын-

дандыр. – 224. 

 

146. Тябриз – Иранда шящяр. Ъянуби Азярбайъанын ян бю-

йцк шящяри, игтисади вя мядяниййят мяркязи, Шярги Азярбай-

ъан останынын инзибати мяркязидир. Ящалиси 1,1 милйон няфяр-

дир. 
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Тябриз Азярбайъанын ян гядим шящярляриндяндир. «Тябриз» 

сюзцнцн етимолоэийасы вя шящярин  салынма тарихи щаггында 

мцхтялиф фикирляр мювъуддур. Тябриз Ряввадиляр дювлятинин  

(852), Елдянизляр дювлятинин (1174), Аьгойунлулар дювлятинин 

(1468), Сяфявиляр  дювлятинин (1501) пайтахты олмушдур. ХВ–

ХВЫЫ  ясрлярдя Тябриз Йахын Шяргин мцщцм сяняткарлыг вя 

тиъарят мяркязляриндян иди. Тябризи  «Шяргин пайтахты» да 

адландырырдылар. 

1826–28-ъи илляр Русийа–Иран мцщарибяси нятиъясиндя  Тцрк-

мянчай мцгавилясиня (1828) эюря Тябриз Иранын щакимиййяти 

алтында галыр. –224. 

 

147. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы (АМЕА)– 

Азярбайъан Республикасында елмин инкишафыны тяшкил вя тямин 

едян, дювлятин елми вя елми-техники сийасятини щяйата кечирян 

али дювлят елми тяшкилаты. 1945-ъи илдя Бакыда тясис едилмишдир. 

2001-ъи илин май айындан Азярбайъан Милли Елмляр Акаде-

мийасы адланыр. Азярбайъан Милли ЕА-нын ашаьыдакы бюлмя-

ляри вар: физика; техника вя рийазиййат елмляри; кимйа елмляри; 

йер елмляри; биолоэийа елмляри; аграр елмляри; щуманитар вя 

иътимаи елмляр. Бурада елмин мцхтялиф сащяляриня даир актуал 

проблемляр цзяриндя тядгигат ишляри апарылыр. Щяр ил онларла елми 

ишин нятиъяси истещсалатда тятбиг олунур. – 224. 

 

148. Бакы Мусиги Академийасы – 1921-ъи илдя йарадылыб. 

Бакы Мусиги Академийасы Азярбайъанда илк мусиги тядрис 

мцяссисясидир. 4 факцлтяси вардыр. Тящсил ики пиллялидир – бака-

лавр вя маэистратура. – 225–232. 

 

149. Гара Гарайев, Г а р а   Я б ц л ф я с  о ь л у (1918–

1982) – дащи Азярбайъан бястякары. Мусигиси цмумдцнйа 

шющряти газанмыш, балетляри республикамызын вя бир сыра дцнйа 



 351 

театрларынын сящнясиндя тамашайа гойулмушдур. Г.Гарайе-

вин мусиги дили сащясиня эятирдийи йениликляр Азярбайъан вя 

дцнйа мусигисинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. ССРИ 

Халг артисти, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ССРИ Дювлят вя Ле-

нин мцкафатлары лауреатыдыр. – 226. 

 

150. Шювкят Мяммядова, Ш ю в к я т   Щ я с я н   г ы з ы 

(1897–1981) – Азярбайъан мцьянниси, педагог, мусиги 

хадими, илк азярбайъанлы профессионал гадын мцьянни. 

ССРИ Халг артисти. Ики дяфя Миланда (1911,1927–29) мяш-

щур Гярб мцьянниляриндян дярс алмышдыр. Эцълц мусиги 

дуйуму вя йцксяк вокал мядяниййятиня, мялащятли, ахыъы 

сяся малик олан Ш.Мяммядованын ифасы, щямчинин актйор-

луг мящаряти иля фярглянмишдир. О, Азярбайъан опера сящ-

нясиндя рус вя дцнйа вокал сянятинин ян йахшы янянялярини 

милли мусиги хцсусиййятляри иля ялагяляндирмишдир. – 226. 

 

151. Цзейир бяй  Щаъыбяйли,  Ц з е й и р  Я б д ц л щ ц с е й н   

о ь л у (1885–1948) – дащи Азярбайъан бястякары, мусигишц-

нас алим, публисист, драматург, педагог вя иътимаи хадим. 

Мцасир Азярбайъан профессионал мусиги сянятинин вя милли 

операсынын баниси, ССРИ Халг артисти, ССРИ Дювлят мцкафаты 

лауреаты. – 226,231,232. 

 

152. Фярщад Бядялбяйли, Ф я р щ а д   Ш я м с и  о ь л у  

(д.1947) – Азярбайъан пианочусу вя мусиги хадими. Ц.Щаъы-

бяйов адына Бакы Мусиги Академийасынын (1991) ректору, 

профессор. Азярбайъан Дювлят мцкафаты лауреаты. Азярбай-

ъан вя ССРИ Халг артисти. Б.Сметана вя Виана да Мотта 

адына бейнялхалг мцсабигяляр лауреатыдыр. Азярбайъан пиано 

мяктябини ляйагятля тямсил едян чохлу сайда пианочу йетиш-

дирмиш истедадлы педагогдур. Азярбайъан Республикасы Му-
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сиги Хадимляри Иттифагынын сядридир. Азярбайъан Республика-

сынын «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 231–232. 

 

153. ЙУНЕСКО – БМТ-нин маариф, елм вя мядяниййят 

ишляриня бахан щюкумятлярарасы тяшкилаты. 1945-ъи илин но-

йабрында йарадылмыш, 1946-ъы илдян фяалиййятя башламышдыр. 

Али органы ики илдян бир чаьырылан конфрансдыр. Катиблийи Па-

рисдядир. Азярбайъан 1992-ъи илдян ЙУНЕСКО-нун цзвц-

дцр. – 232. 

 

154. ИСЕСКО – елм, тящсил вя мядяниййят  мясяляляри цз-

ря ислам тяшкилаты. 1979-ъу илдя тяшкил едилмишдир. ИСЕСКО-нун 

Баш директору Ябдцлязиз бин Осман ял-Тцвейъридир. Азяр-

байъан дювляти ИСЕСКО иля йахындан ямякдашлыг едир вя 

ислам аляминдя мядяниййят абидяляринин горунмасы прин-

сипини дястякляйир. – 232. 

 

155. Ростропович М с т и с л а в   Л е о п о л д о в и ч (1927–

2007) – Бакыда доьулмуш эюркямли мусигичи, виолончелист, 

дирижор. Ленин мцкафаты лауреаты, ССРИ Халг артисти. Бакы Му-

сиги Академийасынын Фяхри профессору. Азярбайъан Республи-

касынын  «Истиглал» вя «Щейдяр Ялийев»  орденляри иля тялтиф едил-

мишдир. – 232. 

 

156. Бцлбцл, М у р т у з а  М я ш я д и  Р з а  о ь л у  М я м- 

м я д о в (1897–1961) – Азярбайъан классик вокал мяк-

тябинин баниси, мусиги фолклору тядгигатчысы. Бцлбцлцн йа-

радыъылыьы мцасир Азярбайъан мусигили театры тарихиндя мц-

щцм бир мярщяля тяшкил едир. Бцлбцл Азярбайъан халг мащ-

ныларыны, тяснифляри бюйцк сяняткарлыгла ифа етмишдир. ССРИ 

Халг артисти вя ССРИ Дювлят мцкафаты лауреатыдыр. – 232. 
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157. Мятйу Брайзя (д.1964) – Америка дипломаты. 2001–

2005-ъи иллярдя АБШ Дювлят катибинин Авропа вя Аврасийа 

мясяляляри цзря кюмякчиси, сонра ися  Даьлыг Гарабаь, Абхазийа 

вя Ъянуби Осетийа конфликтляринин сцлщ йолу иля щялл олунмасы иши 

иля мяшьул олмушдур. 2011–2012-ъи иллярдя АБШ-ын Азярбайъан 

Республикасында Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири олмушдур. – 

233. 

 

158. Балакян – Азярбайъан Республикасында инзибати 

район. 1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиля-

ряк Загатала районуна верилмиш, 1965-ъи илдя йенидян мцстя-

гил район олмушдур. Шималда Даьыстанла, гярбдя вя ъянуб-

гярбдя Эцръцстан иля щямсярщяддир. Сащяси 920 км2, ящалиси 

90,3 мин няфярдир. – 236–245. 

 

159. Гах – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк яра-

зиси Загатала районуна верилмиш, 1964-ъц илдя йенидян мцс-

тягил район олмушдур. Шимал-шяргдян Даьыстанла, ъянуб-

гярбдян Эцръцстанла щямсярщяддир. Сащяси 1494 км2, ящалиси 

54,8 мин няфярдир. – 236,266–273,274,300. 

 

160. Шяки  (1968-ъи илядяк Н у х а   р а й о н у) – 

Азярбайъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя 

тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк яразиси Оьуз 

районуна верилмиш, 1965-ъи илдя йенидян мцстягил район 

олмушдур. Сащяси 2430 мин км2, ящалиси 177,5  мин няфяр-

дир. – 236,238,274–282,300. 

 

161. Оьуз – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

Шяки районунун яразиси 1963–65-ъи иллярдя Оьуз районунун 

тяркибиндя олмушдур. Шималда Даьыстанла щямсярщяддир. 
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Сащяси 1220 км2, ящалиси 41,6 мин няфярдир. –236,283–

290,300. 

162. Гябяля (1930–91-ъи иллярдя Г у т г а ш е н) – Азярбай-

ъан Республикасында инзибати район. 1930-ъу илдя тяшкил 

едилмишдир. Сащяси 1548 км2, ящалиси 95 мин няфярдир. – 236, 

291–300. 

 

163. ЙУНИСЕФ, БМТ-нин У ш а г  Ф о н д у – 1946-ъы 

илдя тясис едилмишдир (1953-ъц илдян индики ады  иля адланыр). 

БМТ-нин мцяссисяси олараг ушаглар цчцн програмлар цзря 

фяалиййяти ялагяляндирир, инкишаф етмякдя олан юлкяляря йардым 

эюстярир. Малиййя тясисатларынын мянбялярини щюкумятлярин кю-

нцллц цзвлцк щаглары, иътимаи тяшкилатларын, хцсуси шяхслярин вя 

башгаларынын ианяляри тяшкил едир. Фондун рящбяр органында – 

Идаря щейятиндя 41 дювлят тямсил олунур. Катиблийи Нйу-

Йоркда, шюбяляри Авропа цзря Ъеневрядя, реэионлар цзря бир 

сыра инкишаф етмякдя олан юлкялярдя йерляшир. Нобел сцлщ мц-

кафаты лауреатыдыр. – 274. 

 

164.  Ц м у м д ц н й а    С я щ и й й я   Т я ш к и л а т ы  (ЦСТ)–

БМТ-йя мяхсус бейнялхалг дювлятлярарасы тяшкилат. 1946-ъы илдя 

йарадылмышдыр. Ъеневрядя фяалиййят эюстярир. Низамнамясиня 

эюря вязифяси ян тящлцкяли хястяликлярля мцбаризя, бейнялхалг 

санитарийа гайдаларынын щазырланмасы вя с.-дир. – 274. 

 

165. Бейнялхалг Валйута Фонду – БМТ-нин щюкумятляр-

арасы ихтисаслашдырылмыш идаряси, бейнялхалг валйута тяшкилаты. 

1945-ъи илдя йарадылмыш, 1947-ъи илдян фяалиййятя башламышдыр. 

Идаря щейяти Вашингтондадыр. Дцнйанын 130-а йахын юлкяси 

фондун цзвцдцр. Низамнамясиня эюря, мягсяди бейнялхалг 

валйута ямякдашлыьына йардым етмяк, юлкяляр арасында валйу-

та-щесаблашма мцнасибятлярини низама салмаг, фонда дахил 



 355 

олан юлкялярин юдямя балансларыны таразлашдырмаг вя валйута 

мязяннясини тянзимлямякдян ибарятдир. 1992-ъи илдя Азяр-

байъан Республикасы Бейнялхалг Валйута Фондуна гябул 

олунмушдур. – 278. 

 

166. Йагуб Мащмудов,  Й а г у б   М и к а й ы л   о ь л у   

(д.1939)  – тарих елмляри доктору, профессор, Ямякдар елм 

хадими. Дювлят мцкафаты лауреаты. Йени Азярбайъан Пар-

тийасы Сийаси Шурасынын цзвц. Мцхтялиф иллярдя Азярбайъан 

Совет Енсиклопедийасында, Бакы Дювлят Университетиндя,  

Али Аттестасийа Комиссийасында вя с. мясул вязифялярдя  

чалышмышдыр. 2004-ъц илдян Азярбайъан МЕА Тарих Инсти-

тутунун директорудур. Тядгигатлары Азярбайъанын орта яср-

ляр тарихиня (Аьгойунлу вя Сяфяви дювлятляриня), дипломатийа 

тарихиня вя цмумдцнйа тарихиня аиддир. 2000-ъи илдян 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин цзвцдцр. Азяр-

байъан Республикасынын «Шющрят» вя «Шяряф» орденляри иля 

тялтиф едилмишдир. – 281. 

 

167. Бакы Славйан Университети – 2000-ъи илдя М.Ф.Ахун-

дов адына Азярбайъан Рус Дили вя Ядябиййаты Институтунун 

базасы ясасында йарадылмышдыр. Институтун 7 факцлтяси вар. Бу-

рада рус, болгар, полйак, чех, йунан, украйна дилляри, ро-

ман-алман филолоэийасы юйрянилир. Университетдя  40-дан чох  

елмляр доктору, 200-я йахын фялсяфя доктору фяалиййят эюс-

тярир, 3 мин тялябя  тящсил алыр.  –  302. 

 

168. Аьстафа – Азярбайъан Республикасында инзибати ра-

йон. 1939-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 1959-ъу илдя ляьв едилиб, 

яразиси Газах районуна верилмиш, 1990-ъы илдя йенидян бярпа 

олунмушдур. Сащяси 1503,7 км2, ящалиси 84,6 мин няфярдир. – 

312. 
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169. Товуз – Азярбайъан Республикасында инзибати район. 

1930-ъу илдя тяшкил едилмишдир. 1963-ъц илдя ляьв едиляряк 

сащяси Газах районуна верилмиш, 1964-ъц илдя йенидян мцстя-

гил район олмушдур. Сащяси 1942 км2, ящалиси 160  мин ня-

фярдир. – 312. 
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