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PAYTAXTDA YENИ ИNŞA OLUNМУШ  BИR SIRA 
YOL-NƏQLИYYAT KOMPLEKSИ 
OBYEKTLƏRИNИN AÇILIŞI МЯРАСИМИ 
 
29 dekabr 2010-ъу ил 
 
Dekabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev paytaxtın müxtəlif yerlərində yeni inşa oluнмуш 
bir sıra yol-nəqliyyat kompleksi obyektlərinin açılışında işti-
rak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Fətəli Xan Xoyski prospekti 
ilə Koroğlu Rəhimov küçəsinin kəsişməsində yerləşən yol 
qovşağı və tunelin açılışına gəldi. 
İnşaatçılar пrezident İlham Əliyevi hərarətlə qarşıladılar. 
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına 

qovşağın texniki göstəriciləri barədə məlumat verdi. Bildirildi 
ki, tikintisinə 2010-cu ilin martında başlanılan tunel tipli yol 
qovşağı Nəqliyyat Nazirliyi «Azəryolservis» ASC-nin sifarişi 
ilə inşa olunmuşdur. Avtomobil tuneli Fətəli Xan Xoyski pros-
pekti ilə Koroğlu Rəhimov küçəsinin kəsişməsində nəqliyyatın 
hərəkətinin tənzimlənməsi, avtomobil tıxaclarının qarşısının 
alınması və piyadaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxı-
mından əhəmiyyətlidir. Prezident İlham Əliyev tunelin inşa 
olunduğu ərazinin əvvəlki və tikintidən sonrakı vəziyyətini əks 
etdirən fotostendə baxdı.  

Prezident İlham Əliyev yol qovşağı və tunelin açılışını 
bildirən lenti kəsdi вя  inşaatçıları təbrik етди. 

İ l h a m  Ə l i y e v:  Bu tunelin açılışı münasibətilə sizə 
təşəkkürümü bildirirəm. Qısa müddət ərzində gözəl iş gör-
müsünüz. Bir ildən az müddətdə belə gözəl körpü-tunel tiki-
lib və bu ərazidə nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsi üçün 
bunun çox böyük əhəmiyyəti vardır. Ancaq bu, işin bir 
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hissəsidir, ondan sonra da işlər həyata keçiriləcək və belə-
liklə, bütün bu zona artıq nəqliyyat baxımından ən yüksək 
standartlara cavab verəcəkdir. Əsas bu işlərdə keyfiyyət və 
əlbəttə ki, sürətdir. Hər iki məsələ burada həll olunub. Əmi-
nəm ki, burada bütün başqa işlər də eyni sürətlə və key-
fiyyətlə görüləcəkdir. 

Sizi qarşıdan gələn bayramlar münasibətilə ürəkdən 
təbrik edirəm, sizə yeni uğurlar arzulayıram. 

Dövlətimizin başçısı tunelin üst hissəsindən keçən yol 
qovşağına baxdı. Məlumat verildi ki, Fətəli Xan Xoyski pros-
pektindən metronun «Nəriman Nərimanov» stansiyası və əks 
istiqamətdə hərəkət edən sürücülər tuneldən, Koroğlu Rəhi-
mov küçəsinə çıxmaq istəyənlər isə üst hissədən istifadə edə 
bilərlər. Bundan əlavə, Koroğlu Rəhimov küçəsindən gələn 
nəqliyyat vasitələri köməkçi yoldan istifadə etməklə metronun 
«Nəriman Nərimanov» stansiyası istiqamətində hərəkət edə, 
həmçinin tunelin üstündən əks istiqamətə dönmə əməliyyatı 
apara bilərlər. 

Prezident İlham Əliyev yol qovşağı və tunelin tikintisi ilə 
bağlı görülən işlərdən razılığını bildirdi, tapşırıq və tövsi-
yələrini verdi. 

* * * 
 

Sonra prezident İlham Əliyev paytaxtın Nərimanov ra-
yonunda Koroğlu Rəhimov küçəsi ilə Təbriz küçəsinin kəsiş-
məsində yerləşən avtomobil tunelinin açılışında iştirak etdi. 
İnşaatçılar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar. 
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov prezident İlham Əliyevə 

məlumat verdi ki, tikintisinə 2010-cu ilin aprelində başlaнылan 
tunel Koroğlu Rəhimov və Təbriz küçələri istiqamətində hə-
rəkətin ишыгforsuz tənzimlənməsinə xidmət edir. Bu isə öz növ-
bəsində həmin yol kəsişməsində avtomobil tıxacının qarşısını 
alır. Tunel yerləşdiyi ərazinin ümumi görünüşü ilə uzlaşdı-
rılmışdır. Tunelin içərisində və üstündə quraşdırılan işıq di-
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rəkləri yolötürücünün həm gözəl görünüşünə, həm də hərəkətin 
tənzimlənməsinə imkan yaradır. 

Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev prospekti, Koroğlu 
Rəhimov küçəsi və Xətai prospekti arasında avtomobillərin 
sərbəst və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması üçün təklif 
edilən yeni yolun planına, həmin ərazidə tikintisi başa çatmaq 
üzrə olan və inşası nəzərdə tutulan yolların sxeminə baxdı, 
tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

Dövlətimizin başçısı tunelin açılışını bildirən lenti kəsdi. 
 

* * * 
  
Prezident İlham Əliyev paytaxtın Xətai rayonunda avto-

mobillərin və piyadaların daha sıx olduğu Yusif Səfərov və 
Mehdi Mehdizadə küçələrinin kəsişməsində yeni inşa olunan 
tunellərin açılışы  mərasimində də iştirak etdi. 

Nəqliyyat нaziri Ziya Məmmədov tunellərin texniki gös-
təriciləri ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, 
Yusif Səfərov küçəsinin altından keçən piyada keçidi «Tunel-1» 
ilə Mehdi Mehdizadə küçəsinin altından keçən piyada keçidi 
«Tunel-2» bir-birinə bitişikdir. 

Dövlətimizin başçısı inşaatçıları təbrik etdi.  
İ l h a m  Ə l i y e v: Bakının bütün keçidləri  memarlıq 

əsərləridir. Belə də olmalıdır. Bakı dünyanın ən gözəl şəhər-
lərindən biridir və nəqliyyat infrastrukturu da ən yüksək sə-
viyyədə olmalıdır. Çox şadam ki, bütün bu gözəl işləri Azər-
baycan şirkətləri görür. Artıq Azərbaycan şirkətləri nəinki 
ölkənin nəqliyyat sektorunda, xaricdə də işləyir. 

Prezident İlham Əliyev bir daha paytaxt sakinlərini və in-
şaatçıları 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Щəmrəylik 
эünü və Yeni il bayramı münasibətilə təbrik etdi. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi. 
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, tunellərin 

örtülü hissəsinin ümumi uzunluğu 136 metrdir. Yusif Səfərov 
küçəsinin altından keçən piyada keçidinin uzunluğu 76 metr, 
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Mehdi Mehdizadə küçəsinin altından keçən piyada keçidinin 
uzunluğu isə 50 metrdir. Hər iki tunelin eni 5,  hündürlüyü isə 
3 metrdir. Keçidlərdə təhlükəsizlik kameraları quraşdırılmış-
dır. Keçid piyadaların təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı, 
paytaxtın bu hissəsinin memarlıq ansamblına da yaraşıq verir. 

Görülən işləri yüksək qiymətləndirən dövlətimizin başçısı 
paytaxtda yenidənqurma tədbirləri zamanı keyfiyyətin və 
müasirliyin başlıca meyar kimi götürülməsinin zəruriliyini 
vurğuladı. 

* * * 
 

Daha sonra prezident İlham Əliyev Neftçilər prospekti, 
135 ünvanında inşa olunan yeraltı piyada keçidinin açılışında 
iştirak etdi. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına 
məlumat verdi ki, yeraltı piyada keçidinin inşasına bu ilin 
fevralında başlanılmışdır. İşlərin keyfiyyətlə, həm də tez bir 
zamanda yekunlaşması üçün bütün qüvvələr səfərbər olun-
muşdur. Tikintinin gedişində 60-a yaxın işçi çalışmışdır. Yeni 
yeraltı keçid piyadaların Milli пarka və əks istiqamətə təh-
lükəsiz hərəkətini təmin etmək üçün mühüm rol oynayır. 

Prezident İlham Əliyev keçidin açılışını bildirən lenti kəsdi. 
 

* * * 
 

Həmin gün prezident İlham Əliyev paytaxtın Bülbül 
prospekti ilə 28 May küçəsinin kəsişməsində əsaslı yenidən-
qurmadan sonra açılan piyada keçidi ilə tanış oldu. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına 
məlumat verdi ki, piyadaların və avtomobillərin hərəkətinin 
sıx olduğu bu ərazidəki keçiddə əsaslı təmir işlərinə cari ilin 
aprelində başlanılmışdır.  

Prezident İlham Əliyev yeraltı keçidi gəzdi və görülən 
işlərlə yaxından tanış oldu. 
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* * * 
 

Prezident İlham Əliyev Yasamal rayonundakı 20 nömrəli 
orta məktəbin yanında, Mikayıl Müşfiq küçəsi ilə Parlament 
prospektinin kəsişməsindəki yeraltı piyada keçidinin də açı-
lışında iştirak etdi. 
İnşaatçılar və mərasim iştirakçıları dövlətimizin başçısını 

hərarətlə qarşıladılar. 
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına 

məlumat verdi ki, bu piyada keçidinin tikintisi ərazidə nəq-
liyyatın hərəkətinin tənzimlənməsi, avtomobil tıxaclarının qar-
şısının alınması və piyadaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
baxımından çox əhəmiyyətlidir. Həmin obyektin tikintisi za-
manı ətrafda da əsaslı abadlıq və yaşıllaşdırma tədbirləri hə-
yata keçirilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev mərasim iştirakçılarını əlamətdar 
hadisə münasibətilə təbrik etdi. 

S a b i r  M ə m i ş o v  (əməkdar müəllim): Bu, yalnız bi-
zim məktəb üçün deyil, ətrafda yaşayan əhali üçün ən böyük 
hədiyyədir. Çünki övladlarını bu məktəbə yola salan vali-
deynlər наращат qalırdılar ki, görəsən yolu necə keçdilər. Də-
fələrlə məktəbə zəng edib maraqlanırdılar, gəlib çatdılarmı? 
Siz bu intizara son qoydunuz. Sizə həddindən artıq təşəkkür 
edirik. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycanı müstəqil 
bir dövlət kimi qurdu, onu parçalanmaqdan qorudu. Siz isə 
Azərbaycanı daha da inkişaf etdirирсиniz. Hər gün respub-
likamızda yeni-yeni binalar tikilir, yeni-yeni keçidlər açılır. 
Sizə bir daha təşəkkür edirik. 

İ l h a m  Ə l i y e v: Sağ olun. Sizi qarşıdan gələn Dünya 
Azərbaycanlılarının Щəmrəylik эünü və Yeni il bayramı 
münasibətilə təbrik edirəm. Sizə, Azərbaycanın bütün müəl-
limlərinə xoşbəxtlik, cansağlığı arzulayıram. Bu gün Bakı 
şəhərində çox əlamətdar bir gündür. Bu gün 4 piyada keçidi, 
2 tunel açılıb. Bu keçidin, əlbəttə ki, öz xüsusiyyəti, çox bö-
yük önəmi vardır və qeyd etdiyiniz kimi, burada böyük 
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məktəb yerləşir. Bir neçə il bundan əvvəl bu məktəb də əsaslı 
təmir ediлмишdi və yadımdadır, mən bu məktəbdə vəziyyətlə 
tanış olmuşдуm. 

Uşaqlarımız bilikli, savadlı olmalıdırlar, ölkəmiz üçün, 
gələcəyimiz üçün işləməlidirlər, yaxşı tərbiyə almalıdırlar. Siz 
bilirsiniz ki, ölkəmizin müxtəlif yerlərində 2 mindən artıq 
məktəb tikilib, təmir edilib və bu proses davam edir. Çünki 
hələ təmirə ehtiyacı olan məktəblərin sayı kifayət qədərdir. 
Hesab edirəm ki, gələn 2-3 il ərzində Azərbaycandakı bütün 
məktəblər ən yüksək səviyyədə təmir olunub istifadəyə 
veriləcək və yeniləri tikiləcəkdir. Bir daha sizi bu bayramlar 
münasibətilə təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram. 

Prezident İlham Əliyev keçidin ən müasir standartlara 
uyğun inşa olunduğunu vurğuladı. 

Sabir Məmişov 20 nömrəli orta məktəbdə tədrisin yüksək 
səviyyədə aparıldığını, 12 şagirdin prezident təqaüdçüsü,  3 mü-
əllimin əməkdar müəllim adı daşıdığını və 2 müəllimin isə 
«Tərəqqi» medalına layiq görüldüyünü söylədi. 

Sonra prezident İlham Əliyevə yeraltı keçidin digər texniki-
iqtisadi göstəriciləri barədə məlumat verildi. Qeyd olundu ki, 
bu qurğunun  uzunluğu ümumilikdə 173,  eni 6 və  hündürlüyü 
3 metrdir. 

Yeraltı piyada keçidi ilə tanış olan prezident İlham Əliyev 
tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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BAKI TИCARƏT LИMANININ YAXINLIĞINDA 
YENИ PARKIN AÇILIŞI МЯРАСИМИ 
 
29 dekabr  2010-ъу ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

ailə üzvləri ilə birlikdə dekabrın 29-da Bakı Ticarət Limanının 
yaxınlığındaкы yeni parkın açılışında iştirak etmişdir. 

Bakı Ticarət Limanının ərazisindəki yeni parkda tikinti 
işləri Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin doqquz ayının sosial-
iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında pre-
zident İlham Əliyevin verdiyi tapşırıqlara əsasən həyata 
keçirilmişdir. Dövlətimizin başçısı həmin iclasda yeni beynəl-
xalq ticarət limanının inşa olunacağını vurğulayaraq əvvəlki 
ticarət limanının yerində abadlıq və quruculuq işlərinin apa-
rılması və burada müasir tələblərə cavab verən yeni istirahət 
guşələrinin yaradılmasının zəruriliyini bildirmişdi. Həyata 
keçirilən yenidənqurma işləri Dənizkənarı Milli Parkın hər iki 
istiqamətə uzadılacağını nəzərdə tuturdu. Prezident İlham 
Əliyevin tapşırıqları qısa vaxt ərzində ən müasir standartlara 
uyğun şəkildə həyata keçirilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev parkda əhaliyə xidmət göstərəcək 
istirahət obyektlərinin şəraiti ilə də maraqlandı. 

Dövlətimizin başçısı və ailə üzvləri yeni istirahət guşəsində 
yaradılan şəraitlə yaxından tanış oldular. 

Yeni parkın istifadəyə verilməsi paytaxt sakinlərinə 
Azərbaycan prezidentinin bayram hədiyyəsi oldu. 
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ƏBÜLFƏZ QARAYEV ADINA 2 SAYLI KLИNИK 
UŞAQ XƏSTƏXANASININ ƏSASLI TƏMИR VƏ 
YENИDƏNQURMADAN SONRA AÇILIŞI 
МЯРАСИМИ 

 
30 dekabr  2010-ъу ил 
 
Dekabrın 30-da Bakıda Əbülfəz Qarayev adına 2 saylı 

Klinik Uşaq Xəstəxanasının əsaslı təmirdən və yenidənqur-
madan sonra açılışı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mə-
rasimdə iştirak etmişlər. 

Dövlətimizin başçısı xəstəxananın kollektivini təbrik etdi. 
 İ l h a m  Ə l i y e v: Bayramınız mübarək olsun! Sizi 

qarşıdan gələn bütün bayramlar münasibətilə ürəkdən təbrik 
edirəm. Bu il Azərbaycanda səhiyyə sisteminin təkmilləşməsi 
sahəsində çox böyük işlər görülüb, 50-yə yaxın səhiyyə müəs-
sisəsi tikilib, ya da təmir olunub. Bu işlər Azərbaycanda 
geniş vüsət alıbdır və son illər ərzində bu sahədə əsaslı dönüş 
yaradılmışdır. Yeni il ərəfəsində artıq ikinci xəstəxanadır ki, 
əsaslı təmirdən sonra açılır. Bir neçə gün bundan əvvəl Cər-
rahiyyə Mərkəzinin açılışında iştirak etmişəm. Bu gün uşaq 
xəstəxanasının açılışında iştirak edirəm. Çox şadam ki, 
bayramlar ərəfəsində biz bu gözəl işləri bir yerdə qeyd 
edirik. Bilirsiniz ki, bu məsələlərə Azərbaycanda böyük diq-
qət göstərilir. Bakıda, ölkəmizin bütün bölgələrində müasir 
diaqnostika, müalicə mərkəzləri, rayon xəstəxanaları, polik-
linikalar tikilib və onların hamısı yüksək standartlara cavab 
verir. Şərait yaxşı olmalıdır, müasir avadanlıqлар olmalıdır 
və xəstələrə yaxşı tibbi xidmət göstərilməlidir, xüsusilə uşaq-
lara. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir, həyatımızdır. Azərbay-
can vətəndaşları uşaqlıq illərindən sağlam böyüməlidirlər.  
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Mən bu gözəl hadisə münasibətilə sizi bir daha ürəkdən 
təbrik etmək istəyirəm, sizə yeni ildə uğurlar, cansağlığı, 
xoşbəxtlik arzulayıram. 

Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı Mehriban Əliyeva 
xəstəxanada aparılmış yenidənqurma işləri ilə tanış oldular. 

Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev məlumat verdi ki, respub-
likamızda bütün sahələrdə olduğu kimi, səhiyyə sistemində də 
islahatlar uğurla reallaşdırılır. Ötən illərdə çoxlu sayda tibb 
müəssisələri tikilib istifadəyə verilmiş, mövcud səhiyyə ocaqla-
rı ən müasir standartlara uyğun olaraq yenidən qurulmuşdur. 

Xəstəxanada aparılmış yenidənqurma işləri ilə tanış olan 
dövlətimizin başçısı tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

Prezident İlham Əliyev xəstəxananın əsaslı təmir və yeni-
dənqurmadan sonra açılışı, Dünya Azərbaycanlılarının Щəm-
rəylik эünü və Yeni il münasibətilə tibb işçilərini bir daha 
təbrik etdi. 
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FИLARMONИYASININ 
KAMERA VƏ ORQAN MUSИQИSИ ZALININ 
BİNASININ ƏSASLI TƏMИR VƏ BƏRPA 
ИŞLƏRИNDƏN SONRA AÇILIŞI МЯРАСИМИ 
 
30 dekabr 2010-ъу ил 
 
Dekabrın 30-da Müslim Maqomayev adına Azərbaycan 

Dövlət Filarmoniyasının kamera və orqan musiqisi zalının 
binasının əsaslı təmir və bərpa işlərindən sonra açılışı ol-
muşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 
xanımı Mehriban Əliyeva açılışda iştirak etmişlər. 

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının kamera və orqan 
musiqisi zalının binası Bakıda tikilən memarlıq abidələri sıra-
sında xüsusi yer tutur. Özündə böyük tarix yaşadan və möh-
təşəm memarlıq quruluşu ilə paytaxta xüsusi yaraşıq verən bu 
bina hazırda zəngin Azərbaycan mədəniyyətinin bir par-
çasıdır. 

Tarixi araşdırmalar təsdiqləyir ki, XIX əsrin ortalarından 
Bakıya daha çox alman və isveç əsilli insanlar gəlməyə baş-
lamışlar. Bakıda yaşanan neft bumu ölkəyə xaricdən işçi qüv-
vəsinin gəlməsi ilə nəticələnir. O dövrdə Bakıda məskunlaşan 
alman və isveç əsilli insanlar burada dini ibadət üçün bu kilsəni 
tikmək qərarına gəlirlər. Tarix boyu tolerantlığı ilə nümunə 
olan xalqımız bu ideyanın həyata keçirilməsində onlara dəstək 
veriб. Beləliklə, 1896-cı ilin martında Bakıda yevangelik-
lüteran kilsəsinin təməli qoyulmuş və 1899-cu ildə istifadəyə 
verilmişdir. 24 yaşlı alman Adolf Eyxlerin memarı olduğu bina 
o dövrdə Bakının ən nadir arxitektura inciləri sırasına daxil 
olur. O vaxtlar bu binanın tikintisinə Nobel qardaşları da 
diqqət göstərir, odur ki, kilsənin istifadəyə verilməsi mərasi-
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mində Bakı qubernatoru ilə yanaşı, Emmanuel Nobelin də 
iştirak etməsi təsadüfi deyildir. 

1900-cü ildə kilsədə orqan quraşdırılır və elə həmin il burada 
ilk konsert təşkil olunur. Sovet dönəmində bir çox dini ibadət 
ocaqları kimi, bu kilsənin də fəaliyyəti dayandırılır, bəzi hallarda 
bina sökülmək təhlükəsi ilə üzləşir. Sonrakı illərdə bina Nazirlər 
Kabinetinin qərarı ilə kamera və orqan musiqisi zalı adlan-
dırılaraq Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının tabeliyinə verilir. 
Кeçən dövr ərzində illər bu binada öz izini qoyur. Baxımsızlıq 
üzündən binanın tavanı, demək olar ki, tamamilə yararsız 
vəziyyətə düşmüşdü.  

Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2010-cu ildə binada 
əsaslı təmir və bərpa işlərinin aparılmasına başlanılmışdır. Mə-
dəni dəyərlərə xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşan dövlətimizin 
başçısı Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının kamera və orqan 
musiqisi zalının da təmiri və bərpası haqqında imzaladığı sə-
rəncama əsasən пrezidentin еhtiyat фondundan 1 milyon manat 
vəsait ayrılmışdır. Bir neçə ay ərzində burada aparılan işlər bu 
tarixi binanın həyatında mühüm rol oynamışdır. 

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru Murad 
Adıgözəlzadə binada həyata keçirilmiş əsaslı bərpa və yeni-
dənqurma işləri barədə пrezident İlham Əliyevə məlumat 
verərək bildirdi ki, uzun illər burada müxtəlif mədəniyyət 
tədbirləri keçirilmişdir. Bu tarixi bina bir çox möhtəşəm 
konsertlərə ev sahibliyi etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı binada yaradılmış şəraitlə  
maraqlandılar. 

Qeyd olundu ki, Azərbaycan mütəxəssisləri əsaslı təmir və 
bərpa işlərini binanın özünəməxsus orijinal üslubunu, qədim 
tarixi memarlığını qorumaqla həyata keçirmişlər.  

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 
binanın təmirdən əvvəlki vəziyyətini əks etdirən şəkillərə bax-
dılar. 

Dövlətimizin başçısı binada görülmüş işlərdən razılığını 
bildirdi. 
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DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ 
HƏMRƏYLИK GÜNÜ VƏ YENИ ИL 
MÜNASИBƏTИLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA 
TƏBRИK 
 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Əziz həmvətənlər! 
Mən sizin hamınızı Yeni il bayramı münasibətilə ürək-

dən təbrik edirəm, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. 
Artıq arxada qalan 2010-cu il ölkəmiz üçün uğurlu il ol-
muşdur. Baxmayaraq ki, bu il də dünyada iqtisadi və ma-
liyyə böhranı hələ də davam edir, Azərbaycan 2010-cu ildə 
böyük uğurlara nail olmuş, iqtisadiyyatımız artmış, bütün 
sosial proqramlar, infrastruktur layihələrи icra olunmuş, bir 
sözlə, ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr şərəflə yerinə 
yetirilmişdir. İqtisadiyyatımız təxminən 5 faiz, əhalinin pul 
gəlirləri 12 faiz artmış, inflyasiya cəmi 5,7 faiz təşkil etmiş-
dir. Ölkəmizə 15 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur.  Val-
yuta ehtiyatlarımız 20 milyard dollardan 29 milyard dollara 
qalxmışdır. Bu nəticələr onu göstərir ki, Azərbaycanın seçdi-
yi yol tərəqqi və inkişaf yoludur. 

2010-cu ildə sosial sahədə böyük işlər görülmüşdür. 45 sə-
hiyyə müəssisəsi, 70-dən çox məktəb tikilmiş və təmir edil-
mişdir, 5 Olimpiya İdman Mərkəzi tikilmişdir. Minimum 
əməkhaqqı və pensiyanın baza hissəsi qaldırılmış, ünvanlı 
sosial yardım proqramı uğurla icra edilmişdir. Bu onu gös-
tərir ki, bizim siyasətimiz sosialyönümlü siyasətdir. Biz bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq və iqtisadiyyatımız tam 
şəkildə bazar iqtisadiyyatı prinsipləri üzərində qurulubdur. 
Güclü sosial siyasət bizim əsas vəzifəmizdir. 

2010-cu ildə ölkəmizdə siyasi proseslər müsbət istiqa-
mətdə inkişaf etmişdir. Azərbaycanda demokratiyanın inki-
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şafı yolunda böyük və uğurlu addımlar atılmışdır. 2010-cu 
ildə Azərbaycanda parlament seçkiləri şəffaf, ədalətli şəkildə 
keçirilmişdir. Azərbaycan xalqının iradəsi parlament seçkilə-
rinin nəticələrində tam şəkildə öz əksini tapmışdır. Bu onu 
göstərir ki, Azərbaycan nəinki iqtisadi sahədə, eyni zaman-
da, siyasi islahatların aparılması işində də çox uğurla inkişaf 
edir. Bu bizə imkan verir ki, ölkəmiz hərtərəfli inkişaf etsin,  
müasir dövlətə çevrilsin. Bu istiqamətdə atılmış addımlar 
bizi ruhlandırır. 

Xarici siyasət sahəsində 2010-cu ildə böyük uğurlara nail 
olduq. Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı 
artır. Biz həm ikitərəfli müstəvidə, həm regional formatda, 
həm çoxtərəfli formatda uğurlu xarici siyasət aparırıq. Bey-
nəlxalq təşkilatlarla əlaqələrimiz artıq oturuşmuş əlaqələrdir, 
qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı inam, qarşılıqlı maraqlar üzərində 
qurulmuş münasibətlərdir. 

2010-cu ildə Avropa пarlamenti Ermənistan–Azərbay-
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair çox əhəmiyyətli və 
ədalətli qətnamə qəbul etmişdir. Beləliklə, münaqişənin həlli 
ilə bağlı gedən işlərdə bizim siyasi və diplomatik mövqe-
lərimiz daha da möhkəmləndirilmişdir. 

Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli bizim üçün ən başlıca vəzifədir, ən böyük problemdir. 
Çalışırıq ki, məsələni sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə həll 
edək. Azərbaycan öz tərəfindən bütün səyləri göstərir ki, bu 
məsələ tezliklə həll olunsun. Beynəlxalq birlik tərəfindən 
tanınmış ərazi bütövlüyümüz bərpa olunsun. Azərbaycan 
heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacaq, heç vaxt bizim əzəli 
torpağımız olan Dağlıq Qarabağda ikinci erməni dövlətinin 
yaradılmasına icazə verməyəcəkdir. Biz hamımız yaxşı bili-
rik ki, bugünkü Ermənistan dövləti tarixi Azərbaycan tor-
paqlarında yaradılıbdır. İrəvan xanlığı, Zəngəzur mahalı, 
digər bölgələr bizim tarixi torpaqlarımızdır. İkinci erməni 
dövlətinin Azərbaycan torpağında yaradılmasına Azərbay-
can dövləti və Azərbaycan xalqı heç vaxt icazə verməyə-
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cəkdir. Bu münaqişə yalnız beynəlxalq hüquq normaları əsa-
sında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini 
tapmalıdır. Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlılar вя 
ермяниляр orada muxtariyyət statusu çərçivəsində yaşaya-
caqlar və bu, məsələnin həlli üçün yeganə variantdır. 

2010-cu ildə ölkəmizdə böyük infrastruktur layihələri icra 
edilmişdir. Nəqliyyat sektorunda, inşaat sektorunda, elek-
trik enerjisi güclərinin yaradılması işində önəmli addımlar 
atılmışdır. 2010-cu ildə Bakıda böyük Gəmiqayırma zavodu-
nun və Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tikintisi başlan-
mışdır. Bu layihələr bölgədə gedən əməkdaşlıq proseslərinə 
çox güclü təkan verəcək, Azərbaycanın qeyri-neft sektoru-
nun inkişafına çox müsbət təsir göstərəcək və ölkəmizin inki-
şafına xidmət edəcəkdir. Bu layihələr böyük maliyyə vəsaiti 
tələb edən layihələrdir. Ancaq iqtisadi vəziyyətimiz imkan 
verir ki, biz bu layihələri öz gücümüzlə, öz pulumuzla icra 
edək. 

2010-cu ildə Oğuz–Qəbələ–Bakı su kəmərinin tikintisi ba-
şa çatmışdır. Bu, ölkəmiz üçün tarixi hadisədir. Yeni böyük 
su kəməri Bakını təmiz, keyfiyyətli içməli su ilə təmin edəcək 
və demək olar ki, Bakının əsas problemlərindən biri olan su 
təchizatının yaxşılaşdırılmasına böyük töhfə verəcəkdir. Bu 
tarixi layihənin həyata keçirilməsi Azərbaycan dövlətinin 
böyük uğurudur və bir daha onu göstərir ki, bizim siyasə-
timiz insanların yaşayış səviyyəsinin qaldırılmasına, rifah 
halının yaxşılaşdırılmasına yönəldilibdir. 

Bildiyiniz kimi, 2010-cu il Azərbaycanda «Ekologiya ili» 
elan edilmişdir. Bu, şüar naminə atılmış addım deyil, biz 
2010-cu ildə ekoloji məsələlərin həlli ilə çox ciddi məşğul ol-
duq. Bundan sonrakı illərdə də bu məsələ daim diqqət mər-
kəzində olacaqdır. Təkcə bir il ərzində görülmüş işlər və irəli 
sürülmüş təşəbbüs nəticəsində Azərbaycanda 6 milyondan 
çox ağac əkilmişdir. Bu, tarixdə misli görünməmiş bir nəticə-
dir. Biz ilin əvvəlində qarşıya мягсяд qoymuşduq ki, 3 mil-
yon ağac əkilsin. Ancaq 6 milyon ağacın əkilməsi onu 
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göstərir ki, hər bir bölgədə, hər bir kənddə insanlar bizim 
təşəbbüsümüzə qoşularaq Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin 
yaxşılaşdırılmasına öz töhfələrini vermişlər. 

Əhalini, xüsusilə çaylar boyu yerləşən kəndlərdə yaşayan 
insanları içməli su ilə təmin etmək üçün təmizləyici qurğular 
tikilmişdir. Artıq o çaylar boyu yerləşən kəndlərdə yaşayan 
300 min Azərbaycan vətəndaşı təmiz, Dünya Səhiyyə Təş-
kilatının standartlarına uyğun içməli su ilə təchiz edilir. 

2010-cu ildə iqtisadiyyatımızın aparıcı sahəsi olan neft-
qaz sektorunda da böyük uğurlar əldə edilmişdir. Ölkəmizdə 
51 milyon ton neft, 27 milyard kubmetr qaz hasil edilmişdir. 
Biz dünyanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həlli üçün öz 
töhfəmizi veririk. Azərbaycan çox etibarlı tərəfdaşdır və bi-
zim neft-qaz resurslarımız ölkəmizi, ölkə iqtisadiyyatını güc-
ləndirir, beynəlxalq mövqelərimizi də gücləndirir. 2010-cu 
ildə Azərbaycanda böyük qaz yatağı kəşf edilmişdir. «Ümid» 
yatağı Azərbaycan neftçiləri tərəfindən kəşf edilmişdir və bu 
yataq bizim enerji potensialımıza böyük dəstək verəcəkdir. 
Artıq yatağın aşkarlanması dünyada böyük səs salıb və 
Azərbaycanın enerji potensialının dünya bazarlarına təqdim 
edilməsi üçün bu hadisənin böyük əhəmiyyəti olacaqdır. 

Əziz dostlar, bu gün Dünya Azərbaycanlılarının Həm-
rəylik эünüdür. Mən dünyada yaşayan bütün soydaşlarımızı 
bu bayram münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. 
Onlar bilməlidirlər və bilirlər ki, onların arxasında güclü, 
qüdrətli, müasir, azad Azərbaycan dövləti dayanır. Azərbay-
can onların dayağıdır, onların arxasıdır. Onlar da yaşa-
dıqları ölkələrdə Azərbaycanı təmsil edirlər və ölkəmizin 
maraqlarının təmin edilməsinə gündəlik fəaliyyətləri ilə öz 
töhfələrini verirlər. Dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar 
bilirlər ki, Azərbaycan dövləti daim onlarla bирликдядир, 
onların fəaliyyətini izləyir, onların qayğıları ilə yaşayır. Dün-
yada mövcud olan Azərbaycan diaspor təşkilatları da öz 
səmərəli fəaliyyətləri ilə bizim gücümüzü artırırlar. 
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Əziz dostlar, 2010-cu ildə ölkəmizdə, ölkəmizin paytax-
tında çox əlamətdar hadisə baş vermişdir. Bakıda Dövlət 
Bayrağı Meydanı yaradılmışdır və dünyanın ən böyük, ən 
hündür bayrağı Bakıda ucaldılmışdır. Bizim bayrağımız mil-
li rəmzimizdir, dövlət rəmzimizdir, qürur mənbəyimizdir. Bi-
zim bayrağımız bu gün işğal edilmiş torpaqlarda qaldırıl-
malıdır və qaldırılacaqdır. Şuşada, Xankəndidə bizim milli 
bayrağımız dalğalanmalıdır və dalğalanacaqdır. Bu günü biz 
hamımız yaxınlaşdırmalıyıq, bu günə biz hamımız nail 
olacağıq. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək və 
Azərbaycan dövləti bundan sonra da ancaq və ancaq inkişaf 
və tərəqqi yolu ilə gedəcəkdir. 

Bir daha sizi bu gözəl bayramlar münasibətilə ürəkdən 
təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı, xoşbəxtlik, ailə səadəti 
arzulayıram. 

 
Bayramınız mübarək olsun! 
 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 31 dekabr 2010-cu il 
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AZƏRBAYCANIN PRAVOSLAV XRИSTИAN 
ИCMASINA 
 
Hörmətli həmvətənlər! 
Müqəddəs Milad bayramı münasibətilə sizi və Azər-

baycanın bütün xristian icmasını ürəkdən təbrik edir, bu əziz 
gündə hər birinizə ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm. 

Azərbaycanda ayrı-ayrı mədəniyyətlərin daşıyıcıları olan 
xalqlar və etnik azlıqlar həmişə sülh və əmin-amanlıq içində 
yaşamış, səmavi dinlər əsrlər boyu qarşılıqlı hörmət və 
etimad şəraitində fəaliyyət göstərmişlər. Biz mütərəqqi milli-
tarixi ənənələr üzərində bərqərar olmuş müasir cəmiyyəti-
mizdə hökm sürən tolerantlığı, ictimai-siyasi sabitliyi, vətən-
daş həmrəyliyini Azərbaycan dövlətçiliyinin misilsiz nailiy-
yəti kimi qiymətləndirir və haqlı olaraq bununla fəxr edirik. 
Ölkəmizdə etnik-mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanma-
sına və daha da inkişaf etdirilməsinə bundan sonra da daimi 
diqqət və qayğı göstəriləcəkdir. 

Əziz həmvətənlər! 
İsa peyğəmbərin mübarək mövludu ilə əlamətdar olan 

Milad bayramı özündə yeniliyi, əmin-amanlığı, mərhəmət və 
şəfqət duyğularını təcəssüm etdirir. Qoy bu nurlu bayram 
ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə bərəkət, həyatınıza fira-
vanlıq gətirsin. 

 
Bayramınız mübarək olsun! 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 5 yanvar 2011-ci il 
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İRAN İSLAM RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ  
ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB MAHMUD ƏHMƏDИNEJADA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Uрмиyя şəhəri yaxınlığında baş vermiş təyyarə qəzası 

nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni son dərəcə 
kədərləndirdi. 

Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və ya-
xın adamlarına, bütün İran xalqına şəxsən öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, 
yaralananlara və xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. 

 
Allah rəhmət eləsin! 

        İLHAM ƏLИYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 10 yanvar 2011-ci il 
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HИNDИSTAN RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ  
XANIM PRATИBHA DEVИSИNQH PATИLƏ 
 
Hörmətli xanım Prezident! 
Hindistan Respublikasının milli bayramı – Respublika 

günü münasibətilə Sizə və xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi 
yetirirəm. 

Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Hindistan arasındakı ənə-
nəvi dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı, əla-
qələrimizin daim genişlənməsi bundan sonra da xalqlarımı-
zın mənafelərinə xidmət edəcəkdir. 

Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə 
uğurlar, dost Hindistan xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq 
diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 12 yanvar 2011-ci il 
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AVSTRALИYA İTTИFAQININ  
GENERAL-QUBERNATORU  
XANIM KVENTИN BRAYSA 
 
Hörmətli xanım General-гubernator! 
Ölkənizin milli bayramı – Avstraliya günü münasibə-

tilə Sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adın-
dan ürəkdən təbrik edirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Avstraliya arasında yaranmış 
dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi yolunda səy-
lərimiz əməkdaşlığımızın inkişafı üçün yeni imkanlar aça-
caqdır. 

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoş arzularımı yetirir, dost 
Avstraliya xalqına sülh və rifah diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 12 yanvar 2011-ci il 
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İRANIN NEFT NAZИRИ SEYИD MƏSUD 
MИRKAZИMИNИN BAŞÇILIQ ETDИYИ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 

Prezident sarayı   
 

12 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yan-

varın 12-də İran İslam Respublikasının Нeft naziri Seyid Məsud 
Mirkaziminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
İki ölkə arasında münasibətlərin bütün sahələrdə uğurla 

inkişaf etdiyini xatırladan prezident İlham Əliyev enerji sek-
torunda əlaqələrin böyük tarixinin olduğunu dedi. Dövlə-
timizin başçısı əməkdaşlığın yeni sahələrinin müəyyən edil-
məsinin önəmini vurğulayaraq, hazırkı mərhələdə enerji 
sahəsində də əməkdaşlığın yeni imkanlarını araşdırmağın 
zəruriliyini söylədi və bunun üçün yaxşı potensialın olduğunu 
bildirdi. Prezident İlham Əliyev enerji sahəsində əlaqələrin 
genişləndirilməsi ilə bağlı yüksək səviyyədə fikir mübadiləsinin 
aparıldığını və razılaşdırılmış məsələlərin həyata keçirilmə-
sinin vacibliyini vurğuladı. 

Seyid Məsud Mirkazimi İran prezidenti Mahmud Əhmə-
dinejadın səmimi salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. 
İkitərəfli münasibətlərin, xüsusilə enerji sahəsində əməkdaş-
lığın daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı ötən il dövlət baş-
çılarının imzaladığı sənədin əhəmiyyətinə toxunan nazir 
Bakıya səfəri zamanı bu məsələ ilə bağlı müzakirələrin davam 
etdiriləcəyini dedi.  

Dövlətimizin başçısı İran prezidenti Mahmud Əhmədi-
nejadın salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi və özünün də 
səmimi salamlarını İranın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş 
etdi. 
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BOSNИYA VƏ HERSEQOVİNANIN XARИCИ 
İŞLƏR NAZИRИ SVEN ALKALAYIN BAŞÇILIQ 
ETDИYИ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Prezident sarayı  
 
12 yanvar 2011-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
yanvarın 12-də Bosniya və Herseqovinanın Xarici İşlər naziri 
Sven Alkalayın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul et-
mişdir. 

Dövlətimizin başçısı Bosniya və Herseqovinanın Xarici 
İşlər naziri Sven Alkalayın ölkəmizə ilk səfərinin qarşılıqlı 
əlaqələrin inkişafı baxımından önəmli olduğunu vurğulayaraq, 
bu səfərin uğurlu olacağına və əlaqələrimizin inkişaf etdiril-
məsi üçün yaxşı imkanlar yaradacağına əminliyini bildirdi. 
İkitərəfli münasibətləri genişləndirməyin zəruriliyini vurğu-
layan dövlətimizin başçısı bu əlaqələrin inkişaf etdirilməsində 
Azərbaycanın maraqlı olduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovinanın dost ölkələr oldu-
ğunu, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün də 
yaxşı imkanlar yarandığını bildirdi. 

Ölkəmizə ilk dəfə gəldiyini deyən Bosniya və Herseqo-
vinanın Xarici İşlər naziri Sven Alkalay bu səfərin ikitərəfli 
əlaqələrin inkişafına xidmət edəcəyinə ümidvar olduğunu söy-
lədi. O, Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina arasında əla-
qələri təkcə ikitərəfli müstəvidə deyil, eləcə də ölkələrimizin 
üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində inkişaf etdir-
məyin vacibliyini bildirdi. İki ölkə arasında siyasi əlaqələrin 
yaxşı səviyyədə olduğunu bildirən nazir ikitərəfli münasi-
bətlərin inkişafında yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin əhə-
miyyətini vurğuladı. 
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«EURONEWS» TELEKANALININ MÜŞAHИDƏ 
ŞURASININ SƏDRИ PYER LUИCИ MALEZA VƏ 
TELEKANALIN BAŞ ИCRAÇI DИREKTORU FИLИP 
KAYLAN ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Prezident sarayı  
 
13 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

yanvarın 13-də «Euronews» telekanalının Müşahidə Şurasının 
sədri Pyer Luici Malezanы və telekanalın Бaş icraçı direktoru 
Filip Kaylanı qəbul etmişdir. 

Görüşdə «Euronews» telekanalı ilə Azərbaycanın müvafiq 
qurumları arasında əlaqələrin müxtəlif sahələri ilə bağlı fikir 
mübadiləsi aparıldı, informasiya sahəsində beynəlxalq əmək-
daşlığın əhəmiyyətinə toxunularaq, müasir dövrdə informasiya 
mübadiləsinin önəmi vurğulandı. 
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AVROPA KOMИSSИYASININ SƏDRИ XOSE 
MANUEL BARROZU ИЛЯ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı   
 
13 yanvar 2011-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Avropa Komissiyasının sədri 
Xose Manuel Barrozunu  qarşıladı. 

Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Avropa 
Komissiyasının sədri Xose Manuel Barrozunun təkbətək gö-
rüşü oldu. 

Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əmək-
daşlığın müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirildi, 
enerji sahəsində əməkdaşlığın yaxşı potensialının olduğu vur-
ğulandı. Əlaqələrin bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik 
ifadə olundu. 

Söhbət zamanı Azərbaycan–Avropa İttifaqı əlaqələrinin 
hazırkı vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi 
aparıldı. 
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AVROPA KOMИSSИYASININ SƏDRИ XOSE 
MANUEL BARROZU ИЛЯ GENIŞ TƏRKИBDƏ 
GÖRÜŞ 
 
Prezident sarayı   
 
13 yanvar 2011-ъи ил 
 
Yanvarın 13-də təkbətək görüş başa çatdıqdan sonra 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Av-
ropa Komissiyasının sədri Xose Manuel Barrozunun nüma-
yəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü olmuşdur. 

İ l h a m  Ə l i y e v: Cənab Sədr, bir daha xoş gəlmisiniz! 
Sizi və nümayəndə heyətinizi burada salamlayıram. Sizi 
Azərbaycanda qəbul etməyimdən çox məmnunam. Qeyd 
etdiyimiz kimi, sizin səfərinizi gözləyirdik. Çox şadam ki, bu 
ili belə bir mühüm səfərlə başlayırıq və bu, münasibət-
lərimizin səviyyəsinin və keçmişdə apardığımız əməkdaşlığın 
göstəricisidir. Əminəm ki, bu səfər Avropa təsisatları ilə 
Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafında mühüm rol 
oynayacaqdır. Münasibətlərimizin artıq yaxşı tarixi və 
səmərəli gələcək perspektivləri vardır. İkitərəfli gündəliyimiz 
çox genişdir və bu gün ətraflı şəkildə müzakirə etdiyimiz bir 
çox sahələri əhatə edir. Səmimi müzakirələrə və açıq söhbətə 
görə çox minnətdaram. Bu çox faydalı və səmərəli oldu. 
Əminəm ki, bu ilin yaxşı başlanğıcı bütün məqsədlərimizin 
həyata keçirilməsinə zəmin yaradacaqdır. Bu baxımdan 
enerji təhlükəsizliyi, siyasi və iqtisadi islahatlar kimi mə-
sələlər nəzərdə tutulubdur. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın 
Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlərlə çox yaxşı münasi-
bətləri vardır. Hesab edirik ki, bu səfər münasibətlərimizi 
irəliyə doğru aparacaq və gələcəkdə biz bir çox müsbət nəti-
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cələrin şahidi olacağıq. Bir daha Azərbaycana xoş gəlmi-
siniz! 

X o s e  M a n u e l  B a r r o z u: Cənab Prezident, Bakıda 
olmağımdan çox məmnunam. Sizin xeyirxah dəvətinizi məm-
nunluqla qəbul etdim. Fikrimcə, bu səfər Azərbaycanla Avro-
pa İttifaqı arasında yüksək səviyyədə olan münasibətlərin daha 
da genişləndirilməsi üçün fürsətdir. Azərbaycan bizim region-
dakı etibarlı tərəfdaşımızdır. Biz bunu əvvəllər də bəyan etmiş-
dik, indi isə bir daha bunu əyani şəkildə görürük. 2008-ci ildə 
ölkənizdə nümayəndəliyimizi, indi isə səfirliyimizi açmışıq. 
Azərbaycanın iqtisadiyyatı yüksək sürətlə inkişaf edir, artım 
tempiniz çox yüksəkdir. Deyərdim ki, bu, dünyada ən yüksək 
tempdir. Bilirəm ki, cəmiyyətiniz də çox dinamik cəmiyyətdir. 
Mən bunu alqışlayıram. 

Azərbaycanın beynəlxalq məsələlərdə, xüsusən də terror-
çuluğa qarşı mübarizədə oynadığı mühüm rolu yüksək dəyər-
ləndirirəm. Azərbaycan müəyyən ölkələrdə davam edən müna-
qişələrin qarşısının alınmasına da öz töhfəsini verir. Sizin bu 
məsələlərdə tutduğunuz mövqe xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Təbii ki, enerji münasibətlərimizin təməl daşıdır. Biz bu 
məsələləri də müzakirə edəcəyik. Lakin aydın şəkildə onu da 
bəyan etmək istəyirik ki, münasibətlərimiz təkcə neft və qaz 
sahəsi ilə məhdudlaşmır. Biz ümumi maraq doğuran məsələlərə 
əsaslanan daha geniş münasibətlər qurmaq əzmindəyik. 
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SƏNƏDLƏRИN ИMZALANMASI MƏRASИMИ 
 
13 yanvar 2011-ъи ил 
 
Yanvarın 13-də geniş tərkibdə görüş başa çatdıqdan 

sonra Azərbaycan–Avropa İttifaqı sənədlərinin imzalanması 
mərasimi olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 
Avropa Komissiyasının sədri Xose Manuel Barrozu «Cənub 
qaz dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamə»ni imzaladılar. 

«Azərbaycan Respublikası və Avropa Komissiyası arasında 
2011–2013-cü illər üzrə Milli İndikativ Proqrama dair An-
laşma Мemorandumu»nu, «Azərbaycan Respublikası və Av-
ropa Komissiyası arasında hərtərəfli institusional quruculuq 
proqramının çərçivə sənədi üzrə Anlaşma Мemorandumu»nu 
Azərbaycanın Avropa İttifaqı yanında daimi nümayəndəliyinin 
rəhbəri Emin Eyyubov və Avropa Komissiyasının Azərbay-
candakı nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobia imzaladılar. 
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AVROPA KOMИSSИYASININ SƏDRИ XOSE 
MANUEL BARROZU ИЛЯ MƏTBUAT 
KONFRANSINDA BƏYANATLARLA ÇIXIŞLAR  

 
13 yanvar 2011-ъи ил 
 
Yanvarın 13-də sənədlərin imzalanması mərasimindən 

sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Avropa Komis-
siyasının sədri Xose Manuel Barrozunun mətbuat konfransı 
olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev və Xose Manuel Barrozu əvvəlcə 
bəyanatlarla çıxış etmişlər. 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bəyanatı 

 

Hörmətli cənab Сədr! 
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! 
Mən Avropa Komissiyasının sədri cənab Barrozunu bir 

daha burada salamlamaq istəйиряm. Dəvətimizi qəbul edib 
2011-ci ilin əvvəlində ölkəmizə səfər etdiyinizə görə minnət-
darlığımızı bildiririk. Bu, ilin çox yaxşı başlanğıcıdır və he-
sab edirik ki, Avropa təsisatları ilə Azərbaycan arasında 
olan münasibətlərin çox gözəl göstəricisidir. Bu münasibət-
lərin çox yaxşı tarixi var. Müstəqilliyimizin ilk günlərindən 
biz Avropa İttifaqının dəstəyini hiss etmişik və indi də hiss 
edirik. 

Avropa Komissiyası sədrinin səfəri tərəfdaşlığımızın bu-
günkü səviyyəsinin göstəricisidir və təbii ki, bu səfər bizim 
münasibətlərimizin gələcək inkişafına yönəlibdir. Biz bu 
münasibətləri çox yüksək dəyərləndiririk. Uzun illərдир ки, 
müxtəlif formatlarda ümumi nəticələri əldə etmək üçün birgə 
çalışırıq. Hazırda Azərbaycanın da üzvü olduğu «Şərq Tərəf-
daşlığı» proqramı var. Bu da bizim əməkdaşlığımız üçün 
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yeni üfüqlər açır. Bizim ikitərəfli münasibətlərimizə aid geniş 
gündəliyimiz mövcuddur və burada bir çox sahələr əhatə 
olunmuşdur. 

Bu gün apardığımız müzakirələr, səmimi və çox mehriban 
söhbət zamanı biz, demək olar ki, ikitərəfli əlaqələrimizin hər 
bir aspektini nəzərdən keçirdik. Biz iqtisadi inkişafa, iqtisadi 
əməkdaşlığa aid olan məsələləri, siyasi islahatları müzakirə 
etdik, Azərbaycanda aparılan islahatları, demokratikləşmə 
prosesini nəzərdən keçirdik, regional vəziyyət və təhlükəsiz-
liklə bağlı olan vəziyyət haqqında fikir mübadiləsi etdik. 
Enerji daşıyıcılarının nəqlinin şaxələndirilməsi məsələlərindən 
də danışdıq və eyni zamanda, Ermənistan–Azərbaycan, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsini də müzakirə etdik. 
Bir sözlə, biz gördük ki, hər iki tərəfin ümumi bir istəyi, 
arzusu vardır ki, bu münasibətlər inkişaf etdirilsin və gələcək 
illərdə, onilliklərdə tərəfdaşlıq daha da güclənsin. 

Söhbətimizin əsas mövzuları arasında enerji sahəsində 
əməkdaşlıq məsələsi dayanır. Biz elə indicə Cənub qaz dəh-
lizi haqqında Birgə Bəyannaməyə imza atdıq. Bu da çox- 
məzmunlu, mühüm bir sənəddir və enerji əməkdaşlığının 
bütün aspektlərini, Avropa təsisatları ilə Azərbaycan ara-
sında bu sahədə əməkdaşlığı əhatə edir. 

Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır və Azərbaycanın neft 
əməliyyatlarının uzun tarixi var. Сənaye üsulu ilə dənizdə 
neft hasilatı dünyada ilk dəfə məhz Azərbaycanda baş ver-
mişdir. Müstəqil ölkə olaraq biz öz enerji siyasətimizi ХХ 
ясрин 90-cı illərinин ortalarından bu günə qədər aparırıq və 
bu baxımdan Azərbaycanın siyasəti çox açıq, səmimi, şəffaf 
olmuşdur. Milyardlarla dollar xarici sərmayə cəlb edə bildik 
və bu gün müxtəlif marşrutlarımız vardır. Bizim 7 boru 
kəmərimiz mövcuddur. Bu infrastruktur neft və qaz yataq-
larımızdan enerji resurslarımızı müxtəlif istiqamətlərdə nəql 
etməyə imkan yaradır. Biz çoxlu maliyyə resursları əldə 
etmişik və bu bizim enerji siyasətimiz nəticəsində mümkün 
olmuşdur. Bu gün isə biz enerji сащясиндя inkişafımızın yeni 



 34

bir mərhələsindəyik və Avropa təsisatları ilə münasibət-
lərimiz bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Enerji təhlükəsizliyi 
məsələsi, enerji təchizatının şaxələndirilməsi hasilatçılar, is-
tehlakçılar, tranzit ölkələr üçün eyni dərəcədə vacibdir. Zən-
nimcə, maraqların kombinasiyası və səylərin bir araya yö-
nəldilməsi və bunun bir növ sinxronlaşdırılması bizim plan-
larımızın uğurla həyata keçirilməsi üçün əsas ilkin şərtdir. 
Azərbaycan əvvəldən Cənub enerji dəhlizinə dəstək vermiş-
dir. Əslində, bu elə Azərbaycanın başladığı layihəyə yönəlir: 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum neft və qaz bo-
ru kəmərləri – məhz bunlar bu istiqamətdə həyata keçirilən 
ilk təşəbbüs olmuşdur. Bundan sonra isə biz nəql dəhlizləri 
üzərində işləməyə başladıq, çünki bilirik ki, bu dəhlizlər bi-
zim prioritetlərimizdən biridir və bu istiqamətdə apardığımız 
ciddi bir işdir. Zənnimcə, bu gün imzaladığımız Birgə Bəyan-
namənin yaxşı gələcəyi vardır. Əminəm ki, gələn aylar ər-
zində biz bir çox mühüm hadisələrin şahidi olacağıq. Enerji 
tərəfdaşlığı, Avropa İttifaqı, Avropa təsisatları ilə Azərbay-
can arasında olan bu əməkdaşlıq uğurla davam edəcəkdir. 

Bu gün Azərbaycanda siyasi və iqtisadi islahatlara aid 
vəziyyəti də müzakirə etdik və bu çox səmimi və dostluq 
şəraitində keçdi. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi məsələsini də müzakirə etdik. Fakt ondan iba-
rətdir ki, artıq uzun illərdir Azərbaycanın əraziləri Ermə-
nistanın işğalı altındadır. Təbii ki, bu, Azərbaycanda bir çox 
narahatlıqlar doğurur. Bu, regional təhlükəsizliyə potensial 
hədədir. Biz beynəlxalq təsisatlara, xüsusən də Avropa 
пarlamentinə çox minnətdarıq ki, ötən il Ermənistan–Azər-
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid qətnamə qəbul 
etdilər. Bu qətnamə əvvəl qəbul olunmuş qətnamələrə tama-
milə uyğundur. BMT-nin, Avropa Şurasının və ATƏT-in 
qətnamələrinə uyğundur. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həlli nəinki bizim qaçqın və 
məcburi köçkünlərimizi öz yerlərinə qaytaracaq, həm də 
bütün dünya tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyümüzü bərpa 
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etməyə gətirib çıxaracaq, habelə regiona proqnozlaşdırma, 
təhlükəsizlik gətirəcəkdir. 

İkitərəfli gündəliyimiz çox genişdir. Çox şadam ki, cənab 
sədri Azərbaycanda qəbul edirəm. 2011-ci il məhz burada, 
Bakıda belə mühüm səfərlə başlayır. Əminəm ki, belə tərəf-
daşlıq ruhu bizim ikitərəfli münasibətlərimizdə həmişə əsas 
yer tutacaq və gələn aylar ərzində daha çox müsbət nəticələ-
rimiz olacaqdır. Cənab Sədr, ölkəmizə səfər etdiyinizə görə 
çox sağ olun və mən sizə səfərinizin yaxşı keçməsini arzu-
layıram. 

 
Avropa Komissiyasının sədri  

Xose Manuel Barrozunun bəyanatı 
 

Sağ olun, cənab Prezident! Mən də Sizin xeyirxah dəvə-
tinizi qəbul eдиб, bu gün burada, Bakıda olmaьымdan çox 
məmnunam.  

Görüşümüz çox açıq və səmimi, dostluq, mehribanlıq 
şəraitində keçdi və biz olduqca strateji əhəmiyyət daşıyan 
məsələləri müzakirə etdik. Bildiyiniz kimi, bu məsələlər həm 
Avropa İttifaqı, həm də Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir. 
Biz Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında olan tərəfdaşlığı 
əhatə etdik və bir meyil kimi, bu tərəfdaşlıq artıq reallıqdır. 
Mən bizə göstərilmiş səmimi qonaqpərvərliyə görə min-
nətdaram. Mən sabah da buradayam və hesab edirəm ki, 
çıxışlarım olacaqdır. Mən Bakı Dövlət Universitetində çıxış 
edəcəyəm və bilirəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
müsəlman dünyasında ilk olaraq bir çox mütərəqqi işlər 
görmüşdür. Çox sağ olun, mənə belə bir fürsət yaratmısınız 
ki, səfərimi belə başlayım və eyni zamanda, sabah həmin ali 
təhsil ocağında çıxış edim. 

Avropa İttifaqı prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
həyata keçirilən islahatları dəstəkləyir. Bu gün Prezident bil-
dirdi ki, o, Avropa İttifaqının «Şərq Tərəfdaşlığı»nda üstün 
tutulmuş dəyərlərini ölkəsinin inkişafı üçün bir ilhamlandırıcı 
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amil kimi qəbul edir. Bu həm də bizim prinsiplərimizin aliliyini 
nəzərdə tutur. Biz bunu cənab Prezidentlə müzakirə etdik və 
bildirdik ki, demokratiya, qanunun aliliyi, insan hüquqlarına 
hörmətlə yanaşma – bunlar da bizim münasibətlərimizdə vacib 
bir məqamdır. 

İkitərəfli tərəfdaşlığımıza gəldikdə, yeni Assosiasiya Sa-
zişi mövcuddur ki, bununla bağlı artıq danışıqlar başla-
nıbdır. Məqsəd strateji əlaqələrimizi daha da dərinləşdirmək 
və Azərbaycanı Avropa İttifaqının bazarına daha da yaxın 
etməkdən ibarətdir. Biz vizanın asanlaşdırılması sazişi 
üzərində də danışıqlara başlayacağıq. Bu da yaxın gələcəkdə 
baş verəcək, Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa İttifaqı 
ölkələrinə səfərlərini daha da asanlaşdıracaqdır. Bu, olduqca 
əhəmiyyətli məsələdir ki, insanlar arasında təmaslar daha da 
sıx olsun. Avropa İttifaqı siyasi və iqtisadi islahatların apa-
rılmasında Azərbaycanı dəstəkləməkdə əzmlidir. Hesab 
edirik ki, gələn illər ərzində münasibətlərimizdə bu kimi 
məsələlər də vacib hesab olunacaqdır. Bu baxımdan Azər-
baycan öz töhfəsini verir. 

Enerji sahəsində əməkdaşlığımız çox yaxşı qurulubdur. 
Burada, mənim nümayəndə heyətimdə cənab Günter 
Ottinger də var, o da xüsusi olaraq məhz həmin məsələlərlə 
məşğuldur. Mən prezident İlham Əliyevlə ikitərəfli dialoq 
apardım. Azərbaycan bu sahədə Avropa İttifaqının etibarlı 
tərəfdaşıdır. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan həm hasilatçı, 
həm tranzit ölkə kimi, çox mühüm rol oynayır. Əslində, 
Azərbaycan şaxələndirmə məsələsinə ilk yol açan bir ölkə 
rolunu oynayır. Azərbaycan ötən əsrin 90-cı illərinin ortala-
rında Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri layihəsinin həyata 
keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etmişdi. İndi isə artıq növbə 
qazındır. Elə buna görə də biz bu gün Cənub qaz dəhlizi ilə 
bağlı Birgə Бəyannaməni imzaladıq. Bu da Avropa İttifa-
qının Azərbaycan qazını birbaşa almasına imkan yarada-
caqdır. Bu dəhlizin yaradılması bizim müştərək strateji 
marağımızdan irəli gəlir. 
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Bizim təhlükəsizliyimiz və enerji təchizatımızın şaxələn-
dirilməsi olduqca vacibdir. Bu həm də tələblə bağlıdır. 
Azərbaycan istəyir ki, öz ixracını daha da şaxələndirsin və 
Avropa İttifaqına idxala öz töhfəsini verсин. Məhz «Cənub 
Дəhlizi» sayəsində Azərbaycan çox etibarlı bir çıxış ola-
caqdır. Bu da bizim inkişafımız üçün uzunmüddətli pers-
pektiv açır. Çox istəyirik ki, «Şahdəniz» qaz yatağı da yaxın 
vaxtlarda işlənilsin. Ümidvaram, bu bizə elə bir imkan verə-
cək ки, Azərbaycanын XXI əsrdə bu sahədə ən ilkin addımlar 
atan bir ölkə olдуьуну бяйан едяк. 

Xanımlar və cənablar, biz bir çox digər məsələləri də 
müzakirə etdik, regional vəziyyəti nəzərdən keçirdik. Mən 
xüsusi olaraq Azərbaycanın bu gün Əfqanıstanda sülhün 
təmin edilməsində, İraq və Kosovoda oynadığı rolu yüksək 
dəyərləndirdim və bildirirəm ki, bunu Avropa İttifaqı da çox 
yüksək dəyərləndirir. 

Bu regiona gəldikdə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində irə-
liləyişin olmaması ilə bağlı öz narahatlığımı yenə də sizinlə 
bölüşürəm. Mən həm ailələrə, həm də icmalara üzümü 
tutaraq deyirəm ki, bəli, siz münaqişələrdən çox əziyyət 
çəkmisiniz. Artıq vaxt çoxdan yetişib ki, bu məsələnin həlli 
sülh yolu ilə təmin edilsin. Buna görə də ATƏT-in Minsk 
qrupu öz fəaliyyətini davam etdirməlidir. Avropa İttifaqı da 
öz səylərini göstərir. Mən fürsətdən istifadə edərək, prezident 
Əliyevə və sizə demək istəyirəm ки, münaqişədən əziyyət 
çəkmiş bütün ailələrə və icmalara öz narahatlığımı bildiri-
rəm. Əmin etmək istəyirəm ki, bu baxımdan Avropa İttifaqı 
öz səylərini davam etdirəcəkdir. Biz ərazi bütövlüyü prinsi-
pini dəstəkləyəcəyik və bu baxımdan istəyirik ki, Azərbay-
can Respublikasının ərazi bütövlüyü təmin edilsin. Biz 
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətini də dəs-
təkləyirik. Çox ümidvar olduğumuzu bildirmək istəyirik ki, 
tərəflərin razılaşdırdığı hər hansı bir variant ortaya çıxarsa, 
biz bunu dəstəkləməyə hazır olacağıq və ondan sonra da 
bərpa işlərini görəcəyik. 
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Mənə deyirdilər ki, qışın bu vaxtında bəlkə Bakıya səfər 
etməyim. Dedim ki, Bakıda hava şəraiti tamamilə fərqlidir 
və buradakı insanlar da çox gözəl və cazibədardır. Yəni belə 
bir tərəfdaş ölkəni belə bir şəraitdə görəndə, həqiqətən, 
insanın ürəyi açılır. Mən görürəm, burada nəinki gözəl şərait 
yaradılıb, həm də ətrafda çox gözəl inkişaf var. 

 

* * * 
 

Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Avropa Ko-
missiyasının sədri Xose Manuel Barrozu jurnalistlərin sual-
larına cavab verdilər. 

 S u a l («Der Spiegel» jurnalının müxbiri): Cənab пrezi-
dent Əliyev, Cənub qaz dəhlizinin ölkəniz üçün strateji əhə-
miyyəti nədən ibarətdir? Cənab Barrozu, bu gün imzalanmış 
sənəd – bəyannamə bir növ sıçrayışdırmı, irəliləyişdirmi?  

İ l h a m   Ə l i y e v: Bildiyiniz kimi, uzun illərдир Azər-
baycan fəal surətdə çalışır ki, öz enerji resurslarını dünya 
bazarlarına çatdırsın. Biz neft hasilatından başladıq və 
beləliklə, neft kəmərini tikdik. Hazırda bizim şaxələndirilmiş 
nəqletmə marşrutlarımız var. İndi 3 neft kəməri var ki, bizim 
neftimizi Qara dənizə və Aralıq dənizinə çıxarır. Təbii ki, 
neft və qaz məsələsi vacib məsələdir. Əsas məsələ odur ki, 
biz gərək bazar tapaq. Bu yataqların ehtiyatlarına uyğun 
bazar müəyyən edilsin. Bu gün artıq bizim təsdiqlənmiş qaz 
ehtiyatlarımız 2,2 trilyon kubmetr həcmindədir və əminəm ki, 
potensial ehtiyatlar hətta bundan da artıqdır. Onda bizə nə 
lazımdır?! Bizə proqnozlaşdırılmış, uzunmüddətli, qanunveri-
ciliklə tənzimlənən rəqabətcil bir bazar lazımdır ki, bacar-
dığımız qədər qaz hasil edə bilək. Buna görə də Cənub qaz dəh-
lizi bizim üçün strateji əhəmiyyət daşıyır, bu, qaz potensialımızı 
realizə etməkdə bizə yardımçı olacaqdır. 

Biz uzun illər ərzində bu layihələr üzərində işləmişik, çalış-
mışıq. 1996-cı ildə «Şahdəniz» qaz yatağı haqqında saziş 
imzalananda bilmirdik ki, oradan nə qədər qaz çıxarılacaq. 
İndi çox məmnunluq hissi ilə demək istəyirik ki, «Şahdəniz» 
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dünyada ən böyük qaz yataqlarından biridir. İlkin olaraq ehti-
yatlar 1,2 trilyon kubmetr deyilmişdi. Amma daha sonra isə biz 
yeni yataqlar aşkar etdik. Bildiyiniz kimi, ötən ilin sonunda 
yeni yataq kəşf etdik. Bu, gələn illər üçün nəinki bizim təchizat 
potensialımızı, həm də proqnozlaşdırma imkanımızı daha da 
artırır.  Hazırda bizim 4 qaz  boru kəmərimiz  vardır.  Biz artıq  
3 ölkəyə qaz nəql edirik. Bugünkü hasilatın həcminə uyğun ola-
raq, ixracımızın şaxələndirilməsinə bir növ nail olmuşuq. Amma 
«Şahdəniz-2» əlavə qaz hasilatını təmin edəcəkdir. Təbii ki, yeni 
kəşf etdiyimiz qaz yataqlarının işlənilməsinə də başlanacaqdır. 
Ona görə yeni bazarların tapılması, müəyyən edilməsi bizim 
üçün vacibdir. Bizə həm yaxın bazarlar, həm uzaq bazarlar, 
artan, inkişaf edən bazarlar lazımdır. İstərdik ki, qaz 
sahəsindəki əməkdaşlığımız da neft sahəsindəki kimi olsun. 

Bu gün nadir vəziyyət yaranıbdır. Çünki istehlakçıların, 
tranzit ölkələrin və hasilatçıların maraqları bir araya gəlib. 
Biz güclü tərəfdaşlıq qurmuşuq və bu tərəfdaşlıq yalnız 
sərbəst elementlərdən təşkil olunarsa, uğura gətirib çıxara 
bilər. Əminəm ki, bu gün imzalanmış sənədlər uğurla həyata 
keçiriləcək və Azərbaycan qaz potensialından öz xalqının 
rifahı, ölkəmizin gələcək inkişafı və Avropadakı dostları-
mızın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün istifadə 
edəcəkdir.  

X o s e   M a n u e l   B a r r o z u: Prezident Əliyev bu 
məsələni o qədər aydın şəkildə təsvir etdi ki, bu şərhə nə isə 
bir şey əlavə etmək çətindir. Biz bu bəyannamənin imzalan-
masını bir təkan kimi qəbul edirik. Çünki bu, sonradan 
böyük, vacib qərarların qəbul edilməsinə yol açacaqdır. 
Müştərək maraqlar var, burada hər bir tərəf qazanır, həm 
Azərbaycan, həm Avropa. Fakt ondan ibarətdir ki, şəxsən 
mənim özüm burada Avropa İttifaqı adından bunu imzala-
dım və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev də imzaladı. Biz bu Birgə Bəyannaməni imzalamaqla 
gördük ki, onun məzmunu çox əhəmiyyətlidir, onun olduqca 
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böyük əhəmiyyəti var. Əminəm ki, bunun müəyyən praktik 
nəticələri yaxın aylarda olacaqdır.  

S u a l: Mənim sualım cənab Barrozuyadır. Avropa enerji 
təhlükəsizliyi çərçivəsində Nabukko, Türkiyə–Yunanıstan–
İtaliya, AGRİ kimi layihələr müzakirə edilir. Bu layihələrdən 
hansı Avropa İttifaqı üçün daha əhəmiyyətlidir? 

X o s e   M a n u e l   B a r r o z u: Biz Cənub qaz dəhlizini 
dəstəkləyirik və sonrakı qərarlar kommersiya əsasında qəbul 
edilməlidir. Bu baxır həcmə, yəni ondan asılıdır ki, bu 
Nabukkonun və digər layihənin əlavə dəyəri nədən ibarətdir.  
Bilməliyik ki, bizim fikrimizcə, hansı layihə daha qəbuledi-
ləndir. Bu, həmçinin Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir. Cə-
nab Prezident indicə çox aydın şəkildə izah etdi ki, yeni ya-
taqlar kəşf edilibdir. Mən deyərdim ki, Nabukko öz əhə-
miyyəti ilə, öz ölçüsü ilə həmin ehtiyatlara daha çox cavab 
verir. Biz inanırıq ki, «Cənub Dəhlizi»nə artıq siyasi dəstək 
var. Mən bu layihələri bir-biri ilə ziddiyyət təşkil etməyən la-
yihələr kimi görürəm. Burada kommersiya məsələsi var, ye-
nə də bu həmin o qərarlarla bağlıdır. Biz hamımız bilməliyik 
ki, bu həmin qərarlar əsasında müəyyən ediləcəkdir. Zən-
nimcə, onların arasında ən vacib əhəmiyyəti olan Nabuk-
kodur. Bu yaxınlarda belə bir qərar qəbul olunmuşdur ki, 
müəyyən fondlardan bu layihənin həyata keçirilməsinə ma-
liyyə resursları ayrılsın və ona görə də mən bir müddət əvvəl 
Türkiyəyə səfər etdim. Bildiyiniz kimi, Nabukko ilə bağlı 
hökumətlərarası saziş imzalandı. Bu da çox vacib bir addım 
idi və görürsünüz ki, bizim dəstəyimizin bir rəmzidir. Çox 
sağ olun. 
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BEYNƏLXALQ CÜDO FEDERASИYASININ 
PREZИDENTИ MARИUS VИZER ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Prezident sarayı  
 
14 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

yanvarın 14-də Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti 
Marius Vizeri qəbul etmişdir. 

Görüşdə ölkəmizdə idmanın inkişafı ilə bağlı həyata keçi-
rilən məqsədyönlü tədbirlərdən söhbət açılmış, idman sahəsin-
də beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində 
Azərbaycanın gördüyü işlərdən danışılmışdır. 

Söhbət zamanı Azərbaycanda ardıcıl olaraq mötəbər bey-
nəlxalq idman tədbirlərinin keçirildiyi və bunların yüksək sə-
viyyədə təşkil edildiyi vurğulanmışdır. 
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NAZИRLƏR KABИNETИNИN 2010-cu ИLИN SOSИAL-
ИQTИSADИ ИNKИŞAFININ YEKUNLARINA VƏ 
2011-ci ИLDƏ QARŞIDA DURAN VƏZИFƏLƏRƏ 
HƏSR OLUNMUŞ ИCLASINDA NİTQ  

 
14 yanvar 2011-ъи ил 

 
Bu gün biz 2010-cu ilin sosial-iqtisadi yekunlarını və 

2011-ci ildə ölkəmizin əsas inkişaf istiqamətlərini müzakirə 
edəcəyik. Bütövlükdə deyə bilərəm ki, 2010-cu il ölkəmizin 
inkişafı üçün çox əhəmiyyətli il olmuşdur. 2009 və 2010-cu 
illər tarixdə maliyyə və iqtisadi böhran illəri kimi йадда 
qalacaq və bu illər bizim üçün də sınaq olmuşdur. Mən çox 
şadam ki, Azərbaycanda aparılan islahatlar və düzgün 
iqtisadi siyasət nəticəsində həm 2009-cu ildə, həm 2010-cu 
ildə ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etmişdir. 2009-cu ildə ümumi 
daxili məhsul 9,3 faiz, keçən il isə iqtisadiyyatımız 5 faiz 
artmışdır. Əksər ölkələrdə həm 2009-cu, həm də 2010-cu ildə 
tənəzzül müşahidə olunduğunu nəzərə alsaq, bizim uğurları-
mızın əhəmiyyəti daha da artır. 

Bu böhranlı illər ərzində biz iqtisadi siyasətimizi inamla 
aparmışıq. Ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr icra edildi, 
sosial proqramlar öz həllini tapdı. Keçən il minimum 
əməkhaqqı və pensiyanın baza hissəsi artırıldı. Halbuki Av-
ropanın bir çox ölkələrində əks istiqamətdə proseslər gedir-
di, maaşlar, pensiyaların məbləği aşağı düşürdü. 

_____________________ 

       Назирляр Кабинетинин 2010-ъу илин сосиал-игтисади инкишафынын 
йекунларына вя 2011-ъи илдя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш 
иъласында Игтисади Инкишаф назири Шащин Мустафайев, Мilli Банкын İdarə 
Heyəтinin sядри Елман Рцстямов, Мядяниййят вя Туризм назири 
Ябцлфяс Гарайев вя Эянъляр вя Идман назири Азад Рящимов чыхыш 
етдиляр. 
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Əlbəttə ki, bütün bu uğurlarımızın təməlində uzun illər 
aparılan düşünülmüş iqtisadi siyasət, iqtisadi islahatlar da-
yanır. Bizim iqtisadiyyatımız çoxşaxəlidir, təkcə bir sektora 
arxalanmır. Məqsədimiz ondan ibarət idi ki, ölkədə çox-
şaxəli iqtisadiyyat yaradaq. Baxmayaraq ki, 2009-cu ildə 
dünyada neftin qiyməti bir neçə dəfə, demək olar, 4 dəfə 
düşmüşdü, bizim iqtisadiyyatımız yenə də artmışdır. 

Əminəm ki, 2011-ci il də ölkə iqtisadiyyatının inkişafı 
üçün uğurlu olacaqdır. Bunu deməyə bütün əsaslar var. Ke-
çən ilin yekunlarına nəzər salsaq görərik ki, nəinki iqtisa-
diyyatımız 5 faiz artmışdır, makroiqtisadi vəziyyət də sabit 
olaraq qalmışdır. 2009-cu ildə bölgəmizdəki ölkələrdə milli 
valyutanın dəyəri aşağı salınmışdır, devalvasiyaya uğramış-
dır. Bizdə isə manat sabit olaraq qalır və beləliklə, biz həm 
əhalinin sosial müdafiəsinə dəyərli töhfələr vermişik, həm də 
manatın sabit qalması ölkə iqtisadiyyatı üçün çox vacib bir 
amildir. Makroiqtisadi sabitlik qorundu, inflyasiya cəmi 5,7 
faiz təşkil etmiş, əhalinin pul gəlirləri isə 12,3 faiz artmışdır. 
Bu onu göstərir ki, gəlirlər inflyasiyanı üstələyir. 2010-cu ilin 
yekunlarına görə, yoxsulluğun səviyyəsi daha da aşağı 
düşmüşdür və artıq Azərbaycanda yoxsulluq şəraitində yaşa-
yanlar 9,1 faizdir. Hesab edirəm ki, bu bizim böyük nailiy-
yətimizdir. 7 il ərzində Azərbaycanda yoxsulluq 4-5 dəfə aşağı 
düşmüşdür. Bizim apardığımız islahatlar və iqtisadi artım ilk 
növbədə Azərbaycan vətəndaşlarının rifah halının yaxşı-
laşdırılmasına yönəldilibdir. Onu da göstərir ki, Azərbay-
canda enerji sektorunda görülən işlər nəticəsində ölkə xəzi-
nəsinə daxil olunan vəsait ədalətli bölünür və sosial ədalət 
prinsipi yüksək səviyyədə tətbiq olunur. 

2010-cu ildə ölkə iqtisadiyyatına 15,5 milyard dollar 
vəsait qoyulmuşdur. Bu da çox böyük rəqəmdir, investisi-
yaların strukturu da çox ümidverici və müsbətdir. Daxili 
investisiyalar xarici investisiyaları üstələyir. Artıq birinci il 
deyil ki, bu belədir. Bu onu göstərir ki, həm dövlət tərə-
findən, həm özəl sektor tərəfindən ölkə iqtisadiyyatına bö-
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yük məbləğdə investisiyalar qoyulur. Qeyri-neft sektoruna 
qoyulan investisiyalar neft sektorundakından çoxdur. 15,5 
milyard dollardan 9,3 milyard dolları qeyri-neft sektoruna 
qoyulan sərmayədir. Bu da bizim siyasətimizin əsas istiqa-
mətidir. Ölkə iqtisadiyyatının neft sektorundan asılılığını 
azaltmaq üçün əməli-praktikи tədbirlər görülür. Bu da onu 
göstərir ki, bir neçə il əvvəl bəyan etdiyimiz proqram və 
konseptual yanaşmamız həyatda öz əksini tapır. Yəni bizim 
planlarımız həyata keçirilir, nəzərdə tutduğumuz bütün pro-
qramlar reallaşır və dediyim rəqəmlər bunun bariz nümunə-
sidir. Əminəm ki, bu il də ölkə iqtisadiyyatına böyük məb-
ləğdə investisiyalar qoyulacaqdır. Biz elə etməliyik ki, bu 
investisiyalar daha da böyük rəqəmlərlə ölçülsün və beləliklə, 
ölkə iqtisadiyyatı daha da sürətlə inkişaf etsin. 

2010-cu ildə bütün sosial proqramlar icra edildi. Qeyd 
etdiyim kimi, minimum əməkhaqqı və pensiyanın baza 
hissəsi 75 manatdan 85 manata qaldırıldı. Ünvanlı sosial 
yardım proqramı icra edilir, bu proqram çərçivəsində 550 
min nəfər dövlətdən yardım alır və biz bu siyasəti bundan 
sonra da davam etdirəcəyik. Çünki hələ də ehtiyac içində 
yaşayanlar var. Baxmayaraq ki, yoxsulluğun səviyyəsi aşağı 
düşür, ancaq biz elə etməliyik ki, çətinlik çəkənlər üçün də 
dövlət öz qayğısını əsirgəməsin. 

Sosial infrastrukturun yaradılmasında böyük işlər görül-
müşdür. 40-dan çox tibb müəssisəsi, 70-dən çox məktəb tikil-
miş, təmir edilmişdir. 5 olimpiya mərkəzi tikilmişdir, mədə-
niyyət ocaqlarının tikilməsiня və təmirinə vəsait ayrılır. Bir 
sözlə, ölkə iqtisadiyyatı və ümumiyyətlə, ölkənin inkişafı 
üçün vacib olan sosial sahə həmişə olduğu kimi, diqqət mər-
kəzindədir. Bu, 2011-ci ildə də belə olmalıdır və şübhəsiz, 
investisiya proqramında sosialyönümlü layihələr nəzərdə 
tutulacaqdır. 

Regional inkişaf proqramı icra edilir. Keçən il 70 mindən 
çox iş yeri açılmışdır, onun 53 mini daimi iş yeridir. Re-
gional inkişaf proqramlarının icrasının başlanmasından, 
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yəni 2004-cü ilin fevralından bu günə qədər ölkəmizdə 900 
mindən artıq iş yeri açılmışdır ki, bu da işsizliyin aradan 
qaldırılması üçün əsas amildir. İş yerlərinin açılması, yeni 
müəssisələrin işə salınması nəticəsində ölkə daxilində istehsal 
olunan malların sayı artır, ixracdan asılılığımız azalır. Biz 
artıq qeyri-neft ixrac potensialına malikik və öz məhsul-
larımızı artıq başqa ölkələrdə nümayiş etdiririk. Bu il həmin 
siyasət daha da sürətlə aparılmalıdır. 

Bir sözlə, regionların inkişafı reallıqdır və regionlarda 
yaradılan müasir infrastruktur – tikilən səhiyyə ocaqları, 
məktəblər, çəkilən yollar, qaz xətləri, indi böyük su layihələri 
də həyata keçirilməyə başlanmışdır – dövlət tərəfindən, özəl 
sektor tərəfindən regionlara qoyulan sərmayədir. 2011-ci 
ildə də bu proseslər davam etdiriləcəkdir. 

Bizim iqtisadiyyatımız üçün əsas olan sektorda – neft-qaz 
sektorunda keçən il bütün planlar yerinə yetirildi. 51 milyon 
ton neft hasil edildi ki, onun da böyük hissəsi ixrac olundu. 
27 milyard kubmetr qaz hasil edildi. Hesab edirəm ki, bu il 
qazın hasilatı və ixracı daha da artmalıdır. Keçən il Azər-
baycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən böyük qaz yatağı 
aşkar edilmişdir. «Ümid» yatağı bizim qaz potensialımıza 
əlavə həcm gətirir. Təsdiq edilmiş qaz ehtiyatlarımız 2,2 
trilyon kubmetrdir. Ümid edirəm ki, bu il və gələn il aparı-
lacaq kəşfiyyat nəticəsində bu rəqəm daha da artacaqdır. 

Keçən il nəqliyyat sektoruna böyük investisiyalar qoyul-
muşdur. Azərbaycanda bu da artıq ənənəvi mənzərədir. Bu 
sektor ölkə iqtisadiyyatı üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Avtomobil yolları tikilir, yeni təyyarələr alınır. Ələtdə böyük 
beynəlxalq ticarət limanının təməli qoyulmuşdur, Эəmiqa-
yırma zavodunun tikintisinə başlamışıq. Bunlar böyük 
sərmayə tələb edən layihələrdir. Ancaq biz bunu edirik və 
gələcəkdə edəcəyik ki, Azərbaycanda bizim coğrafi vəziy-
yətimizə uyğun, müasir və güclü nəqliyyat infrastrukturu 
yaradılsın. Demək olar ki, nəzərdə tutduğumuz layihələr 
içində əsas layihələr ya reallaşıb, ya da artıq onların icrasına 
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başlanылmışdır. Növbəti illərdə o layihələrin icrası və başa 
çatdırılması nəticəsində nəqliyyat sektorunda bütün məsələ-
ləri həll edəcəyik. Magistral, şəhərlərarası yollarda işlər 
gedir, bəzilərində başa çatıbdır. Dəniz nəqliyyatının inkişafı 
üçün tankerlər, quru yük gəmiləri alınır. Gələcəkdə Azər-
baycanda bu gəmiləri ixrac edəcəyik. Dəmir yolunun 
inkişafı üçün proqram icra edilir. Hava nəqliyyatını mən 
qeyd etdim, bizim kifayət qədər müasir təyyarə parkımız var 
və bu park ancaq ən yüksək keyfiyyətə malik təyyarələrdən 
ibarətdir. Beynəlxalq aeroportlar tikilibdir. Demək istəyirəm 
ki, bu sahədə işlərin böyük hissəsi görülübdür. 

2011-ci ildə Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun tikintisi 
davam etdiriləcəkdir. Bu layihəyə biz böyük əhəmiyyət 
veririk. Bu layihənin icrasına başlanması təşəbbüsü Azər-
baycan tərəfindən irəli sürülmüşdür və indi üç ölkənin birgə 
səyləri nəticəsində bu layihəni uğurla icra edirik. Qarşıdakı 
illərdə işlər başa çatdırılmalıdır və bu bizim növbəti böyük 
uğurumuz olacaqdır. 

2010-cu il Azərbaycanda «Ekologiya ili» elan edilmişdi. 
Mən çox şadam ki, «Ekologiya ili» çərçivəsində həm dövlət 
tərəfindən böyük işlər görüldü, həm də özəl sektor bu işlərə 
qoşuldu. Ölkə əhalisi də bu təşəbbüsə qoşularaq, ekoloji 
vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına öz dəyərli töhfələrini vermiş-
dir. 6 milyondan artıq ağac əkilmişdir. Proses bu il də da-
vam etdiriləcəkdir, bu tempi azaltmamalıyıq. Ekoloji vəziy-
yətin yaxşılaşdırılması ölkəmizin uğurlu inkişafı üçün, əhali-
nin sağlamlığı üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Ekoloji tədbirlər ancaq ağac əkməklə bitmir, məhdud-
laşmır. Çaylar boyunca yerləşən kəndlərdə təmizləyici qur-
ğuların istifadəyə verilməsi nəticəsində artıq 300 min Azər-
baycan vətəndaşı Цмумдünya Səhiyyə Təşkilatının stan-
dartlarına uyğun içməli su ilə təmin edilibdir. Keçən ilin so-
nunda Oğuz–Qəbələ–Bakı su kəməri istismara verilibdir. 
Yaxın vaxtlarda yəqin ki, bir-iki aydan sonra bu kəmər tam 
gücü ilə işləyəcək və beləliklə, Bakının təmiz, keyfiyyətli 
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içməli su ilə təmin olunması üçün əlavə böyük imkanlar 
yaranacaqdır. Kəmərin tikintisi sırf sosial xarakter daşıyır. 
Bu, kommersiya layihəsi deyil, lakin ona böyük vəsait qo-
yulubdur. Ancaq biz bunu etməliydik. Çünki xalqımız ən 
yüksək şəraitdə yaşamalıdır. Azərbaycanda ən qabaqcıl tex-
nologiyalar tətbiq olunmalıdır. Azərbaycanda istifadəyə 
verilmiş səhiyyə ocaqlarıнда ən qabaqcıl avadanlıqlar quraş-
dırılır. Biz dünyanın aparıcı, inkişaf etmiş ölkələrinin ən 
qabaqcıl klinikalarında olan avadanlığı, aparatları gətiririk. 
Biz Azərbaycana ən keyfiyyətli malları gətirməliyik. Azər-
baycan vətəndaşları buna layiqdirlər. Biz ölkəmizi müasir-
ləşdiririk və dünyada gedən texnoloji tərəqqiyə gərək həmişə 
diqqətlə yanaşaq. Ölkəmizə ən qabaqcıl texnologiyaları 
gətirək ki, Azərbaycanda bütün işlər yüksək səviyyədə görül-
sün. Beləliklə, görülən işlər nəticəsində həm insanlar üçün 
yaxşı şərait yaradılır, həm də ölkə daha da güclənir. Əminəm 
ki, bizim uğurlu inkişafımız gələcək illərdə də yüksək temp-
lərlə davam edəcəkdir. 

2010-cu ildə başqa istiqamətlərdə də böyük uğurlara nail 
ola bilmişik. Baxmayaraq ki, təbiət də bizi sınağa çəkdi. 
Sellər və daşqınlar nəticəsində on minlərlə hektar torpaq-
larımızda subasma halları baş verdi, 70 min hektardan çox 
ərazini su basmış, minlərlə ev uçmuş, yararsız vəziyyətə 
düşmüşdü. Ancaq görülən operativ və çevik tədbirlər nəti-
cəsində biz ona nail ola bildik ki, bir nəfər də həlak olmadı. 
İnsanlar vaxtında təhlükəsiz yerlərə köçürüldülər. Onların 
müvəqqəti məskunlaşdığı yerlərdə bütün şərait yaradılmışdı. 
Hava şəraiti imkan verən kimi, təmir-bərpa işlərinə başla-
mışdıq. Deyə bilərəm ki, 4-5 ay ərzində minlərlə ev tikildi, 
təmir olundu. İlin sonuna olan məlumata görə, 3 mindən 
artıq ev təmir edilmiş, 1500 ev yenidən tikilmişdir, təxminən 
700–800 evin tikintisi isə davam edir. Bu onu göstərir ki, biz 
ən çətin hallara da hazırıq. Həm texniki imkanlarımz, həm 
peşəkar kadrlar, həm də maliyyə vəsaiti var. Bu işləri biz öz 
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hesabımıza görmüşük, heç kimdən yardım istəməmişik. 
Bunu etmək üçün güclü iqtisadi potensialımız olmalıdır. 

Azərbaycan bu bölgədə mühüm regional amilə çevrilib-
dir. İmkanlarımız artır və növbəti illərdə daha da artacaqdır. 
2010-cu ildə valyuta ehtiyatlarımız da artmışdır. Baxma-
yaraq ki, bəzi ölkələrdə valyuta ehtiyatları aşağı düşmüşdür, 
çünki həmin ölkələr sosial məsələlərin həlli üçün ondan 
istifadə etmişdir. İlin sonuna olan məlumata görə, valyuta 
ehtiyatlarımız 29,1 milyard dollar təşkil edirdi. Dünən mənə 
verilən məlumata görə, artıq bu rəqəm 29,4 milyard dollara 
çatmışdır. Təkcə on gün ərzində vəsaitimiz nə qədər artır, 
növbəti illərdə bu daha da artacaqdır. 

Biz artıq həm Azərbaycanda, həm də başqa ölkələrdə 
istənilən infrastruktur və sərmayə layihəsini icra edə bilərik, 
edirik дя. Azərbaycan şirkətləri xaricə də vəsait qoyur. He-
sab edirəm ki, bu, ölkə iqtisadiyyatı və gələcək planlarımızın 
həyata keçirilməsi üçün vacib amillərdir. 

Əfsuslar olsun ki, 2010-cu ildə biz Ermənistan–Azərbay-
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində irəliləyişə 
nail ola bilməmişik. Ermənistan tərəfi, demək olar ki, da-
nışıqları pozmaq istəyir. Danışıqlar masasında əvvəlcə 
razılaşdırılmış məsələlərə yenidən qayıtmaq istəyir, vaxt 
uzatmaq istəyir. Bizdə belə fikir yaranır ki, Ermənistan işğal 
olunmuş torpaqları azad etmək istəmir. Nə qədər müm-
kündürsə, torpaqlarımızı o qədər işğal altında saxlamağa 
çalışır. Bundan istifadə edib Azərbaycandan Dağlıq Qara-
bağın statusu ilə bağlı onlara xeyir gətirən şərtləri əldə etmək 
istəyir. Bu isə mümkün deyildir. Biz bunu dəfələrlə bəyan 
etmişik: Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır, 
beynəlxalq birlik tərəfindən Azərbaycan torpağı kimi tanı-
nır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün beynəlxalq aləm 
tərəfindən tanınır, BMT tərəfindən tanınır, bütün beynəlxalq 
təşkilatlar bizim ərazi bütövlüyümüzə hörmətlə yanaşır. 
Azərbaycan dövləti heç vaxt imkan verməz ki, ikinci erməni 
dövləti yenə də Azərbaycanın tarixi torpaqlarında yara-
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dılsın. Bu, danışıqlar mövzusu deyil və heç vaxt olmaya-
caqdır. Məsələnin həlli üçün Ermənistan öz işğalçı qüvvələ-
rini zəbt edilmiş torpaqlardan çıxarmalıdır. Ondan sonra 
sülh yarana bilər. Azərbaycan vətəndaşları öz doğma tor-
paqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qayıtmalıdırlar, 
Dağlıq Qarabağda muxtariyyət şəraitində yaşamalıdırlar. 
Bütün sivil ölkələrdə olduğu kimi, orada da işlər demokratik 
prinsiplər əsasında təşkil edilməlidir. Bundan kənarda 
məsələnin heç bir başqa istiqamətdə həlli mümkün deyildir.  

Biz çalışacağıq ki, 2011-ci ildə öz mövqeyimizi daha da 
möhkəmləndirək. 2010-cu ildə beynəlxalq təşkilatlarda bu 
məsələ ilə bağlı çox mühüm hadisələr baş vermişdir. Avropa 
пarlamenti Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinə dair çox ədalətli qətnamə qəbul etmişdir. Bu məsələ 
digər beynəlxalq təşkilatlarda da müzakirə olunur və bizim 
mövqeyimiz dəstəklənir. NATO-nun zirvə görüşündə bu 
məsələ ilə bağlı çox dəyərli, ədalətli, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə qəbul olunmuşdur. Dünən 
Avropa Komissiyasının sədri cənab Barrozu ilə birgə 
mətbuat konfransında bu məsələ ilə bağlı Avropa Komis-
siyasının və Avropa İttifaqının mövqeyi ifadə edilmişdir. Bu 
da ondan ibarətdir ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü dəstəkləyir. 

Məsələnin həlli üçün beynəlxalq çərçivələr budur və o, yal-
nız bu çərçivələr daxilində öz həllini tapa bilər. Heç bir 
başqa variant müzakirə mövzusu deyildir. Hesab edirəm ki, 
Azərbaycan danışıqlar prosesində konstruktiv mövqe nüma-
yiş etdirir. Biz çalışırıq ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. 
Ancaq beynəlxalq hüquq normaları burada əsas rol oynayır. 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası qeyd-şərtsiz öz 
həllini tapmalıdır. 

O da heç kimə sirr deyil ки, biz danışıqlar apardığımız za-
man ordu quruculuğuna да böyük diqqət göstəririk, ordu-
muzu gücləndiririk. Bu sahədə böyük uğurlara nail ola bil-
mişik. Düşmən də bunu bilir və qorxudan əsir. Onların son 
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aylarda isterik, əsəbi, qorxu ilə dolu çıxışlarы bunun əyani 
sübutudur.  Azərbaycan ordusu istənilən anda düşmənə sar-
sıdıcı zərbə endirə bilər. O zərbə nəticəsində nəinki Dağlıq 
Qarabağda, Ermənistanda da vəziyyət başqa istiqamətdə 
inkişaf edə bilər. Lakin biz istəyirik ki, bu məsələ sülh yolu 
ilə həll olunsun. Son illərdə ordu quruculuğuna ayrılan 
vəsait artır, yeni müasir silahlar, texnika – təyyarələr, artille-
riya, hava hücumuna qarşı ən müasir qurğular, zirehli ma-
şınlar alınır, onların hamısını sadalamaq üçün bəlkə də bir 
neçə saat lazımdır. Azərbaycanda istehsal olunan hərbi məh-
sullar, 500 növə qədər məhsul həm ordumuza xidmət edir, 
həm də biz artıq xarici bazarlara  çıxırıq, beynəlxalq sərgi-
lərdə iştirak edirik. Bu sahədə 2011-ci ildə də çox mühüm 
hadisələr baş verəcək, Azərbaycanda ən müasir avadanlığın, 
texnikanın, döyüş sursatının istehsalı başlanmalıdır. 

2011-ci ildə ordu xərcləri, müdafiə xərcləri 3 milyard 
dollardan çox olacaqdır. Onun böyük hissəsi yenə də silah-
sursat, hərbi texnika alınmasına sərf olunacaq, biz bu pro-
sesi bundan sonra da davam etdirəcəyik. Əminəm ki, Azər-
baycanın güclü ordusu Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün öz sözünü deməlidir və 
vaxt gələndə deyəcəkdir. 

2011-ci ildə həm iqtisadi, həm sosial, həm də beynəlxalq 
məsələlərin həllində, hesab edirəm ki, heç bir problemimiz 
olmayacaqdır. Biz 2010-cu ildə beynəlxalq müstəvidə də 
uğurlu siyasət aparmışıq. Həm beynəlxalq təşkilatlar çərçi-
vəsində, həm ikitərəfli müstəvidə çoxsaylı görüşlər olmuşdur. 
Bakıda bir neçə beynəlxalq səviyyəli zirvə görüşü keçiril-
mişdir. Qonşu ölkələrlə münasibətlərimiz daha da güclən-
mişdir. Beynəlxalq vəziyyət və bölgədə mövcud olan vəziyyət 
müsbətdir. Azərbaycan bölgədə əməkdaşlığın dərinləşməsinə 
öz dəyərli töhfəsini verir. Azərbaycan artıq çox ciddi 
regional amildir. Azərbaycan bölgədə gedən proseslərə təsiri 
artmaqda olan ölkədir. Elə etməliyik ki, bu proses daim 
davam etsin, ölkəmiz güclənsin və inkişaf etsin. 
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          YEKUN NİTQİ  
  
 2011-ci ildə qarşıda duran vəzifələr aydındır. Biz bu ildə 

də iqtisadiyyatımızın inkişafını təmin etməliyik.  Makro-
iqtisadi sabitlik qorunmalıdır və əminəm ki, inflyasiya birrə-
qəmli olacaqdır. Biz xüsusilə istehlak bazarına nəzarətimizi 
gücləndirməliyik. Bu sahədə böyük işlər görülüb və davam 
etdirilməlidir. Qiymətlərin süni şəkildə şişirdilməsinə yol 
verməməliyik, azad rəqabəti təmin etməliyik, inhisarçılıq 
meyillərinin qarşısını almalıyıq. Lazımsız yoxlamalar aparıl-
mamalıdır, xüsusilə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən 
lazımsız yoxlamalara son qoyulmalıdır ki, ölkədə sahib-
karlığı daha da sürətlə inkişaf etdirək, buna daha böyük 
təkan verək. 

Sirr deyil ki, inkişaf etmiş ölkələri fərqləndirən cəhətlər-
dən biri də ümumi daxili məhsulun formalaşmasında kiçik 
və orta sahibkarlığın xüsusi yer tutmasıdır. Azərbaycan da 
bu yolla getməlidir. Düzdür, bizim güclü enerji sektorumuz 
var və qeyri-neft sektorunu neft sektoru ilə müqayisə etmək 
сadəlövhlük olardı. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda 
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı daha da sürətlə getsin. 
Dövlət tərəfindən buna dəstək verilir. Hesab edirəm ki, sa-
hibkarlarla çoxsaylı görüşlərimdə verdiyim tövsiyələr, dedi-
yim fikirlər və göstərdiyim siyasi dəstək sahibkarlığın inki-
şafında öz rolunu oynayır. Bununla bərabər, dövlət tərəfin-
dən ayrılmış kreditlər, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 
xətti ilə görülən işlər də sahibkarlığın inkişafına çox böyük 
dəstəkdir. 

Elə etməliyik ki, 2011-ci ildə bu sahəyə əlavə vəsait ay-
rılsın. İqtisadiyyatımızın çoxşaxəli iqtisadiyyat kimi forma-
laşmasında qeyri-neft sektorunun inkişafı həlledici rol oy-
nayır. Əgər vaxtilə biz bu siyasətə başlamasaydıq, indi ölkə 
iqtisadiyyatı birtərəfli ola bilərdi. Bir neçə il əvvəl bəzi bey-
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nəlxalq qurumlarda Azərbaycanda «Hollandiya sindromu» 
haqqında fikirlər səslənmişdi, yəni Azərbaycanda iqtisa-
diyyat birtərəfli inkişaf edəcək, ancaq neft amilinə söykənir, 
iqtisadiyyatın digər sahələrində perspektivlər yoxdur. Bizim 
apardığımız siyasət isə onu göstərir ki, artıq Azərbaycan 
iqtisadiyyatı çoxşaxəli şəkildə formalaşır və «Hollandiya 
sindromu» haqqındakı fikirlər artıq səslənmir. 

Biz bu müsbət dinamikanı davam etdirməliyik və 2011-ci 
ildə sahibkarlığın, özəl sektorun inkişafı üçün, qeyri-neft 
sektorunun inkişafı üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Dövlət 
tərəfindən, prezident tərəfindən siyasi dəstək verilib və 
veriləcəkdir. Dövlət qurumları – həm mərkəzi qurumlar, 
həm də bölgələrdə yerləşən qurumlar sahibkarlığın inkişafı-
na kömək göstərməlidir, onlara maneçilik törətməməlidir, 
süni əngəllər də yığışdırılmalıdır. 

Bununla bərabər, 2011-ci ildə биз vergilər bazasını ge-
nişləndirməliyik. Bunu etmək üçün böyük imkanlar var. Ver-
gi sahəsində aparılan islahatlar uğurludur. «Bir pəncərə» 
prinsipi Azərbaycanda artıq tətbiq olunur. Digər mütərəqqi 
islahatlar aparılır, bütövlükdə bu sahədə işlər görülür. Ancaq 
o da həqiqətdir ki, vergilərdən yayınanların sayı da kifayət 
qədərdir. Biz bunları bilirik və bu hallarla mübarizə daha da 
ciddi və məqsədyönlü aparılmalıdır. 

Elə etməliyik ki, ticarət, məişət, iaşə obyektlərində nağd 
şəkildə ödəmələr minimuma endirilsin. Artıq kredit kartları 
var, bizim əhalimizin böyük hissəsi kredit kartlarına 
malikdir. Hər bir məntəqədə, hər bir ticarət obyektində, hər 
bir restoranda kredit kartlarından, ödəmə kartlarından 
istifadə olunmalıdır. Belə olan halda vergilər bazası heç səy 
göstərilmədən, avtomatik olaraq genişlənəcəkdir. Yəni bu 
sahədə görüləsi işlər çoxdur. Mən bir müddət bundan əvvəl 
Vergilər nazirinə müvafiq göstərişlər vermişəm. Sadəcə 
olaraq, istərdim  burada da bu barədə öz fikirlərimi bildirim 
ki, Azərbaycanda bu sahədəki vəziyyət inkişaf etmiş ölkə-
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lərdəki vəziyyətdən fərqlənməməlidir. 2011-ci ildə bu sahədə 
köklü və əsaslı tədbirlər görüləcəkdir. 

Bizim iqtisadi potensialımız güclüdür. Dünya İqtisadi 
Forumunun hesablamalarına görə, rəqabət qabiliyyətliliyi 
baxımından bizim iqtisadiyyatımız MDB məkanında birinci 
yerdədir. İnsan inkişafı indeksi ilə bağlı verilən məlumatlar 
da onu göstərir ki, iqtisadiyyatımız və ölkədə gedən iqtisadi-
sosial islahatlar uğurludur. Beynəlxalq aparıcı reytinq 
agentlikləri böhran illərində bizim reytinqlərimizi artırıbдыr. 
Бu onu göstərir ki, biz düzgün istiqamətdə inkişaf edirik. 
Nəzərə alsaq ki, bizim güclü neft-qaz ehtiyatlarımız var, val-
yuta ehtiyatlarımız 30 milyard dollara yaxınlaşır – əminəm 
ki, 2011-ci ildə bir neçə milyard dollar da artacaq – bu bizim 
üçün böyük bir dəstəkdir, böyük sərvətdir. Ancaq bu o de-
mək deyil ki, ölkədə hər şey yaxşıdır. Biz çalışmalıyıq ki, 
2011-ci ildə bu sahəyə daha da çox diqqət ayrılsın.  Harada 
qüsurlar, çatışmayan cəhətlər varsa, onları aradan qaldırma-
lıyıq. Harada ki, bizdə görülən işlər hələ beynəlxalq stan-
dartlara cavab vermir, onları beynəlxalq standartlara yaxın-
laşdırmalıyıq. Biz buna nail olsaq büdcə gəlirlərimiz də arta-
caq və ölkədə uçot-hesabat məsələləri daha da dəqiq həll 
olunacaqdır. Bir daha demək istəyirəm ki, bu sahədə işlərin 
daha səmərəli şəkildə aparılması üçün bütün imkanlar var. 

Keçən il Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 
115 milyon manat kreditlər verilmişdir. Bu kreditlərin, de-
mək olar ki, 99 faizdən çoxu bölgələrə aid olan vəsaitdir. 
Hesab edirəm ki, bu il də biz təxminən həmin səviyyədə 
kreditlərin verilməsini təşkil etməliyik. Bu kreditlər işləyir və 
nəticə verir. Kreditlərin işləməsi nəticəsində yüzlərlə müəssisə 
yaradılıb və mühüm amil ondan ibarətdir ki, bu kreditlər 
vaxtlı-vaxtında qayıdır və yenidən kreditləşməyə cəlb olunur. 

Azərbaycanda biznes mühiti müsbətdir, investisiya mühiti 
yaxşıdır. Adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayənin həc-
minə görə Azərbaycan, həmişə olduğu kimi, indi də MDB 
məkanında aparıcı yerlərdədir. Ancaq bununla bərabər, biz 
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biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün əlavə tədbirlər gör-
məliyik. Bürokratik əngəllər aradan qaldırılmalı, rüşvətxor-
luğa və korrupsiyaya qarşı mübarizə daha da ciddi aparıl-
malı, ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. Bütün bunlar çox 
vacib məsələlərdir. Biz istədiyimizə nail olsaq, Azərbaycan 
iqtisadiyyatı daha da sürətlə inkişaf edəcək, ümumi daxili 
məhsulumuz daha da artacaq, vergilərdən daha da çox və-
sait daxil olacaq və Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcə-
sinə transferlər də azalacaqdır. 

Elə etməliyik ki, Vergilər Nazirliyi və digər qurumlar 
tərəfindən yığılan vəsait cari xərclərin bağlanması üçün 
kifayət etsin. Neft фondundan transferlər yalnız və yalnız 
investisiyayönümlü layihələrə sərf olunsun. 

2011-ci ildə kənd təsərrüfatının inkişafını stimullaşdırmaq 
üçün əlavə tədbirlər görülməli, subsidiyaların verilməsi davam 
etdirilməlidir. Əvvəlki illərdə görülmüş işlər öz bəhrəsini verir, 
soyuducu anbarların, taxıl anbarlarının tikintisi kənd təsərrü-
fatının inkişafına öz müsbət təsirini göstərmişdir. Növbəti 
illərdə bu müsbət meyillər daha da gücləndirilməlidir. Kənd 
təsərrüfatının inkişafı üçün çox mühüm sahə sayılan to-
xumçuluğu da inkişaf etdirməliyik. Bu sahədə Azərbaycanda 
böyük özəl müəssisələr yaradılmışdır. Mən o müəssisələrdə 
olmuşam. Hesab edirəm ki, biz bu təşəbbüsləri dəstəkləməliyik, 
sahibkarlara yeni imkanlar yaradılmalı, kreditlər ayrılmalıdır. 
Yerli icra orqanları onları dəstəkləməlidir ki, toxumçuluqla 
bağlı məsələlər tezliklə həllini tapsın. 

Heyvandarlıq sahəsində cins mal-qaranın gətirilməsi 
prosesi gedir, bu iş 2011-ci ildə də davam etdirilməlidir, 
əlavə vəsait də ayrılacaqdır. Biz bunun da gözəl nəticələrini 
görürük. Ümumiyyətlə, biz dəfələrlə bu barədə danışmışıq və 
məsələ qaldırılmışdır ki, çalışmalıyıq Azərbaycanda maksi-
mum dərəcədə ərzaq məhsullarının istehsalını təşkil edək, 
idxaldan asılılığımızı minimuma endirək. Bir sıra məhsullar 
üzrə buna nail ola bilmişik, ancaq harada ki, hələ idxaldan 
çox asılıyıq, o sahələri gücləndirməliyik. Bu barədə müvafiq 
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göstərişlər verilmişdir. Bunu investisiya proqramı çərçivə-
sində müəyyən qədər həll etmək olar. Kreditlərin verilməsi 
məhz bu sahələrə yönəldilməlidir. Quşçuluğun inkişafı sahə-
sində biz hələ ki, özümüzü 70-75 faiz səviyyəsində təmin edi-
rik, 100 faizə çatmaq üçün bütün imkanlar var. Hesab edi-
rəm ki, 2011–2012-ci illərdə biz bu məsələni həll etməliyik. 

Aqrolizinq, aqroservislərin fəaliyyəti kənd təsərrüfatının 
inkişafına böyük dəstəkdir, bu sahədə də dövlətin müdaxiləsi 
və siyasəti, əlbəttə ki, həlledicidir. Əgər indi Azərbaycanda 
traktor istehsal olunmasaydı, vəsait kənara gedəcəkdi. 
Onsuz da, Azərbaycan dövləti bu vəsaiti ayırıb, texnikanı 
alır. İndi texnikanın bir hissəsi artıq Azərbaycanda istehsal 
olunur. Bu sahədə və buna oxşar digər sahələrdə işlər daha 
da sürətlə aparılmalıdır. 

Taxıl istehsalının artırılması üçün əlavə tədbirlər görül-
məlidir. Keçən il taxıl istehsalında tənəzzül baş vermişdir. 
Bunun müəyyən təbii səbəbləri vardır. Çalışmalıyıq ki, 2011-ci 
ildə biz 2009-cu ilin səviyyəsinə və ondan da yüksəyə qalxaq. 
Bu barədə də artıq fikir mübadiləsi aparılmışdır. Böyük 
fermer təsərrüfatlarının yaradılması üçün müəyyən addımlar 
atıla bilər. Çünki Azərbaycanda torpaq islahatı aparılmışdır, 
hesab edirəm ki, Azərbaycan bu sahədə MDB məkanında 
qabaqcıl yerlərdədir, ən mütərəqqi islahatlar aparılmışdır. 
Hələ istifadə olunmayan torpaqların istifadəyə cəlb edilməsi 
üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Böyük fermer təsərrüfatla-
rının yaradılması üçün dövlət tərəfindən bütün infrastruktur, 
təchizat məsələləri həll olunmalıdır. Tender prinsipi əsasında 
sahibkarlar öz təkliflərini verməlidirlər və o təkliflərə baxıl-
malıdır. Ondan sonra dövlət yenə də öz maliyyə imkan-
larından istifadə edib, böyük taxılçılıq təsərrüfatlarının yara-
dılması üçün maliyyə dəstəyini də göstərəcəkdir. Biz bunu 
etməliyik, ola bilsin ki, böyük fermer təsərrüfatlarının ya-
radılması üçün sahibkarlarda kifayət qədər vəsait olmasın. 
Dövlət ayrıca maddə ilə bu sahələrə uzunmüddətli, güzəştli 
şərtlərlə kreditlər ayırmalıdır. 
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2011-ci ildə ilk növbədə bu məqsədlər üçün istifadə 
olunacaq yerlər müəyyən edilməlidir – onların müəyyən his-
səsini biz bilirik вя dəqiqləşdirilməlidir. Mexanizm işlənib 
hazırlanmalıdır ki, il ərzində biz artıq bu prosesə təkan ve-
rək. Nəzərə alsaq ki, hazırda Azərbaycanda bir çox məh-
sullarla biz nəinki özümüzü təmin edirik, ixrac da edirik və 
gələcəkdə ixracın artması da gözlənilir. Özümüz üçün yeni 
bazarlar tapmalıyıq və o bazarlara daxil olmalıyıq. Bu 
məsələlərin həlli üçün həm İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, həm də 
Xarici İşlər Nazirliyi birgə səylər göstərməlidir. Bu barədə 
mən bir neçə dəfə öz fikirlərimi bildirmişəm. Xarici ölkələrin 
bazarlarına həm investisiyalarla, həm də hazır məhsullarla 
daha da geniş şəkildə çıxmalıyıq. Buna imkan var, Azərbay-
canda istehsal olunan məhsulların bir çoxu artıq dünya 
standartlarına cavab verir, çox keyfiyyətli, təmiz, təbii kənd 
təsərrüfatı məhsullarıdır. Milli sərgilərin keçirilməsi bu 
məqsədə nail olmaq üçün kömək göstərə bilər. Burada de-
yildiyi kimi, bizim birinci milli sərgimiz uğurla keçirilmişdir. 
2011-ci ildə isə bir neçə ölkədə Азярбайъанын milli sərgiсиnin 
keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Nəzərdə tutulmuş və icrada olan bütün infrastruktur 
layihələri 2011-ci ildə davam etdiriləcəkdir. 2011-ci il üçün 
dövlət büdcəmizin xərcləri təxminən 16 milyard dollara 
bərabərdir, icmal büdcəmiz 19 milyard dollar təşkil edir. 
Yəni kifayət qədər vəsait var ki, infrastruktur layihələrinin 
həyata keçirilməsi üçün ondan istifadə edək. Əminəm ki, 
yaxın vaxtlarda 2011-ci ilin investisiya proqramı da mənə 
təqdim olunacaq və o proqramda bütün tapşırıqlar öz əksini 
tapmalıdır. İnvestisiyayönümlü siyasətimiz davam etdiril-
məlidir. Bu sahədə infrastrukturun yeniləşməsi üçün çox 
böyük əsaslı işlər görülübdür. Ancaq görüləsi işlər hələ çox-
dur: yolların tikintisi, əhalinin içməli su ilə təchiz edilməsi, 
kanalizasiya sisteminin bərpası, yenidən qurulması, suvar-
ma, meliorasiya işləri, sosial infrastrukturun yaradılması, 
qazlaşdırma, elektrik xətlərinin çəkilməsi. Ancaq biz bilirik 
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nə vaxt və nəyi etməliyik, biz fəaliyyətimizi konkret pro-
qramlar əsasında qurmuşuq. 2011-ci il də istisna olmamalı 
və investisiya proqramı tezliklə təsdiq edilməlidir ki, vaxt 
itirməyək. Artıq yanvarın yarısı arxada qalır, investisiya 
proqramı təsdiq olunmalı və vəsait ayrılmalıdır. 

Ekoloji tədbirlər davam etdiriləcək, bu barədə mən öz 
fikirlərimi giriş sözümdə bildirdim. Ekoloji tədbirlər çox va-
cibdir. 2010-cu ildə biz bu sahəyə çox ciddi nəzarət etmişik 
və çox ciddi diqqət vermişik, böyük vəsait ayrılmışdır. Dedi-
yim kimi, doğrudan da bu, ümumxalq təşəbbüsünə çevril-
mişdir. «Ekologiya ili» rəsmən başa çatsa da, «Ekologiya 
ili»nə xas olan ab-hava gərək davam etsin. Həm ağac əkil-
məsi eyni templə davam etdirilməli, həm də təmizləyici 
qurğular istifadəyə verilməli, içməli su layihələri icra olun-
malıdır. 

Hesab edirəm ki, 2011-ci ildə biz илк нювбядя Xəzər də-
nizinin suyunun şirinləşdirilməsinə dair layihəni icra 
etməliyik. Mən bir neçə ay əvvəl bu barədə təşəbbüs irəli 
sürdüm. Bilirsiniz ki, içməli su təchizatı həmişə diqqət mər-
kəzində olmalıdır. Oğuz–Qəbələ–Bakı su kəməri bu sahədə 
çox tarixi bir nailiyyətdir. Samur–Abşeron kanalı, Taxta-
körpü su anbarının tikintisi 2012-ci ildə başa çatdırılmalıdır. 
Bu da bizə əlavə imkanlar yaradacaqdır. Ancaq bizim Xəzər 
dənizi kimi böyük su mənbəyimiz var və onun suyu o qədər 
də duzlu deyildir. Biz Yaxın Şərq ölkələrinin təcrübəsini də 
öyrənmişik, bilirik ki, onlar suları necə şirinləşdirir, həm 
suvarma üçün, həm də içməli su kimi istifadə edirlər. Yəni 
biz də bu layihələri həyata keçirməyə başlamalıyıq – 2011-ci 
ildə birinci pilot layihəni, yəni Xəzər suyunun ilk növbədə 
suvarmada istifadə olunması üçün konkret layihəni icra 
etməliyik. Əgər bu layihə uğurlu olarsa – mən buna şübhə 
etmirəm – ondan sonrakı illərdə konkret proqram çərçivə-
sində genişmiqyaslı tədbirlər görülməlidir. 

2011-ci ildə bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması 
işində əlavə tədbirlər görüləcək, bu sahədə birinci addımlar 
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atılmışdır. Artıq dağ çaylarında kiçik su elektrik stansiyaları 
quraşdırılır. Bütün su mənbələrimizin xəritəsi təsdiq olunub-
dur. Keçən il mən bir neçə stansiyanın təməlinin qoyulma-
sında şəxsən iştirak etmişəm. Bu işlər bu il də davam etdi-
rilməlidir. Bərpa olunan digər enerji mənbələrindən istifadə 
üçün daha da ciddi tədbirlər görülməlidir. Bu vəzifəni mən 
keçən ilin əvvəlində qoymuşam, üstündən bir il keçibdir. 
Hələ ki, nə günəş, nə külək enerji qurğularımız var. Varsa 
da, çox cüzi xarakter daşıyır. İl ərzində bu sahədə müəyyən 
işlər görə bilərdik. Təəssüf edirəm ki, buna nail ola bilmə-
mişik. 2011-ci ildə Azərbaycanda günəş batareyalarının 
quraşdırılması işinə mütləq başlanmalıdır. Azərbaycanda 
günəş batareyaları istehsal edən müəssisələr də tikiləcək, özəl 
sektor da buna maraq göstərir. O müəssisələr tikilənə qədər 
biz xaricdən günəş batareyaları almalıyıq. Bir il əvvəl 
göstəriş vermişdim ki, yerlər müəyyən edilsin. O torpaqlar 
ki, kənd təsərrüfatı üçün yararsızdır, orada biz bu qurğuları 
qurmalıyıq. O torpaqlar ki, elektrik xətlərinə yaxındır, çox 
da xərc tələb etməyəcəkdir. Əfsuslar olsun ki, 2010-cu ildə 
bu sahədə biz nəticəni görməmişik. Bu, dözülməz haldır. Bir 
halda ki, prezident tərəfindən göstəriş verilir, o göstəriş 
yerinə yetirilməlidir. Hesab edirəm ki, bu məsələlərlə bağlı 
olan qurumlar arasında səlahiyyət bölgüsü məsələlərində 
problemlər çıxmışdır. Buna da son qoyulmalıdır. Bu bizim 
hamımızın işidir, göstəriş verilirsə, deməli, o, yerinə yeti-
rilməlidir. Onun mexanizmi işlənilməlidir. Bizim kifayət 
qədər vəsaitimiz, yəni dövlət büdcəsində bu məqsədlər üçün 
nəzərdə tutulan vəsaitimiz istifadəsiz qalmışdır. Nə üçün? 
Bizim iqtisadi, maliyyə problemimiz yoxdur, kifayət qədər 
vəsaitimiz var. Sel və daşqınlar baş verəndən sonra büdcəyə 
dürüstləşmə etdik. Əlavə 300 milyon dollar vəsait cəlb 
olundu. Onun böyük hissəsi evlərin tikintisinə, qalan hissəsi 
bəndlərin tikintisinə yönəldilmişdir. Nə üçün onlardan 
istifadə olunmayıb? 2011-ci ilin elə əvvəlindən bu məsələyə 
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çox ciddi diqqət verilməlidir və mən konkret nəticələr 
gözləyirəm. Bu, gələcəyə atılan addımlardır. 

Bizim neft, qaz ehtiyatlarımız var və ən azı 100 ilə bəs 
edəcəkdir. İndi elektrik enerjisinin istehsalında da yeni güc-
lər yaradılıb, elektrik enerjisini ixrac da edirik. Biz öz enerji 
təhlükəsizliyimizi tam şəkildə təmin edə bilmişik. Ancaq bu 
sahə – bərpa olunan enerji mənbələri həm ekologiyadır, həm 
iqtisadiyyatdır, həm müasirlikdir, həm texnoloji tərəqqidir, 
həm də inkişafdır. Ona görə biz sürətlə bu işlərə başla-
malıyıq. 

2011-ci ildə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları-
nın inkişafı üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Azərbaycan 
artıq kosmik sənayesi olan ölkəyə çevrilir. 2012-ci ildə bi-
rinci süni peykimiz orbitə çıxarılacaqdır. Mən hesab edirəm 
ki, ondan sonra da bu sahədə işlər aparılmalıdır. Başqa 
peyklər də səmaya çıxarılmalıdır. Beləliklə, Azərbaycan çox 
ciddi kosmik sənayeyə malik ölkəyə çevriləcəkdir. Bu da 
gələcəyə atılan bir addımdır. Biz görürük ki, indi dünyada 
qüvvələr nisbətini texniki tərəqqi müəyyən edir. Həmişə belə 
olub, indiki şəraitdə isə bu özünü daha da qabarıq şəkildə 
büruzə verir. Texniki tərəqqi, texnoloji irəliləyiş, müasir 
texnologiyalar, xüsusilə informasiya-kommunikasiya sahə-
sində, rabitə sahəsində, elektronika, kosmik sənayedə əldə 
edilmiş uğurlar ölkələrin inkişafını və gücünü müəyyən edir. 
Biz də bu sahədə geri qalmamalıyıq. Baxmayaraq ki, bu 
sahə Azərbaycanda heç vaxt inkişaf etməmişdir, ancaq biz 
bunu etməliyik. Bizdə müdafiə sənayesi də heç vaxt olma-
mışdır. Amma 5 il ərzində elə güclü müdafiə sənayesi yarat-
mışıq ki, indi özümüzü təmin edirik, ixrac da edirik və 
sərgilərdə iştirak edirik. Kosmik sənayeyə də eyni qaydada 
yanaşmalıyıq. Qısa müddətdə Azərbaycanda çox güclü kos-
mik sənaye yaradılmalıdır. Bu bizə hər cəhətdən lazımdır. 

Ordu quruculuğu sahəsində 2011-ci ildə kifayət qədər 
işlər görüləcəkdir. Müdafiə hərbi xərclərimiz 3 milyard 
dollardan artıqdır. Bu, Ermənistanın büdcəsindən 30 faiz 
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çoxdur. Ermənistanın ümumi dövlət xərcləri 2 milyard dol-
lar həddindədir. Biz isə təkcə hərbi xərclərə 3 milyard dollar 
vəsait ayırırıq. Azərbaycanı Ermənistanla müqayisə etmək 
mümkün deyil, Azərbaycan inkişaf edən, müasir, güclü, 
zəngin ölkədir. Ermənistan isə tənəzzülə uğrayan, kasıb, 
yoxsul, xarici yardımdan asılı ölkədir. Yəni bu iki ölkə 
arasındakı fərq müqayisəedilməz səviyyədədir və bu fərq 
getdikcə daha da artacaqdır. Biz hərbi xərclərə istədiyimiz 
qədər vəsait ayıra bilərik. Ermənistan isə xaricdən aldığı 
yardımla ancaq özünü yola verə bilər. Əlbəttə ki, bu asılılıq 
siyasi müstəviyə də təsir edir. Ermənistandan fərqli olaraq, 
Azərbaycanın müstəqilliyi tamdır. Müstəqil siyasət aparmaq 
üçün bizdə həm iqtisadi, həm siyasi imkanlar var, həm də 
güclü iradə var. Bayaq dediyim kimi, 2011-ci ildə müdafiə 
sənayesi sahəsində yeni müəssisələrin işə salınması gözlənilir. 
Elə etməliyik ki, ordumuzun və hərbi qurumların ehtiyac-
larını ödəmək üçün istehsal müəssisələri işləsin. Çalışmalıyıq 
və artıq buna nail oluruq ki, bu sahədə ən müasir texno-
logiyaları Azərbaycana gətirək və gətiririk. 

Bu il də sosial infrastrukturun – məktəbляр, xəstəxanalar, 
idman kompleksləri, mədəniyyət ocaqları – tikintisi davam 
etdirilməlidir, bütün bunlar investisiya proqramında öz 
əksini tapacaqdır. 2010-cu ildə məcburi köçkünlərin vəziyyə-
tinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun artırılması üçün əlavə 
addımlar atılmışdır. Keçən il 6600 köçkün yeni evlərə 
köçürülmüşdür. Köçkünlər üçün 3 böyük qəsəbə tikilmişdir. 
Bu il də biz bu işləri davam etdirəcəyik. 

Bakıda, digər şəhər və rayonlarımızda abadlıq-quruculuq 
işləri uğurla gedir, şəhərlərimiz gözəlləşir, yeniləşir, müasir-
ləşir. Elə etməliyik ki, 2011-ci ildə də bu sahəyə diqqət 
göstərilsin ki, bütün şəhərlərdə, rayon mərkəzlərində, 
kəndlərdə abadlıq-quruculuq işləri aparılsın. 

2011-ci ildə Dövlət Bayrağı Meydanının ətrafında abad-
lıq işləri başa çatdırılmalıdır. Biz keçən il böyük təntənə ilə 
Azərbaycanın Dövlət бayrağının açılışını qeyd etdik. İndi 
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bayrağın ətrafında olan yerlərdə – ora təxminən 60–70 hek-
tarlıq bir ərazidir – abadlıq-quruculuq işləri aparılır, park-
lar, yeni bulvar salınır. 2011-ci ildə Dövlət Bayrağı Mey-
danının ətrafı abadlaşmalı və meydandan bulvara qədər yeni 
yolun, yeni dənizkənarı bulvarın salınması layihəsi də icra 
edilмялидир. O ərazilərdə yerləşən zavodlar başqa yerlərə 
köçürülür. Orada istifadəsiz olan obyektlər köçürülür, bəzi-
ləri sökülür. Biz bulvarın sonundan, yəni İdman sarayından 
Dövlət Bayrağı Мeydanına qədər yeni bulvarın tikintisinə 
başlamışıq. Bu, böyük bir layihədir, böyük vəsait tələb edir, 
биз bunu etməliyik. Belə olan halda, şəhər əhalisi üçün, 
gəzinti üçün yeni, gözəl yerlər istifadəyə veriləcəkdir. 

Keçən il Bakıda yeni parkların yaradılması üçün böyük 
işlər görülübdür. Bakı limanının Ələtə köçürülməsi nəzərdə 
tutulur. Keçən ilin sonunda limanın ərazisində, istifadə olun-
mayan yerlərdə böyük, 4 hektarlıq gözəl park yaradılmışdır. 
Biz sənaye zonasını şəhərin mərkəzindən çıxarmalıyıq. Xü-
susilə dənizə yaxın olan yerlərdəki bütün sənaye obyektləri 
köçürülməlidir və o zonada ancaq əhalinin istifadəsi üçün 
nəzərdə tutulacaq obyektlər tikilməlidir. Dəniz kənarında 
hər iki tərəfə doğru – həm Zığ istiqamətində, həm də Bayıl 
istiqamətində parklar, xiyabanlar, bulvarlar, gəzinti yerləri 
yaradılmalıdır. 2011-ci ildə bu sahəyə diqqət daha da böyük 
olmalıdır və bu tapşırıqlar investisiya proqramında nəzərə 
alınmalıdır. 

Keçən il ölkəmizin həyatında çox əlamətdar hadisə baş 
vermişdir, 9 milyonuncu vətəndaş dünyaya gəlmişdir. Bu 
çox sevindirici haldır, əhalimizin sayı artır. Bu günə olan 
məlumata görə, Azərbaycan əhalisi 9 milyon 111 min nəfər 
təşkil edir. Mən çox şadam ki, artım çox sürətlidir. 2010-cu 
ildə Azərbaycanda 166 min körpə dünyaya gəlmişdir. Bu da 
son 16 ildə ən yüksək göstəricidir və bizim inkişafımızın 
təzahürüdür. Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanын əhalisi da-
ha da artsın və əminəm ki, ölkədə gedən proseslər bu məq-
sədə çatmaq üçün şərait yaradacaqdır. 
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Bu il müstəqilliyimizin bərpasının 20 illiyini qeyd edəcəyik.  
20 ildir Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yaşayır. Təbii ki, müs-
təqilliyimizin bərpası Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində 
baş vermişdir. Azərbaycan və bütün başqa müttəfiq respub-
likalar müstəqil olmuşдур. Azərbaycan isə müstəqilliyini bərpa 
etmişdir, çünki bizim müstəqilliyimizin tarixi 1991-ci ildən 
deyil, 1918-ci ildən başlayır. Buna görə Azərbaycanda 28 May 
xüsusi təntənə ilə qeyd olunur. Bizim üçün müstəqilliyimizin 
əsas tarixi 28 may 1918-ci ildir.  

20 il həm böyük, həm də çox da böyük olmayan müd-
dətdir.  20 il ərzində çox iş görmək olar, heç nə görməmək də 
olar. Azərbaycanda son 17 ildə, müstəqilliyimizin birinci iki 
ilini çıxmaq şərti ilə, doğrudan da tarixi nailiyyətlər əldə 
edilmişdir. Bu gün danışdığımız bütün uğurlar bu müstə-
qilliyin nəticəsidir. Müstəqillik bizim üçün ən böyük sər-
vətdir, dəyərdir. Müstəqillikdən qiymətli heç bir şey ola bil-
məz. İl ərzində biz həm Azərbaycanda, həm də xaricdə müs-
təqilliyimizin bərpasını qeyd etməliyik. Bu məsələlərlə bağlı 
yaxın günlərdə mən müvafiq sərəncam da imzalayacağam. 

2011-ci il başlayıb, keçən il bizdə «Ekologiya ili» elan 
olunmuşdu. Dediyim kimi, yaxşı nəticələr əldə edilmişdir. 
Təklif edirəm ki, 2011-ci ili biz «Turizm ili» elan edək. 2011-ci 
ildə Bakıda 5 beşulduzlu mehmanxana açılacaq. Bu, dünyada 
analoqu olmayan hadisədir. Bir ildə bir şəhərdə 5 beşulduzlu 
mehmanxana açılacaq, mən Bakını nəzərdə tuturam. Ancaq 
Bakıda dördulduzlu, üçulduzlu otellər də tikilməkdədir. 
Bölgələrdə otel тикинтиси ilə bağlı çox böyük işlər görülür, artıq 
Azərbaycanda turizmin inkişafı reallıqdır. Bu infrastrukturu 
yaratmaq üçün dövlət tərəfindən böyük vəsait tələb olunur. 
Ancaq bu, infrastruktur məsələlərinə yönəldilir. Оtellər isə özəl 
sektor tərəfindən tikilir. Deməli, Azərbaycanın inkişafına inam 
o qədər böyükdür ki, buraya, bu otellərə milyonlarla, yüz 
milyonlarla vəsait qoyulur. İnvestorlarda inam var ki, bu vəsait 
onlara dividendlər gətirəcəkdir. Şəhərə gələn qonaqlar üçün 
gözəl şəraitin yaradılması da vacib məsələdir. 
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Bununla bərabər, «Şahdağ» qış-yay xizək kurortu, xizək 
infrastrukturu yaradılır. Bu da sırf dövlət tərəfindən yaradılan 
layihədir. Mən o bölgələrdə dəfələrlə olmuşam. İlk dəfə oraya 
gedəndə heç nə yox idi. Dağlar idi, yaşayış məntəqələrindən bir 
neçə kilometr uzaqlıqda yerləşən dağlar idi. İndi orada yollar, 
elektrik xətləri, qaz xətləri, su xətləri çəkilir, birinci meh-
manxana dövlət tərəfindən tikilir. Əminəm ki, bundan sonra 
özəl sektor da bu təşəbbüsə qoşulacaq, çünki orada çoxlu meh-
manxana tikilməlidir. Xizək bazası, qaldırıcılar, tibb məntə-
qələri, restoranlar, əyləncə yerləri olacaqdır. Bir sözlə, «Şah-
dağ» kurort mərkəzi dünya səviyyəli mərkəzə çevriləcəkdir. Bu 
ölkəmizə həm yeni investisiyalar gətirəcək, həm də şimal zona-
sında yaşayan əhali üçün əlavə şərait yaradacaq, minlərlə yeni 
iş yerləri açılacaqdır.  

2011-ci il başlayıb, mən gələcəyə çox böyük nikbinliklə 
baxıram. Tam əminəm ki, 2011-ci il də ölkəmizin hərtərəfli 
inkişafı üçün uğurlu il olacaqdır. Buna nail olmaq üçün 
hamımız yaxşı işləməliyik ki, ölkəmizi daha da gücləndirək, 
Azərbaycanı inamla irəliyə aparaq. Bu işlərdə sizə uğurlar 
arzulayıram. Sağ olun! 
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LATVИYAYA RƏSMИ SƏFƏR 
 
16 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

yanvarın 16-da Latviyaya rəsmi səfərə yola düşmüşdür. 
Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-

portunda Baş nazir Artur Rasizadə, Prezident Administra-
siyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şəhər İcra Hakimiy-
yətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar. 

 
* * * 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

yanvarın 16-da Latviya Respublikasına rəsmi səfərə gəlmişdir. 
Azərbaycanın və Latviyanın dövlət bayraqları ilə bəzə-

dilmiş Riqa Beynəlxalq Аеропортунда dövlətimizin başçısının 
şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı 
Latviyanın yüksək vəzifəli dövlət və hökumət nümayəndələri 
qarşıladılar. Azərbaycanın birinci xanımına gül dəstəsi təqdim 
olundu. 
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RƏSMИ QARŞILANMA MƏRASИMИ 
 
Riqa  
 
17 yanvar 2011-ъи ил 
 
 Yanvarın 17-də Latviya prezidentinin iqamətgahında – 

«Riqa» qəsrində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin rəsmi 
qarşılanma mərasimi olmuşdur. 

Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı qəsrin 
qarşısında Azərbaycan prezidentinin şərəfinə Fəxri qarovul 
dəstəsi düzülmüşdü. 

Latviya prezidenti Valdis Zatlers və xanımı Lilita Zatlere 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi və xanımı Mehriban 
Əliyevanı qarşıladılar. 

Hərbi orkestrin ifasında Azərbaycanın və Latviyanın dövlət 
himnləri səsləndi. 

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan prezidentinə 
raport verdi. 

Prezidentlər Fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdilər. 
Latviyanın dövlət və hökumət nümayəndələri Azərbaycan 

пrezidenti İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
üzvləri Latviya prezidenti Valdis Zatlersə təqdim olundu. 

Prezidentlər və xanımları rəsmi foto çəkdirdilər. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva «Riqa» qəsrinin «Gerblər» salonunda Fəxri qonaqlar 
kitabına ürək sözlərini yazdılar. 
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«AZADLIQ» ABИDƏSИNИ ZИYARƏT 
 
Riqa  
 
17 yanvar 2011-ъи ил 
 
Yanvarın 17-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və 

xanımı Mehriban Əliyeva, Latviya prezidenti Valdis Zatlers 
və xanımı Lilita Zatlere Riqa şəhərində «Azadlıq» abidəsinin 
ucaldıldığı mərkəzi meydana gəldilər. 

Meydanda Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 
Dövlət başçıları abidənin önünə gül qoydular, Latviyanın 

müstəqilliyi uğrunda həlak olanların xatirəsini yad etdilər. 
Hərbi orkestrin ifasında Azərbaycanın və Latviyanın dövlət 

himnləri səsləndirildi. 
Latviya prezidenti Valdis Zatlers Azərbaycanın dövlət 

başçısına məlumat verdi ki, latış xalqının azadlıq rəmzi olan bu 
abidə 1935-ci il noyabrın 18-də ucaldılmışdır. Latviya 1918-ci 
ildə məhz noyabrın 18-də müstəqil respublika elan edilmişdi. 
1940-cı ildə Latviya Sovet İttifaqına birləşdirildikdən sonra bu 
abidənin önünə gül-çiçək qoymaq qadağan olunmuşdu. Buna 
baxmayaraq, latış xalqı milli azadlıq hərəkatlarının, tarixi 
hadisələrin ildönümünü, repressiya qurbanlarının xatirəsini bu-
rada yad edirdi. Keçən əsrin sonunda xalqın yenidən müstəqillik 
uğrunda mübarizəsi də məhz buradan başlanmışdı. 

Dövlətimizin başçısına abidənin yerləşdiyi meydanın ətra-
fında aparılmış abadlıq işləri barədə də məlumat verildi. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Riqanın qocaman sa-
kini ilə söhbət etdi, xatirə şəkli çəkdirdi. 
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LATVИYA PREZИDENTИ VALDИS ZATLERS ИЛЯ 
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞ 
 
Riqa 
  
17 yanvar 2011-ъи ил 
 
Yanvarın 17-də Riqada rəsmi qarşılanma mərasimindən 

sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Latviya 
пrezidenti Valdis Zatlersin təkbətək görüşü olmuşdur. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə 
uğurla inkişafından məmnunluq ifadə edildi, əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi üçün yaxşı perspektivlərin olduğu bildirildi. 

Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Latviya arasında əlaqələrin 
Avropa İttifaqı çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
baxımından əhəmiyyəti vurğulandı, ikitərəfli münasibətlər və 
beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. 
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GENИŞ TƏRKИBDƏ GÖRÜŞ 
 
Riqa  
 
17 yanvar 2011-ъи ил 
 
Yanvarın 17-də təkbətək görüş başa çatdıqdan sonra 

Azərbaycan və Latviya prezidentlərinin nümayəndə heyətlə-
rinin iştirakı ilə geniş tərkibdə danışıqları olmuşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi Latviyada görməkdən 
məmnun olduğunu bildirən prezident Valdis Zatlers özünün 
Azərbaycana rəsmi səfərinin uğurlu olduğunu xatırlatdı. 
Azərbaycanın dövlət başçısının indiki səfərindən sonra Bakı ilə 
Riqa arasında əlaqələrin daha da inkişaf edəcəyinə ümidvar 
olduğunu söylədi. 

Latviya kimi gözəl ölkəyə səfər etməsindən məmnunluğunu 
ifadə edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev vurğuladı ki, 
bu səfər ikitərəfli münasibətlərin müzakirəsi, qarşılıqlı surətdə 
faydalı dialoq və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün yaxşı bir 
imkandır. Keçiriləcək Latviya–Azərbaycan biznes-forumu-
nun nəticələri uğurlu olacaq və ölkələrimiz arasında əmək-
daşlığın inkişafına fayda verəcəkdir. 

Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlar, ölkələrimiz ara-
sında iqtisadi, enerji, informasiya-kommunikasiya texnologi-
yaları, qarşılıqlı sərmayələrin qoyuluşu, humanitar, təhsil 
sahələrində əlaqələr müzakirə edildi, ikitərəfli münasibətlərin 
Avropa İttifaqı çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafı baxımından 
əhəmiyyəti vurğulandı və bu əməkdaşlığın daha da geniş-
lənəcəyinə əminlik ifadə olundu. 
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SƏNƏDLƏRИN ИMZALANMASI MƏRASİMİ  
 
Riqa  
 
17 yanvar 2011-ъи ил 
 
Yanvarın 17-də Riqada Azərbaycan–Latviya sənədlə-

rinin imzalanmaсы mərasimi olmuşdur. 
Dövlət başçıları İlham Əliyev və Valdis Zatlers «Azər-

baycan Respublikası Prezidentinin və Latviya Respublikası 
Prezidentinin Birgə Бəyannaməsi»ni imzaladılar. 

«Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Latviya Respub-
likası Hökuməti arasında fövqəladə halların xəbərdar edilməsi 
və aradan qaldırılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında Сaziş»i 
Azərbaycanın Fövqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Heydərov 
və Latviyanın Daxili İşlər naziri xanım Linda Murniese im-
zaladılar. 

«Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və Latviya 
Respublikasının Dövlət Gəlirlər Xidməti arasında vergi 
qanunvericiliyinə əməl edilməsi məsələləri üzrə qarşılıqlı 
inzibati yardım və informasiya mübadiləsi haqqında Сaziş»i 
Azərbaycanın Vergilər naziri Fazil Məmmədov və Latviyanın 
Gəlirlər üzrə Dövlət Agentliyinin Бaş direktoru xanım Nelija 
Jezdakova imzaladılar. 
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AZƏRBAYCAN–LATVИYA BИZNES-FORUMU 
 
Рига  
 
17 yanvar 2011-ъи ил 
 
Yanvarın 17-də Riqada Azərbaycan–Latviya biznes- 

forumu keçirilmişdir. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Latviya prezidenti 

Valdis Zatlers biznes-forumda iştirak etmişlər. 
Forum iştirakçıları Azərbaycanın və Latviyanın dövlət 

başçılarını hərarətlə qarşıladılar. 
Biznes-forumda hər iki ölkədən 200 iş adamı iştirak et-

mişdir. Forumun əsas məqsədi sahibkarlar arasında iqtisadiy-
yatın müxtəlif sahələrində səmərəli əməkdaşlığın qurulması və 
mövcud iqtisadi potensialdan yararlanaraq, ticarət dövriy-
yəsini hər iki ölkəni qane edən səviyyəyə çatdırmaqdır. 

Prezidentlər biznes-forumda çıxış etdilər. 
 

Latviya prezidenti Valdis Zatlersin çıxışı 
 
Cənab Prezident, zati-aliləri! 
Nazirlər, Azərbaycanın və Latviyanın işgüzar dairələri, 

xanımlar və cənablar! 
Riqa şəhərinə xoş gəlmisiniz! Latviya–Azərbaycan biz-

nes-forumunda çıxış etmək imkanından məmnunam. Mən 
iki ölkənin işgüzar dairələri arasında bu cür görüşlərin və 
biznes-forumların təşkil edilməsinin ənənəyə çevrilməsini 
alqışlayıram. Tədbirin təşkilatçılarına – Latviyanın İnvestisi-
ya və İnkişaf Agentliyi və Azərbaycanın AZPROMO şir-
kətinə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Onlar bu gö-
rüşün keçirilməsi üçün böyük işlər görmüşlər. 
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Coğrafi baxımdan Latviya və Azərbaycan arasında məsafə 
kifayət qədər böyükdür. Lakin bu, ölkələrimizin əməkdaşlığına 
mane olmayıb. Çox şadam ki, ötən biznes-forumlar zamanı 
işgüzar dairələrimiz biznes əlaqələri qura bilib və bu, tərəfdaşlıq 
sazışlərinin əldə olunması ilə nəticələnib. Onlar həqiqətən, 
birgə çalışmaqda maraqlıdırlar. 

Xanımlar və cənablar, iqtisadi əlaqələr üçün ilkin şərt 
uğurlu siyasi əməkdaşlıqdır, o cümlədən yüksək səviyyəli siyasi 
səfərlər və iqtisadi əlaqələr üçün zəruri qanunvericilik bazasının 
olmasıdır. 

Cənab Prezident, Sizin Latviyaya səfəriniz ölkələrimiz ara-
sında uğurlu əməkdaşlığı, o cümlədən Azərbaycan və Latviya 
arasındakı ikitərəfli əlaqələrdə mövcud olan sabitliyin və qar-
şılıqlı anlaşmanın olmasını təsdiq edir. Mən şadam ki, Lat-
viya–Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyası ikitərəfli əlaqə-
lərin yüksəldilməsi və əlaqələndirilməsində, həmçinin hökumət 
səviyyəsində biznes prioritetlərinin dəstəklənməsində səmərəli 
bir alətə çevrilə bilib. 

Tərəfdaşlığımızın ikitərəfli olmasını bu gün prezident Əliyevin 
və mənim imzaladığımız бəyannamə nümayiş etdirir. Bu onu 
da göstərir ki, biz tərəfdaşlığımızın qanunvericilik bazasını elə 
bir səviyyədə genişləndirmək istəyirik ki, ikitərəfli əlaqələ-
rimizin yüksəldilməsini daha da sürətləndirək. Hər iki tərəf 
malların və xidmətlərin bazarlara çıxışına şərait yaratmaqla, 
biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına dəstək verməklə və mü-
təmadi olaraq biznes-forumların keçirilməsi yolu ilə iqtisadi 
artıma yardımçı olmağa razılıq verdi. 

Bəyannamədə ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığın genişləndiril-
məsi üçün sərmayələrin vacibliyini qeyd etdik. Vədimiz odur ki, 
biz əlaqələri, beynəlxalq və regional təhlükəsizlik baxımından 
təcrübə mübadiləsini mütəmadi davam etdirəcəyik. 

İqtisadi əməkdaşlıq Latviya və Azərbaycan arasındakı 
ikitərəfli əlaqələrdə ən mühüm amillərdən biridir. Biz ötən 
bir neçə il ərzində bu əlaqələrdə müsbət inkişaf dinami-
kasının şahidi olduq. Misal üçün, 2009-cu ilin eyni dövrü ilə 
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müqayisədə, 2010-cu ilin ilk üç rübündə Azərbaycan və Lat-
viya arasında olan ticarət dövriyyəsi 10 faiz artmışdır. Son 5 il 
ərzində ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi 81 faizədək 
artmışdır. Bu, böyük nailiyyətdir. Bu sahənin daha da inki-
şaf etdirilməsi üçün böyük potensial vardır. Mən ölkələrimiz 
arasında səmimi dostluğu, həmçinin iqtisadi, sosial və mə-
dəniyyət sahələrində uğurlu əməkdaşlığı yüksək qiymət-
ləndirirəm. 

Latviya son 20 ildə Avropa İttifaqına və NATO-ya daxil 
olmaq üçün böyük işlər görüb. Mən fəxr edirəm ki, bizim üzv 
ölkə olmağımız, həmin təşkilatlar ilə Azərbaycan arasında 
olan etibarlı tərəfdaşlıq ölkələrimiz və regionlarımızın 
əməkdaşlığı üçün daha da geniş imkanlar açır. 

İqtisadi əməkdaşlıq baxımından Latviya və Azərbaycan 
arasında elə xüsusi sahələr var ki, onlar çox vədedicidir. 
Bunların arasında Latviyanın yüksək səviyyədə inkişaf etmiş 
kimya, əczaçılıq və informasiya texnologiyaları, həmçinin 
ərzaq sənayesi və maliyyə sektorları vardır. Eyni zamanda, 
tikinti, metal emalı, enerji, elektronika, nəqliyyat və logisti-
ka, o cümlədən təhsil sahələrində böyük biznes əlaqələrinin 
qurulması üçün geniş imkanlar mövcuddur. 

İcazə verin, iki misal çəkim. İnformasiya texnologiya-
larına gəldikdə, biz dilçilik texnologiyaları sahəsində Azər-
baycanla əməkdaşlığımızı genişləndirmək imkanlarını görü-
rük. Beləliklə, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları 
və həll variantlarına gəldikdə, milli dildən istifadəni təşviq 
etmiş oluruq. Biz uğurla başlamış bu sahədəki əməkdaşlıq-
dan məmnunuq və dilçilik texnologiyalarının inkişaf etdiril-
məsində Latviyanın İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzi ilə 
onun «Language Shore» təşəbbüsü əsasında işin aparılması 
üçün böyük potensialı görürük. 

Ölkələrimizin iş adamları arasında əməkdaşlıq üçün 
olduqca perspektivli digər istiqamət bank və sığorta sekto-
runun kompyuterləşdirilməsidir. Latviya bu baxımdan təq-
dim oluna biləcək həll variantlarını inkişaf etdirib. 
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Ərzaq ixracı sahəsində məhsulların çatdırılması və pay-
lanmasında ən münasib yolların araşdırılması baxımından 
daha fəal əməkdaşlıq etmək üçün, həmçinin böyük potensial 
mövcuddur. Ümid edirəm ki, Latviyada istehsal olunan çox 
ləziz ərzaq malları haqqında Siz daha dolğun məlumatı əldə 
edəcəksiniz. 

Biznes-forum iştirakçılarına müraciət edərək bildirmək 
istərdim ki, Latviya Azərbaycanın iş adamlarının Latviyada 
sərmayə yatırыmlarında maraqlıdır və təqdim etdiyimiz im-
kanlardan istifadə edilməlidir. Məsələn, təhlükəsiz biznes 
mühiti, coğrafi mövqeyimiz, keyfiyyətli işçi qüvvəsi, inno-
vasiya baxımından yüksək səviyyəli potensial və Avropa İtti-
faqının ümumi bazarının bir hissəsi olmağımız кими  faktлары 
qeyd etmək olar. 

Baltik dənizi regionu yüksək texnologiyalar, innovasi-
yalar və elm baxımından Avropa İttifaqında ən inkişaf etmiş 
regionlardan biridir. Riqa iqtisadiyyatı və inkişafı əks et-
dirən əsas şəhərlər sırasındadır. Latviya və Riqanın coğrafi 
üstünlükləri, eləcə də Baltik dənizи regionunda artan iqtisadi 
potensialımız cəlbedici sərmayə mühitinin olmasını nümayiş 
etdirir. Sürətli tənəzzüldən sonra Latviyanın iqtisadiyyatı 
son il ərzində iqtisadi inkişaf və biznes mühiti baxımından 
bir sıra göstəricilərini yaxşılaşdırmışdır. Ən yüksək artım 
ixrac sektorunda müşahidə olunur. Bu sahədəki göstəricilər 
bir neçə rüb ərzində yüksələn xətlə artmışdır. Bu onu gös-
tərir ki, şirkətlərimiz və sənayemiz məhsuldarlıqda gözə-
çarpan artımı təmin etmək məqsədi ilə yenidən struktur-
laşma işləri aparmışlar. 

Dünya Bankının «Doing Business» hesabatındakı rey-
tinqdə Latviya biznes inkişafı baxımından ən uğurlu ölkələr 
sırasında olaraq 24-cü yeri tutur. Son il ərzində biz üç pillə 
qalxmışıq. Latviya bütün Avropa İttifaqında ən aşağı kor-
porativ vergiləri təmin edən ölkələr sırasında olmasından 
qürur hissi duyur. Korporativ gəlir vergisinin səviyyəsi 10 
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faizdən aşağıdır. Latviyada xarici sərmayələr və istehsalatın 
inkişafı üçün münbit şərait vardır. 

Xanımlar və cənablar, bugünkü biznes-forumu alqışlayır 
və bu tədbiri ölkələrimizin iş adamları arasında qarşılıqlı 
əlaqələrin dərinləşməsi üçün fürsət kimi görürəm. Ümidvar 
olduğumu qeyd etmək istəyirəm ki, Latviyanın Sərmayə və 
İnkişaf Agentliyi ilə Azərbaycanda İnvestisiyaların və 
İxracın Təşviqi Fondu arasında səmərəli əməkdaşlıq davam 
və inkişaf edəcəkdir. 

Latviya iş adamları nailiyyətlərini əldə etdiyi təqdirdə 
bundan çox məmnun olar və əminik ki, biz biznes və sər-
mayə üçün daha münbit şəraiti inkişaf etdirəcəyik. Xanımlar 
və cənablar, sizə uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, siz 
ölkəmdə – Latviyada biznesin inkişaf etdirilməsi üçün yeni 
imkanlar tapacaqsınız. 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin çıxışı 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Mən ilk növbədə, biznes-forumun bütün iştirakçılarını 

səmimi-qəlbdən salamlayıram! 
Hesab edirəm ki, bugünkü tədbir çox əhəmiyyətlidir. 

Artıq Latviya–Azərbaycan biznes-forumларынын keçirilməsi 
gözəl ənənəyə çevrilibdir. Birinci dəfə deyil ki, ölkələrimizin 
iş adamları bir araya gəlirlər. Görünür, qarşılıqlı maraq o qə-
dər böyükdür ki, biznes-forumların mütəmadi qaydada ke-
çirilməsi artıq reallığa çevrilibdir. 

Həqiqətən, qarşılıqlı maraq böyükdür. Baxmayaraq ki, 
Latviya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr hazırda 
bizi qane etmir və bu gün biz cənab Пrezidentlə bu barədə 
fikir mübadiləsi apardıq. Hesab edirəm ki, potensial daha da 
güclüdür. Ancaq bugünkü siyasi əlaqələr və iki ölkə arasında 
inkişafda olan əməkdaşlıq meyilləri biznes sahəsində inkişa-
fa da gözəl şərait yaradır. 
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Biz çalışmalıyıq ki, aramızdakı əlaqələr çoxşaxəli olsun, 
bütün sahələri əhatə etsin, o cümlədən iqtisadi sahədə daha 
da böyük işlərin görülməsi üçün yaxşı imkanlar vardır. 

Bu gün Latviya ilə Azərbaycan arasında çox önəmli sə-
nədlər imzalanmışdır. Onların arasında Birgə Bəyannaməni 
xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bəyannamədə əks olunan 
məsələlər münasibətlərimizin perspektivlərini müəyyən edir 
və niyyətimizi ifadə edir. Bu gün, bütövlükdə mənim Lat-
viyaya ikinci səfərim zamanı çox faydalı danışıqlar, geniş 
fikir mübadiləsi aparılmışdır. Əminəm ki, bu səfər iki ölkə 
arasındakı münasibətlərə güclü təkan verəcəkdir. 

Azərbaycan iqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf edən ölkədir. 
Son illər iqtisadiyyatımız dünyada ən yüksək templərlə inkişaf 
etmiş, son 7 ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul təxminən 
3 dəfə artmışdır, yoxsulluq 4-5 dəfə azalmışdır, ölkəmizdə 900 
mindən artıq yeni iş yeri açılmışdır, ölkə iqtisadiyyatına çox 
güclü təkan verilmişdir, Azərbaycana investisiyalar cəlb olunur. 
Təkcə keçən il ölkəmizə 15,5 milyard dollar sərmayə qoyul-
muşdur. Onun böyük hissəsi artıq daxili sərmayələrdir. Azər-
baycan şirkətləri və Azərbaycan dövləti tərəfindən 9 milyard-
dan çox vəsait qoyulmuşdur. 

Ölkəmizdə çox əlverişli investisiya mühiti vardır. Adam-
başına düşən birbaşa xarici sərmayələrin həcminə görə 
Azərbaycan MDB məkanında birinci yerdədir. Dünya 
İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə, rəqabət qabiliy-
yətliliyinə görə yenə də Azərbaycan MDB məkanında birinci 
yerdədir. Yəni biz çalışırıq ki, iqtisadi islahatlarımız ölkə-
mizin hərtərəfli inkişafına xidmət etsin. 

Bu gün biz iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsini təmin 
etmək üçün çox böyük səylər qoyuruq və bu səylər özünü 
göstərir. Energetika, neft-qaz sənayesi iqtisadiyyatımızın 
əsas sektorudur. Baxmayaraq ki, 2009-cu ildə dünyada nef-
tin qiyməti, demək olar ki, 4-5 dəfə aşağı düşmüşdü, Azər-
baycan iqtisadiyyatı 9,3 faiz artmışdı. Bu artımın əsas səbəbi 
əvvəlki illərdə aparılan islahatlardır və qeyri-neft sektoruna, 
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infrastruktur layihələrinə qoyulmuş vəsaitdir. Keçən il Azər-
baycanda yenə də iqtisadi inkişaf müşahidə olunmuşdur, 
iqtisadiyyatımız 5 faiz artmışdır. Əminəm ki, bu gözəl 
meyillər növbəti illərdə daha da güclənəcəkdir. 

Mən hesab edirəm ki, bu tərkibdə görüşlər çox böyük 
məna daşıyır. Çünki mövcud layihələr yenə də nəzərdən 
keçirilir. Gündəliklə tanış olarkən gördüm ki, Azərbaycanda 
icrada olan və icrasını gözləyən layihələr burada təqdim 
edildi. Biz Azərbaycanda yeni sahələrin fəaliyyəti üçün çox 
böyük səylər göstəririk. Bizim üçün ənənəvi olmayan sahə-
lərə çox böyük diqqət göstəririk. Cənab пrezident Zatlers 
qeyd etdi ki, əməkdaşlığımızın perspektivli sahəsi olan infor-
masiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində Latvi-
yanın çox böyük uğurları vardır. Azərbaycan da bu isti-
qamətdə çox vacib addımlar atır və İKT-nin inkişafına görə 
yenə də MDB məkanında birinci sıralardadır. 

Biz artıq Azərbaycanda kosmik sənayenin inkişafına 
başlamışıq. İki ildən sonra Azərbaycanın birinci süni peyki 
orbitə çıxarılacaqdır. Beləliklə, bundan sonrakı tədbirlər 
nəticəsində Azərbaycanda ənənəvi olmayan kosmik sənaye-
nin yaranması mümkün olacaqdır. 

Biz ölkəmizdə geniş modernləşdirmə siyasəti aparırıq. Bu 
siyasət bizə imkan verəcək ki, enerji resurslarından daha da 
az asılı olaq. Bizim əsas məqsədimiz güclü, dayanıqlı, uzun-
müddətli iqtisadi inkişafı təmin etmək, insanların rifah 
halını yaxşılaşdırmaq, Azərbaycanda sosial məsələlərin həlli 
üçün bütün lazımi tədbirləri görməkdir. Bu məqsədlə ölkə-
mizin müxtəlif sahələrinə dövlət tərəfindən böyük investisi-
yalar qoyulur. Mən hesab edirəm ki, Latviya iş adamları bu 
imkanlardan da istifadə edə bilərlər. Bizim investisiya 
portfelimiz çox böyükdür və Latviya iş adamları təcrübəляринi 
müxtəlif inşaat sahələrində təqdim edə bilərlər. 

Azərbaycan investisiyalar üçün də çox əlverişli ölkədir və biz 
Latviyadan investisiyaları gözləyirik. Əminəm ki, bu inves-
tisiyalar daha da böyük həcmlə ölçüləcək, Azərbaycan öz tərə-
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findən xarici ölkələrə böyük həcmdə investisiyalar qoymağa 
başlamışdır. Son bir neçə ildə qonşu ölkələrə bir neçə milyard 
dollar Azərbaycan investisiyaları qoyulubdur və bu proses 
davam etdirilir. Biz maraqlıyıq ki, bizim üçün dost olan 
ölkələrlə investisiya layihələri əsasında əməkdaşlığımızı güc-
ləndirək. 

Bizim üçün ənənəvi olan energetika sektoru Azərbaycanda 
sürətlə inkişaf edir. Keçən il Azərbaycanda 51 milyon ton neft 
və 27 milyard kubmetr qaz hasil olunmuşdur ki, bunların 
böyük hissəsi dünya bazarlarına ixrac edilmişdir. Bir neçə gün 
bundan əvvəl Avropa Komissiyasının sədri cənab Barrozunun 
Azərbaycana səfəri zamanı Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 
arasında energetika sektoruna dair çox vacib bəyannamə 
imzalanmışdır. Bəyannamənin Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 
arasındaкы gələcək əməkdaşlığa da çox böyük təsiri olacaqdır. 
Bütövlükdə, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı müna-
sibətlər çox sağlam təməl üzərində qurulubdur. Bu, qarşılıqlı 
maraqlar, qarşılıqlı hörmət üzərində qurulmuş münasibətlərdir. 
Latviya Azərbaycan üçün dost ölkə kimi, Avropa İttifaqı–
Azərbaycan əlaqələrinə də öz dəyərli töhfəsini verir. Biz hər 
zaman Latviyanın bu sahədəki fəaliyyətini qeyd etmişik və 
bunu bu gün də qeyd edirik. Şübhə yox ki, növbəti illərdə 
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər daha 
da güclənəcək, daha da çox sahəni əhatə edəcək və beləliklə, 
Azərbaycan Avropaya daha da yaxınlaşacaqdır. Biz bunu 
istəyirik və hesab edirik ki, hər iki tərəfin bir-birinin 
maraqlarına töhfə verə biləcək məsələlər, amillər kifayət 
qədərdir, sadəcə olaraq, bütün bu işləri vaxtında və düzgün 
həll etməliyik. 

Deyə bilərəm ki, nə 2009-cu ildə, nə də 2010-cu ildə 
Azərbaycan əhalisi bu böhranın acı nəticələrini hiss etmədi. 
Bizim milli valyutamızın – manatın məzənnəsi sabit olaraq qa-
lırdı. Valyuta ehtiyatlarımız keçən il daha da artdı. Bu gün 
Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 30 milyard dollara bəra-
bərdir. Bu, böyük rəqəmdir və bizə imkan verir ki, özümüzü 
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çox əmin hiss edək. İstənilən layihənin Azərbaycanda həyata 
keçirilməsi üçün beynəlxalq maliyyə qurumlarına müra-
ciətimizə artıq ehtiyac qalmır. Azərbaycan yaxın gələcəkdə 
beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə bərabər, üçüncü ölkələrdə 
müxtəlif yardım proqramlarında da iştirak etməyə hazırdır. 

Bizim regionlar bir-biri ilə, demək olar ki, təzə-təzə əlaqə 
yaratmaqdadır. Xəzər hövzəsi və Baltik dənizi hövzəsində 
yerləşən ölkələr arasında ənənəvi olaraq münasibətlər yaxşı 
səviyyədə qurulmuşdur. İndiki şəraitdə bu münasibətlər yeni 
müstəvidədir və regional əməkdaşlıq üçün nəqliyyat layihə-
ləri də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onların arasında Bakı–
Tbilisi–Qars dəmir yolunun tikintisini xüsusilə qeyd etmək 
istəyirəm. Azərbaycan bu layihə üzərində öz qonşuları ilə 
işləyir. Ümid edirəm ki, iki ildən – bu dəmir yolu istismara 
veriləndən sonra Avropanı Asiya ilə birləşdirən yeni İpək 
йolu fəaliyyətə başlayacaq və həm Avropada, həm Asiyada 
yerləşən ölkələr bu işlərdən faydalanacaqlar. Qürur hissi ilə 
deyə bilərəm ki, uzun illərdir müzakirə mövzusu olan bu 
layihə Azərbaycanın fəal səyləri nəticəsində həyata keçiril-
məyə başlanmışdır. 

Hər bir iqtisadi təşəbbüs Azərbaycan tərəfindən çox yük-
sək qiymətləndirilir. Biz özümüz bölgədə müxtəlif iqtisadi və 
infrastruktur təşəbbüsləri ilə çıxış etmişik və bu gün bu tə-
şəbbüslər reallaşıb, xüsusilə energetika və nəqliyyat sek-
torunda. 

Latviya–Azərbaycan əlaqələrinə qayıdaraq qeyd etmək 
istəyirəm ki, bu əlaqələr çox möhkəmdir. Bizim güclü siyasi 
iradəmiz vardır. Siyasi maraqlar çox yüksək səviyyədədir və 
belə olan halda, əlbəttə ki, iş adamları bu gözəl imkanlardan 
istifadə etməlidirlər. İnvestisiyalar dost ölkələrə qoyulur. İn-
vestisiyalar proqnozlaşdırыла biləcək ölkələrə qoyulur. Bizim 
müttəfiqliyimiz və əməkdaşlığımız iş adamları üçün də hesab 
edirəm ki, çox gözəl dəstəkdir. 

Mən bir daha biznes-forumun bütün iştirakçılarını ürək-
dən salamlayıram, latviyalı dostlarımıza, xüsusilə cənab 
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пrezident Zatlersə bizə göstərdiyi qonaqpərvərliyə görə 
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əminям ki, bu biznes-
forumun gələcəkdə çox gözəl nəticələri olacaqdır. 

Sağ olun! 
 

* * * 
 

Tədbirdə Azərbaycan ilə Latviya arasında biznes və inves-
tisiyalar sahəsində əməkdaşlığa dair birgə sənədlər imzalandı. 

Biznes-forumda Azərbaycanın və Latviyanın iqtisadi inki-
şafı, investisiya imkanları və əməkdaşlıq potensialı barədə 
ətraflı məlumat verildi, müxtəlif layihələrin təqdimatları 
keçirildi. 

Azərbaycan və Latviya prezidentləri tədbir çərçivəsində 
təşkil edilmiş sərgi ilə tanış oldular, hər iki ölkədə istehsal 
edilən müxtəlif növ məhsulların nümunələrinə baxdılar. 
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MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANATLARLA 
ÇIXIŞLAR 
 
Рига 
 

17 yanvar 2011-ъи ил 
 

Yanvarın 17-də Riqada Azərbaycan–Latviya biznes- 
forumu başa çatdıqdan sonra Azərbaycan prezidenti İlham 
Əliyevin və Latviya prezidenti Valdis Zatlersin birgə mətbuat 
konfransı olmuşdur. 

Dövlət başçıları əvvəlcə  bəyanatlaрла çıxış etdilər. 
  

Latviya prezidenti Valdis Zatlersin bəyanatı 
  
 Mən dostum, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi 

Riqada salamlamağa çox şadam. Biz burada çox gözəl 
mühitdə və xoş niyyətlərlə ölkələrimizin iqtisadi və mədəni 
əməkdaşlığını inkişaf etdirmək əzmindəyik. 

İki ölkənin münasibətləri çox müsbət inkişaf edir. Mə-
sələn, biz iqtisadi tənəzzül illərinə baxsaq görərik ki, Azər-
baycan ilə Latviyanın iqtisadi əməkdaşlığının həcmi 10 faiz 
artıb. Bugünkü biznes-forum və mənim Bakıya səfərim za-
manı keçirilən biznes-forum iqtisadi əməkdaşlığımızın daha 
da sıx olması üçün atılan növbəti addımlardır. Bu gün Azər-
baycan–Latviya İşgüzar Şurası yaranacaqdır. Yəni, ölkələ-
rimiz arasında əlaqələri təkcə dövlət başçıları və hökumətlər 
deyil, həm də iş adamları möhkəmləndirəcəklər. 

Biz gələcəyə baxarkən ikitərəfli əlaqələrimizi möhkəm-
ləndirmək və Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında daha 
sıx əməkdaşlığa dəstək vermək üçün «Şərq Tərəfdaşlığı» 
layihəsindən necə yararlanmağı da düşünürük. Burada bizim 
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təhsil və məhz dövlət idarəçiliyində informasiya texnolo-
giyaları sahələrində əməkdaşlığa dair çox yaxşı müza-
kirələrimiz olub. Biz sərhədlərin qorunmasında və gömrük 
məsələlərində necə əməkdaşlıq edə biləcəyimiz haqqında 
söhbət etdik. Zənnimcə, «Şərq Tərəfdaşlığı»nın müvəffəqiy-
yəti üçün olduqca əhəmiyyətlidir ki, Azərbaycan bu tərəf-
daşlığı, onun mahiyyətini necə gördüyünü və Latviyanın 
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin 
inkişafına hansı töhfə verə biləcəyini dəqiq desin. 

Biz energetika məsələlərinə də toxunduq. Çünki Azərbay-
can enerji ehtiyatlarının Avropaya çatdırılmasında mühüm 
rol oynayır. Gələcəkdə biz – hər iki tərəf bu rolun artması 
üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. 

Bir sözlə, müzakirə edilən məsələlər çox idi. Sonra isə 
mən sizin birbaşa konkret suallarınıza cavab verəcəyəm. 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bəyanatı 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
İlk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, yenidən dost 

Latviyada olmağımdan çox məmnunam. Cənab Prezident, 
məni Latviyaya dəvət etdiyiniz üçün Sizə minnətdarlığımı 
bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, səfərim Latviya–Azərbay-
can əlaqələrinin inkişafı üçün mühüm rol oynayacaqdır. 
Cənab Prezident, biz Sizin 2009-cu ildə Azərbaycana səfə-
rinizi xatırlayırıq və o səfər zamanı əldə edilmiş razılaşmalar 
uğurla icra edilir вя bu gün imzalanmış vacib sənədlər gələ-
cək illərdə də münasibətlərimizi müəyyən edəcəkdir. Mən 
imzalanmış sənədlərin arasında Birgə Bəyannaməni xüsusi 
vurğulamaq istəyirəm. Bəyannamə çox ciddi bir sənəddir və 
orada gələcək əməkdaşlığımızın bütün istiqamətləri öz əksini 
tapıbdır. 

Artıq Latviya prezidenti bu gün müzakirə edilmiş məsə-
lələr haqqında məlumat verdi, onu təkrarlamaq istəmirəm. 
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Sadəcə olaraq, demək istəyirəm ki, həm siyasi, həm iqtisadi, 
həm mədəniyyət sahəsində gələcək əməkdaşlıq üçün çox 
gözəl perspektivlər vardır. Ölkələrimiz dost ölkələrdir. Siyasi 
əlaqələr çox yüksək səviyyədədir. Ümid edirəm ki, iqtisadi 
sahədə görüləcək işlər iqtisadi münasibətlərimizi də siyasi 
münasibətlərin səviyyəsinə qaldıracaqdır. 

Bu məqsədlər üçün bu gün keçirilян biznes-forum çox 
böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycandan Latviyaya mə-
nimlə bərabər 50-dən çox iş adamı gəlmişdir ki, öz həm-
karları ilə gələcək planlar haqqında fikir mübadiləsi aparsın. 

Enerji məsələlərinə gəldikdə, Azərbaycan Avropa İttifaqı 
ilə bu sahədə çox uğurlu əməkdaşlıq edir. Bu ayın 13-də 
Bakıda Avropa Komissiyasının sədri cənab Barrozunun 
səfəri zamanı Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji 
məsələlərinə dair Birgə Bəyannamə imzalanmışdır. Bəyan-
нamə gələcək əməkdaşlığımızın istiqamətlərini müəyyən 
edir. Bəyannamədə nəzərdə tutulmuş məsələlər 2011-ci ildə 
icra edilməyə başlanacaqdır. Azərbaycanın zəngin neft-qaz 
ehtiyatları dünya bazarlarına müxtəlif yollarla nəql edilir. 
Azərbaycan Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyi məsələ-
lərinə öz töhfəsini verməyə hazırdır. 

Bu gün də biz regional məsələlər haqqında fikir mübadiləsi 
apardıq. Xüsusilə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinə dair danışıqların son mərhələsi haqqında prezi-
dent Zatlersə məlumat verdim. Bu məsələ uzun illərdir ki, öz 
həllini gözləyir. Məsələ isə beynəlxalq hüquq normaları əsa-
sında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olun-
malıdır. Beynəlxalq təşkilatlarын – BMT, ATƏT, Avropa Şu-
rası, Avropa пarlamenti və başqa бу кими təşkilatların ədalətli 
qətnamələri və qərarları əsasında öz həllini tapmalıdır. 

«Şərq Tərəfdaşlığı» proqramına gəldikdə isə, Azərbaycan 
bu proqramın icrasına çox böyük ümidlərlə baxır. Əminəm 
ki, bu proqramın icrası bizi Avropa ilə daha da yaxın-
laşdıracaqdır.  
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* * * 
 

Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab 
verdilər. 

 S u a l:  Sualım hər iki dövlətin başçısınadır. Burada artıq 
iqtisadi əməkdaşlıq imkanları məsələsi səslənib. Konkret sa-
hələri qeyd etmək olar və Azərbaycan yüklərinin Riqa li-
manına cəlb edilməsi layihəsi barədə ətraflı məlumat verə bi-
lərsinizmi? 

V a l d i s   Z a t l e r s: İqtisadi əməkdaşlığın istiqamətləri 
kifayət qədər çoxdur. Biz adət etmişik ki, Latviya öz qida 
məhsullarını ixrac edir və onlar bir çox ölkədə, o cümlədən 
Azərbaycanda yüksək dəyərləndirilir. Azərbaycanın özəl şir-
kətləri və dövlət müəssisələri üçün Latviyanın informasiya 
texnologiyaları layihələrinin ixrac imkanlarına da böyük 
maraq vardır. Biz həmçinin təhsil sahəsində əməkdaşlıq im-
kanları barədə danışdıq. Çünki təhsil də bir növ ixrac məh-
suludur. Biz Azərbaycanın və Latviyanın qarşılıqlı maraq-
larını müzakirə etdik. Nəqliyyat, energetika haqqında da-
nışdıq. 

Bilirsiniz, biznes-forum daha çox imkan nümayiş etdi-
rəcəkdir. Mənim «Dillər sahili» layihəsindən çox xoşum gə-
lir. Bu, rəqəmsal formatda hazırlana biləcək tərcümələr layi-
həsidir. Bu, azsaylı xalqlar üçün öz dilindən istifadə edərək 
internet mühitinə daha yaxşı çıxış əldə etmək, tərcümə et-
mək, bir-birini anlamaq imkanıdır. Bir sözlə, imkanlar çox-
dur, çünki həm Latviya, həm Azərbaycan əməkdaşlıq və 
iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi yolu ilə addımlayır. 

İ l h a m   Ə l i y e v: Etiraf etməliyəm ki, iqtisadi sahədə 
aramızdakı əlaqələr siyasi əlaqələrin səviyyəsinə hələ ki, 
qalxmayıbdır. Əminəm ki, biz bu sahədə də yaxşı nəticələri 
görəcəyik. Mən perspektivli sahələr arasında informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarını qeyd etmək istərdim. 
Azərbaycan bu istiqamətə çox böyük önəm verir və bilirəm 
ki, Latviyada da bu sahədə böyük işlər görülübdür. 
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Kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın yaxşı perspek-
tivləri ola bilər. Biz energetika sahəsində qarşılıqlı sərmayə-
lərin qoyuluşu məsələlərinə daha da diqqətlə baxmalıyıq. Bu 
gün Azərbaycan şirkətləri artıq öz kapitalını xarici bazarlara 
yönəldirlər. Bu gün keçiriləн biznes-forumda iştirak edəн 
şirkətlər Azərbaycanın aparıcı şirkətləridir. Bu şirkətlərin 
böyük təcrübəsi və artıq böyük maliyyə imkanları vardır. Bu 
məsələlər mövcud olan birgə hökumətlərarası komissiyanın 
iclasları zamanı daha da hərtərəfli və səmərəli qaydada 
müzakirə oluna bilər. Komissiyanın növbəti iclası bir neçə 
aydan sonra Riqada keçiriləcəkdir. Bütün təkliflər orada 
təhlil ediləcək və biz gələcəkdə iqtisadi əlaqələrimizi konkret 
proqram əsasında quracağıq. 

V a l d i s   Z a t l e r s:  Biznes-forumun nə dərəcədə po-
pulyar olduğunu Latviya tərəfindən bu tədbirdə 250-dən çox 
iş adamıнын  iştirak eтмяси билдирир. 

S u a l: Mənim sualım hər iki prezidentədir. Ölkələrimiz 
arasında qarşılıqlı investisiya qoyuluşunun perspektivlərini 
necə dəyərləndirirsiniz?  

İ l h a m   Ə l i y e v: Mən çıxışımda qeyd etdim ki, bu sahə 
perspektivli ola bilər və biz Latviya şirkətlərinin investisiya-
larını alqışlayırıq. Ümid edirəm ki, bu investisiyalar Azərbay-
canın iqtisadiyyatının şaxələndirilməsində mühüm rol oynaya-
caqdır. Biz bu gün Azərbaycanda iqtisadiyyatın bütün istiqa-
mətlərinə böyük əhəmiyyət veririk. Biz elə etməliyik ki, iqti-
sadiyyatımızın neft-qaz sektorundan asılılığı minimum 
səviyyəyə endirilsin və buna artıq nail oluruq. İqtisadiyyatı-
mızın şaxələndirilməsi üçün investisiyaların cəlb olunması bi-
zim üçün çox vacibdir. 

Qeyd etməliyəm ki, təkcə 2010-cu ildə Azərbaycan iqtisa-
diyyatına 15,5 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur. Onun 
9,3 milyardı daxili sərmayədir, qalanı isə xarici investisiyalardır. 
Bizdə çox gözəl investisiya mühiti yaradılıbdır. Xarici şirkətlərin 
sərmayəsi lazımi səviyyədə qorunur. Azərbaycan şirkətləri artıq 
xarici bazarlara sərmayə qoyuluşuna başlamışlar. Bu sərmayələr 
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artıq bir neçə milyard dolları ötüb keçib və əlbəttə ki, bizə dost 
ölkə olan Latviyada investisiya imkanlarını araşdırmaq bizim 
üçün çox maraqlı ola bilər. Hesab edirəm ki, bu gün keçiriləн 
biznes-forum bu məsələnin həlli üçün də öz rolunu oynamalıdır. 

V a l d i s   Z a t l e r s: Gələcək iqtisadi əməkdaşlığın 
əsasını birmənalı olaraq investisiyalar təşkil edir. Hər iki 
tərəfin Latviyaya və Azərbaycana sərmayə qoymaqda ma-
raqlı olduğunu nəzərə alsaq, biz 20 ildən sonra görüşə bilərik 
və müsbət nəticəni görəcəyik ki, ticarət dövriyyəmiz daha da 
çoxdur, ölkələrimizin iqtisadiyyatları qarşılıqlı qaydada bir-
biri ilə daha çox bağlıdır və bir-birini tamamlayır. 

S u a l: Cənab пrezident Əliyev, Siz sədr Barrozunu və 
imzalanmış sənədi xatırlatdınız. Avropa üçün enerji təchi-
zatçısı olmaq və bunu xüsusən də Rusiyadan kənardan keçən 
boru kəməri vasitəsilə etməkdə Azərbaycanın sadiqliyi nə 
dərəcədə ciddidir? 

И l h a m   Ə l i y e v: Biz enerji layihəmizi кечян ясрин 90-cı 
illərinин ortalarından başladıq. Azərbaycan Xəzər dənizində 
işləmək üçün xarici neft şirkətlərini dəvət edən ilk ölkə oldu. 
Enerji layihələrimizin tarixi 15-16 ildən əvvəlki dövrə təsadüf 
edir. Biz bu günə qədər neft və qazımızı beynəlxalq ba-
zarlara nəql etmək məqsədilə zəruri infrastruktur layihələri-
ni həyata keçirdik. Hazırda Azərbaycan neft və qazını müx-
təlif istiqamətlərdə nəql edən üç neft və dörd qaz boru 
kəmərinə maliкдир. Hasilat həcminə gəldikdə, ötən il Azər-
baycanda 50 milyon tondan artıq neft və təxminən 30 
milyard kubmetr qaz hasil edilmişdir. Bu həcmin əksər 
hissəsi ixrac edilmişdir. Qonşularımızı qazla təchiz edirik. 
Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya və İranla müqavilələrimiz var-
dır. Hasilat və imkanlarımızı, ixrac qabiliyyətimizi artırmaq 
istəyirik. Birincisi, artıq işlədiyimiz bazarlara qaz təchizatını 
artırmaq – mən həmin ölkələri qeyd etdim – ikincisi isə yeni 
bazarları tapmaq nəzərdə tutulur. Bu halda biz Avropa 
ölkələrinin və Avropa İttifaqının olduqca ciddi yanaşmasını 
görürük. Həmin ciddi yanaşma öncə qeyd etdiyim kimi, 
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Bakıda bir neçə gün əvvəl sədr Barrozunun və mənim 
imzaladığımız Birgə Bəyannamədə öz əksini tapmışdır. 

Bizim qaz ehtiyatlarımızın həcmi trilyonlarla kubmetrlə 
ölçülür. Müasir və olduqca effektiv şaxələndirilmiş infrastruk-
tura – qaz boru kəmərlərinə malikik. Avropada isə daha çox 
qaza ehtiyacı olan böyük bazarımız vardır. Enerji strategiya-
mızda biz heç vaxt heç kimə qarşı çıxış etməmişik. Bizim 
üçün ən vacibi odur ki, qaz potensialımızı tam şəkildə həyata 
keçirək. Qaz hasilatımız ən azı iki dəfə artırıla bilər. Buna 
görə də bizə bazarlar lazımdır. Qazımıza ehtiyac duyan 
bazarlar, rəqabətcil, açıq, qanunvericiliklə tənzimlənən və 
uzunmüddətli bazarlar lazımdır. Hesab edirəm ki, Avropa 
istehlakçılarının və Azərbaycanın maraqları üst-üstə düşür. 
Hazırda isə istehlakçılar, hasilatçılar və əlbəttə ki, tranzit 
ölkələrin maraqlarını təmin etmək üçün uzunmüddətli 
perspektivdə birgə işləmək üzərində düşünmək vaxtı yetişib. 

S u a l: Mənim də sualım hər iki prezidentədir. Azərbaycan 
ilə Latviya arasında əlaqələrin regional iqtisadi əməkdaşlıq 
baxımından əhəmiyyəti barədə nə deyə bilərsiniz? Təşəkkür 
edirəm. 

V a l d i s   Z a t l e r s: Latviyanı birmənalı olaraq Av-
ropa İttifaqı ölkəsi kimi dəyərləndirmək lazımdır. Ticarət 
dövriyyəmizin 70 faizi Avropa İttifaqı ilə bağlıdır. Azərbay-
canla ikitərəfli iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirərkən biz 
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə iqtisadi münasibətlərinə 
dəstək vermiş oluruq və əksinə. Biz Qafqaz regionunda 
böyük iqtisadi inteqrasiyanı görmək istəyirik. Biz hər bir 
ölkə ilə ikitərəfli münasibətlərin formalaşdırılması hesabına 
regionun ümumi iqtisadi əməkdaşlığını dəstəkləyəcəyik. Bu 
gün iqtisadiyyat qlobaldır. Biz daha «biz – sizə, siz – bizə» 
deyə bilmərik. Bunun həmişə regional, bir çox halda isə, 
həmçinin qlobal konteksti olub. 

И l h a m   Ə l i y e v: Mən qeyd etmək istəyirəm ki, 
iqtisadi sahədə görüləcək işlər çoxdur. İki tərəfin bu mə-
sələlərin həlli üçün böyük marağı vardır. Baxmayaraq ki, iki 
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ölkə arasında iqtisadi sahədə müəyyən qədər canlanma var 
və ticarət dövriyyəsi artır, щələ ki, bu bizim potensiallarımızı 
əks etdirmir. Əlbəttə, həm ikitərəfli formatda Latviya–
Azərbaycan iqtisadi əlaqələri bizim üçün vacibdir, həm də 
Latviya Avropa İttifaqının üzvü kimi, Azərbaycan üçün çox 
cəlbedici ölkədir. Ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, hər iki 
tərəfdə qarşılıqlı və çox güclü siyasi iradə vardır, ölkələrimiz 
dost ölkələrdir. Qeyd etdiyim kimi, siyasi əlaqələr mütəmadi 
qaydada öz əksini tapır. Belə olan halda biz maksimum 
dərəcədə iki ölkənin iqtisadi potensialını aşkarlamalıyıq, bir-
birimizə təqdim etməliyik. Beləliklə, uzunmüddətli və çox 
uğurlu iqtisadi əməkdaşlığa nail olmalıyıq ki, bu da özlü-
yündə siyasi əlaqələrin inkişafı üçün mühüm töhfəsini verсин. 
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LATVИYA SEYMИNИN SƏDRИ XANIM  
SOLVИTA ABOLTИNA ИLƏ GÖRÜŞ 
 
Riqa 
 
17 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 17-də Ri-

qada Latviya Seyminin sədri xanım Solvita Aboltina ilə gö-
rüşmüşdür. 

Latviya parlamentinin rəhbəri dövlətimizin başçısına qa-
nunvericilik orqanının binası, strukturu və fəaliyyəti barədə 
ətraflı məlumat verdi. 

Daha sonra keçirilən görüşdə Latviya Seyminin sədri 
bildirdi ki, onun ölkəsi Azərbaycan ilə parlamentlərarası 
əlaqələrin inkişafına böyük önəm verir. 

Seymdə Azərbaycan ilə dostluq qrupunun fəaliyyət göstər-
diyini xatırladan sədr Solvita Aboltina Latviyanın Azərbaycan 
ilə parlamentlərarası əlaqələrin genişlənməsində maraqlı ol-
duğunu vurğuladı. Gələcəkdə bu əməkdaşlığın möhkəmlənə-
cəyinə əminliyini bildirdi. 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Latviya arasında 
əlaqələrin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini dedi. 
Dövlətimizin başçısı parlamentlərarası əlaqələrin inkişafının 
ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərimizə böyük töhfə 
verdiyini vurğuladı. 

Azərbaycan  prezidenti  ölkələrimiz  arasında  əlaqələrin, 
o cümlədən parlamentlərarası əməkdaşlığın genişlənəcəyinə 
əminliйини  ifadə etdi. 
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LATVИYANIN BAŞ NAZИRИ VALDИS 
DOMBROVSKИS ИLƏ GÖRÜŞ 

 
Riqa  
 
17 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

yanvarın 17-də Riqada Latviyanın Baş naziri Valdis Dom-
brovskis ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə Azərbaycan ilə Latviya arasında iqtisadi əmək-
daşlığın, müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişaf perspektivləri 
barədə müzakirələr aparıldı. 

Energetika, qarşılıqlı investisiyaların qoyuluşu, ticarət 
dövriyyəsinin artırılması üçün imkanların araşdırılması önəmi-
nin vurğulandığı görüşdə iqtisadi əməkdaşlığın genişlən-
dirilməsində hökumətlərarası komissiyanın işinin vacibliyi 
qeyd olundu. 

Azərbaycan ilə Latviya arasında iqtisadi əməkdaşlığın 
inkişaf etdirilməsi üçün böyük potensialın və geniş imkanların 
olduğu vurğulanan görüşdə bu əlaqələrin gələcəkdə möhkəm-
lənəcəyinə əminlik ifadə edildi. 
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AZƏRBAYCAN PREZИDENTИNИN VƏ 
XANIMININ ŞƏRƏFИNƏ RƏSMİ ZİYAFƏT  
 
Рига 
  
17 yanvar 2011-ъи ил 
 
Yanvarın 17-də Riqada Latviya prezidenti Valdis Zatlers 

və xanımı Lilita Zatlere tərəfindən Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın şərəfinə rəsmi 
ziyafət verilmişdir. 

Dövlət başçıları ziyafətdə çıxış etdilər. 
  

Latviya prezidenti Valdis Zatlersin çıxışı 
 
Cənab Prezident! 
Xanım Əliyeva! 
Zati-aliləri, xanımlar və cənablar! 
Mən və xanımım Azərbaycan Respublikasının Prezi-

dentini və xanım Mehriban Əliyevanı Riqada qəbul et-
məkdən çox məmnunuq. 

Mən 2009-cu ilin avqust ayında Sizin gözəl ölkənizə 
səfərimi məmnuniyyətlə xatırlayıram. Əminəm ki, bu səfər 
də Azərbaycan və Latviya müstəqilliyini bərpa etdikdən 
sonra 20 il ərzində ölkələrimiz arasında qurulmuş qarşılıqlı 
anlaşmanın davamlı təsdiqinə xidmət edəcəkdir. 

Cənab Prezident və xanım Əliyeva, 1918-ci ildən baş-
lanmış müstəqilliyin ilk mərhələsi Latviya və Azərbaycanın 
inkişafı üçün həlledici olmuşdur. Təəssüf ki, o dövr Azər-
baycan üçün 2 ildən az müddət davam etmişdir. Lakin bu 
müddət parlamentarizm və demokratiya toxumlarının ölkə-
nizdə səpilməsi üçün kifayət etmişdir. Azərbaycan islam 
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dünyasında ilk parlamentli respublika olmuşdur və сizin öl-
kəniz qadınlara hətta Böyük Britaniya və ABŞ-dan da əvvəl 
seçib-seçilmək hüququnu vermişdir. Bunlar bu gün Azərbay-
canı demokratik dəyərlərə doğru aparan tarixi əhəmiyyətə 
malik hadisələrdir. 

Latviya və Azərbaycan coğrafi cəhətdən strateji mövqeyə 
malikdir. Biz Qərblə Şərqin, Avropa ilə Asiyanın kəsişmə-
sində yerləşirik. Bu yerləşmə heç də hər zaman bizim in-
sanlar üçün rifah və əmin-amanlıq gətirmir. Lakin bu, xalq-
larımızın ruh yüksəkliyini möhkəmləndirmiş və mədəniy-
yətimizi əsaslı şəkildə zənginləşdirmişdir. 

Cənab Prezident və xanım Əliyeva, ötən 20 il ərzində 
Latviya Avropa İttifaqının və Şimali Atlantika Müqavilə Təş-
kilatının tam üzvü olmaq kimi strateji məqsədinə çatmaq üçün 
böyük işlər görmüşdür. Mən fəxrlə bildirmək istəyirəm ki, 
bizim üzvlük statusumuz, habelə  Azərbaycanın bu təşkilatlarla 
sadiq tərəfdaşlığı ölkələrimiz və regionlarımız arasında əmək-
daşlığa daha geniş imkanlar açmışdır. 

Qısa müddət ərzində Latviya ümumi Avropa məkanına 
qoşulmada böyük işlər görmüşdür. Biz hətta deyə bilərik ki, 
islahatlar sahəsindəki təcrübəmiz, nailiyyətlərimiz və uğur-
suzluqlarımız bu cəhətdən Latviyanın ən dəyərli ixracat 
məhsullarından biri olmuşdur. Biz Azərbaycanda islahatlar 
istiqamətində göstərilən səylərə dəstək olaraq öz təcrübə-
mizlə bölüşməyə hazırıq. 

Cənab Prezident, xanım Əliyeva, nümayəndə heyətləri-
mizin son bir neçə gün ərzində keçirdiyi konstruktiv müza-
kirələri alqışlayıram. Çünki bu müzakirələr ölkələrimizin 
qarşılıqlı maraqlarını nümayiş etdirmişdir. 

Ölkələrimiz arasında mövcud olan təkmilləşdirilmiş 
hüquqi və müqavilə bazası, hər ikimizin imzaladığı бəyan-
namə ölkələrimiz üçün gələcək əməkdaşlığın sahələrini açıq 
şəkildə nümayiş etdirir. Mən Latviya və Azərbaycan xalqla-
rının rifahının yüksəldilməsinə kömək edəcək iqtisadi əla-
qələri xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. 
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Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, ölkələrimiz 
arasında daim artan ticarət dövriyyəsi ilə nəticələnən möv-
cud iqtisadi tərəfdaşlıq, eləcə də iki ölkənin biznes dairə-
lərindən ibarət nümayəndə heyətləri üçün bu gün keçirilmiş 
biznes-forum sayəsində Latviya ilə Azərbaycan arasında 
əməkdaşlıq əhəmiyyətli dərəcədə artacaqdır. 

Cənab Prezident, xanım Əliyeva, icazənizlə öz adımdan 
və xanımımın adından bu badəni Latviya və Azərbaycan 
arasında dostluq və uğurlu əməkdaşlığın, xalqlarımızın 
gələcəyi və rifahı şərəfinə qaldırıram. Sizin sağlığınıza, cənab 
Prezident! Sizin sağlığınıza, xanım Əliyeva! Yaşasın Latviya! 
Yaşasın Azərbaycan! 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin çıxışı 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli xanım Zatlere! 
İlk öncə, nümayəndə heyətimiz adından Azərbaycan 

dilində söylədiyiniz sözlərə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı 
bildirmək istəйиряm. Çox mürəkkəb Azərbaycan sözlərini 
belə ustalıqla tələffüz etməyiniz bizdə iftixar hissi yaratdı. 
Sizə söz vermək istəyirəm ki, növbəti görüşümüz zamanı mən 
də bir sıra sözləri latış dilində söyləyəcəyəm. 

Hörmətli cənab Prezident! 
Hörmətli xanım Zatlere! Xanımlar və cənablar! 
İlk növbədə, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz 

qonaqpərvərliyə görə, cənab Prezident, Sizə minnətdarlığımı 
bildirirəm. Zəngin tarixi və mədəniyyəti, füsunkar təbiəti ilə 
seçilən dost ölkənizi ikinci dəfə ziyarət etməyimdən çox 
məmnunam. Son 6 ildə Azərbaycanın və Latviyanın prezi-
dentləri yeddinci dəfədir ki, görüşürlər. Bu, ölkələrimiz və 
xalqlarımız arasında mövcud olan sıx münasibətlərin əyani 
göstəricisidir. 

Sizin 2009-cu ildə Azərbaycana etdiyiniz səfər ölkələrimiz 
arasındakı əlaqələrin yeni müstəviyə keçməsində mühüm rol 
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oynamışdır. Azərbaycan ilə Latviya arasında siyasi, iqtisadi, 
mədəni və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün 
geniş imkanlar mövcuddur. Lakin iqtisadi əlaqələrimizin 
bуgünkü göstəriciləri ölkələrimizin potensialına cavab vermir. 
İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi və sərmayə qoyuluşunun 
həcmi arzu olunan səviyyədə deyildir. Biz Latviya ilə əmək-
daşlığın bütün sahələrdə genişlənməsinin tərəfdarıyıq. 

Cənab Prezident, ümid edirəm ki, bu gün Sizinlə qarşılıqlı 
maraq doğuran məsələlər ətrafında apardığımız fikir mü-
badiləsi, əldə olunmuş razılaşmalar, imzalanmış sənədlər, Birgə 
Bəyannamə və keçirilən biznes-forum ölkələrimiz arasında 
ikitərəfli əlaqələrin inkişafına yeni təkan verəcəkdir. 

Məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, Latviya Azər-
baycanın Avropa İttifaqı və NATO ilə əməkdaşlığına xüsusi 
önəm verən ölkələrdəndir. 

«Şərq Tərəfdaşlığı» proqramı çərçivəsində qarşılıqlı fəa-
liyyətimiz faydalıdır və Azərbaycanı Avropa ailəsinə daha 
da yaxınlaşdıracaqdır. 

Azərbaycan ilə Latviya arasında əlaqələrin tarixi kökləri 
vardır. Ötən əsrlərdə Latviyanın bir çox nümayəndələri – 
diplomat Antons Balodis, rəssam Yanis Yaunsudrabinş, ya-
zıçılar Ernest Birzniyek-Upits, Pavlis Rozitis, Sudrabu 
Edjus, Yanis Vanyuskis və Avqust Arays Berts uzun illər 
Azərbaycanda yaşayıb yaratmışlar. 

İnanıram ki, burada yaşayan, Latviya vətəndaşları olan 
soydaşlarımız ölkənizin həyatında fəal iştirak edir, onun in-
kişafına, xalqlarımızın bir-birinə daha da yaxınlaşmasına 
dəyərli töhfəляр verir və bundan sonra da bu missiyanı 
davam etdirəcəklər. 

Ötən illər ərzində Azərbaycanda çox uğurlu siyasi və 
iqtisadi islahatlar həyata keçirilmişdir. Bunun nəticəsi olaraq 
son 7 ildə ölkədə ümumi daxili məhsul təxminən 3 dəfə, maaş-
lar və pensiyalar orta hesabla 5-6 dəfə artmış, yoxsulluğun 
səviyyəsi 4-5 dəfə azalmış, ölkəmizə 82 milyard dollar həcmin-
də sərmayə qoyulmuş, 900 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır. 
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Azərbaycan zəngin təbii resurslara malikdir. Neft ehti-
yatları ilə yanaşı, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə təsdiq 
olunmuş qaz ehtiyatları 2,2 trilyon kubmetrdən artıqdır. 
Enerji sahəsində əməkdaşlıq Avropa İttifaqı ilə münasi-
bətlərimizin əsas istiqamətlərindən biridir. Hazırda Azərbay-
canın enerji ehtiyatlarını müxtəlif istiqamətlərə nəql edən 
neft və qaz boru kəmərləri çəkilmişdir. Ölkəmiz enerji 
resurslarının ixracının şaxələndirilməsinə mühüm əhəmiyyət 
verir və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması 
üçün öz töhfəsini verməyə hazırdır. 

Bununla bərabər, Azərbaycanın ən ağrılı problemi – Er-
mənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də 
həll olunmamış qalır. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəti-
cəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizi – Dağlıq Qarabağ və 
ətrafdakı 7 rayon işğal olunmuşdur. Bu ərazilərdə etnik 
təmizləmə siyasəti aparılmış, bir milyondan artıq insan 
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. 

Münaqişə ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının dörd 
qətnaməsi, o cümlədən BMT-nin Baş Məclisi, ATƏT, Avro-
pa Şurası, NATO, Avropa пarlamenti və digər beynəlxalq 
təşkilatların qərarları yerinə yetirilməlidir. Bizim qəti möv-
qeyimiz bundan ibarətdir ki, münaqişə beynəlxalq hüquq 
normalarına uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivə-
sində həll olunmalıdır. 

Hörmətli cənab Prezident, Latviyaya səfər etməyimdən 
məmnun olduğumu bir daha ifadə edir, Sizə cansağlığı, 
ölkənizə və xalqınıza daim inkişaf və uğurlar arzulayır, bu 
badəni Sizin və xanımınızın şərəfinə, Latviya ilə Azərbaycan 
arasında səmimi dostluq və faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin 
inkişafı şərəfinə qaldırıram. 
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Səfər başa çatdы 
 
 
Yanvarın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin Latviya Respublikasına rəsmi səfəri başa 
çatmışdır. 

Azərbaycanın və Latviyanın dövlət bayraqları ilə bəzə-
dilmiş Riqa Beynəlxalq Аеропортунда dövlətimizin başçısının 
şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Hava limanında prezident İlham Əliyevi Latviyanın yüksək 
vəzifəli dövlət və hökumət nümayəndələri yola saldılar. 

 
* * * 

 
Həmin gün dövlətimizin başçısı Vətənə qayıtdı. 
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda prezident İlham 

Əliyevi Baş nazir Artur Rasizadə, Prezident Administrasi-
yasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Bakı Şəhər İcra Hakimiy-
yətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov qarşıladılar. 
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«SƏS» QƏZETИNИN KOLLEKTИVИNƏ 
 

Hörmətli jurnalistlər! 
Sizi – müasir Azərbaycanın ilk müstəqil mətbuat or-

qanlarından olan «Səs» qəzetinin kollektivini fəaliyyətə baş-
lamağınızın 20 illik yubileyi münasibətilə təbrik edirəm. 

İlk nömrəsi gərgin ictimai-siyasi proseslərin cərəyan etdiyi 
mürəkkəb dövrdə, 1991-ci ilin yanvarında işıq üzü görmüş 
«Səs» qəzeti qısa zamanda əsl müstəqil və demokratik mətbuat 
nümunəsinə çevrilmişdir. Cəmiyyətdə siyasi plüralizmə böyük 
ehtiyac duyulduğu həmin illərdə qəzet sağlam düşüncəli və-
tənpərvər ziyalıların tribunasına çevrilmiş, müxtəlifyönlü təqib 
və təzyiqlərə baxmayaraq dövrün aktual problemlərini ictimai 
müzakirəyə çıxarmaqdan geri çəkilməmişdir. 

Yeni şəraitdə Azərbaycanın digər mətbuat orqanları ara-
sında özünəməxsus dəst-xətti və mövqeyi ilə seçilən «Səs» qəzeti 
də iş prinsiplərini zamanın tələblərinə uyğun quraraq cəmiy-
yətин həyatının bütün sahələrini, ictimai maraq kəsb edən 
aktual mövzuları həmişə diqqət mərkəzində saxlamış, milli 
dövlətçilik ənənələrinin əsl təbliğatçısı olmuş, oxucu audito-
riyasının informasiya ehtiyacını ödəməyə çalışmışdır. Ulu öndər 
Heydər Əliyev mətbuatda plüralizmin formalaşmasına və inki-
şafına mühüm töhfə vermiş «Səs» qəzetinin fəaliyyətini və cə-
miyyət qarşısında xidmətlərini daim yüksək qiymətləndirmişdir. 

İnanıram ki, «Səs» qəzetinin kollektivi bundan sonra da 
həqiqət carçısı olacaq, milli dövlətçilik mənafelərinin qorun-
masında yüksək peşəkarlıq göstərərək, xalqımızın mütərəqqi 
mətbuat ənənələrini layiqincə davam etdirəcəkdir. 

Bir daha qəzetin bütün kollektivini yubiley münasibətilə 
təbrik edir və yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 

 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı, 17 yanvar 2011-ci il 
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BRAZИLИYA FEDERATИV RESPUBLИKASININ 
PREZИDENTИ XANIM DИLMA ROUSSEFƏ 
 
Hörmətli xanım Prezident! 
Ölkənizdə baş vermiş təbii fəlakət nəticəsində çoxsaylı 

insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər məni olduqca 
kədərləndirdi. 

Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və 
yaxın adamlarına, bütün Braziliya xalqına şəxsən öz adım-
dan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı 
verir, yaralananların və xəsarət alanların tezliklə sağalmasını 
arzulayıram. 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Бакы, 17 yanvar 2011-ci il 
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GÜRCÜSTANIN XARИCИ ИŞLƏR NAZИRИ  
QRİQOL VAŞADZE ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Prezident sarayı  
 
18 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

yanvarın 18-də Gürcüstanın Xarici İşlər naziri Qriqol Va-
şadzeni qəbul etmişdir. 

Xarici İşlər naziri Qriqol Vaşadze Gürcüstan prezidenti 
Mixeil Saakaşvilinin salamlarını dövlətimizin başçısına çat-
dırdı. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin siyasi, iqtisadi və 
digər sahələrdə inkişaf etdiyi vurğulandı, Azərbaycan ilə Gür-
cüstan арасында enerji layihələrində uğurlu əməkdaşlıьын hə-
yata keçirилdiyi qeyd olundu. Söhbət zamanı ikitərəfli münasi-
bətlər, regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mü-
badiləsi aparıldı. 

Dövlətimizin başçısı prezident Mixeil Saakaşvilinin sa-
lamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını 
Gürcüstan dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş etdi. 
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TÜRKИYƏ JANDARM QÜVVƏLƏRИNИN BAŞ 
KOMANDANI, ORDU GENERALI NECDET 
ÖZELИN BAŞÇILIQ ETDИYИ NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Prezident sarayı   
 
18 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

yanvarın 18-də Türkiyə Respublikası Jandarm Qüvvələrinin 
Baş Кomandanı, ordu generalı Necdet Özelin başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Türkiyə Respublikası Jandarm Qüvvələrinin Baş Кomandanı, 
ordu generalı Necdet Özel yeni vəzifəyə təyin olunduqdan sonra 
ilk xarici səfərini dost və qardaş Azərbaycana etdiyini vurğu-
layaraq Azərbaycanı ikinci vətən saydıqlarını dedi. O, Türkiyədə 
gənc nəslin də bu ruhda yetişməsinə çalışdıqlarını bildirdi. Necdet 
Özel səfər zamanı əməkdaşlığımızın inkişafına dair çox yaxşı 
müzakirələr apardıqlarını  qeyd etdi. 

Dövlətimizin başçısı Türkiyənin yüksək rütbəli rəsmilərinin 
ilk xarici səfərlərini Azərbaycana etməsinin artıq yaxşı bir 
ənənə halını aldığını dedi. Ölkələrimizin dostluq və qardaşlıq 
münasibətlərinin insanlar arasında da özünü büruzə ver-
məsindən məmnun olduğunu deyən prezident İlham Əliyev hər 
iki ölkə rəsmilərinin sıx əlaqələrinin yaradılmasının vacibliyini 
bildirdi. Necdet Özelin Azərbaycana səfərinin ölkəmizi ya-
xından tanımaq üçün yaxşı imkan yaratdığını qeyd edən döv-
lətimizin başçısı qonağın azərbaycanlı həmkarları ilə səmərəli 
əməkdaşlıq həyata keçirəcəyinə əminliyini ifadə etdi. 
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ŞRİ-LANKA DEMOKRATИK SOSИALИST 
RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ 
ZATİ-ALİLƏRИ 
CƏNAB MAHİNDA RACAPAKSAYA 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Milli bayramınız – Müstəqillik günü münasibətilə Sizə 

və bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm. 
Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Şri-Lanka arasında yaran-

mış dostluq münasibətlərinin inkişafı əməkdaşlığımızın ge-
nişləndirilməsi üçün yeni imkanlar açacaqdır. 

Bu xoş gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğur-
lar, dost Şri-Lanka xalqına sülh və tərəqqi diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 19 yanvar 2011-ci il 
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QANLI YANVAR FACИƏSИNИN 21-ci ИLDÖNÜMÜ 
ИLƏ ƏLAQƏDAR ŞƏHИDLƏR XИYABANINI 
ÜMUMXALQ ZИYARƏTИ 
 
20 yanvar 2011-ъи ил 
 
1990-cı il yanvarın 20-si Azərbaycanın müasir tarixinə ən 

faciəli günlərdən biri, eyni zamanda, xalqımızın qəhrəmanlıq 
səhifəsi kimi daxil olmuşdur. Doğma yurdunun, xalqının azad-
lığını, şərəf və ləyaqətini hər şeydən uca tutan vətənpərvər Azər-
baycan övladları həmin müdhiş gecədə canlarından keçərək şə-
hidlik zirvəsinə ucalmışlar. Sovet qoşunlarının Azərbaycanda 
törətdiyi qanlı  qırğından 21 il keçməsinə baxmayaraq, xalqımız 
o dəhşətli günlərin ağrı-acısını unutmur, öz vətəndaşlarına divan 
tutan sovet imperiyasının o vaxtkı rəhbərlərinə və onların Azər-
baycandakı nökərlərinə dərin nifrətini bildirir. 

Bədnam M.Qorbaçov başda olmaqla, SSRİ rəhbərliyinin 
Azərbaycana qarşı qərəzli, ermənipərəst siyasətinə, əzəli torpaq-
larımıza iddia edən Ermənistanın təcavüzkar hərəkətlərinin açıq-
aşkar dəstəklənməsinə və o zamankı respublika rəhbərliyinin 
xəyanətkar mövqeyinə etiraz əlaməti olaraq ayağa qalxmış 
xalqa qarşı sovet ordusunun iri hərbi birləşmələrinin yeridilməsi 
Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda misli görünməmiş faciəyə gətirib 
çıxarтdı, böyük itkilərlə, günahsız insanların ölümü ilə nəti-
cələndi.  

Həmin vaxt Moskvada yaşayan xalqımızın dahi oğlu Heydər 
Əliyev həyatını təhlükədə qoyaraq, faciənin ertəsi günü Azər-
baycanın Москвадакы daimi nümayəndəliyinə gələrək, Qanlı 
Yanvar qırğınını törədənləri pisləyən kəskin bəyanatla çıxış etdi, 
xalqımızın başına gətirilən müsibəti dünyaya çatdırdı.  

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycan 
rəhbərliyinə yenidən qayıdışından sonra, 1994-cü ildə 20 Yanvar 
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hadisələrinə siyasi-hüquqi qiymət verildi və cinayəti törədənlərin 
adları ictimaiyyətə çatdırıldı. 20 Yanvar Ümumxalq Hüzn эünü 
elan edildi. 

Azərbaycan xalqı hər il Ümumxalq Hüzn эünündə 20 Yanvar 
faciəsi qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad edir. 

Hər il olduğu kimi, Azərbaycan prezidenti Administrasiyası 
tərəfindən Qanlı Yanvar faciəsinin 21-ъи ildönümü ilə əlaqədar 
geniş tədbirlər planı hazırlanmış, respublikanın bütün şəhər və 
rayonlarında, xarici ölkələrdəki səfirliklərimizdə, diaspor təş-
kilatlarında anma mərasimləri keçirilmişdir. Ümumdövlət və 
ümumxalq ehtiramı sübut edir ki, şəhidlər ölməzdir. Bu ölməz-
lik müstəqilliyimizdə, birliyimizdə və xoşbəxt gələcəyimizdə 
yaşayır. 

 
* * * 

 
Yanvarın 20-də səhər Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Qanlı Yanvar 
faciəsində həlak olanların əziz xatirəsini yad etmək üçün Şə-
hidlər xiyabanına gəldilər. 

Prezident İlham Əliyev «Əbədi məşəl» abidəsi önünə əklil 
qoydu. 

Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi hərbi orkestrinin 
ifasında Azərbaycanın Дövlət himni səsləndi. 

Dövlət və hökumət rəsmiləri, respublikamızdakı dini icma-
ların başçıları, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri, bey-
nəlxalq təşkilatların nümayəndələri də şəhidlərin əziz xati-
rəsini yad etməyə gəlmişdilər. 
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LÖKBATAN QƏSƏBƏSИNDƏ HEYDƏR PARKI, 
HEYDƏR ƏLИYEV MƏRKƏZИ VƏ «CIRTDAN» 
UŞAQ ƏYLƏNCƏ PARKININ AÇILIŞЫ 
МЯРАСИМИ 

 
21 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

yanvarın 21-də Bakının Lökbatan qəsəbəsində Heydər пar-
kının, Heydər Əliyev Mərkəzinin və «Cırtdan» uşaq əyləncə 
parkının açılışlarında iştirak etmişdir. 

Mərasim iştirakçıları dövlətimizin başçısını hərarətlə 
qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyevə Lökbatan qəsəbəsinin mərkəzində yer-
ləşən Heydər пarkında aparılmış əsaslı yenidənqurma və abadlıq 
işləri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, ölkənin ən böyük sənaye 
mərkəzlərindən olan Qaradağ rayonunun inkişafı dövlətimizin 
başçısının daim diqqət mərkəzindədir. Qaradağ rayоnunun inkişafı 
ilə bağlı böyük tədbirlər həyata keçirilir, əhalinin sosial prob-
lemlərinin həlli istiqamətində mühüm addımlar atılır. 

Heydər пarkının ərazisi əsaslı yenidənqurma işləri nəticəsində 
xeyli genişləndirilmiş, burada qəsəbə sakinlərinin mənalı istira-
həti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Prezident İlham Əliyevin 
Bakı şəhərində park və xiyabanların əsaslı təmiri və yenidən 
qurulması ilə bağlı tapşırıqlarına uyğun olaraq inşa edilmiş 
parkda yeni yaşıllıq zolaqları salınmış, müasir işıqlandırma siste-
mi və oturacaqlar quraşdırılmış, yaraşıqlı fəvvarələr tikilmişdir. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xal-
qımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsinin 
öyrənilməsi və təbliği məqsədilə parkın ərazisində Heydər 
Əliyev Mərkəzi inşa edilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin parkda 
ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu. 
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ГАРАДАЬ РАЙОН ИЪТИМАИЙЙЯТИНИН 
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШ  
 
21 йанвар 2011-ъи ил 
 
Йанварын 21-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти 

Илщам Ялийев Гарадаь район иътимаиййятинин нцмайяндяляри 
иля эюрцшдц. 

İ l h a m  Ə l i y e v: Sizi Heydər Əliyev Mərkəzinin 
açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Biz bu Мərkəzin 
açılışında da bərabər iştirak edirik. Mərkəz həm Qaradağ 
rayonuna, həm də rayonun mərkəzi Lökbatan qəsəbəsinə 
əlavə yaraşıq verir. Bütövlükdə burada gedən işlər məni çox 
sevindirir. Əminəm ki, siz də mənim fikrimlə razılaşırsınız. 
Qəsəbənin sakinləri burada gedən gözəl dəyişiklikləri gö-
rürlər və bu dəyişikliklərin həyata keçirilməsində fəal iştirak 
edirlər. Bu park, demək olar ki, Bakının ən gözəl park-
larından biridir. Gözəl şərait yaradılıb, abadlıq işləri görü-
lüb. Parkdan başqa, bütün bu binalar təmir olunub, küçələr 
salınıb, genişləndirilib.  

Mən çox şadam ki, son dövrlər qısa zamanda Qaradağ 
rayonunda belə gözəl işlər görülmüşdür. Bilirsiniz ki, Qaradağ 
rayonuna mənim həmişə xüsusi münasibətim, diqqətim olub. 
Siyasi fəaliyyətim, demək olar ki, bu rayonda başlayıb. Birinci 
dəfə 1995-ci ildə qaradağlılar mənə etimad göstərmiş, Milli 
Məclisə deputat seçmişlər. Mən də çalışırdım ki, bu böyük 
etimadı doğruldum. Dəfələrlə Qaradağ rayonuna gəlmişəm, 
vəziyyətlə tanış olmuşam. Bu gün ölkə prezidenti kimi, çalışı-
ram ki, Bakının ən böyük rayonu olan Qaradağ rayonunun 
inkişafı üçün öz köməyimi göstərim. 

Rayonun iqtisadi və sənaye inkişafı sürətlя gedir. Qara-
dağ rayonu Azərbaycanın güclü sənaye mərkəzinə çevrilir. 
Burada yaradılan müəssisələr və tikilməkdə olan zavodlar 
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rayonun iqtisadi gücünü artıracaq, yeni iş yerlərinin açıl-
masına gətirib çıxaracaqdır. 

Bir müddət əvvəl xarici investorlar tərəfindən tikilən bö-
yük Гарадаь Сement zavodunun təməl daşını qoyduq. 
Yəqin ki, gələn il bu zavod fəaliyyətə başlayacaqdır. Ondan 
sonra Qaradağ rayonunda ölkəmiz üçün çox böyük əhəmiy-
yətə malik olan Эəmiqayırma zavodunun təməl daşı 
qoyuldu. Keçən il Bakının yeni ticarət limanı yenə də Qara-
dağda tikilməyə başlanmışdır. 

Qaradağ rayonunun ərazisi çox böyükdür. Ərazi baxı-
mından Bakının yarısı qədərdir. Coğrafi vəziyyəti belədir ki, 
buranı böyük sənaye mərkəzinə çevirmək üçün yaxşı im-
kanlar vardır. Ölkəmizdə indi çox güclü sənayeləşmə siyasəti 
aparılır. Biz müxtəlif istiqamətlərdə güclü sənaye potensialı-
nın yaradılması ilə məşğuluq. Hazırda ölkə miqyasında 
Bakıdan sonra iki böyük sənaye mərkəzinin yaradılması ilə 
ciddi məşğuluq. Onlardan biri neft-kimya sənayesinin 
ənənəvi mərkəzi olan Sumqayıt şəhəridir. Hazırda bu ənənə-
vi sahə ilə bərabər, Sumqayıtda çox güclü sənaye potensialı 
yaradılır. İkinci sənaye mərkəzi Qaradağ rayonu olmalıdır. 
Gələcəkdə Qaradağ rayonunda böyük neft-kimya komplek-
sinin yaradılması da planımızda vardır. Rayonun bu sürətli 
inkişafını nəzərə alaraq, hələ bir neçə il əvvəl mənim 
təşəbbüsümlə Qaradağ rayonunda böyük elektrik stansiyası 
tikilib istifadəyə verilmişdir. Modul tipli Səngəçal Еlektrik 
Сtansiyasının istehsal gücü 300 meqavata bərabərdir. Bu, 
gələcəyə atılmış bir addımdır. Çünki burada yaradılacaq 
yeni sənaye müəssisələri əlavə elektrik enerjisi tələb 
edəcəkdir. Biz hər şeyi planlı şəkildə edirik və yenə də demək 
istəyirəm ki, sənaye sahəsində görülən bütün bu işlərlə 
bərabər, rayonda qısa müddət ərzində belə gözəl abadlıq 
işlərinin aparılması məni çox sevindirir. Mən istəyirəm ki, 
bütün şəhərlərimiz, meydanlarımız belə gözəl olsun, insanlar 
üçün gözəl şərait yaradılsın, vətəndaşlar rahat yaşasınlar. Biz 
bu meydandan bu yaxınlarda istifadəyə verilmiş gözəl evi də 
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görürük. Şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün 
tikilmiş gözəl bina  bu meydana əlavə yaraşıq verir. 

Həm iqtisadi, həm də sosial məsələlərin həlli daim diqqət 
mərkəzindədir. 2011-ci ili biz böyük ümidlərlə başlayırıq. 
2011-ci ildə mənim ilk belə görüşüm Qaradağ rayonundadır. 
Keçən ildə də, əvvəlki illərdə də dəfələrlə rayonda olmuşam, 
gələcəkdə də gələcəyəm, çünki burada hələ açılışlar çox 
olacaqdır. Sizi görülən bu işlərlə, əldə edilmiş uğurlarla 
ürəkdən təbrik edirəm. Sağ olun 

T ə r a n ə  İ s m a y ı l o v a (Lökbatan qəsəbəsinin saki-
ni): Hörmətli möhtərəm cənab Prezident! Sizi – ulu öndər 
Heydər Əliyevin layiqli davamçısını Qaradağ rayonunda 
səmimi-qəlbdən salamlayıram və rayon ictimaiyyəti adından 
Sizə «Xoş gəlmisiniz!» – deyirəm. 

Biz həmişə fəxr etmişik ki, Siz böyük siyasətə məhz Qaradağ 
rayonundan başlamısınız. 1995–2000-ci illərdə Siz parlamentdə 
bizim rayonun deputatı olmusunuz və o zaman da bizim rayon 
üçün çox böyük işlər görmüsünüz. Sizin təşəbbüsünüzlə yara-
dılmış Qaradağ rayonunun Sosial-İqtisadi İnkişafına Йардым 
Fondunun köməyi ilə rayonda bir çox işlər görülmüşdür. Bu işlər 
bu gün də davam edir. Qaradağda Sizin təşəbbüsünüz və dəstə-
yinizlə çox böyük infrastruktur layihələrinə rəvac verilmişdir. 
Qeyd etdiyiniz kimi, Sahil qəsəbəsində regionun ən böyük 
Эəmiqayırma zavodu və Ələt qəsəbəsində dəniz limanının təməli 
qoyulmuşdur. Qaradağ rayonunun inkişafında Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti, əzizimiz Mehriban xanım Əliyevanın da 
çox böyük zəhməti vardır. Rayonun ucqar qəsəbələrindən olan 
Çeyldağ və Ələtdə yeni orta məktəb binaları inşa olunmuş və 
balalarımızın istifadəsinə verilmişdir. 

Möhtərəm Cənab Prezident! 
Bu diqqət və qayğıya görə Sizə bütün qaradağlılar adından 

səmimi-qəlbdən təşəkkür edirəm. Əmin olun ki, qaradağlılar 
hər zaman sizinlədir və Sizin bütün işlərinizi dəstəkləyirlər. Sizə 
və ailənizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür, Azərbaycanımızın 
gələcəyi, dövlətimizin inkişafı naminə böyük uğurlar arzulayı-
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ram. Tanrı Sizi və Mehriban xanımı bizim millətimiz üçün 
qorusun. Çox sağ olun. 

İ l h a m   Ə l i y e v: Çox sağ olun, xoş sözlərinizə görə tə-
şəkkür edirəm. Mən 1995-ci ildən 2000-ci ilə qədər çalışırdım 
ki, imkan daxilində rayonun problemlərini həll edim. O vaxt 
burada dediyiniz  fondun xətti ilə  Ümid qəsəbəsi salınmışdı. 
O  vaxt imkanlarımız o qədər də geniş deyildi. Amma bu 
gün Azərbaycan dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən 
ölkədir. Ölkəmizin maddi imkanları da çox artıbdır. Çalışırıq 
ki, bu böyük sərvəti ölkəmizin inkişafına, insanların rifah halı-
nın yaxşılaşmasına yönəldək. Keçən il dünyada hələ də maliyyə 
və iqtisadi böhran hökm sürürdü, Avropa qitəsində ölkələrin 
böyük əksəriyyətində maddi sıxıntılar ucbatından maaşlar, 
pensiyalar kəsilмишdi və bilirsiniz ki, bu çox böyük etirazlara 
səbəb olмuшdu. Amma  Azərbaycanda minimum əməkhaqqı, 
pensiyanın baza hissəsi artmışdır, investisiya layihələri icra 
edilmişdir, sosial məsələlər həll olunmuşdur, 70-dən yuxarı 
məktəb, 40-dan artıq xəstəxana tikilmiş və təmir edilmişdir, 
olimpiya kompleksləri, belə gözəl parklar, xiyabanlar, yollar 
salınmışdır.  Azərbaycanın uğurlu inkişafı artıq reallıqdır, 
iqtisadi imkanlarımız artdıqca daha da böyük işlər görməyə 
qadir olacağıq. 

Keçən il böyük infrastruktur layihələrinin arasında Qara-
dağ rayonunda görülən işlər də xüsusi yer tutur. Dairəvi yolun 
tikintisi nəinki Bakı sakinlərinə, bütün ölkə vətəndaşlarına 
rahatlıq yaradacaqdır. İndi bu yoldan bütün istiqamətlərdən 
gələn avtomaşınlar istifadə edir. Gələcək planlarımız da çox 
böyükdür. Elə etməliyik ki, Azərbaycan dünya miqyasında 
inkişaf etmiş ölkələrin sırasına daxil olunsun. Bunu etmək 
üçün bizdə çox ciddi proqram hazırlanır. Иqtisadi və sosial 
məsələlərin həlli işində bizdə bütün meyarlar ən yüksək 
səviyyədə olмалыдыр. Biz buna nail olacağıq.  

Bu gün – Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı günündə bu 
barədə söhbət aparmaq yerinə düşür. Çünki bütün uğurları-
mızın təməlində ulu öndərin fəaliyyəti dayanır. Əgər 1993-cü 
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ildə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət 
etməsəydi, ölkənin inkişafı tam başqa istiqamətdə gedə 
bilərdi. Biz o günləri yaxşı xatırlayırıq, şəhərlərimiz, rayon-
larımız hansı vəziyyətdə idi. Bu gün Azərbaycanın uğurlu in-
kişafı məhz o illərdə şərtləndirildi. Bizim vəzifəmiz ondan 
ibarətdir ki, bu siyasəti davam etdirək, ölkəmizi inkişaf 
etdirək, qabağa aparaq, iqtisadi, sosial məsələlərin həlli 
işində dünya miqyasında birincilər sırasında olaq. Bu işlərdə 
sizə və bütün xalqımıza uğurlar arzulayıram. 

 
* * * 

 
Sonra dövlətimizin başçısı burada orijinal üslubda inşa 

edilmiş Heydər Əliyev Mərkəzinin rəmzi açılışını bildirən lenti 
kəsdi və bina ilə yaxından tanış oldu. 

Vurğulandı ki, burada ulu öndər Heydər Əliyevin zəngin 
irsinin öyrənilməsi və təbliği üçün hər cür şərait yaradılmışdır, 
müasir avadanlıqlaрла təchiz olunmuş internet zalı fəaliyyət 
göstərir. 

Prezident İlham Əliyev Мərkəzin foyesində ulu öndər 
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotolara baxdı. 

Bildirildi ki, Heydər Əliyev Mərkəzində nümayiş olunan bu 
fotolar ümummilli liderin Qaradağ rayonuna səfərlərini, 
böyük sənaye obyektlərinin açılışında iştirakını əks etdirməklə 
yanaşı, rayonun inkişafının hər zaman ulu öndərin diqqət 
mərkəzində olduğunu bir daha sübut edir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, Мərkəzdə ümummilli liderin həyatından 
bəhs edən nəşrlərin toplandığı kitabxana, kiçik kafeteriya 
fəaliyyət göstərir. Burada 50 yerlik konfrans və 220 yerlik iclas 
zalları vardır. 

Dövlətimizin başçısı iclas zalında yaradılan şəraitlə tanış oldu, 
ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən 3D 
formatında hazırlanan filmə baxdı. 

Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanışlıqdan sonra dövlətimizin 
başçısı Хatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 
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* * * 
 

Daha sonra prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondunun 
təşəbbüsü ilə qəsəbə ərazisində yeni salınmış «Cırtdan» uşaq 
əyləncə parkı ilə tanış oldu. 

Bildirildi ki, Lökbatan qəsəbəsində uşaqlar üçün salınan park 
xüsusi zövqlə inşa edilmişdir. Ərazidə inşa edilmiş qapalı 
«Cırtdan» uşaq kafesi müasir mebel dəstləri və avadanlıqla təchiz 
olunmuşdur. Bildirildi ki, 10 min kvadratmetr ərazisi olan park 
xüsusi dizayn əsasında qurulmuş, burada müxtəlif attraksionlar 
və əyləncəli qurğular quraşdırılmışdır. 

Vurğulandı ki, parkda uşaqların mənalı istirahətinin təşkili 
üçün geniş imkanlar yaradılmışdır. Bu, uşaqlara göstərilən diqqət 
və qayğının Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritet istiqa-
mətlərindən biri olduğunu təsdiq edir. Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçi-
rilən çoxsaylı layihələr bu sahədə xüsusi önəm daşıyır. Azər-
baycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın bu nəcib missiyası 
uşaqların xoşbəxt gələcəyinin təmin olunmasına yönəlmişdir.  

Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi. 
 

* * * 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Lökbatan qəsəbəsinin 
girişində yeni salınan dəmiryol ötürücüsü ilə də tanış oldu. 

Bildirildi ki, köhnə yolötürücü müasir tələblərə cavab vermir-
di. Dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə yeni yolötürücüсцnün in-
şasına başlanılmış və yüksək tələblərə cavab verən dəmiryol 
ötürücüsünün tikintisi qısa vaxt ərzində başa çatdırılmışdır. 
Burada müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev ətraf ərazilərdə abadlıq və yaşıllaş-
dırma işlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı tövsiyə və tapşı-
rıqlarını verdi. 
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BAKЫ BULVARININ GENИŞLƏNDИRИLMƏSИ 
PROQRAMЫ ÇƏRÇИVƏSИNDƏ HƏYATA 
KEÇИRИLМИШ YENИDƏNQURMA ИŞLƏRИNИN 
GEDИŞИ ИLƏ TANIŞЛЫГ 
 
21 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də 

Bakı bulvarının genişləndirilməsi proqramı çərçivəsində Эəmi 
тəmiri zavodunun ərazisində həyata keçirilмиш yenidənqurma 
işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə yanvarın 14-də Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin 
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında 
dövlət başçısı 2011-ci ildə qarşıda duran vəzifələr sırasında 
Bakı bulvarının Dövlət Bayrağı Meydanı ilə birləşdirilməsi 
barədə tapşırıqlar vermişdir. Azərbaycan prezidentinin tap-
şırıqlarının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Bakı buxtasında 
yerləşən bir sıra müəssisə və obyektlərin, o cümlədən Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin Эəmi təmiri zavodunun və digər sənaye 
obyektlərinin köçürülməsi zərurəti yaranmışdı. 

Verilən tapşırıqların operativ həlli istiqamətində görülən 
işlərlə yaxından tanış olan dövlətimizin başçısı Эəmi təmiri 
zavodunun sökülən hissəsində işlərin gedişi ilə maraqlandı, 
müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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RUSИYA PREZИDENTИ ADMИNИSTRASИYASININ 
RƏHBƏRИ SERGEY NARЫŞKИN ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Prezident sarayı  
 
22 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

yanvarın 22-də Rusiya Federasiyası Prezidenti Administra-
siyasının rəhbəri Sergey Narışkinи  qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Sergey Narışkinə ölkəmizdəki bütün 
görüşlərinin uğurlu keçəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Bu 
il Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna hazırlıq mərhələ-
sində işləri daha da aktivləşdirməyin zəruriliyini vurğulayan 
prezident İlham Əliyev фorumun yeni statusda keçiriləcəyini 
dedi. Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərin geniş 
sahələri əhatə etdiyini deyən prezident İlham Əliyev Rusiya 
prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşlərinin önəmini vurğuladı, 
bu görüşlərdə əlaqələrimizin inkişafı ilə bağlı bütün məsələ-
lərin operativ və konstruktiv şəkildə həll edildiyini bildirdi. 
Xəzəryanı ölkələrin Bakı sammitinin çox yüksək səviyyədə 
keçirildiyini deyən dövlətimizin başçısı regional məsələlərdə də 
ölkələrimiz arasında tam qarşılıqlı anlaşmanın olduğunu 
vurğuladı.  

Sergey Narışkin Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin 
salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O, ölkələrimiz ara-
sında əməkdaşlığın iqtisadi və siyasi sahələrdə böyük perspek-
tivə malik olduğunu, humanitar sahədə də geniş proqramın 
həyata keçirildiyini bildirdi.  

Dövlətimizin başçısı Rusiya пrezidenti Dmitri Medvedevin 
salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını 
Rusiyanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi. 
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TÜRKИYƏNИN ENERJИ VƏ TƏBИИ EHTИYATLAR 
NAZИRИ TANER YILDIZIN BAŞÇILIQ ETDИYИ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Prezident sarayı  
 
22 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

yanvarın 22-də Türkiyə Respublikasının Enerji və Təbii Eh-
tiyatlar naziri, hökumətlərarası birgə Komissiyanın həmsədri 
Taner Yıldızın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul et-
mişdir. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan–Türkiyə hökumətlərarası 
birgə Кomissiyanın iclasının əhəmiyyətini vurğuladı. Bu ya-
xınlarda İstanbulda Türkiyə prezidenti Abdullah Gül və Baş 
nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanla səmərəli görüşlər keçirdiyini 
xatırlaдan  prezident İlham Əliyev Türkiyənin Enerji və Təbii 
Ehtiyatlar naziri, hökumətlərarası birgə Komissiyanın 
həmsədri Taner Yıldızın ölkəmizə səfərinin önəmli olduğunu 
vurğuladı.  Türkiyənin Enerji və Təbii Ehtiyatlar naziri, höku-
mətlərarası birgə Komissiyanın həmsədri Taner Yıldız Türkiyə 
prezidenti Abdullah Gülün və Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O, böyük bir heyətlə 
ölkəmizə səfər etdiklərini, əlaqələrimizin daha da inkişaf 
etdirilməsi istiqamətində bir çox məsələlərlə bağlı birgə 
müzakirələr aparacaqlarını dedi. Taner Yıldız Azərbaycan 
пrezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu məsələlərin həll 
olunacağına əminliyini bildirdi. 

Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında birliyin gündən-
günə möhkəmləndiyini və bunun bölgəyə də müsbət təsir 
göstərdiyini dedi. Ölkələrimizin gələcəkdə də bütün məsələlərlə 



 113

bağlı bərabər mövqe nümayiş etdirməsinin zəruriliyini bildirən 
prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Türkiyənin maraqlarının 
həm dünya miqyasında, həm də bölgədə eyni olduğunu dedi. 
Azərbaycan–Türkiyə dostluğunun daha da möhkəmləndiyini, 
qardaşlığımızın əbədi olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı 
bu təməl üzərində qurulan əlaqələrin bizi gələcəyə aparacağına 
əminliyini bildirdi. 

Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında qaz sahəsində gə-
ləcək əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edildi, Bakı–Tbilisi–
Ərzurum, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihələrinin uğurlu fəaliyyətin-
dən danışıldı. Görüş zamanı Bakı–Tbilisi–Qars dəmiрyol layihə-
sinin önəmi vurğulanaraq 2011-ci ildə Azərbaycanın bu layihəyə 
əlavə vəsait ayırdığı qeyd olundu. Söhbət zamanı elektrik enerjisi 
sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunularaq Türkiyə–Gür-
cüstan–Azərbaycan elektrik xətlərinin birləşdirilməsi layihəsi və 
gələcəkdə Türkiyəyə elektrik enerjisinin ixracı məsələləri ilə 
bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. 

Dövlətimizin başçısı Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün və 
Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarına görə minnət-
darlığını bildirdi, onun da salamlarını Türkiyənin prezidentinə və 
Baş nazirinə çatdırmağı xahiş etdi. 
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«bp–AZƏRBAYCAN» ŞИRKƏTИNИN PREZИDENTИ 
RƏŞИD CAVANŞИR ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Prezident sarayı  
 
22 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

yanvarın 22-də «bp–Azərbaycan» şirkətinin prezidenti Rəşid 
Cavanşiri qəbul etmişdir. 

Görüşdə bp şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyəti, «Şahdəniz-2» 
yatağında işlərin uğurlu icrası ilə bağlı məsələlər müzakirə 
edildi, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bp şirkəti arasında 
əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və perspektivlərinə dair fikir 
mübadiləsi aparıldı. 
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RUSИYA FEDERASИYASININ PREZИDENTИ  
ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB DMИTRИ MEDVEDEVƏ 
 
Hörmətli Dmitri Anatolyeviç! 
«Domodedovo» aeroportunda törədilmiş terror aktı 

nəticəsində çoxlu insan tələfatı haqqında xəbər məni dərin-
dən sarsıtmışdır. 

Biz terrorizmin bütün forma və təzahürlərini qətiyyətlə 
pisləyirik. 

Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizə, 
həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına, bütün Rusiya 
xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Zərər çəkənlərin 
tezliklə sağalmasını arzulayıram. 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 24 yanvar 2011-ci il 
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AVROPA İTTИFAQININ CƏNUBИ QAFQAZ ÜZRƏ 
XÜSUSИ NÜMAYƏNDƏSИ PИTER SEMNEBИNИN 
BAŞÇILIQ ETDИYИ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTИ ИЛЯ 
ЭЮРЦШ 
 
Prezident sarayı  
 
24 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

yanvarın 24-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi 
nümayəndəsi Piter Semnebinin başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir. 

Görüşdə Avropa Komissiyasının sədri Xose Manuel Bar-
rozunun bu yaxınlarda ölkəmizə səfərinin Avropa İttifaqı ilə 
Azərbaycan arasında əlaqələrin daha da inkişafı baxımından 
önəmi qeyd olunmuş, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin nizama salınması, ölkəmizin Avropa 
İttifaqı ilə əməkdaşlığının hazırkı vəziyyəti və perspektivləri 
ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılmışdır. 
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BAKIDA BИR SIRA YOL-NƏQLИYYAT 
KOMPLEKSИ OBYEKTLƏRИNИN AÇILIŞI 
MƏRASİMİ  

 
24 yanvar 2011-ъи ил 
 
Yanvarın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev Bakıda yeni inşa olunmuş bir sıra yol-nəqliyyat 
kompleksi obyektlərinin açılışında iştirak etmişdir.  

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə paytaxtın Xəzər rayonunda 
avtomobillərin və piyadaların daha sıx olduğu ərazidə – Aeroport 
dairəsi–Zuğulba yolunun 4,4-cü kilometrliyində yeni inşa olun-
muş yerüstü piyada keçidinin açılışında iştirak etdi. 

Dövlətimizin başçısı keçidin açılışını bildirən lenti kəsdi. 
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov məlumat verdi ki, Bakı 

şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər 
planına uyğun olaraq bu obyektdə tikinti işlərinə ötən ilin may 
ayında başlanылmışdır. 

Prezident İlham Əliyev yerüstü piyada keçidini gəzdi. 
Bildirildi ki, keçidin metal konstruksiya hissələri yerli mütə-

xəssislər tərəfindən quraşdırılmışdır. Tikinti zamanı 800 kvad-
ratmetrlik rəngli laminat şüşədən istifadə olunmuşdur. Bu şüşənin 
vurulması keçidə xüsusi gözəllik verməklə yanaşı, həm də onun 
maksimum işıqlı olmasına şərait yaradır. Bundan başqa, burada 
təbii havalandırma sistemi quraşdırılmışdır ki, bu da ilin bütün 
fəsillərində keçidin içərisində havanın daim tənzimlənməsinə  im-
kan verəcəkdir.   

Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, 
tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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* * * 
 
Prezident İlham Əliyev sonra Heydər Əliyev Beynəlxalq 

Aeroportu – Zuğulba qəsəbəsi avtomobil yolunda inşa edilmiş Bi-
nə yol qovşağının açılışında iştirak etmişdir. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına 
məlumat verdi ki, qovşağın tikintisinə nazirliyin sifarişi ilə 2009-cu 
ilin sonunda başlanылmışdır. Bildirildi ki, burada polad aşırımlı 
asma körpü inşa edilmişdir. Ümumi ağırlığı 4147 ton olan kör-
pünün inşasında 662 ədəd burazdan istifadə edilmişdir. Layihəyə 
əsasən körpünün istismar müddəti 100 ilə hesablanmışdır. Qur-
ğunun inşası zamanı ən müasir standartlara cavab verən inşaat 
materialları, o cümlədən poladdan istifadə edilmişdir. 

Məlumat verildi ki, qovşaq yollarının ümumi uzunluğu 
3700 metrdir. Yollara yüksək keyfiyyətli asfalt döşənmişdir. 
Polad aşırımlı asma körpünün uzunluğu 95, eni isə 27,5 metrdir. 
Körpüdə hər birinin eni 9,25 metr olan dördzolaqlı, ikihissəli yol 
inşa edilmişdir. Onun yerdən hündürlüyü 5,6 metrdir. Seysmik 
dayanıqlılığı 9 bal gücündə zəlzələyə hesablanmış körpünün 
tikintisi zamanı dünyanın aparıcı ölkələrinin təcrübəsiндян və 
texnologiyalarından istifadə olunmuşdur. 

Qeyd edildi ki, asma körpü həm də piyada keçidi rolunu 
oynayır. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu – Zuğulba qəsə-
bəsi avtomobil yolunda nəqliyyatın hərəkətinin sıx olması əv-
vəllər piyadaların təhlükəsiz hərəkətinə maneələr yaradırdı. Bu 
körpüdə piyadalar üçün keçidin də nəzərə alınması artıq 
təhlükəni aradan qaldırmışdır. Burada yolun hər iki hissəsində 
piyadalar üçün pilləkənlər quraşdırılmış, körpünün üzərində hər 
iki tərəfdə eni 4 metr olan piyada yolu salınmışdır.  

Dövlətimizin başçısı inşaatçıları təbrik etdi.  
İ l h a m  Ə l i y e v: Sizi təbrik edirəm. Sizə təşəkkürümü 

bildirirəm. Bu gözəl körpünü yaratmısınız. Bu körpü həm 
şəhərə yaraşıq verir, həm də ki, insanlara rahatlıq. Körpü ən 
müasir texnologiyalar əsasında tikilibdir. Azərbaycanda artıq 
ən qabaqcıl texnologiya tətbiq olunur, xüsusilə yolların və 
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körpülərin tikintisində. Bu körpünün tikintisi onu göstərir ki, 
vaxtilə planlaşdırdığımız bütün məsələlər həyatda öz əksini 
tapır. Bakının yol-nəqliyyat sisteminin yaxşılaşdırılması üçün 
körpülər, yolötürücüləri, yollar tikilir və bu proses çox geniş 
vüsət alıb. Bakıda artıq 10-dan çox yeni yol qovşaqları tikilib 
və bu proses davam edir. Tikilən bütün körpülər, yol qov-
şaqları ən yüksək standartlara cavab verir. 

Binə qəsəbəsində yaşayan sakinlər üçün bu körpü xüsusi 
məna daşıyır. Vaxtilə bu məntəqədə daim tıxaclar yaranırdı, 
işıqforlar bir neçə istiqamətdə yol hərəkətini tənzimləyirdi. 
Hazırda çox rahat, heç bir vaxt itirmədən Binə qəsəbəsinə və 
Binə qəsəbəsindən şəhərə, digər kənd və qəsəbələrə gedən 
sərnişinlər, vətəndaşlar rahat imkanlara malikdirlər. Bu onu 
göstərir ki, Azərbaycanda görülən işlər maddi imkanlarımıza, 
maliyyə resurslarımıza əsaslanır. 2011-ci ilin investisiya pro-
qramı yaxın günlərdə təsdiq olunacaqdır. Bu proqramda nəq-
liyyat sektorunun inkişafı üçün kifayət qədər vəsait nəzərdə 
tutulub və bu da bizə imkan verəcək ki, həm bu gün, həm qar-
şıdakı illərdə Azərbaycanda bütün nəqliyyat sistemini müasir-
ləşdirək, yaxşılaşdıraq və ən yüksək standartlara çatdıraq.  

Mən çox şadam ki, xarici mütəxəssislərlə bərabər, Azər-
baycan mütəxəssisləri, fəhlələri, şirkətləri bu gözəl işlərdə fəal 
iştirak edirlər. Bu həm şirkətlərimizin təcrübəsini artırır, həm 
də onu göstərir ki, artıq Azərbaycanda bu sahədə çox yaxşı və 
müasir şirkətlər vardır. Vəsait Azərbaycanda qalır, insanla-
rımız işlə təmin olunur, ölkəmiz də inkişaf edir. 

2011-ci il yaxşı başlayır. Biz artıq birinci böyük açılışı qeyd 
edirik. Belə açılışlar il ərzində çox olacaqdır. 

Sizə, bu körpünün tikintisində iştirak etmiş bütün in-
sanlara bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizə 
yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 
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* * * 
 

Prezident İlham Əliyevə körpünün burazlarının sınağı 
zamanı istifadə edilən qurğu barədə də məlumat verildi. 
Bildirildi ki, inşaat işləri zamanı burazlar bu qurğu vasitəsilə 
bir neçə dəfə sınaqdan çıxarılmışdır.  

Dövlətimizin başçısı qovşağın ətrafında aparılmış abadlıq 
işləri  ilə tanış oldu. Məlumat  verildi ki, burada  ümumilikdə  
8 hektar sahədə abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülmüş, 
müxtəlif dekorativ ağac və gül kolları əkilmişdir. İnşaat işləri 
zamanı yaşıllıqların suvarılmasının təşkili məsələsinə də diqqət 
yetirilmişdir. Bunun üçün uzunluğu 4 kilometr olan drenaj 
sistemi quraşdırılmışdır. Körpü və qovşaq yollarında müasir 
işıqlandırma sistemi yaradılmışdır.  

 
* * * 

 
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev paytaxtın Xəzər rayo-

nunda avtomobillərin hərəkətinin daha intensiv olduğu аero-
port dairəsi – Zuğulba yolunun 1,6 kilometrlik hissəsində inşa 
olunmuş yeni yeraltı piyada keçidinin açılışы mərasimində  iş-
tirak etmişdir. 

Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən qırmızı lenti kəsdi. 
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov məlumat verdi ki, Bakı 

şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair Təd-
birlər Planına uyğun olaraq inşa edilmiş bu keçidin tikintisinə 
2010-cu ilin mart ayında başlanылmışdır. Keçidin inşasında 
əsas məqsəd Milli Aviasiya Akademiyasında təhsil alan tələ-
bələrin, «Azərbaycan Hava Yolları» QSC-nin əməkdaşlarının, 
yaxınlıqda yerləşən bir sıra müəssisələrdə çalışanların və sa-
kinlərin təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı, аeroport istiqa-
mətində və əks istiqamətdə avtomobillərin fasiləsiz hərəkətinə 
nail olmaqdır. 

Görülən işləri yüksək qiymətləndirən dövlətimizin başçısı 
müvafiq tapşırıq və göstərişlərini verdi. 
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* * * 
 

Sonra prezident İlham Əliyev аеропорт qovşağı körpü 
keçidinin açılışы mərasimində iştirak etmişdir. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına 
məlumat verdi ki, bu qovşaq «Bakı şəhəri – Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportu–Zuğulba qəsəbəsi avtomobil yolunun 
yenidən qurulması, yol qovşaqlarının və piyada keçidlərinin 
tikintisi» layihəsi çərçivəsində inşa edilmişdir. Aeroport yol 
qovşağı ikisəviyyəlidir və «yonca yarpağı» tiplidir. Böyük 
əhəmiyyətə malik olan bu qovşaq Zığ qəsəbəsi–аeroport və 
Bakı şəhəri–Mərdəkan qəsəbəsi istiqamətlərində avtomobil-
lərin hərəkətinin tamamilə təhlükəsiz və maneəsiz tən-
zimlənməsini həyata keçirir. 

Prezident İlham Əliyev açılışı bildirən lenti kəsdi. 
Bildirildi ki, tikintisinə ötən ilin may ayında başlanылmış 

аeroport qovşağı körpüsündə inşaat işləri yüksək səviyyədə 
aparılmışdır. Yeni istifadəyə verilən qovşaq yollarının ümumi 
uzunluğu 6 min 757 metrdir. İki istiqamətli, dörd aşırımlı 
körpünün uzunluğu 127 metr, eni isə 39,8 metrdir. Körpünün 
konstruksiyası gərginləşdirilmiş dəmir-betondandır. Burada 8,8 
kilometr uzunluğunda müasir drenaj sistemi də quraşdırılmışdır. 
Körpü 9 bal gücündə zəlzələyə davamlıdır və istismar müddəti 
100 ilə hesablanmışdır. 

Prezident İlham Əliyevə körpünün ətrafında görülmüş işlər 
barədə də məlumat verildi. Qovşağın ətrafında 26 hektar sahədə 
abadlaşdırma və yaşıllaşdırma işləri aparılmış, müasir suvarma 
sistemi yaradılmışdır. Körpüdə işıqlandırma sistemi də yüksək 
səviyyədə quraşdırılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı görülən işlərdən razılığını bildirdi, 
müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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«BAKIELEKTRИKŞƏBƏKƏ» ASC-nиn  
MƏRKƏZИ DИSPETÇER XИDMƏTИNИN VƏ  
YENИ ИNŞA EDИLMИŞ 6 YARIMSTANSИYANIN 
AÇILIŞI МЯРАСИМИ 

 
24 yanvar 2011-ъи ил 
 
Yanvarın 24-də «Bakıelektrikşəbəkə» ASC-nin Mərkəzi 

Dispetçer Xidmətinin və yeni inşa edilmiş 6 yarımstansiyanın 
açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak 
etmişdir. 

«Bakıelektrikşəbəkə» ASC İdarə Heyətinin sədri Baba 
Rzayev bildirmişdir ki, 2006-cı ilin avqustunda prezident 
İlham Əliyevin «Bakıelektrikşəbəkə» ASC-nin yaradılması və 
onun maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması ilə bağlı im-
zaladığı fərman paytaxtın elektrik enerjisi təsərrüfatı siste-
mində mühüm keyfiyyət dəyişikliklərinə gətirib çıxarmışdır. 
Bakının sürətlə inkişaf etməsi, xeyli sayda yeni obyektlərin və 
yaşayış massivlərinin salınması, əhalinin enerjiyə olan tələba-
tının artması müasir tələblərə cavab verən elektrik stansiya-
larının tikintisi zərurətini yaratmışdı. Qeyd edilmişdir ki, 1946-cı 
ildən paytaxtda fəaliyyətdə olan 111 saylı yarımstansiyada 
mövcud avadanlığın köhnəlməsi və yararsız hala düşməsi 
əhalinin və ərazidəki obyektlərin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə 
təchizatında ciddi çətinliklər yaradırdı. Problem qısa vaxtda 
aradan qaldırıldı və paytaxtda yeni avadanlıqla təchiz olunan, 
ən müasir standartlara cavab verən elektrik stansiyası tikildi. 

Bununla da paytaxtın elektrik enerjisi təchizatında keç-
mişdə olan bütün problemlər aradan qaldırılır, analoqu olma-
yan yeni sistem formalaşdırılır. 
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Mərkəzi Dispetçer Xidmətinin yerləşdiyi ərazidə olan 111 
saylı yarımstansiyada aparılmış yenidənqurma işləri nəticəsində 
qurğunun gücü əvvəlki 35 meqavolt/amperdən 95 meqavolt/am-
perə qədər artırılmışdır. Bu da ilk növbədə, əvvəllər baş verən 
qəza hallarının, şəbəkədən açılmaların və digər problemlərin ara-
dan qalxmasına şərait yaradır. 

Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Dispetçer Xidmətinin yer-
ləşdiyi binada yaradılan muzeylə də tanış oldu. Muzeydə ümum-
milli lider Heydər Əliyevin və prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə respublikamızın energetika sektorunda, o cümlədən paytaxtda 
yeni elektrik stansiyalarının tikintisi ilə bağlı həyata keçirilən 
tədbirləri əks etdirən fotolar nümayiş etdirilir. Dövlətimizin 
başçısı Mərkəzi Dispetçer Xidmətində yaradılmış şəraitlə  tanış 
oldu. Bildirildi ki, müasirləşdirilmiş yarımstansiyalara məhz 
buradan tam nəzarət edilir. Sistemin əsas özəlliyi onun 
avtomatlaşdırılmış qaydada idarə olunmasıdır.  

Artıq «Bakıelektrikşəbəkə» ASC-yə məxsus yeni yarımstan-
siyaların hamısı SCADA sisteminə qoşulmuşdur və hazırda dis-
petçer xidmətindən idarə olunurду. 

Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Dispetçer Xidmətini və 
məsafədən idarə etməklə 6 yeni yarımstansiyanı işə saldı. 

Dövlətimizin başçısı daha sonra yeni yarımstansiyalarla bağlı 
filmə baxdı. Filmdə prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı 
sayəsində paytaxtın elektrik enerjisi təsərrüfatında həyata 
keçirilmiş tədbirlərdən və yeni yarımstansiyalarda yaradılmış 
şəraitdən bəhs olunurду. 

Prezident İlham Əliyev Мərkəzdə yaradılmış şəraitdən ra-
zılığını bildirdi və kollektivə uğurlar arzuladı. 
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İSVEÇRƏYƏ ИŞGÜZAR SƏFƏR 
 
26 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

Davos şəhərində keçirilən ənənəvi illik Dünya İqtisadi Foru-
munda iştirak etmək üçün yanvarın 26-da İsveçrəyə işgüzar 
səfərə yola düşmüşdür. 

Dövlətimizin başçısını Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-
portunda Baş nazir Artur Rasizadə, Prezident Administra-
siyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Bakı Şəhər İcra Haki-
miyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar. 

 
* * * 

 
Yanvarın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda 
iştirak etmək üçün İsveçrəyə işgüzar səfərə gəlmişdir. 

Prezident İlham Əliyev Sürixdən Davos şəhərinə yola 
düşdü. 
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КОРЕЙАНЫН «SK GROUP» ŞИRKƏTLƏR 
QRUPUNUN SƏDRИ ÇEY TAE-VON  
ИLƏ GÖRÜŞ 
 
Davos  
 
26 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 26-da Da-

vosda «SK Group» şirkətlər qrupunun sədri Çey Tae-von ilə 
görüşmüşdür. 

Prezident İlham Əliyev Koreya Respublikasına səfərini 
məmnunluqla xatırlaдaraq səfər çərçivəsində nəqliyyatın intel-
lektual idarəetmə sistemi ilə bağlı aparılan danışıqların nə-
ticəsi kimi, artıq bu layihənin yaxın vaxtlarda Azərbaycanda 
tətbiq ediləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. 

Dövlətimizin başçısı Koreya Respublikasının və Azərbaycan 
Respublikasının şirkətləri arasında fəal əməkdaşlığın həyata 
keçirildiyini vurğuladı, bu əlaqələrin daha da genişləndirilməsi 
üçün yaxşı potensialın olduğunu dedi. 

Qeyd edək ki, «SK Group» şirkətlər qrupu 1953-cü ildə 
yaradılmışdır. Bu şirkət özündə 92 fəaliyyət sahəsini birləşdirir 
və sənaye, kimya, rabitə, informasiya texnologiyaları, tikinti və 
digər sektorlarda iri layihələr həyata keçirir. Şirkətin müxtəlif 
ölkələrdə 113 ofisi fəaliyyət göstərir. Həmin ofislərdə 300 mindən 
çox insan çalışır. Təkcə 2009-cu ildə şirkətin 80 milyard dollara 
yaxın ümumi gəliri olmuşdur. 
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«STATOЙL ASA» ŞИRKƏTИNИN PREZИDENTИ VƏ 
BAŞ ИCRAÇI DИREKTORU HELGE LUND ИLƏ 
GÖRÜŞ 
 
Davos 
  
26 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 26-da Da-

vosda «Statoйl ASA» şirkətinin prezidenti və Baş icraçı direk-
toru Helge Lund ilə görüşmüşdür. 

«Statoйl ASA» şirkətinin prezidenti və Baş icraçı direktoru 
Helge Lund rəhbərlik etdiyi şirkətin Azərbaycanла uzun il-
lərdir uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirдийиni vurğulayaraq, bu 
əməkdaşlığın dərinləşməsi işinə Azərbaycan prezidentinin şəx-
sən verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirdi. 

«Azərbaycan ilə əməkdaşlıq bizim strategiyamızın ən 
prioritet sahələrindən biridir» – deyən Helge Lund ölkəmizlə 
əməkdaşlığa böyük önəm verdiklərini bildirdi. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə «Statoйl» arasında 
səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirildiyini vurğulayaraq əmin 
olduğunu bildirdi ki, bu əməkdaşlıq bundan sonra da inkişaf 
edəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev «Statoйl»ын «Azəri–Çıraq–Günəşli» 
нефт yataqlarы blokunun istismarındakı iştirakını və ölkəmizə 
investisiya qoyuluşu istiqamətində həyata keçirdiyi işləri 
yüksək qiymətləndirdi. 

Görüşdə Azərbaycan ilə «Statoйl» şirkəti arasında əmək-
daşlığın hazırkı vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mü-
badiləsi aparıldı. 
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«HUAWEИ TECHNOLOGИES» 
KORPORASИYASININ SƏDRИ  
XANIM SUN YAFANQ ИLƏ GÖRÜŞ 

 
Davos  
 
26 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 26-da 

Davosda «Huawei Technologies» Korporasiyasının sədri xanım 
Sun Yafanq ilə görüşmüşdür. 

«Huawei Technologies» Korporasiyasının sədri xanım Sun 
Yafanq rəhbərlik etdiyi şirkətin Azərbaycan ilə uzunmüddətli 
əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu bildirdi. Qeyd etdi ki, bu şirkət 
hazırda Azərbaycan ilə müəyyən sahələrdə fəal əməkdaşlıq 
qurmuşdur. O, mobil rabitə, internet və informasiya-kommuni-
kasiya texnologiyaları sahəsində «Huawei Technologies» Kor-
porasiyasının Azərbaycan ilə əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu 
bildirdi. 

Dövlətimizin başçısı şirkətin Azərbaycan ilə fəal işləməsindən 
və sonuncu «Bakutel» sərgisində də iştirak etməsindən məmnun 
olduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev «Huawei Technologies» 
Korporasiyasının Azərbaycanda fəaliyyətini genişləndirəcəyinə 
ümidvar olduğunu bildirdi. 
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«TELИASONERA EURASИA» ŞИRKƏTИNИN 
PREZИDENTИ TERO KИVИSAARИ ИLƏ GÖRÜŞ 

 
Davos  
 
26 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 26-da 

Davosda «TeliaSonera Eurasia» şirkətinin prezidenti Tero Ki-
visaari ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə «TeliaSonera Eurasia» şirkəti ilə Azərbaycan ara-
sında fəal əməkdaşlığın qurulduğu və bu əməkdaşlığın daha da 
genişləndirilməsinin önəmi qeyd edildi. Tero Kivisaari onların 
Azərbaycandakı fəaliyyətini dəstəklədiyinə görə prezident 
İlham Əliyevə minnətdarlıq etdi. Bildirildi ki, «TeliaSonera 
Eurasia» şirkəti Azərbaycanda əsasən informasiya-kommu-
nikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlığa böyük önəm 
verir. 

Görüşdə Azərbaycan ilə «TeliaSonera Eurasia» şirkəti ara-
sında əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və perspektivləri barədə 
fikir mübadiləsi aparıldı. 
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«EDИSON» ŞИRKƏTИNИN BAŞ ИCRAÇI 
DИREKTORU UMBERTO KUADRИNO ИLƏ 
GÖRÜŞ 

 
Davos  
 
26 yanvar 2011-ъи ил 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 26-da 

Davosda «Edison» şirkətinin Бaş icraçı direktoru Umberto 
Kuadrino ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə «Edison» şirkəti ilə Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Neft Şirkəti arasında əməkdaşlıq, «Cənub Дəhlizi» və 
Türkiyə–Yunanıstan–İtaliya qaz kəməri layihələri ilə bağlı 
əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. 
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İSVEÇRƏ PREZИDENTИ MИŞELИN  
KALMИ- RE ИЛЯ GÖRÜŞ 
 

Davos  
 

27 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

yanvarın 27-də Davosda İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti 
xanım Mişelin Kalmi-Re иля görüşmüşdür. 
İsveçrə prezidenti xanım Mişelin Kalmi-Re Azərbaycanла 

enerji sahəsində əməkdaşlığın ölkəsi üçün önəmini qeyd etdi. 
O, İsveçrənin Azərbaycanın müvafiq qurumları ilə uğurlu 
əməkdaşlıq etdiyini vurğulayaraq, Azərbaycanın ölkəsi üçün 
vacib tərəfdaş olduğunu bildirdi. Xanım Mişelin Kalmи-Re 
«Cənub Дəhlizi»nin inkişafında Azərbaycanın rolunu xüsusi 
vurğulayaraq, İsveçrənin Trans-Adriatik boru kəmərinə maraq 
göstərdiyini və bu layihəni dəstəklədiklərini diqqətə çatdırdı. 

Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında ikitərəfli müna-
sibətlərin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən enerji sahəsində uğurla 
inkişaf etdiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın «Cənub 
Дəhlizi»nə daxil olan layihələrə, o cümlədən Trans-Adriatik boru 
kəməri layihəsinə də dəstək verdiyini dedi. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev enerji sahəsində 
Avropa İttifaqı ilə uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyini 
dedi və İsveçrənin «Cənub Дəhlizi» layihələrinə maraq göstər-
məsindən razılığını bildirdi. 

Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinin nizama salınması ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparıldı. 
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«MИCROSOFT» KORPORASИYASININ VИTSE-
PREZИDENTИ VƏ «MИCROSOFT 
İNTERNATИONAL» ŞИRKƏTИNИN PREZИDENTИ 
JAN-FИLИP KURTUA ИLƏ GÖRÜŞ 
 
Davos 
 
27 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 27-də 

Davosda «Microsoft» Korporasiyasının vitse-prezidenti və 
«Microsoft İnternational» şirkətinin prezidenti Jan-Filip Kur-
tua ilə görüşmüşdür. 

Jan-Filip Kurtua prezident İlham Əliyev ilə bundan əvvəlki 
görüşünü xatırladaraq təmsil etdiyi şirkətin ölkəmizdə sə-
mərəli fəaliyyət göstərməsi üçün verdiyi dəstəyə görə dövlə-
timizin başçısına minnətdarlıq etdi. O, neft gəlirlərinin insan 
kapitalına çevrilməsi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin 
fikirlərinin və ölkəmizdə təhsil sisteminin inkişafına böyük 
həcmdə investisiyaların qoyulmasının önəmini vurğuladı. 

Prezident İlham Əliyev «Microsoft» şirkətinin Azərbay-
canda fəaliyyətinin genişlənməsində və ölkəmizin bu şirkətlə 
əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu deyərək bildirdi ki, Azər-
baycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sistemi 
inkişaf edir və «Microsoft» şirkətinin ölkəmizdə daha geniş 
fəaliyyəti üçün yaxşı imkanlar vardır. 

Görüşdə Azərbaycanın indiki inkişaf tempinin və пrezident 
İlham Əliyevin bununla bağlı həyata keçirdiyi fəaliyyətin 
nəticələrinin «Microsoft» ilə əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün 
geniş imkanlar açdığı vurğulandı. 
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RUSИYANIN «LUKOЙL» ŞИRKƏTИNИN 
PREZИDENTИ VAHИD ƏLƏKBƏROV ИLƏ GÖRÜŞ 

 
Davos  
 
27 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 27-də Da-

vosda Rusiyanın «LUKoйl» şirkətinin prezidenti Vahid Ələk-
bərov ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə «LUKoйl» ilə Azərbaycan arasında uzun illər sə-
mərəli əməkdaşlığın və bu şirkətin ölkəmizə investisiya qo-
yuluşu istiqamətində uğurlu fəaliyyətinin olduğu vurğulandı. 

Görüşdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə «LUKoйl» 
arasında əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və perspektivləri ilə 
bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. 
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bp ŞИRKƏTИNИN DИREKTORLAR ŞURASININ 
SƏDRИ VƏ QEYRИ-ИCRAÇI DИREKTORU  
KARL-HENRИK SVANBERQ ИLƏ GÖRÜŞ 
 
Davos  
 
27 yanvar 2011-ъи ил  
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 27-də 

Davosda bp şirkətinin Дirektorlar Шurasının sədri və qeyri-icraçı 
direktoru Karl-Henrik Svanberq ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə Azərbaycan ilə bp şirkəti arasında 1994-cü ildən fəal 
əməkdaşlığın həyata keçirildiyi vurğulandı. bp şirkətinin Bakı–
Tbilisi–Ceyhan neft və Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərləri, 
«Azəri», «Çıraq», «Günəşli» və «Şahdəniz» yataqlarının işlənil-
məsində iştirakının, «Şəfəq–Asiman» yataqları ilə bağlı imza-
lanmış sazişlərin əhəmiyyəti qeyd olundu. 

Söhbət zamanı Azərbaycan ilə bp arasındakı əməkdaşlığın 
strateji xarakter daşıdığı bildirildi və bu əməkdaşlığın bundan 
sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə edildi. 

Görüşdə əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi 
aparıldı. 

  
 
 
 
 
 



 134

 
 
 
TOTAL ŞИRKƏTИNИN SƏDRИ VƏ BAŞ ИCRAÇI 
DИREKTORU KRИSTOF DE MARJERИ ИLƏ 
GÖRÜŞ 
 
Davos  
 
27 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 27-də 

Davosda Total şirkətinin sədri və Бaş icraçı direktoru Kristof 
De Marjeri ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə Totalın Azərbaycandakı fəaliyyəti, bu şirkətin 
«Şahdəniz» və «Abşeron» qaz yataqlarının işlənilməsi, həm-
çinin Azərbaycan ilə Total şirkəti arasında əməkdaşlığın 
hazırkı vəziyyəti və perspektivləri barədə fikir mübadiləsi 
aparıldı. 
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AVSTRИYANIN AVROPA VƏ BEYNƏLXALQ 
MƏSƏLƏLƏR ÜZRƏ NAZИRИ  
MИXAEL ŞPИNDELEQQER ИLƏ GÖRÜŞ 
 
Davos 
 
27 yanvar 2011-ъи ил 

 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 27-də Da-

vosda Avstriyanın Avropa və Бeynəlxalq Мəsələlər üzrə naziri 
Mixael Şpindeleqqer ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə Azərbaycan ilə Avstriya arasında ikitərəfli əmək-
daşlığın uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. Qeyd olundu ki, ölkələ-
rimiz arasında əməkdaşlıq yaxşı səviyyədədir və bunu Avstri-
ya şirkətlərinin Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə səmərəli 
fəaliyyəti də təsdiqləyir. Avstriya ilə Azərbaycan arasında 
enerji sahəsində əməkdaşlığın uğurlu olduğu bildirilən görüşdə 
qeyd olundu ki, bu sahədə OMV şirkətinin Azərbaycan ilə 
əməkdaşlığı faydalıdır. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da inkişaf 
etdirilməsinin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. 
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AVSTRИYA–İQTИSADИ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ 
İNKИŞAF TƏŞKИLATININ BИRGƏ NAHAR 
MƏRASИMИNDƏ  

 
Davos 
 
27 yanvar 2011-ъи ил 
 
Yanvarın 27-də Davosda 41-ci Dünya İqtisadi Forumu 

çərçivəsində Avstriya–İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının 
(OECD) birgə nahar mərasimi olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev məra-
simdə iştirak etmişdir. 

Dünyanın məşhur siyasət və biznes dairələrinin nümayən-
dələrinin bir araya gəlmələri və fikir mübadiləsi aparmaları baxı-
mından xüsusi əhəmiyyətə malik olan nahar mərasimində Azər-
baycana maraq daha çox hiss edilirdi. Bu da ilk növbədə, son 
illərdə ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların əhə-
miyyətinə, Azərbaycanın malik olduğu potensiala söykənir. 
Dövlətimizin başçısının mərasimdən əvvəl keçirdiyi görüşlər də 
Azərbaycanın iqtisadi nailiyyətlərinin dünyanın işgüzar dairə-
lərinin diqqət mərkəzində olduğunu təsdiqləyir. 

Mərasimdə çıxış edən Avstriyanın Фederal Кansleri Verner 
Fayman, Qazaxıstanın Baş naziri Kərim Məsimov, Ukrayna pre-
zidenti Viktor Yanukoviç, OECD-nin Baş katibi Angel Qurria və 
başqaları Dünya İqtisadi Forumunun mahiyyətinə diqqət çəkərək 
forumun iqtisadi-siyasi əlaqələrin qurulmasındakı əhəmiyyə-
tindən danışdılar.  

Tədbirin aparıcısı, Avstriyanın Avropa və Бeynəlxalq Мəsə-
lələr üzrə naziri Mixael Şpindeleqqer dövlətimizin başçısına 
müraciətlə dedi: İndi isə böyük şərəf hissi ilə Azərbaycan pre-
zidenti İlham Əliyevi çıxış etməyə dəvət edirəm.  
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Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin çıxışı 
 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 
İlk növbədə mən Avstriyadan olan həmkarlarımıza, İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına bu mühüm tədbirdə iştirak 
etmək üçün dəvətə görə təşəkkürümü bildirirəm. Əminəm ki, 
bu gün aparacağımız səmimi danışıqlar və müzakirələr 
regionumuz haqqında daha çox təəssürat və anlayış yaradacaq. 
Baxmayaraq ki, Azərbaycan Mərkəzi Asiya regionunun deyil, 
Qafqazın bir hissəsidir, lakin biz çox yaxınıq, qonşuyuq. Uzun 
illər ərzində biz bir ölkədə yaşamışıq. Buna görə də bizim bir 
çox əlaqələrimiz, mədəni və iqtisadi bağlılığımız mövcuddur. 
İndi isə biz həmin ənənəvi əlaqələrin bərpası və regionda 
layihələrin daha səmərəli olması üzərində düşünürük. 

Biz Xəzər dənizi vasitəsilə Mərkəzi Asiyadakı tərəfdaş-
larımızla bir çox məsələlərlə bağlı sıx işləyirik. Biz enerji və 
nəqliyyat sahəsində çalışırıq. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi 
çox əlverişlidir. Hazırda biz Şərq–Qərb, Şimal–Cənub daşıma 
dəhlizləri sahəsində işləyirik. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 
olan dəmiryol xətti sırf iki ölkəni birləşdirən xətt deyil, əslində 
bu, Avropa ilə Asiya arasındakı bağlantıdır. Çünki həmin 
dəmir yolу Çindən başlayıb Avropaya qədər gedəcəkdir. Bu, 
yeni etibarlı alternativlərin yaranmasına imkan verəcək və 
bütün tərəflər üçün faydalı, səmərəli marşrut olacaqdır. 

Azərbaycan neft ölkəsi kimi tanınır. Bu tamamilə doğrudur. 
Çünki dünyada ilk dəfə neft XIX əsrdə məhz Azərbaycanda 
hasil edilib. Sonradan dənizdə neft ilk olaraq yenə 
Azərbaycanda hasil edilib. Lakin bu gün təbii ki, biz bir sıra 
mühüm şaxələndirmə layihələri üzərində işləyirik. Bizim enerji 
daşıyıcılarını beynəlxalq bazarlara nəql edən 3 neft və 4 qaz 
boru kəmərimiz vardır. Biz nəhəng qaz yataqlarını aşkar 
etmişik. Onlar bizə böyük qaz ixracatçısı olmağa imkan verir. 
Hazırda biz təbii qazı qonşu ölkələrə ixrac edirik. Hasilatın 
artırılması və yeni bazarların tapılması ilə bağlı böyük plan-
larımız vardır. Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 2,2 
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trilyon kubmetrdir və bu həcm İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 
Təşkilatı sədrinin qeyd etdiyi kimi, bizim üçün 100 ildən artıq 
müddətə kifayətdir. 

Bizim şaxələndirilmiş müasir daşıma infrastrukturumuz 
vardır. Hazırda üzərində çalışdığımız məsələ yeni bazarların 
müəyyən edilməsidir. Əslində biz həmin bazarların yerləşdiyi 
yeri bilirik. Lakin bu layihənin qarşılıqlı surətdə faydalı olması 
üçün biz hasilatçı, tranzit və istehlakçı ölkələrin maraqlarını bir 
araya gətirməliyik. Enerji resursları təbii ki, bizdə əlavə əminlik 
yaradır. Bunlar qeyri-neft sektoruna sərmayə qoymaq imkanı 
yaradır və biz bu işi uğurla aparırıq. İqtisadiyyatın şaxə-
ləndirilməsi və müasirləşdirilməsi bizim əsas məqsədimizdir. 

İqtisadi artımımız çox sürətli olubdur. Son 7 il ərzində 
ÜDM 2,8 dəfə artıb. Bu təqribən 300 faiz təşkil edir. 2009-cu 
ildə böhranın baş verdiyi və neftin qiymətlərinin 4 dəfə aşağı 
düşdüyü halda, iqtisadiyyatımız 9,3 faiz, ötən il isə 5 faiz 
artmışdır. Hazırda artım əvvəlki illərdəki kimi o qədər böyük 
deyil, lakin davamlıdır. ÜDM-in strukturu çoxşaxəlidir və 
daha cəlbedicidir. 

Söyləyə biləcəyimiz nailiyyətlərimizdən biri yoxsulluğun 
azaldılmasıdır. Bu, birbaşa iqtisadi islahatlarımızla bağlı idi. 
Çünki enerji sektoru çox sayda iş yeri yaratmır. Buna görə də 
vəsaitlərin neft sektorundan qeyri-neft sektoruna yönəldilməsi 
iqtisadiyyatımızı müəyyən dərəcədə şaxələndirməyə imkan 
yaratdı və 7 il əvvəl mövcud olmuş 49 faizlik yoxsulluğun 9 faizə 
qədər endirilməsini mümkün etdi.  

Biz təhsil sahəsinə böyük sərmayələr yatırırıq. Rəqabətə 
davamlılıq baxımından Azərbaycan iqtisadiyyatını Dünya 
İqtisadi Forumu yüksək qiymətləndirir. Hazırda biz uğurlu və 
davamlı gələcəyi təmin edəcək iqtisadiyyatın sektorları 
üzərində çalışırıq. Biz gələcəyimizi regionda yaxşı mövqeyə və 
qonşularla yaxşı münasibətlərə, o cümlədən Avropa ilə strateji 
əlaqələrə malik olduqca dinamik və inkişaf etmiş ölkə kimi 
görürük. Azərbaycan Avropa İttifaqının «Şərq Tərəfdaşlığı» 
Proqramına qoşulub. Biz avropalı tərəfdaşlarımızla həyatı-
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mızın bütün sahələrini əhatə edən bu proqramın reallaş-
dırılması üzərində işləyirik. Biz iqtisadi və siyasi islahatları 
paralel şəkildə aparırıq.  

Bu il biz müstəqilliyimizin 20 illiyini qeyd edəcəyik. Keçdi-
yimiz yol  asan olmayıb. Xüsusən də müstəqilliyin ilk illərində 
bir çox çətinliklərlə üzləşmişik. İqtisadi, siyasi, hərbi böhran 
baş verirdi. Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazisinin bir 
hissəsi işğal edildi. Lakin biz səylərimizi səfərbər edə bildik və 
müstəqillik fürsətini əldən qaçırmadıq. İqtisadi və siyasi 
nöqteyi-nəzərdən bu gün Azərbaycan müstəqil siyasət yürü-
dən, regionda yaxşı mövqeyə malik olan və gələcəyə böyük 
ümidlərlə baxan müstəqil ölkədir. Həmçinin ölkə daxilində və 
xaricində əmin-amanlıq istəyirik, Avropa və beynəlxalq 
maliyyə təsisatları ilə güclü əlaqələrin tərəfdarıyıq. Fikrimcə, 
xarici sərmayələrin cəlb olunması sahəsində əldə etdiyimiz 
təcrübə bu yolda ilk addımlarını atan ölkələr üçün faydalı ola 
bilər. Biz olduqca münbit sərmayə mühiti yaratmalı idik. Son 
15 il ərzində Azərbaycana 95 milyard ABŞ dolları məbləğində 
sərmayə yatırılıb. Bunun yarısı xarici sərmayələrdir. Biz 
sərmayələrin qorunması üçün güclü hüquqi baza yaratmışıq 
və bütün əsas enerji müqavilələrimiz parlament tərəfindən 
təsdiq olunur və qanun qüvvəsini almaq məqsədi ilə prezident 
tərəfindən imzalanır. Hətta biz istəsək belə, həmin mü-
qavilələrin şərtlərini dəyişdirmək hüququmuz yoxdur. Bu isə 
ən vacib amildir. Çünki sərmayədar, xüsusən də regionu-
muzdakı xarici investorlar 100 faiz əmin olmalıdırлар ki, 
sərmayələr qorunacaq və heç kim artıq imzalanmış müqavi-
lələrdəki şərtləri dəyişdirməyə çalışmayacaqdır. 

Mən təşkilatçılara, xüsusən də avstriyalı dostlarımıza bir 
daha təşəkkür edirəm. Avstriya ilə Azərbaycan arasındakı 
yaxşı siyasi və iqtisadi münasibətlərdən çox məmnunuq. 
Hazırda Avstriya şirkətləri ölkəmizdə mehmanxana və Хizək-
sürmə Иstirahət Мərkəzinin tikintisi ilə məşğuldurlar. Onlar 
iqtisadiyyatımıza sərmayə yatırırlar və ümidvaram ki, bu 
müsbət meyillər davam edəcəkdir. Çox sağ olun. 
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POLŞA РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZИDENTИ 
BRONИSLAV KOMOROVSKИ İLƏ GÖRÜŞ  
 
Davos  
 
28 yanvar 2011-ъи ил 
 
Yanvarın 26-dan İsveçrədə işgüzar səfərdə olan Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Polşa Respub-
likasının Prezidenti Bronislav Komorovski ilə  yanvarın 28-də 
Davosda görüşmüşdür.  

Bu görüşə böyük əhəmiyyət verdiklərini deyən Azərbaycan və 
Polşa prezidentləri ölkələrimiz arasında uğurlu əməkdaşlığın 
davam etdiyini vurğuladılar. 

Görüşdə ikitərəfli münasibətlər və enerji sahəsində əməkdaşlıq 
məsələləri müzakirə edildi. Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı 
arasında, xüsusilə də «Şərq Tərəfdaşlığı» Proqramı çərçivəsində 
əməkdaşlığın əhəmiyyəti, o cümlədən Polşanın bu istiqamətdə 
dəstəyi qeyd olundu. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Polşa arasında əlaqələrin 
bundan sonra da uğurla davam edəcəyinə əminliyini ifadə etdi. 
Ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin gündəliyinin çox geniş 
olduğunu deyən prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan və 
Polşa siyasi, iqtisadi və müxtəlif sahələrdə uğurla əməkdaşlıq 
edir. 

Dövlət başçıları münasibətlərin bundan sonra da inkişaf 
etdirilməsi istiqamətində ətraflı fikir mübadiləsi apardılar. 

Prezident İlham Əliyev Polşa prezidenti Bronislav Komo-
rovskini Azərbaycana səfərə dəvət etdi. 
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UKRAYNA РЕСПУБЛИКАСЫНЫН PREZИDENTИ  
VИKTOR YANUKOVИÇ ИLƏ GÖRÜŞ 
 
Davos  
 
28 yanvar 2011-ъи ил 
 
Yanvarın 28-də Davosda Azərbaycan prezidenti 

İlham Əliyevin və Ukrayna prezidenti Viktor Yanukoviçin 
görüşü olmuşdur. 

İ l h a m  Ə l i y e v: Hörmətli Viktor Fyodoroviç, Sizi 
yenidən görməyimə, böyük uğurla inkişaf edən dialoqumuzu 
davam etdirmək imkanına görə çox şadam. Mən Ukraynaya 
səfərimi məmnunluqla xatırlayıram. Bizim diskussiyalarımız 
münasibətlərimizin gələcək inkişafına çox mühüm təsir göstərir. 

Bizim münasibətlərimiz çox fəal və dinamik inkişaf edir, 
«strateji tərəfdaşlıq», «dostluq münasibətləri» kimi terminlərlə 
səciyyələndirilir. Əminəm ki, siyasi dialoqun genişlənməsi, 
iqtisadi sahədə, xüsusən energetika sahəsində fəal qarşılıqlı 
əlaqələr xalqlarımızı daha da yaxınlaşdıracaq, təkcə ölkələrimiz 
arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün deyil, həm də 
Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda əməkdaşlığın hərtərəfli 
yüksəlişi üçün əlverişli şərait yaradacaqdır. Sizi bir daha 
ürəkdən salamlamaq istəyirəm. Ümid edirəm ki, Ukraynanın 
və Azərbaycanın rifahı naminə fəal işimiz davam edəcəkdir. 

V i k t o r  Y a n u k o v i ç: Sağ olun, hörmətli İlham Heydər 
oğlu. Sizinlə növbəti dəfə görüşməyimə çox şadam. Bizim 
yüksək səviyyədə görüşləriмизин intensivliyi hökumətlərimizə, 
Sizinlə ikitərəfli münasibətlərdə müəyyən etdiyimiz pro-
qramların icraçılarına da sirayət edir. Əlbəttə, yüksək səviyyədə 
siyasi dialoq təsdiq edir ki, ölkələrimiz arasında strateji mü-
nasibətlər xalqlarımızın dostluğunun təməlidir. Bu, müxtəlif 
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böhranlar dövründə xüsusilə əhəmiyyətlidir. Ukrayna xalqı heç 
vaxt unutmayacaq ki, bizim üçün çətin bir dövrdə Sizin atanız 
Heydər Əliyev tarixi qərar qəbul etdi və Sizin ölkəniz Uk-
raynanı yanacaq-sürtkü materialları, neftayırma zavodlarımıza 
neft nəql edilməsi ilə dəstəklədi. Bu həmin dövrdə Ukraynaya 
çatışmayan bir udum hava kimi zəruri idi və prezident Heydər 
Əliyevin göstərişi ilə Azərbaycan bunu etdi. 

Siz bu xoşməramlı ənənələri davam etdirirsiniz. Biz çox 
şadıq ki, bütün 2010-cu il ərzində ölkələrimiz arasında əmtəə 
dövriyyəsinin fəal artımı qeydə alınmış, yeni fəaliyyət növləri 
yaranmış, yanacaq-sürtkü materialları, neft ticarəti xeyli 
fəallaşmışdır və bu gün nazirlərimiz bizim strateji müqaviləni 
daha mənalı edən növbəti saziş hazırlamışlar. Bilirəm ki, bu 
fəallıq ясасян Sizin şəxsi iştirakınızla əlaqədardır. Bunu demək 
mənə çox xoşdur ki, əlbəttə, 2011-ci ilin əvvəlindən danışsaq, 
biz növbəti addım atırıq və ticarət münasibətlərinin, ticari-
iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün birgə fəal səylərimizi 
davam etdirməliyik. Buna görə də məmnuniyyətlə qeyd etmək 
istəyirəm ki, biz birinci addımı birlikdə hazırlamışıq. Mən bu il 
Sizinlə razılaşdığımız kimi, həm Sizin üçün, həm də mənim 
üçün münasib vaxtda Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırıram 
ki, siyasi, strateji dialoqu artıq dost Azərbaycan ərazisində 
davam etdirə bilək. Bu gün burada – bir sıra ölkələrin liderləri, 
hökumət rəhbərləri, siyasətçilər, işgüzar dairələrin nümayən-
dələrinin toplaşdığı Davosda təklif edirəm ki, nazirlərimiz 
bizim iştirakımızla ölkələrimiz arasında çox mühüm olan bu 
sənədləri imzalasınlar. 
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BÖYÜK BRИTANИYANIN YORK HERSOQU 
ŞAHZADƏ ENDRYU ИLƏ GÖRÜŞ  
 

Davos 
 
28 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 28-də Da-

vosda Böyük Britaniyanın York Hersoqu şahzadə Endryu ilə 
görüşmüşdür. 

Görüşdə Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında iqtisadi 
əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, bu sahədə əmək-
daşlığın perspektivləri ilə bağlı məsələlər müzakirə edildi. 
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RWE ŞИRKƏTИNИN ИDARƏ HEYƏTИNИN SƏDRИ 
YURGEN QROSMAN ИLƏ GÖRÜŞ 

 
Davos  
 
28 yanvar 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 28-də Da-

vosda RWE şirkətinin Иdarə Щeyətinin sədri Yurgen Qrosman ilə 
görüşmüşdür. 

Görüşdə Azərbaycan ilə RWE şirkəti arasında uğurlu 
əməkdaşlığın davam etdiyi bildirildi. Qeyd olundu ki, RWE 
şirkəti Azərbaycan ilə enerji sahəsində səmərəli əməkdaşlıq qur-
muşdur. 

Energetika sahəsində əlaqələrin önəminin qeyd olunduğu 
görüşdə RWE şirkətinin Azərbaycan və bütövlükdə Xəzər re-
gionu ilə əməkdaşlıqda, ölkəmizə investisiya qoymaqda maraqlı 
olduğu bildirildi. 
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«AVROPANIN ENERJИ GƏLƏCƏYИ» 
MÖVZUSUNDA SESSИYADA ИŞTИRAK   
 

Davos 
 

28 yanvar 2011-ъи ил 
 

Yanvarın 28-də Давосда «Avropanın enerji gələcəyi» möv-
zusunda sessiya keçirilmişdir. 

Böyük əhəmiyyətə malik bu sessiyada Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyev iştirak etmişdir. 

Sessiyada çıxış edən prezident İlham Əliyev Avropanın enerji 
təhlükəsizliyi sistemində Azərbaycanın rolundan bəhs etdi. Döv-
lətimizin başçısı Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində 
əməkdaşlığı, «Cənub Дəhlizi» çərçivəsində nəzərdə tutulan layi-
hələrin perspektivləri və digər məsələlər barədə danışdı. 
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PORTUQALИYA RESPUBLИKASININ 
PREZИDENTИ ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB ANИBAL KAVAKU SИLVAYA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Portuqaliya Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə yeni-

dən seçilməyiniz münasibətilə Sizi təbrik edirəm. 
Əminəm ki, Azərbaycan ilə Portuqaliya arasındakı dostluq 

münasibətləri, ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada əməkdaşlığımız 
xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da 
inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. 

Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, dost Portuqaliya xal-
qının rifahı naminə fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 28 yanvar 2011-ci il 
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İRAN İSLAM RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ  
ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB MAHMUD ƏHMƏDИNEJADA 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
İran İslam Respublikasının milli bayramı – İslam Иnqi-

labı günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xal-
qınıza şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən 
səmimi təbriklərimizi yetirirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə İran arasındakı dostluq, meh-
riban qonşuluq və hərtərəfli əməkdaşlıq münasibətləri xalq-
larımızın mənafelərinə uyğun olaraq daim inkişaf edəcək və 
genişlənəcəkdir. 

Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlə-
rinizdə uğurlar, dost İran xalqına əmin-amanlıq və fira-
vanlıq arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 7 fevral 2011-ci il 
 

 
 



 148

 
 
 
SERBИYA RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ  
ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB BORИS TADИÇƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Ölkənizin milli bayramı – Dövlətçilik günü münasibə-

tilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı 
adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan–Serbiya münasibətlərinin inki-
şafı, dostluq əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlı-
ğımızın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi yolunda səylərimiz 
bundan sonra da xalqlarımızın rifahına xidmət edəcəkdir. 

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə 
uğurlar, dost Serbiya xalqına əmin-amanlıq və tərəqqi 
arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 7 fevral 2011-ci il  
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BRUNEY-DARÜSSALAMIN SULTANI 
ƏLAHƏZRƏT HACI HƏSSƏNAL BOLKИAHA 
 
Əlahəzrət! 
Ölkənizin milli bayramı münasibətilə Sizə və bütün xal-

qınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi 
təbriklərimizi yetirirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Bruney-Darüssalam arasın-
dakı münasibətlər xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq 
bundan sonra da dostluq və əməkdaşlıq məcrasında inkişaf 
edəcəkdir. 

Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlə-
rinizdə uğurlar, dost xalqınıza əmin-amanlıq və firavanlıq 
diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 7 fevral 2011-ci il 
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KÜVEYT DÖVLƏTИNИN ƏMИRИ ƏLAHƏZRƏT 
ŞEYX SABAH ƏL-ƏHMƏD ƏL-CABИR  
ƏS-SABAHA 

 
Əlahəzrət! 
Küveyt Dövlətinin milli bayramı münasibətilə Sizə və 

Sizin simanızda bütün xalqınıza şəxsən öz adımdan və Azər-
baycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm. 

Əminəm ki, xalqlarımızın iradəsini ifadə edən Azərbay-
can–Küveyt münasibətləri, dostluq və əməkdaşlıq əlaqə-
lərimiz bundan sonra da inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. 

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə 
uğurlar, dost Küveyt xalqına sülh və rifah diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 7 fevral 2011-ci il 
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LИTVA RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ  
XANIM DALYA QRИBAUSKAYTEYƏ 
 
Hörmətli xanım Prezident! 
Milli bayramınız – Litva dövlətinin bərpası günü mü-

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

Azərbaycan ilə Litva arasındakı ənənəvi dostluq və 
əməkdaşlıq münasibətləri bu gün dinamik inkişaf yolun-
dadır. Əminəm ki, dövlətlərarası münasibətlərimizin, istər 
ikitərəfli qaydada, istərsə də beynəlxalq qurumlar çərçivə-
sində əməkdaşlığımızın dərinləşdirilməsi istiqamətində səylə-
rimizi bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdirəcəyik. 

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoş arzularımı yetirir, dost 
Litva xalqına sülh və rifah diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 7 fevral 2011-ci il 
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ESTONИYA RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ  
ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB TOOMAS HENDRИK İLVESƏ 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Əziz dostum! 
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik günü münasi-

bətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan 
xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. 

Azərbaycan–Estoniya münasibətləri bu gün hərtərəfli in-
kişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Əminəm ki, dostluq əla-
qələrimizin möhkəmləndirilməsi, ikitərəfli və çoxtərəfli qay-
dada əməkdaşlığımızın dərinləşdirilməsi istiqamətində bun-
dan sonra da birgə səylər göstərəcəyik. 

Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Esto-
niya xalqına sülh və rifah arzulayıram. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 7 fevral 2011-ci il 
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TÜRKИYƏNИN MИLLИ İSTИЩBARAT 
TƏŞKИLATININ RƏHBƏRИ  
HAKAN FИDAN ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Prezident sarayı  
 
7 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 7-də Türkiyənin Milli İstihbarat Təşkilatının rəhbəri 
Hakan Fidanı qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Türkiyənin Milli İstihbarat Təşki-
latının rəhbəri Hakan Fidanın yeni vəzifədə ölkəmizə ilk səfə-
rindən məmnunluğunu ifadə etdi. Azərbaycan ilə Türkiyə 
arasında münasibətlərin dostluq və qardaşlıq prinsipləri üzə-
rində qurulduğunu deyən prezident İlham Əliyev bütün sahə-
lərdə olduğu kimi, мilli təhlükəsizlik sahəsində də ölkələrimiz 
arasında əlaqələrin sürətlə inkişaf edəcəyinə əminliyini 
bildirdi. Yaşadığımız bölgədə təhlükəsizlik tədbirlərinin güc-
ləndirilməsinin vacibliyini qeyd edən dövlətimizin başçısı bu 
sahədə Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinin inkişafının bütün 
bölgəyə müsbət təsir göstərdiyini bildirdi. 

Türkiyənin Milli İstihbarat Təşkilatının rəhbəri Hakan 
Fidan Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün və Baş nazir Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. 
Yeni vəzifədə ölkəmizə səfərindən qürur hissi keçirdiyini 
bildirən Hakan Fidan Bakıda böyük dəyişikliyin və inkişafın 
şahidi olduğunu və bundan çox sevindiyini dedi. 

Dövlətimizin başçısı Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün və 
Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarına görə min-
nətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Türkiyənin prezi-
dentinə və Baş nazirinə çatdırmağı xahiş etdi. 
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FRANSA SENATININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTИ 
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Prezident sarayı  
 
7 fevral 2011-ъи ил 

 
         Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
fevralın 7-də Fransa Senatının nümayəndə heyətini qəbul 
etmişdir. 

Görüşdə Fransa Senatı nümayəndə heyətinin ölkəmizə 
səfərinin münasibətlərimizin daha da genişləndirilməsi baxı-
mından əhəmiyyəti vurğulanmış, bu səfərin parlamentlərarası 
əlaqələrin möhkəmlənməsində önəmi qeyd olunmuş, bu sahədə 
əməkdaşlığımızın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi 
aparılmışdır. 
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LИTVA SEYMИNИN SƏDRИ XANIM İRENA 
DEQUTИENENИN BAŞÇILIQ ETDИYИ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Prezident sarayı  
 
8 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 8-də Litva Seyminin sədri xanım İrena Dequtienenin 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
İki ölkə arasında siyasi sahədə qarşılıqlı fəaliyyətin yaxşı 

səviyyədə olduğunu bildirən prezident İlham Əliyev iqtisadi 
əlaqələrin genişlənməsi üçün də yaxşı perspektivlərin olduğunu 
söylədi. Parlamentlərarası əlaqələrin önəmini vurğulayan 
dövlət başçısı ölkələrimizin Avropa пarlamenti, Avropa Şurası, 
ATƏT və NATO-nun parlament assambleyaları kimi müxtəlif 
beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq təcrübəsinə malik olduğu-
nu xatırlatdı və bu əməkdaşlığın artıq ənənəvi xarakter daşı-
dığını bildirdi. Prezident İlham Əliyevin Litva Seyminin sədri 
xanım İrena Dequtienenin ölkəmizə səfərinin bu sahədə 
əlaqələrin genişlənməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini söylədi. 

Litva Seyminin sədri xanım İrena Dequtiene Azərbaycana 
səfərindən və ölkəmizlə yaxından tanış olmaq imkanı qazan-
masından məmnunluğunu bildirdi. O, ölkəsini təmsil edən şir-
kətlərin Bakıda keçiriləcək Azərbaycan–Litva biznes-foru-
munda iştirak edəcəyini xatırladaraq, bu tədbirin müxtəlif 
sahələrdə əlaqələrin inkişafı baxımından önəmini vurğuladı. 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxu-
nan xanım İrena Dequtiene Litvanın Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünü dəstəklədiyini bildirdi. 
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QAZAX VƏ TOVUZ RAYONLARINA SƏFƏR 
 
Qazax 
 
9 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan пrezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da res-

publikamızın qərb bölgəsinə səfəri çərçivəsində Qazax rayo-
nuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Azərbaycan xalqının ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin Qazax şəhərinin mərkəzində 
ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək, önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə abidənin ətrafında salınmış Hey-
dər parkında görülmüş abadlıq və quruculuq işləri barədə 
ətraflı məlumat verildi. 
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QAZAX RAYON ИCTИMAИYYƏTИNИN 
NÜMAYƏNDƏLƏRИ ИLƏ GÖRÜŞ 
 
9 феврал 2011-ъи ил 
 
Fevralın 9-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Qa-

zax rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 
И l h a m   Ə l i y e v:  Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Ha-

mınızı xoş gördük. Yenidən sizinlə görüşə gəlmişəm. Bu gün 
Qazax rayonunda bir neçə tədbirdə, açılışda iştirak edəcə-
yəm. Hər dəfə burada olarkən sevinirəm ki, Qazax rayo-
nunda işlər çox yaxşı gedir. Böyük quruculuq-abadlıq işləri 
aparılır, rayon inkişaf edir, yeni müəssisələr yaradılır.  
Azərbaycanın bütün regionlarında aparılan işlər bir məqsədi 
güdür – bizim ölkəmiz daha da güclənsin, inkişaf etsin və 
iqtisadiyyatımız çoxşaxəli iqtisadiyyata çevrilsin. Biz təd-
ricən buna nail oluruq. 2010-cu ilin nəticələri çox müsbətdir. 
Baxmayaraq ki, dünyada maliyyə-iqtisadi böhran hələ də 
hökm sürürdü, biz iqtisadi sahədə böyük uğurlara nail ola 
bildik. Həm yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılmasında, həm 
də iqtisadiyyatın inkişafında Azərbaycan qarşıda duran 
bütün vəzifələri icra etmişdir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Дövlət Пroqramı da 
uğurla icra edilir. Əgər 2004-cü ildə biz birinci proqramı 
qəbul etməsəydik, bu gün regionların inkişafından söhbət 
gedə bilməzdi. Bu proqramın icrası nəticəsində görülən işlər 
indi bu reallıqları yaratmışdır. Biz bunu Qazax rayonunun 
timsalında da görürük. Burada həm sosial obyektlər, sənaye 
müəssisələri tikilir, həm də şəhər abadlaşır, yollar çəkilir, bir 
sözlə, rayon inkişaf edir. Əvvəlki illərdə Heydər Əliyev 
Mərkəzinin açılışında birlikdə iştirak etmişdik, daha sonra 
Мüalicə-Дiaqnostika Мərkəzi açılmışdı. İndi İcra hakimiy-
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yətinin başçısı mənə məlumat verir ki, diaqnostika mərkə-
zinin açılışının çox böyük, müsbət təsiri olmuşdur. İnsanlar 
keyfiyyətli, pulsuz tibbi xidmət alırlar. Nəinki Qazax 
rayonunun sakinləri, Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız da 
bu imkanlardan istifadə edirlər. Burada indi tikilməkdə olan 
böyük Кonserv zavodu həm Qazax fermerlərinin məhsul-
larını emal edəcək, həm də Gürcüstanda yaşayan soydaş-
larımıza müsbət təsiri olacaqdır. 

Azərbaycanda Qazax rayonunun xüsusi əhəmiyyəti var, 
xüsusi yeri var. Bu rayonun inkişafı çox böyük məna daşıyır. 
Bütün rayonların inkişafı çox vacibdir. Amma xüsusilə 
sərhəd bölgələrinin, paytaxtdan uzaqda yerləşən rayonların 
inkişafına daha da böyük diqqət göstərilir. 

Bu gün artıq Bakı–Gürcüstan sərhədi avtomobil yolu, de-
mək olar ki, hazırdır. Bu da qazaxlılar üçün böyük imkanlar 
yaradır. Çünki yol inkişaf deməkdir, rahatlıq deməkdir. Dəmir-
yol nəqliyyatının inkişafı üçün də tədbirlər görülür. Bir sözlə, 
infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, sahibkarlığın 
inkişafı, sosial obyektlərin tikilməsi – Azərbaycanda bütün 
bunlar planlı şəkildə aparılır. Bu gün Qazax rayonunda yeni 
məktəbin, gömrük məntəqəsinin açılışı nəzərdə tutulmuşdur. 
Bir sözlə, sosial obyektlərin tikilməsi, sənaye müəssisələrinин 
yaradılması ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirmək üçün şərait 
yaradır. 

O ki qaldı ölkədəki ümumi vəziyyətə, planlar həyata ke-
çirilir, iqtisadiyyat artır, energetika sektorunda əldə edilmiş 
uğurlar, neft-qaz sənayesində görülmüş işlər həm bizim maliyyə 
imkanlarımızı artırır, həm də dünyadakı mövqelərimizi 
möhkəmləndirir. Böyük valyuta ehtiyatlarımız var və özümüzü 
çox rahat və əmin hiss edirik. Bütün bu görülmüş işlər onu 
göstərir ki, planlı şəkildə qurulmuş iş olan yerdə nəticə də 
olacaqdır. Ancaq biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə kifayətlənmə-
məliyik, daha da böyük işlər görməliyik, iqtisadiyyatımızı daha 
da gücləndirməliyik, sosial siyasəti daha da gücləndirməliyik. 
Keçən il minimum əməkhaqqı və pensiyanın baza hissəsi 
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artırılmışdır. Azərbaycanda orta əməkhaqqını dollarla hesab-
lasaq, 400 dollardan artıqdır. Ancaq yenə də deyirəm, bu bizi 
qane edə bilməz. Bütün səylərimiz ona yönəlməlidir ki, Azər-
baycan vətəndaşları daha da yaxşı yaşasınlar. Düzdür, son 7 il-
də yoxsulluğun səviyyəsinin 4 dəfə aşağı düşməsi böyük 
nəticədir. Təxminən 44 faizdən 9,1 faizə düşməsi görülmüş 
işlərin nəticəsidir. Amma bu da çoxdur. Son 7 ildə 900 mindən 
çox iş yeri açılmışdır ki, onlardan 700 minə qədəri daimi iş 
yeridir. İşsizliyin böyük hissəsi aradan qaldırılmışdır, amma 
hələ də işsizlik var. Xüsusilə 2011-ci ildə və ondan sonrakı 
illərdə biz bu sahələrə xüsusi diqqət göstərəcəyik ki, bütün 
çatışmayan məsələləri həll edək, çatışmayan cəhətləri aradan 
qaldıraq. 

Sahibkarlığın inkişafına böyük diqqət göstəriləcək. Azər-
baycanda sahibkarlar sinfi formalaşır və mən daim sahib-
karlarla görüşürəm. Hətta xarici səfərlərə də özümlə aparı-
ram ki, biz onları beynəlxalq bazarlara çıxaraq. Azərbay-
canын iş adamlarının beynəlxalq bazarlara çıxması üçün 
siyasi fəaliyyət də göstəririk. Ölkə daxilində sahibkarlığın 
inkişafı üçün güzəştli şərtlərlə uzunmüddətli kreditlər, subsi-
diyalar ayrılır. Bəzi hallarda sahibkarlara qarşı ədalətsiz hə-
rəkətlərin aradan qaldırılması üçün son zamanlar çox ciddi 
tədbirlər görülür. Hesab edirəm ki, biz bu sahədə səylərimizi 
daha da gücləndirməliyik. Əsassız müdaxilələrə, lazımsız 
yoxlamalara son qoyulmalıdır. Azərbaycan öz iqtisadiyya-
tını tam şəkildə bazar münasibətləri prinsipləri üzərində qu-
rubdur. Bazar iqtisadiyyatının qanunları tələb edir ki, sahib-
karlıq sinfi güclənsin. Bizim böyük sənaye müəssisələrimiz 
var – neft-qaz sənayesi, digər sənaye müəssisələri. Ancaq 
ölkəmizin inkişafı üçün sahibkarlığın, orta və kiçik sahibkar-
lığın inkişafı başlıca şərtdir. Bu məqsədlə biz son illər 
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə güzəştli şərt-
lərlə kreditlər ayırmışıq. Bütün bu işləri görmüşük, bununla 
bərabər, yenə də deyirəm, bütün bu sahələrdə şəffaflıq ol-
malıdır, ədalət olmalıdır. 
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Azərbaycanda böyük işlər görülür, hələ çox işlər də görül-
məlidir. Biz ölkəmizi müasirləşdirməliyik, bütün cəhətlərdən – 
həm siyasi islahatlar, həm də iqtisadi islahatlar baxımından 
inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə çatdırmalıyıq. Ölkədə 
ictimai nəzarət daha da güclü olmalıdır, rüşvətxorluğa, kor-
rupsiyaya qarşı mübarizə daha da ciddi aparılmalıdır. Bu 
məsələlərin həlli ilə bağlı bu ilin əvvəlində Nazirlər Kabi-
netinin iclasında verdiyim tapşırıqlar yerinə yetirilir. Mən 
sizdən və Azərbaycanın bütün vətəndaşlarından xahiş edi-
rəm ki, bütün xoşagəlməz hallar haqqında, bütün ədalət-
sizliklər haqqında, əsassız tələblər haqqında Prezident Ad-
ministrasiyasına və digər müvafiq qurumlara, yerli icra haki-
miyyəti orqanlarına məlumat versinляр ki, biz bu nöqsanları, 
bu yaraları daha da tezliklə aradan qaldıraq. 

Qarşıda çox böyük perspektivlər var. Azərbaycan, sözün 
əsl mənasında, inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməlidir və bu bizim 
məqsədimizdir. Baxmayaraq ki, dünyada inkişaf etmiş ölkə-
lərin sayı çox deyil, hesab edirəm, bizim imkanımız var ki, 
biz bütün meyarlar üzrə o sıraya daxil olaq. Bunu etmək 
üçün təkcə iqtisadi uğurlar kifayət deyil. Ölkədə gərək bütün 
sahələr ən yüksək meyarlarla ölçülsün. Sosial təminat, 
infrastruktur layihələri, sosial ədalət prinsiplərinin bərqərar 
olması, məhkəmə-hüquq sistemində aparılan islahatlar və 
ədalətli qərarların çıxarılması, icra orqanlarında şəffaflığın 
təmin olunması, bütün maliyyə sistemimizdə şəffaflığın mak-
simum dərəcədə təmin olunması, ictimai nəzarət, demo-
kratiyanın inkişafı – yəni inkişaf etmiş ölkələr, bax, bu sa-
hələrdəki uğurlar hesabına inkişaf etmiş hesab olunur. 

Biz də bu yolla getməliyik, başqa yolumuz yoxdur. Bunu 
etmək üçün təkcə rəhbərliyin siyasi iradəsi kifayət etməz. 
Burada bütün ictimaiyyət, vətəndaşlar bir olmalıdırlar. Biz 
bir məqsədə qulluq etməliyik ki, ölkəmiz inkişaf etsin, 
güclənsin, sosial rifah daha da yüksək səviyyədə olsun. 

Mənə mütəmadi qaydada məlumatlar verilir, burada 
görülən işlər və bundan sonra görüləcək işlər rayonun inki-
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şafına çox müsbət təsir göstərəcəkdir. Rayonda ictimai-
siyasi və iqtisadi vəziyyət yaxşıdır, sosial məsələlər də həll 
olunur. Mən də çalışacağam ki, bundan sonra da Qazax 
rayonunun inkişafı üçün səylərimi göstərim. Gərək bu il də, 
sonrakı illərdə də həm dövlət investisiya proqramı xətti ilə, 
həm də kreditlərin verilməsi istiqamətində əlavə tədbirlər 
görülsün ki, rayon daha da inkişaf etsin, gözəlləşsin. 

M ə m m ə d   Y u s i f o v  (рayon sakini): Möhtərəm cə-
nab Prezident, Qazax ictimaiyyəti adından sizi salamlayır və 
rayonumuza «Xoş gəlmisiniz!» – deyirəm. Biz Molla Pənah 
Vaqifi, Molla Vəli Vidadini, Səməd Vurğunu, Osman 
Sarıvəllini, İsmayıl Şıxlını yetişdirmiş Qazaxa və qazaxlılara 
xalqımızın ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyev tərə-
findən yüksək diqqət və qayğı görmüşük və bu gün də Sizin 
tərəfinizdən görürük. Bu gün Azərbaycanın ciddi düşünül-
müş, uzun illərə hesablanmış çoxşaxəli iqtisadi inkişafı təmin 
olunur. Bu siyasətin nəticəsi olaraq, Azərbaycanın bütün 
bölgələri kimi, ölkəmizin qərb qapısı hesab olunan Qazax da 
inkişaf edir, abadlaşır, gözəlləşir. 

Qazaxda qısa müddət ərzində təhsil, səhiyyə, mədəniyyət 
obyektləri tikilmiş, Мüalicə-Дiaqnostika Мərkəzi, Оlimpiya 
Иdman Кompleksi tikilib istifadəyə verilmiş, yeni park və 
xiyabanlar salınmışdır. Dövlət proqramlarına uyğun olaraq 
regionların bərabər inkişafı təmin edilmiş, Qazaxda Сement 
zavodunun, Кonserv zavodunun tikilməsi rayonumuzda 
görülən işlərin tərkib hissəsidir. 

Cənab Prezident, inanırıq ki, Sizin qətiyyətinizlə, rəhbər-
liyinizlə xalqımızın taleyüklü problemləri qısa zamanda öz 
həllini tapacaq, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad oluna-
caqdır. Azərbaycanın bütün sakinləri kimi, qazaxlılar da 
Sizin siyasi xəttinizi dəstəkləyir və daim Sizinlədir. Sizə və 
ailənizə cansağlığı, uzun ömür diləyirik.  

İ l h a m   Ə l i y e v: Mən də öz işimdə sizə arxalanıram, 
Azərbaycan xalqına arxalanıram. Bu arxanı, dayağı hiss 
edərək mən bütün bu işləri görürəm. Bu olmasaydı, Azər-
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baycanda heç bir iş görmək mümkün olmazdı. Elə etməliyik 
ki, ölkəmizdə bütün problemlər həll edilsin və dünya miq-
yasında Azərbaycan daha da güclü mövqeyə malik olsun. 

 
Sınıqkörpü sərhəd gömrük məntəqəsinin 

аçılışı мярасими 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Qazax 
rayonunda Sınıqkörpü sərhəd gömrük məntəqəsinin açılışında 
iştirak etmişdir. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev prezident 
İlham Əliyevə məlumat verərək bildirdi ki, Azərbaycanda 
bütün sahələrdə olduğu kimi, gömrük sistemində də davamlı 
inkişaf gedir. Gömrük xidməti daha da müasirləşir, işçilərin 
sosial və iş şəraitlərinin yaxşılaşdırılması üçün zəruri tədbirlər 
görülür. Əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş Sınıqkörpü sərhəd 
gömrük məntəqəsi də bu qəbildən olan işlərin davamıdır. 
Azərbaycandan Gürcüstana əsas keçid məntəqəsi olan və 
sərhəd qapısı funksiyasını yerinə yetirən, müasir standartlara 
cavab verən yeni gömrük məntəqəsinin inşası 2010-cu ilin 
oktyabrında başa çatdırılmışdır. Yenidənqurma işləri zamanı 
burada geniş abadlıq-quruculuq işləri görülmüş, yaşıllıqlar 
salınmışdır. Məntəqənin ərazisində yardımçı binalarla yanaşı, 
üçmərtəbəli inzibati bina da tikilmişdir. Sərhəd gömrük 
məntəqəsindən gün ərzində yüzlərlə avtomobil və minlərlə 
insan keçir. Cənubi Qafqaz regionunda bu cür müasir sərhəd 
gömrük məntəqələri yalnız Azərbaycandadır. 

Dövlətimizin başçısı gömrük məntəqəsinin əvvəlki və indiki 
vəziyyətini əks etdirən fotoguşəyə baxdı. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, gələcəkdə 
ərazidə yeni yük terminalının tikintisinə başlanacaqdır. Re-
gionda ən böyüklərindən biri olacaq bu terminalda məhsulların 
saxlanması üçün soyuducu anbarlar, sərnişinlərin qalması 
üçün otel, habelə ofis də tikiləcəkdir. 
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İnzibati binada əməkdaşların nəzəri biliklərinin artırılması 
üçün təlim otaqları, habelə muzey və akt zalı da vardır. 
Əməliyyat otağı ən zəruri və müasir texniki avadanlıqla təchiz 
olunmuşdur. Prezident İlham Əliyev burada gömrük nəza-
rətinin həyata keçirilməsi prosesini izlədi. 

Gömrük məntəqəsinin ərazisində quraşdırılmış xüsusi rent-
gen aparatından dünyanın ən aparıcı dövlətlərində istifadə 
edilir. Həmin aparat vasitəsilə nəqliyyat vasitələrindəki bütün 
yükləri aydın görmək mümkündür. Bu isə qaçaqmalçılıq yolu 
ilə daşınan malların aşkarlanması ilə yanaşı, həm də gömrük 
xidmətinə öz işini müasir tələblər səviyyəsində qurmağa imkan 
yaradır. 

Prezident İlham Əliyevə Sınıqkörpü tarixi-memarlıq abi-
dəsi haqqında da məlumat verildi. Bildirildi ki, XII əsrin yadi-
garı olan bu abidə uzun illər ərzində ölkəmizi Gürcüstanla 
əlaqələndirən keçid məntəqəsi rolunu oynamışdır. İndi dövlət 
əhəmiyyətli abidə kimi qorunan körpüdə gələcəkdə bərpa 
işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. 

Sərhəd gömrük məntəqəsi ilə tanışlıqdan sonra prezident 
İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 
Qazax–Gürcüstan dövlət  sərhədi avtomobil 

yolunun açılışı мярасими 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Qa-

zax–Gürcüstan dövlət sərhədi avtomobil yolunun açılışında 
iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı yolun yenidən qurulması sxemi ilə 
tanış oldu. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına 
məlumat verərək bildirdi ki, Azərbaycanda yol-nəqliyyat siste-
minin təkmilləşdirilməsi, yeni yolötürücülərinin tikilməsi, 
magistral yolların salınması sosialyönümlü tədbirlər olmaqla 
yanaşı, həm də ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin göstəricisidir. 
«Qazax–Gürcüstan dövlət sərhədi avtomobil yolunun təkmil-
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ləşdirilməsi» layihəsinə uyğun olaraq inşa edilən yolda işlərə 
ötən ilin avqustunda başlanылmışdır. Prezident İlham Əliyevin 
ölkənin avtomobil yollarının yenidən qurulması ilə bağlı ver-
diyi tapşırıqlar çərçivəsində Qazax–Sınıqkörpü avtomobil 
yolunun tikintisi strateji əhəmiyyət kəsb edir. 
İkizolaqlı yolun uzunluğu 36 kilometr, eni 15 metrdir. 

Yolda 3 körpü, 8 avtobus dayanacağı inşa edilmişdir. 
Bakı–Gürcüstan sərhədi avtomobil magistralının mühüm 

hissəsi olan bu yol dünya standartları səviyyəsində tikilmişdir. 
İndi Azərbaycandan Gürcüstana və əksinə hərəkət edən yük və 
sərnişin avtomobillərinin hərəkətindəki bütün maneələr aradan 
qaldırılmışdır. 

İ l h a m   Ə l i y e v: Biz bu layihəni artıq başa çatdır-
mışıq. Bu il o qalan hissə də istismara veriləndən sonra artıq 
Bakı–Gürcüstan sərhədi yolu tam hazır vəziyyətdə olacaq-
dır. Çox böyük layihədir, çox böyük zəhmət, maliyyə vəsaiti, 
peşəkarlıq tələb edirdi. Mən çox şadam ki, buna nail ola 
bilmişik. Bununla bərabər, indi başqa istiqamətlərdə də işlər 
gedir, cənub, şimal istiqamətlərində yollar чяkilir. 

Gələcəkdə bu yolun genişləndirilməsi haqqında gərək 
fikirləşək. Çünki onun bir hissəsi ikizolaqlı, bir hissəsi dörd-
zolaqlıdır. Gələcəkdə ikizolaqlı hissələri gərək genişləndirək. 
İndi yükdaşımaları baxımından ən intensiv yol bu yoldur. 
Ona görə gərək bu yol dördzolaqlı olsun. Rusiya sərhədinə 
gedən yol dördzolaqlıdır, İran sərhədinə gedən yol dörd-
zolaqlıdır. Bu yol da dördzolaqlı olmalıdır. Düzdür, burada 
məsafə böyükdür, 503 kilometrdir. Bunun təxminən 300 ki-
lometri, yəni 60 faizi ikizolaqlıdır. Yəqin ki, ya bu il, yaxud 
da gələn ildən biz bu işlərə başlamalıyıq. Layihələndirmə 
işləri gedir. Bu yolu rahat genişləndirmək olar. 

 
* * * 

 
Prezident İlham Əliyev yolun açılışını bildirən lenti kəsdi, 

inşaatçılarla görüşdü. 
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Birinci Şıxlı kəndində yeni məktəb binasının 
açılışı мярасими 

 

Prezident İlham Əliyev fevralın 9-da Qazax rayonunun Bi-
rinci Şıxlı kəndində yeni məktəb binasının açılışında iştirak 
etmişdir. 

Azərbaycan prezidentinin «Qəza vəziyyətində olan ümum-
təhsil məktəblərinin yenidən qurulması ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında» 2009-cu il 4 dekabr tarixli Сərəncamına əsasən 
məktəbin tikintisinə 2010-cu ilin yanvarında başlanılmış, cari 
ilin yanvarında başa çatdırılmışdır. 

Bildirildi ki, hələ sovet dövründə Birinci Şıxlı kəndində bir 
neçə məktəb binası tikilsə də, onlar mövcud tələbatı ödəyə 
bilməmişdi. Torpaq sürüşməsinə meyilli ərazilərdə, üstəlik də 
keyfiyyətsiz tikilən binalar istismar müddəti bitməmiş uçub 
dağılırdı. 1987-ci ildə istifadəyə verilən məktəb binası da eyni 
təhlükə ilə üzləşmişdi. 

Tikinti işlərinə başlayarkən əvvəllər buraxılan səhvlər 
dərindən təhlil edilmiş, binanın özülü tam monolit betondan 
tökülmüşdür. Müasir görünüşü ilə diqqəti cəlb edən 640 şagird 
yerlik məktəbdə təlim-tədrisin uğurla və keyfiyyətlə aparıl-
ması üçün bütün şərait yaradılmışdır.  

Prezident İlham Əliyev yeni binanın açılışını bildirən lenti 
kəsdi, sinif otaqlarına, idman залына baxdı.  

 

Yuxarı Salahlı kəndində Səməd Vurğun Poeziya  
evinin açılışı мярасими 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Qazax 

rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində əsaslı təmir və yenidən-
qurma işləri aparılmış Səməd Vurğun Poeziya evinin açılı-
şında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Poeziya evinin qarşısında Xalq 
шairi Səməd Vurğunun heykəlinin önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Poeziya evinin 
yerləşdiyi ərazi də genişləndirilmiş, burada yaşıllıq zolağı 
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salınmışdır. Bildirildi ki, ulu öndər Heydər Əliyev həmişə 
Səməd Vurğunun yaradıcılığına böyük önəm vermiş, şairin 
əsərlərinin nəşri heç vaxt onun diqqətindən kənarda qal-
mamışdır. O, Səməd Vurğunun məşhur «Azərbaycan» şeirini 
çox sevir, yeri gəldikcə, ona müraciət edirdi. 1976-cı ildə 
şairin anadan olmasının 70 illik yubileyi münasibətilə Qazax 
rayonunda Səməd Vurğun Poeziya evi də Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə yaradılmış və 1979-cu ilin sentyabrında onun 
açılışında şəxsən  юзц iştirak etmişdi. 

Prezident İlham Əliyev 2004-cü ildə Qazax rayonuna səfəri 
çərçivəsində Poeziya evində olmuş, burada əsaslı təmir və 
yenidənqurma işlərinin aparılması barədə tapşırıq vermişdi. 
2005-ci ildə isə Azərbaycan prezidenti Səməd Vurğunun 100 
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncam imzalamışdı. 
Ötən dövrdə görülən işlər nəticəsində Poeziya evi yeni görkəm 
almışdır. Eksponatların sayı artmış, yeniləri də əlavə 
olunmuşdur. Səməd Vurğunun Bakıdakı ev muzeyi buraya 
şairin köynəyini, ov və yazı ləvazimatlarını hədiyyə etmişdir. 
Bir sözlə, Poeziya evi həmişə Səməd Vurğunun xatirəsinə bir 
ehtiram ünvanı olacaq, söz-sənət vurğunlarının daimi görüş 
yerinə çevriləcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı Хalq şairi Səməd Vurğunun həyat və 
fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini, ulu öndərin Azərbaycan 
ədəbiyyatına diqqət və qayğısını əks etdirən şəkillərə baxdı. 

İ l h a m   Ə l i y e v : Çox şadam ki, Poeziya evi belə gözəl 
vəziyyətə gətirilmişdir. 7 il bundan əvvəl burada görüşmüş-
dük. O dövrə uyğun şərait mövcud idi. Ancaq indiki müasir 
dövrdə Səməd Vurğun Poeziya evi, bax, belə müasir sə-
viyyədə olmalıdır.  

Səməd Vurğunun xatirəsi həmişə Azərbaycan xalqının 
qəlbində yaşayır. O, böyük sənətkar, böyük şair, böyük və-
təndaş olmuşdur. Əlbəttə, Poeziya evini belə gözəl vəziyyətə 
gətirib çatdırmağımız, hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan 
vətəndaşının qəlbində əks-səda doğuracaqdır. 
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TOVUZ RAYONUNDA ÜMUMMИLLИ LИDER  
HEYDƏR ƏLИYEVИN ABИDƏSИNИ ZИYARƏT  
 
9 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da res-

publikamızın qərb bölgəsinə səfəri çərçivəsində Tovuz rayo-
nuna gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə ümummilli lider Heydər 
Əliyevin rayon mərkəzindəki abidəsini ziyarət edərək, юнцня 
gül dəstəsi qoydu. 

 
Yeni salınmış Мədəniyyət və istirahət parkının 

açılışı мярасими 
 

Fevralın 9-da prezident İlham Əliyev Tovuz şəhərində 
yeni salınmış Мədəniyyət və istirahət parkının açılışında 
iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və parkı 
gəzdi. 

Məlumat verildi ki, parkın tikintisinə 2009-cu ilin əvvəl-
lərində başlanылmışdı. 10,2 hektar sahəni əhatə edən parkın 
ərazisində vaxtilə 5600-dən çox palıd, 1100-dən artıq şam 
ağacı əkilmiş, паrk salınmağa başlandıqdan sonra isə burada 
yüzlərlə ağac və bəzək kolu əkilmişdir. Burada 30 min 
kubmetr həcmində torpaq işləri görülmüş, yerli inşaat mate-
rialından istifadə edilməklə, geniş tikinti-abadlıq işləri aparıl-
mışdır. Parkın ətrafına dekorativ hasar çəkilmiş, iki yerdə 
böyük giriş darvazaları tikilmiş, 14 fəvvarə, süni şəlalə yara-
dılmışdır. 
Ərazidə geniş sahədə çəmənlik salınmış, müasir işıqlan-

dırma sistemi quraşdırılmışdır. Gələcəkdə parkın Tovuzçay 
istiqamətində genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. 
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Prezident İlham Əliyev parkda aşıq musiqisini dinlədi, 
ifaçılarla xatirə şəkli çəkdirdi. Dövlətimizin başçısına saz 
hədiyyə edildi. 

Aşıqlar qədim xalq musiqisinə göstərilən diqqət və qayğıya 
görə prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya 
təşəkkür etdilər. 

Prezident İlham Əliyev uşaqların, gənclərin, yeniyetmələrin 
milli musiqimizə çox böyük maraq göstərmələrinin yaxşı hal 
olduğunu vurğuladı. 

Aşıqlar bildirdilər ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO və İSESKO-nun Xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin 
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın səyləri nəticəsində aşıq 
sənəti YUNESKO-nun «Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin 
reprezentativ siyahısı»na daxil edilmişdir. Parkda gənclərin asu-
də vaxtının səmərəli təşkili üçün istirahət mərkəzi inşa edilmişdir. 

Sonra prezident İlham Əliyev rayonda tikilən beşulduzlu 
mehmanxananın layihəsi ilə tanış oldu. Bildirildi ki, 2008-ci 
ildə inşasına başlanılan mehmanxana üçün Bozalqanlı kəndi 
ərazisində 5,2 hektar sahə ayrılmışdır.  

Prezident İlham Əliyev tikinti ilə bağlı tövsiyə və tap-
şırıqlarını verdi. 

 

Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı мярасими 
 
Fevralın 9-da Tovuzda Olimpiya İdman Kompleksi isti-

fadəyə verilmişdir. 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak 

etmişdir. 
Kompleksin təməli 2007-ci il mayın 30-da prezident İlham 

Əliyevin iştirakı ilə qoyulmuşduр. 
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və kompleks 

ilə tanış oldu. 
Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin və prezident İlham 

Əliyevin respublikamızda idmanın inkişafına göstərdikləri 
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diqqət və qayğını, idmançılarımızın beynəlxalq yarışlardakı 
uğurlarını əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. 

Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov dövlətimizin başçısına 
məlumat verdi ki, nazirliyin sifarişi əsasında tikilmiş, Tovuz 
şəhərinin girəcəyində – Tovuzçayın sol sahilində 7 hektar sahədə 
yerləşən kompleks 3 korpusdan ibarətdir. Kompleksin birinci 
korpusunda üzgüçülük hovuzu və yeməkxana yerləşir. İkinci 
korpus 34 ədəd ikiyerlik və bir VIP nömrəsi olan beşmərtəbəli 
mehmanxanadan ibarətdir.  

Prezident İlham Əliyev kompleksdə yaradılmış şəraitlə 
yaxından tanış oldu, müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 

 

Bozalqanlı kəndində tikilmiş Сüd emalı 
zavodunun açılışı мярасими 

 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Tovuz 
rayonunun Bozalqanlı kəndi ərazisində tikilmiş Сüd emalı 
zavodunun açılışında iştirak etmişdir. 

Zavodun tikintisi ötən ilin dekabrında başa çatdırılmışdır. 
«Gilan Holdinq»in sifarişi ilə tikilmiş müəssisənin istehsal 
sahəsi 3,9 min kvadratmetrdir. Zavodda qatıq, kəsmik, ayran, 
dovğa, xama və pendir istehsal edilir. Hazırda zavodun emal 
gücü sutkada 20 tondur. Maksimum güclə işlədikdə isə sutka-
da 40 ton süd emal etmək mümkündür. 

Müəssisənin fəaliyyətə başlaması rayonda heyvandarlığın 
inkişafına müsbət təsir edəcəkdir. Zavodu südlə təmin etmək 
üçün ətraf kəndlərdə soyuducu kameralarla təchiz olunmuş 6 qə-
bul məntəqəsi təşkil edilmişdir.  

Prezident İlham Əliyev zavodun rəmzi işə salınmasını 
bildirən düyməni basdı. 

Dövlətimizin başçısı süd qəbulu, qatıq, kəsmik, dovğa, ay-
ran və pendir sexlərində iş prosesini izlədi, zavodun məhsul-
larının nümayiş etdirildiyi stendlə tanış oldu, hazır pendirin 
dadına baxdı. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı 
tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 
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Tovuz–Böyük Qışlaq–Qaralar avtomobil 
yolunun açılışı  мярасими 

 
Fevralın 9-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ye-

nidən qurulmuş Tovuz–Böyük Qışlaq–Qaralar avtomobil yo-
lunun açılışında iştirak etmişdir. 

Prezident İlham Əliyevin «Tovuz rayonunun sosial-iqtisadi 
inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında» 
2009-cu il 7 oktyabr tarixli Сərəncamına əsasən, həmin ilin 
noyabrında strateji əhəmiyyətli bu yolun yenidən qurulmasına 
başlanылmışdı. Uzunluğu 53 kilometr olan yol 21 min əhalinin 
yaşadığı 43 yaşayış məntəqəsini, o cümlədən Ermənistan ilə 
sərhəddə yerləşən 19 dağ kəndini rayon mərkəzi ilə birləşdirir. 

Prezident İlham Əliyev Tovuz–Böyük Qışlaq–Qaralar av-
tomobil yolunun yenidən qurulması işlərini və hazırkı vəziy-
yətini əks etdirən fotostendə baxdı. 

Tovuz–Böyük Qışlaq–Qaralar avtomobil yolunun yenidən 
qurulması Gədəbəy rayonunun 25 yaşayış məntəqəsinin 12 min 
sakininin də ilin bütün fəsillərində nəqliyyat vasitələrindən 
istifadəsini asanlaşdırmış, onlara yetişdirdikləri kənd təsərrü-
fatı məhsullarını vaxtında bazarlara çatdırmağa imkan yarat-
mışdır. Yeni yolun turizmin və bütövlükdə rayonun iqtisadiy-
yatının inkişafı baxımından müstəsna əhəmiyyəti vardır.  

Yolun yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində yolboyu 
yaşayış məntəqələrinin girişində və daxili yollarında da xeyli 
işlər görülmüşdür. Bundan başqa, sərhədboyu ərazidə hərb-
çilərin gediş-gəlişini asanlaşdırmaq üçün 26 kilometr uzun-
luğunda yeni avtomobil yolu çəkilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı yolun açılışını bildirən lenti kəsdi. 
Prezident İlham Əliyev yeni yolda avtomobili idarə etdi, 

görülən  işləri yüksək qiymətləndirdi. 
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TOVUZ RAYON ИCTИMAИYYƏTИNИN 
NÜMAYƏNDƏLƏRИ ИLƏ GÖRÜŞ 
 

9 fevral 2011-ъи ил 
 

Fevralın 9-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Tovuz 
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

И l h a m   Ə l i y e v: Mən sizi ürəkdən salamlayıram. 
Bu gün Tovuzda çox yaxşı açılış tədbirlərində iştirak et-
mişəm. Olimpiya İdman Kompleksinin istifadəyə verilməsini 
qeyd etdik, Сüd емалы zavodu açıldı, böyük istirahət par-
kının açılışı çox xoş təəssürat doğurdu. İndi isə Tovuz ra-
yonu üçün çox vacib infrastruktur layihəsi olan бу yolun 
açılışında bərabər iştirak edirik. 

Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu yolun çox böyük mənası, əhə-
miyyəti var. Bu yol 40-dan çox kəndi birləşdirir, bu kəndlərdə 
20 mindən artıq vətəndaş yaşayır. İndi kəndlərarası əlaqələr 
yaranıb, ən ucqar kəndlərlə rayon mərkəzi arasındakı məsafə 
azalıbdır. Yol rahatlıq deməkdir, inkişaf deməkdir. Bu yol həm 
insanlara rahatlıq verəcək, həm o bölgələrin inkişafı üçün şərait 
yaradacaq və həm də yəqin ki, gələcəkdə turizmin inkişafı üçün 
əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Hər halda, yol olan yerdə inkişaf 
da olur. Azərbaycanda yolların tikintisi sürətlə gedir. Bakı–
Gürcüstan sərhədi yolu, demək olar ki, hazırdır. Onun cüzi bir 
hissəsi qalıbdır, bu ilin yayına qədər o da istifadəyə verilə-
cəkdir. Beləliklə, 500 kilometrlik yol tam hazır vəziyyətdə 
olacaqdır. 

Bütün başqa istiqamətlərə gedən yollar da abadlaşır, 
şimal–cənub istiqamətlərinə gedən magistral yollar, şəhər-
lərarası yollar tikilir. Növbəti illərdə kənd yollarının tikintisi 
bizim üçün prioritet məsələ olacaqdır, çünki bu sahəyə 
böyük investisiyalar qoyulmalıdır. Hazırda bütün bölgələrdə 
kənd yolları tikilir. Qərb zonasında, cənubda, şimalda, mər-
kəzi rayonlarda – harada buna ehtiyac varsa, biz bunu edə-
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cəyik. İnvestisiya proqramına da bu məsələlər salınıb və 
əminəm ki, yaxın bir neçə il ərzində biz əsas kənd yollarını 
yaxşı vəziyyətə gətirib çatdıracağıq. 

Bu yolu mən indi özüm yoxlayacağam. Mənə verilən mə-
lumata görə, yol keyfiyyətlidir. Buna şübhə etmirəm, amma 
hər halda, özüm də gərək yoxlayım. 

Bütövlükdə Tovuz rayonunda gedən işlər məni çox sevin-
dirir. Mən dəfələrlə Tovuz rayonunda olmuşam, müxtəlif 
tədbirlərdə iştirak etmişəm. Məsələn, Olimpiya Идман Мər-
kəzinin təməlini biz 3 il bundan əvvəl qoyduq, indi gözəl bir 
Mərkəz yaranıbdır. Tovuzda sənaye müəssisələrinin yara-
dılması, kənd təsərrüfatının inkişafı, infrastruktur layihələrinin 
icrası, abadlıq-quruculuq işləri – siz tovuzlular bunları yaxşı 
bilirsiniz. Son illər ərzində burada görülən işlər Azərbaycanda 
gedən işlərin bir hissəsidir. Ölkəmizdə hər bir bölgədə, hər bir 
rayonda böyük quruculuq işləri aparılır və belə də olmalıdır. 
Biz 2004-cü ildə regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Пroqramını qəbul edəndə məqsədimiz məhz bundan ibarət idi 
ki, ilk növbədə ölkəmizin rayonları, ölkəmizin kəndləri inkişaf 
etsin. O vaxt mən bildirmişdim, bu gün bir də demək istəyirəm, 
əgər hər bir kəndin problemi həll olunarsa, ölkədə bütün 
problemlər həll ediləcəkdir. Bunu etmək üçün bizdə həm siyasi 
iradə var, həm maliyyə imkanlarımız, həm də düşünülmüş 
strategiyamız və planlarımız vardır. Biz öz işimizi planlar 
əsasında qururuq, hər bir rayonun inkişafı üçün xüsusi 
proqram tərtib, təsdiq olunubdur. Ancaq müəyyən mərhə-
lələrdə bu proqramlara əlavələr də edilir, çünki həyat yerində 
durmur, ortaya yeni məsələlər çıxır və biz bu məsələlərə 
operativ şəkildə münasibətimizi bildirməliyik. 

Tovuz rayonunda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün çox 
böyük imkanlar vardır. Mən hesab edirəm ki, görülən işlər 
təqdirəlayiqdir, amma gələcəkdə daha da böyük işlər görül-
məlidir. Maldarlıq, üzümçülük, taxılçılıq sahələrində böyük 
işlər görülə bilər. Beləliklə, Azərbaycan tam şəkildə öz ərzaq 
təhlükəsizliyini təmin edəcəkdir. Bu istiqamətdə biz böyük 
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addımlar atmışıq. İndi əsas ərzaq məhsulları ilə özümüzü 
təmin edirik və ixrac da edirik. Amma gələcəkdə başqa 
ölkələrin bazarlarına hazır, keyfiyyətli məhsullarla çıxmalı-
yıq. Bu gün hələlik biz qeyri-neft məhsullarımızı qonşu ölkələrə 
ixrac edirik, yəni bizim üçün əsas bazarlar qonşu ölkələrdir. 
Amma gələcəkdə Avropa bazarlarına daha da geniş şəkildə 
çıxmalıyıq. Bunu etmək üçün bizdə istehsal edilən məhsullar 
Avropa İttifaqının standartlarına uyğun olmalıdır. Bunu da biz 
artıq görürük, bizdə yaradılan müəssisələrin bir çoxu o stan-
dartlara cavab verir. Beləliklə, Azərbaycanın ixrac potensialı 
çoxşaxəli, daha da geniş olacaq, daha çox gəlir gətirəcək və 
insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşacaqdır. Bizim əsas məq-
sədimiz bundan ibarətdir – insanlar yaxşı yaşasınlar, ölkə 
iqtisadiyyatı inkişaf etsin. Bu iki istiqamətdə görülən işlər, bax, 
bugünkü reallıqları mümkün edibdir. 

Azərbaycan bütün sınaqlardan şərəflə çıxa bilmişdir, dün-
yada hökm sürən böhrandan şərəflə çıxa bilmişdir. İqtisadi 
sahədə irəliləyiş var, sosial məsələlərin həllində irəliləyiş var, 
maaşlar, pensiyalar artırılır, sosial ödəmələr artırılır, ma-
natın məzənnəsi sabitdir, iş yerləri açılır. Bunlar hər bir 
ölkəni fərqləndirən əlamətlərdir. Mən çox şadam ki, ölkə-
mizin iqtisadiyyatı artıq dayanıqlı iqtisadiyyatdır. 

Bununla bərabər, mövcud olan problemləri də operativ 
qaydada həll etməliyik. Həm iqtisadi sahədə, həm də sosial 
sahədə, ictimai sahədə bütün problemlər tezliklə öz həllini 
tapmalıdır. Azərbaycanda görülən işlər dünyanın ən inkişaf 
etmiş ölkələri səviyyəsində olmalıdır. Nöqsanlarla çox ciddi 
mübarizə aparılmalıdır və aparılır. Bu sahədəki fəaliyyəti-
mizi daha da gücləndirməliyik. Bu ilin əvvəlində mən bu 
məsələlərlə bağlı müvafiq göstərişlər vermişəm: Azərbaycan-
da rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı daha da ciddi müba-
rizə aparılmalıdır. Bu barədə kifayət qədər qanunvericilik 
bazası mövcuddur, göstərişlər verilmişdir, sərəncamlar imza-
lanmışdır. Elə etməliyik ki, Azərbaycanda bu xoşagəlməz 
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halları aradan götürək. Bunu etmək üçün isə  biz hamımız – 
həm iqtidar, həm vətəndaşlar bir hədəfə vurmalıyıq. 

Mən istəyirəm ki, Azərbaycan, sözün əsl mənasında, 
müasir, inkişaf etmiş dövlətə çevrilsin, Azərbaycanda bütün 
meyarlar yüksək səviyyədə olsun. Bunu etmək üçün bizdə 
imkanlar var. Bir daha demək istəyirəm ki, siyasi iradə var, 
iqtisadi müstəqillik var, siyasi müstəqillik var və gözəl, iste-
dadlı xalqımız var. Şübhə etmirəm ki, bütün bu amillərin sa-
yəsində biz yaxın zamanlarda daha da böyük uğurlara nail 
olacağıq. 

Biz bu il müstəqilliyimizin 20 illik yubileyini qeyd edə-
cəyik. Bu, böyük tarixdir və böyük mərhələnin başa çatması 
deməkdir. Mən çox şadam ki, bu 20 il ərzində Azərbaycan 
nəinki öz müstəqilliyini qoruya bilmişdir, həm də bu yolda 
çox böyük uğurlara nail olmuşdur. Müstəqilliyimiz, dövlət-
çiliyimiz möhkəmlənir. Bizim siyasi addımlarımız, həm ölkə 
daxilindəki, həm beynəlxalq müstəvidəki addımlarımız Azər-
baycan xalqının maraqlarına xidmət edir. Biz öz sözümüzü 
müxtəlif tribunalardan deyirik, öz mövqeyimizi bildiririk. 
Hər bir məsələ ilə bağlı, hər bir beynəlxalq hadisə ilə bağlı 
bizim öz müstəqil mövqeyimiz var və bu mövqeнi müdafiə 
edirik. Azərbaycanın dövlətçiliyini, ictimai-siyasi qurulu-
şunu müdafiə edirik və müdafiə edəcəyik. Bu bizim yolu-
muzdur. Bu yolu Azərbaycan xalqı seçibdir. Biz bu yolla 
gedəcəyik və heç bir qüvvə bizi bu yoldan döndərə bilməz. 
Bu, inkişaf yoludur, müasirlik yoludur. Eyni zamanda, 
bizim bütün işlərimiz milli dəyərlər, milli ənənələr üzərində 
qurulubdur. Bu bizim gücümüzün əsas mənbəyidir. Ancaq 
biz gələcəyə baxmalıyıq. Müasir ölkə qurmaq üçün dünyada 
bizim milli mentalitetimizə uyğun olan ən qabaqcıl təcrübəni 
ölkəmizdə tətbiq etməliyik. 

2011-ci il yaxşı tədbirlərlə başlayır. Mən 2011-ci ildə sizə – 
bütün tovuzlulara yeni uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, 
bizim görüşlərimiz hələ габагдадыр, çünki Tovuzda açılışlar 
hələ çox olacaqdır. 
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GƏNCƏ ŞƏHƏRИNƏ VƏ SAMUX RAYONUNA 
SƏFƏR  
 

Эянъя 
 

9 fevral 2011-ъи ил 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da res-
publikamızın qərb bölgəsinə səfəri çərçivəsində Gəncə şəhərinə 
gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısı şəhərin Heydər Əliyev meydanında ulu 
öndərin abidəsini ziyarət edərək,  юнцня gül dəstəsi qoydu. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, meydanda geniş 
abadlıq işləri aparılmış, fəvvarə quraşdırılmış, sakinlərin 
istirahəti üçün maksimum lazımi şərait yaradılmışdır. Burada 
Heydər Əliyev Мuzeyi də fəaliyyət göstərir. 

 
   «Xan bağı» mədəniyyət və istirahət parkı ilə  

tanışlıq 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Gən-

cədə əsaslı yenidənqurma işləri aparılmış «Xan bağı» mədə-
niyyət və istirahət parkı ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən ayrılmış vəsait 
hesabına görülmüş yenidənqurma işlərindən sonra parkın 
siması tamamilə dəyişmişdir. Qafqazın ən qədim parklarından 
biri, yaşı 200-dən çox olan «Xan bağı»nda belə genişmiqyaslı 
işlər ilk dəfə məhz prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə həyata 
keçirilmişdir. 

Dövlətimizin başçısı «Xan bağı»nda yüksək səviyyədə apa-
rılmış əsaslı yenidənqurma işlərindən razılığını bildirdi. 

Parkla tanışlıqdan sonra prezident İlham Əliyev şəhər 
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. 
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GƏNCƏ ŞƏHƏR ИCTИMAИYYƏTИNИN 
NÜMAYƏNDƏLƏRИ ИLƏ GÖRÜŞ 
 
9 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Gən-

cədə əsaslı yenidənqurma işləri aparılmış «Xan bağı» mə-
dəniyyət və istirahət parkı ilə tanışlıqdan sonra şəhər icti-
maiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

İ l h a m   Ə l i y e v: Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Ye-
nidən görüşürük, bu görüşümüzün də çox gözəl səbəbi var. 
Gəncənin tarixi yeri olan «Xan bağı»nın yenidən qurulma-
sını bir yerdə qeyd edirik. Burada yaradılan gözəllik, abadlıq 
məni və əminəm ki, bütün gəncəliləri ürəkdən sevindirir. 
«Xan bağı» nəinki Gəncə üçün, bütün Azərbaycan üçün çox 
əziz və doğma bir yerdir. Sadəcə olaraq, gəzinti üçün, isti-
rahət üçün bağ deyil, bizim milli tarixi sərvətimizdir. Yüz-
illiklər, onilliklər ərzində bizim əcdadlarımız bu gözəlliyi 
yaratmış və qorumuşlar. Bizim də borcumuz ondan iba-
rətdir ki, bütün tarixi sərvətlərimizi qoruyaq və bərpa edək. 
Burada abadlıq-quruculuq işləri ən yüksək səviyyədə 
görülübdür. Dünyanın ən yüksək səviyyəsi, bax, burada da 
özünü göstərir. 

Bilirsiniz ki, son illər Bakıda parklar abadlaşır, gözəlləşir, 
yeni parklar salınır. Digər bölgələrdə də. Bu gün Tovuz 
rayonunda olarkən orada yeni salınmış parkda oldum, o da 
çox gözəldir. «Xan bağı»nın isə öz xüsusiyyəti var, öz tarixi, 
gözəlliyi var. Mən çox şadam ki, qısa müddət ərzində burada 
yenidənqurma, abadlıq işləri aparılmışdır və elə bil ki, park 
yenidən canlanmışdır. Bu çox əlamətdar hadisədir və onu 
göstərir ki, ölkəmizdə bütün işlər lazımi səviyyədə aparılır. 
Həm sənaye müəssisələri yaradılır, həm sosial obyektlər 
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tikilir, həm də parklar salınır, abadlıq işləri aparılır. Belə də 
olmalıdır, çünki ölkəmiz inkişaf edir, müasirləşir, gözəlləşir. 
Belə olan halda ictimai yerlər, parklar, xiyabanlar ən yüksək 
səviyyədə olmalıdır. 

Gəncənin tarixi çox qədim və zəngindir. Bu qədim və zəngin 
şəhərin inkişafı üçün böyük işlər görülmüşdür. Burada həm 
sənaye müəssisələrinin yaradılması, həm də sosial infrastruk-
turun yeniləşməsi məsələləri öz həllini tapmaqdadır. Gəncədə 
böyük sənaye müəssisələrinin yaradılması prosesi davam edir. 
Yaxın vaxtlarda böyük metallurgiya kompleksi istismara 
veriləcəkdir. Alüminium zavodu, Пoladəritmə zavodu tikilir. 
Bu zavodlar üçün nəzərdə tutulmuş böyük yardımçı stansiya da 
tikilmişdir, bu gün mən onun açılışını da edəcəyəm. 

Gəncənin inkişafı üçün bundan sonra da bütün lazımi təd-
birlər görüləcəkdir. Prezident kimi, mən də çalışıram ki, Gən-
cənin inkişafı üçün bütün lazımi tədbirlər görülsün.  Region-
larda sosial infrastruktur yaradılır, müəssisələr, iş yerləri açılır, 
yollar çəkilir. Artıq Bakı–Gəncə–Gürcüstan sərhədi magistral 
avtomobil yolu, demək olar, tam hazırdır. Onun qısa bir hissəsi 
artıq tikilməkdədir, o da yəqin ki, bir neçə aydan sonra 
istifadəyə veriləcəkdir. Biz Bakıdan sərhədə qədər rahat yoldan 
istifadə edəcəyik. Keçən illərdə Gəncə aeroportu yenidən qu-
ruldu, xəstəxana tikildi, idman kompleksi, mehmanxanalar, 
yaşayış binaları – yəni müasir şəhərə xas olan bütün elementlər 
burada var. Bunu etmək üçün bütün imkanlarımız, iqtisadi 
resurslarımız və düşünülmüş siyasətimiz вар. Çünki bunlar 
quruculuq işləridir, bu işlər ölkəmizin uzunmüddətli inkişafı 
üçün bu gün zəmin yaradır. Bu gün yaradılan müəssisələr 
gələcəkdə Azərbaycanın inkişaf etdirilməsində öz rolunu 
oynayacaqdır. Hazırda daha çox qeyri-neft sektoruna, sənaye 
müəssisələrinin yaradılmasına diqqət göstərilir. Burada özəl 
sektorun çox böyük rolu var. Özəl sahibkarlığın inkişafı üçün 
lazımi tədbirlər görülür. Dövlət xətti ilə həyata keçirilən 
infrastruktur layihələri bu imkanları yaradır: elektrik enerjisi, 
qaz təchizatı, su xətlərinin çəkilməsi – bütün bu işlər ölkənin 
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hər yerində görülür. Bu elə bir vəziyyət yaradır ki, investi-
siyaların cəlb olunması üçün Azərbaycan öz cazibədarlığını 
saxlayır.  

Son illərdə qəbul edilmiş bütün proqramlar icra olundu, 
işsizliyin aradan qaldırılması üçün böyük və təsirli addımlar 
atıldı, yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı salınması üçün çox 
ciddi işlər görüldü və təbii ki, insanların maddi rifahı 
yüksəldi. Ancaq biz elə etməliyik ki, Azərbaycanda yoxsul-
luq kimi sosial bəla, işsizlik tamamilə aradan qaldırılsın. 
Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar xarici bazarlara 
ixrac edilsin, biz artıq buna başlamışıq və daha da böyük 
həcmdə etməliyik. Daxili tələbatımızı özümüz təmin etmə-
liyik və elə güclü sənaye potensialı yaratmalıyıq ki, Azər-
baycan neft amilindən asılı olmasın.  

İqtisadi inkişafla bərabər – nəzərə alaq ki, bunsuz bütün 
bu işləri görmək mümkün olmayacaq – əlbəttə ki, sosial 
məsələlərin həllinə həmişə çox böyük diqqət göstərməliyik. 
Gəncənin timsalında biz bunu görürük, burada bu məsələlər 
uğurla öz həllini tapır. Mən hər dəfə Gəncədə yenilikləri 
görərkən sevinirəm, əminəm ki, siz də sevinirsiniz. Gəncənin 
tarixi abidəsi olan «Xan bağı»nın yenidən qurulması və belə 
gözəl səviyyəyə çatdırılması, əlbəttə ki, məni çox sevindirir. 

Bu gün mən Gəncədə «İmamzadə» tarixi-memarlıq kom-
pleksində bərpa işləri ilə də tanış olacağam. Bilirsiniz ki, 
«İmamzadə» kompleksinin yenidən qurulması, bərpası üçün 
mənim tərəfimdən xüsusi tapşırıqlar verilmiş, vəsait ayrıl-
mışdı. İndi orada işlər gedir. Biz milli dəyərlərimizə, dini, 
milli ənənələrimizə sadiqik. Bu, Azərbaycan xalqının bir 
xalq kimi qorunmasına imkan verdi. Baxmayaraq ki, biz 
müxtəlif dövrlərdə başqa ölkələrin, başqa imperiyaların tər-
kibində yaşamışıq, ancaq öz milli ənənələrimizi, dini ənənə-
lərimizi qorumuşuq və bu gün də qoruyuruq. Azərbaycanda 
bütün tarixi, dini abidələr bərpa olunur, yenidən qurulur, 
tikilir və onların içində «İmamzadə» dini kompleksinin 
xüsusi yeri vardır. 
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Bir sözlə, bizim işlərimiz bütün sahələri əhatə edir və elə 
etməliyik ki, hər bir sahədə davamlı inkişaf olsun. Sizi isə 
mən bir daha ürəkdən salamlayıram. «Xan bağı»nın yenidən 
qurulması münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. 

E l m a n   M ə m m ə d o v (Gəncə sakini):  Möhtərəm 
cənab Prezident, Sizi Nizami yurdunda böyük ehtiramla 
salamlayırıq, qədim Gəncəyə xoş gəlmisiniz! Qürur duyuruq 
ki, bu, son illərdə Gəncəyə 11-ci səfərinizdir. Sizin hər 
gəlişiniz Gəncəyə, şəhərimizə böyük yeniliklər gətirir, tarixi 
hadisəyə çevrilir. 

Möhtərəm cənab Prezident, Sizin diqqətiniz və qayğınız 
sayəsində Gəncə sürətlə inkişaf edir, tarixini qorumaqla yanaşı, 
müasirləşir, əhalisi gündən–günə artır, iqtisadiyyatı güclənir.  
Müasir hava limanı, diaqnostika mərkəzi, beşulduzlu meh-
manxana, gözəl yollar, meydanlar, parklar, bağlar – bütün 
bunlara görə Sizə minnətdarıq. Gəncəlilərin ən gözəl, ən sevdiyi 
istirahət yerlərindən biri olan bu gözəl «Xan bağı» Sizin 
göstərişinizlə 200 il ərzində ilk dəfə olaraq yenidən qurulubdur. 
Əsrlərin yadigarı olan «İmamzadə» kompleksi ilk dəfədir əsaslı 
təmir olunur, əslində, cənab Prezident, yenidən tikilir. 

И l h a m   Ə l i y e v: Bizim «Xan bağı» kimi böyük sərvə-
timiz var. Bu doğrudan da çox nadir və tarixi bir yerdir. Tarix 
və gözəllik burada cəmləşir. Azərbaycan xalqının istedadı bu-
rada özünü göstərir. Çox əhəmiyyətlidir ki, 200 il bundan əvvəl 
belə bir park salınıb, ağaclar əkilib, qorunub, onlara qulluq 
ediblər. Çətin dövrlər də, yaxşı dövrlər də olmuşdur. Amma 
«Xan bağı» həm öz adını, həm də gözəlliyini saxladı. Bizim də 
borcumuz idi ki, indiki bu işləri görək. Mən Eldar Əzizova 
deyirəm ki, yəqin bundan sonra ən azı 50 il burada təmir 
işlərinə ehtiyac olmayacaqdır. Ondan sonra yəqin ki, edəcəklər. 

Yeni parklar da salınmalı, yeni istirahət yerləri də ya-
radılmalıdır. Yenə deyirəm, burada təkcə gəzinti üçün şərait 
yaradılmayıb, gözəl yay teatrı da bərpa olunub, müxtəlif 
tədbirlər keçiriləcək, yəni «Xan bağı» yaşayacaqdır. Əminəm 
ki, gəncəlilərin ürəyincə olacaqdır. 
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Fiziki qüsurlu insanlar üçün Regional İnformasiya 
Mərkəzinin açılışı  мярасими 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Gəncə-

də fiziki qüsurlu insanlar üçün Regional İnformasiya Mərkə-
zinin açılışında iştirak etmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun fiziki cəhətdən qüsurlu insanların 
cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində həyata keçirdiyi layihə-
lərindən olan Gəncə Regional İnformasiya Mərkəzinin yara-
dılmasında əsas məqsəd məhdud fiziki imkanlı insanlar üçün 
informasiya texnologiyalarının tədrisidir. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və Мərkəzlə 
tanış oldu. 

Mərkəzin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin, 
prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevanın uşaqlara, gənclərə, fiziki imkanları məh-
dud olan insanlara diqqət və qayğısını əks etdirən fotoguşə 
yaradılmışdır. 

Heydər Əliyev Fondunun Rabitə və İnformasiya Texno-
logiyaları Nazirliyi ilə birgə yaratdıqları Мərkəzdə oxu zalı, 
təlim-tədris mərkəzi, audiokitabxana, kitabxana fondunun 
audioformata çevrilməsi üçün səsyazma studiyası, kompyuter 
mərkəzi vardır.  

Mərkəzin imkanlarından Ağstafa, Daşkəsən, Qazax, Gədə-
bəy, Goranboy, Samux, Tovuz, Göygöl, Şəmkir rayonlarından 
və Naftalan şəhərindən ümumilikdə 60 mindən çox fiziki 
qüsurlu insan istifadə edə biləcəkdir. 

Regional Иnformasiya Мərkəzinin internet saytı yaradıl-
mışdır. Burada məhdud fiziki imkanlı insanlar özlərinə lazım 
olan informasiyanı əldə edə, habelə saytdakı «Tanışlıq» böl-
məsində bir-biriləri ilə ünsiyyət qura bilərlər. 
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Yevlax–Gəncə avtomobil yolunda tikinti işlərinin  
gedişi ilə tanışlıq 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Gəncəyə səfəri 

çərçivəsində fevralın 9-da Bakı–Gürcüstan sərhədi avto-
magistralının bir hissəsi olan Yevlax–Gəncə yolunda tikinti 
işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov dövlətimizin başçısına 
Yevlax–Gəncə və Gəncə dairəvi avtomobil yolu layihələri 
barədə məlumat verdi. «Yevlax–Gəncə avtomobil yolunun 
yenidən qurulması layihəsi» mövcud ikinci dərəcəli avtomobil 
yolunun və körpülərin yenidən qurulmasını və bərpasını, 
habelə podrat müqaviləsi çərçivəsində əldə olunmuş qənaətlər 
hesabına Gəncə şəhərinə şərq tərəfdən 7,2 kilometr uzunluqda 
birinci dərəcəli giriş yolunun yenidən qurulmasını nəzərdə 
tutur. Yolda 4 körpü, çoxsaylı keçidlər və dayanacaqlar 
tikilmiş, Kür çayı üzərindəki körpü bərpa edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev dahi Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin məqbərəsi istiqamətindəki körpüdə gedən yeni-
dənqurma işləri ilə də tanış oldu, strateji əhəmiyyətli yolda 
işlərin vaxtında və keyfiyyətlə başa çatdırılması ilə bağlı 
tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

 
«İmamzadə» dini kompleksində tikinti-bərpa  

işlərinin gedişi ilə tanışlıq 
 
 Prezident İlham Əliyev fevralın 9-da Gəncə Dövlət Tarix-

Mədəniyyət Qoruğu ərazisində yerləşən «İmamzadə» dini 
kompleksində tikinti-bərpa işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

T a h i r  A b b a s o v (Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədri-
nin Qərb bölgəsi üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi):Cənab Prezi-
dent, dinimizə göstərdiyiniz qayğıya, respublikamızın vətən-
daşlarına, dövlətimizə, xalqımıza göstərdiyiniz xidmətlərə 
görə şəhər camaatının, dindarlarının Sizə olan məhəbbətinin 
ifadəsi olaraq, Sizə Quran hədiyyə edirik. Allah Sizi qorusun! 
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Hacı Tahir Abbasov dövlətimizin başçısına müqəddəs «Qu-
rani-Kərim»и təqdim etdi. 

İ l h a m  Ə l i y e v:  «İmamzadə» tarixi - memarlıq kom-
pleksinin yenidən qurulmasına başlanылmışdır. Mən burada 
dəfələrlə olmuşam, sizinlə də burada dəfələrlə görüşmüşük. 
Son müddət ərzində türbədə müəyyən çatlar əmələ gəlmişdi, 
müəyyən texniki problemlər ortaya çıxmışdı. Ona görə də mənə 
məruzə olunan kimi, dərhal göstəriş verdim ki, vəsait ayrılsın 
və hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs olan «İmamzadə» 
tarixi-dini memarlıq kompleksini biz yenidən quraq, təmir, 
bərpa edək. Bu kompleks ən yüksək səviyyədə yenidən qurul-
malıdır. Bu məqsədlər üçün vəsait də ayrıldı, indi işlər gedir.  

Bu, dövlət – din münasibətlərinin ən bariz təcəssümüdür. 
Azərbaycanda dövlət – din münasibətləri çox müsbət istiqa-
mətdə inkişaf edir, ən yüksək, deyə bilərəm ki, indi nü-
munəvi səviyyədədir. Bu münasibətlər ölkəmizin inkişafı 
üçün də çox böyük məna daşıyır. 

Azərbaycanda dini abidələr dövlət tərəfindən qorunur, döv-
lət tərəfindən təmir edilir, bəzi hallarda dövlət tərəfindən tikilir. 
Bilirsiniz ki, son illərdə Təzəpir məscidi, Əjdərbəy məscidi 
dövlət vəsaiti hesabına əsaslı təmir olunub, Bibiheybət məscidi 
yenidən tikilibdir. İndi «İmamzadə» dini-tarixi abidəmiz təmir 
olunur. Azərbaycanın ən qədim məscidi olan, 1000 ildən yuxarı 
tarixi olan Şamaxı məscidində yenidənqurma, bərpa işləri 
aparılır. Bütün bu işlər dövlət tərəfindən, dövlət vəsaiti hesabı-
na görülür. Bu bizim mənəvi borcumuzdur, biz bunu edirik. 
Azərbaycanın tarixi, dini ənənələrini qorumalıyıq, saxlama-
lıyıq və bundan sonra da bu siyasətimizdən dönməyəcəyik. 

Son 7 ildə Azərbaycanda yüzdən artıq məscid tikilmişdir. 
Bu bizim dinimizə olan münasibətimizin bariz nəticəsi, təza-
hürüdür. Bu, ölkəmizin inkişafı üçün, milli-mənəvi dəyərlərin 
qorunması üçün çox vacibdir. Bir daha demək istəyirəm, 
mən çox şadam ki, dövlət – din münasibətləri yüksək səviy-
yədə qurulur, bu münasibətlərin Azərbaycanın inkişafı üçün 
çox böyük əhəmiyyəti var. 



 183

* * * 
 
Prezidentin orta əsr Azərbaycan memarlığının qiymətli 

nümunələrindən olan «İmamzadə» dini kompleksinin təmiri, 
bərpası və ətrafında abadlaşdırma işlərinin aparılması ilə bağlı 
sərəncam imzalaması və пrezidentin еhtiyat фondundan 3 mil-
yon manat vəsait ayырması dövlətin bu işlərə qayğısını bir daha 
təsdiq edir. 

«İmamzadə», yaxud «Göy imam» türbəsi бешинъи imam 
Məhəmməd Bağırın oğlu İbrahimin qəbri üstündə tikilmişdir. 
Bu faktı məqbərənin günbəzinin daxilindəki yazılar da 
təsdiqləyir. 

«İmamzadə» türbəsinin XIV əsrin sonu – XV əsrin əvvəl-
lərində, ətrafındakı məscid, sərdaba və digər türbələrin isə 
XVII əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. Bütün bu tikililər əzəmətli 
dini-tarixi kompleks kimi indiyədək qorunub saxlanmışdır. 
Sonuncu dəfə 1878–79-cu illərdə general-mayor İsrafil bəy 
Yadigarzadənin təşəbbüsü ilə bərpa edilmiş «İmamzadə» 
türbəsi sovet hakimiyyəti illərində baxımsızlıqdan dağılmışdı. 

«İmamzadə» əsrlərdən bəri Azərbaycandan, eləcə də başqa 
ölkələrdən gələn dindarların ziyarətgahına çevrilmişdir. Bu 
dini kompleks Gəncənin qədimliyini sübut etməklə yanaşı, 
onun иslam aləmindəki yerini və nüfuzunu da göstərir. 

Prezident İlham Əliyev türbədə İbrahimin məzarını ziyarət 
etdi, tikinti işləri ilə bağlı müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini 
verdi. 
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SAMUX RAYONUNDA ULU ÖNDƏR HEYDƏR 
ƏLИYEVИN ABИDƏSИNИ ZИYARƏT  
 
9  fevral 2011-ъи ил  
 
Azərbaycan пrezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da res-

publikamızın qərb bölgəsinə səfəri çərçivəsində Samux ra-
yonunda olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin 
abidəsini ziyarət edərək, önünə gül dəstəsi qoydu. 

 

Meyvə qurudulması və emalı müəssisəsinin 
açılışı мярасими 

 
Пrezident İlham  Əliyev  fevralın  9-da Samuxda 

«NAA Agrotara» MMC-nin meyvə qurudulması və emalı 
müəssisəsinin açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı MDB məkanında ilk dəfə Azərbay-
canda yaradılan müəssisəni işə saldı, istehsal prosesini izlədi. 

Müəssisədə ildə 1500 ton meyvə və tərəvəz, o cümlədən 
göyərti qurutmaq mümkündür. Burada 150 nəfər daimi, 60 
nəfər isə mövsümi işçi çalışacaqdır. Müəssisə yenicə fəaliyyətə 
başlamasına baxmayaraq, artıq Quba rayonundan 800 ton 
alma tədarük edilmişdir. Qurudulmuş məhsullar yüksək key-
fiyyəti, təbii olması ilə seçilir. Hələlik burada alma qurudulur 
və standartlara uyğun olaraq paketlərdə qablaşdırılır. Müəs-
sisədə sanitariya qaydaları da tam beynəlxalq standartlara 
uyğundur. 
İstehsal olunan məhsullar artıq ölkə mağazalarında 

MEYVİTA ticarət nişanı ilə satışa çıxarılmışdır. 
«NAA Agrotara» Azərbaycan bazarında meyvə, tərəvəz və 

digər məhsulların saxlanması üzrə aparıcı soyuducu-anbar bazası 
olaraq, fermerlərdən və ticarət şirkətlərindən 5 min tondan artıq 
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məhsul qəbul edərək, anbar xidmətləri göstərir. Adi soyuducu 
kameralarından başqa, anbar ərazisində alma, üzüm, xurma və 
narın saxlanması üçün xüsusi təchiz olunmuş kameralar da 
vardır. Bu kameralarda tətbiq olunan müasir texnologiyalar belə 
məhsulların 12 ayadək saxlanmasına imkan verir. 

Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti və Özəl Sektorun İnkişafı 
üzrə İslam Korporasiyası tərəfindən təsis edilmiş Xəzər 
Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti müəssisəyə 5,5 milyon manat 
investisiya qoyaraq, «NAA Agrotara» MMC-nin 36 faiz pay-
çısı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev yeni müəssisənin kollektivinə uğur-
lar arzuladı.  

 

Самух Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati 
binasının açılışı мярасими 

 
Prezident İlham Əliyev fevralın 9-da Samux Rayon İcra 

Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının açılışında iştirak et-
mişdir. 
İndiyədək Samux RİH 1937-ci ildə tikilmiş binada yer-

ləşirdi. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, 2009-cu 
ildə yeni inzibati binanın inşasına başlanылmış və tikinti 2010-cu 
ildə başa çatdırılmışdır. 
İkimərtəbəli binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin 

büstü qoyulmuş, ümummilli liderin və prezident İlham Əliyevin 
fəaliyyətini əks etdirən fotoguşə yaradılmışdır. 

Yeni bina ilə tanış olan dövlətimizin başçısı icra haki-
miyyətinin əməkdaşlarına uğurlar arzuladı. 

Prezident İlham Əliyevə yaxınlıqda yaradılmış Dövlət 
Бayrağı Мeydanı haqqında da məlumat verildi. Bildirildi ki, 
8,7 min kvadratmetr sahəsi olan meydanın mərkəzində ucal-
dılmış 36 metr hündürlüyündə metal dirəkdə Azərbaycanın 
Дövlət bayrağı dalğalanır. Meydanda müasir işıqlandırma sis-
temi quraşdırılmış, dekorativ ağaclar əkilmiş, yaşıllıq salın-
mışdır. 
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SAMUX RAYON ИCTИMAИYYƏTИNИN 
NÜMAYƏNDƏLƏRИ ИLƏ GÖRÜŞ 
 
9 fevral 2011-ъи ил 

 
Azərbaycan пrezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Sa-

mux Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının açılı-
şından sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş-
müşdür. 

И l h a m   Ə l i y e v: Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Sa-
mux rayonunda çox əlamətdar hadisədir – İcra hakimiy-
yətinin yeni inzibati binası istifadəyə verilibdir. Çox əlamət-
dar hadisədir. Бurada işləyənlər üçün yaxşı şərait yaradılıb. 
İcra hakimiyyətinin ətrafında binalar tikiləcək, yeni mərkəz 
yaradılacaq və Samux şəhəri inkişaf edəcəkdir. 

Samux rayonunda sənaye müəssisələri açılır. Bu gün mən 
meyvəqurutma müəssisəsinin açılışında iştirak etmişəm. Çox 
gözəl, keyfiyyətli məhsullar istehsal olunur. Mənə verilən 
məlumata görə, quşçuluq fabriki tikilibdir. Orada da həm iş 
yerləri açılır, həm də ki, yerli istehsal yaradılır. Elə etməliyik 
ki, özümüzü maksimum dərəcədə yerli məhsullarla təmin 
edək. Xüsusilə quşçuluq sahəsində, çünki biz bu sahədə 
özümüzü hələ 70–75 faiz səviyyəsində təmin edirik. Ona görə 
quşçuluğun inkişafı indi prioritet xarakter daşıyır.  

Samuxda qazlaşdırma işləri uğurla davam edir. Mənə 
verilən məlumata görə, əksər kəndlərdə qazlaşdırma başa 
çatıbdır. Elektrik enerjisi ilə təchizat yaxşı səviyyədədir. Bu 
gün mən yeni böyük yardımçı stansiyanın açılışında iştirak 
edəcəyəm. Həm bütün bölgəyə dayanıqlı elektrik enerjisinin 
verilməsi üçün bu stansiyanın böyük əhəmiyyəti var, həm də 
Gəncədə tikilməkdə olan böyük metallurgiya kompleksinin 
fəaliyyəti üçün mütləq belə bir güc yaradılmalı idi. 
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Bir sözlə, hər bir rayonda olduğu kimi, Samuxda da 
quruculuq, abadlıq işləri aparılır, yeni müəssisələr yaradılır, 
sosial məsələlər öz həllini tapır, rayon abadlaşır, gözəlləşir. 
Hesab edirəm ki, gələcək illərdə bu müsbət dinamika davam 
etdiriləcəkdir. Çünki bizim həyata keçirdiyimiz bütün layihə-
lər, bütün proqramlar gələcəyə yönəldilibdir. Həm bugünkü 
uğurlu dinamik inkişafımızı təmin edirik və ən əsası isə 
bütün bu işlər uzunmüddətli inkişaf strategiyamız çərçivə-
sində görülür. İqtisadi inkişaf, sosial məsələlərin həlli, 
infrastruktur layihələri, abadlıq-quruculuq işləri, yeni müəs-
sisələrin, iş yerlərinin yaradılması – bütün bunlar Azərbay-
canda kompleks şəkildə və uğurla icra edilir. 

Gələcək illərdə biz ölkəmiz üçün lazım olan bütün layi-
hələri icra edəcəyik. Bir müddət əvvəl Şəmkirçay su anba-
rının tikintisinə başlamışdıq. Onun istifadəyə verilməsi 
nəticəsində minlərlə hektar sahə suvarılacaqdır. Təkcə Sa-
mux rayonunda 20 min hektardan artıq torpaq istifadəyə 
veriləcəkdir. Qonşu rayonlarda – Şəmkirdə, digər rayonlar-
da da suvarılan torpaqların sahəsi artacaq, beləliklə, Azər-
baycanda kənd təsərrüfatı daha çox inkişaf edəcəkdir. 

Bu yaxınlarda verdiyim tapşırıqlar əsasında indi Azər-
baycanda taxılçılığın inkişafı üçün böyük fermer təsərrüfat-
larının yaradılmasından ötrü boş torpaq sahələri axtarılır. 
Yaxın vaxtlarda o torpaqlar müəyyən ediləcək və dövlət 
tərəfindən bütün infrastruktur təminatı – elektrik enerjisi, su 
təminatı təşkil ediləcək ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, 
xüsusilə taxılçılıq sahəsində daha da böyük uğurlara nail olaq. 
Biz elə etməliyik ki, əsas ərzaq məhsulları ilə özümüzü təmin 
edək. Artıq bu yolda çox böyük uğurlara nail olmuşuq. 
Hazırda bitkiçilikdə və quşçuluq sənayesində özümüzü təmin 
etmək imkanlarımız təxminən 70 faiz səviyyəsindədir. Ət, süd 
məhsulları, bitki yağları, şəkər və digər əsas ərzaq məhsulları 
ilə, demək olar ki, biz özümüzü 100 faiz, yaxud da 90–95 faiz 
təmin edirik. Bu bizə nə verəcək? İlk növbədə, yerli istehsalın 
inkişafı daha da sürətlə gedəcək, digər tərəfdən, ərzaq təhlü-



 188

kəsizliyimizi təmin edəcəyik. İndi dünyada ərzaq təhlükəsizliyi 
haqqında ciddi söhbətlər gedir, müzakirələr aparılır. Çox böyük 
narahatlıq var ki, ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri dünya miqya-
sında qabarıq şəkildə birinci plana çıxa bilər. Belə olan halda, 
əlbəttə ki, insanlar böyük çətinliklərlə üzləşə bilərlər. Biz elə 
etməliyik ki, Azərbaycanda istehlak olunan ərzaq məhsul-
larının 100 faizi ölkəmizdə istehsal olunsun. Bundan əlavə, biz 
öz məhsullarımızla xarici bazarlara da çıxmalıyıq. Bizim məh-
sullarımız həm təbiidir, həm keyfiyyətlidir, həm də hazırda yeni 
texnologiyalar əsasında tikilmiş zavodlar, fabriklər dünya 
səviyyəli məhsul istehsalına şərait yaradır. 

Azərbaycanın hər bir rayonu üzrə konkret proqram var, 
iş cədvəli var. Yerli icra orqanları bu işləri aparır və apar-
malıdırlar. Mərkəzi orqanlar tərəfindən görülən işlər, verilən 
tövsiyələr, ayrılan vəsait isə, əlbəttə ki, bu işlərin daha da 
səmərəli aparılmasına xidmət едир. 

Samux rayonuna mən birinci dəfə deyil ki, gəlирəm, 
əvvəllər də gəlmişяm. Hər dəfə gələndə sevinirəm ki, burada 
hansısa bir yeniliyi görürəm, inkişafı, abadlığı görürəm. Bu 
gün bu inzibati binanın açılışı, yenə də deyirəm, böyük məna 
daşıyır. Bu, sadəcə iş yeri deyil, Samux şəhərinin inkişafı 
üçün, inkişaf etmiş rayona çevrilməsi üçün atılmış vacib 
addımdır. Sizə yeni uğurlar, cansağlığı arzulayıram. Arzu 
edirəm ki, Samux rayonunda hər şey yaxşı olsun. 

 
500 kilovoltluq «Samux» yardımçı stansiyasının  

аçılışı мярасими 
 
Prezident İlham Əliyev fevralın 9-da Samux rayonunda 

500 kilovoltluq «Samux» yardımçı stansiyasının açılışında 
iştirak etmişdir. 

«Azərenerji» ASC-nin prezidenti Etibar Pirverdiyev döv-
lətimizin başçısına məlumat verərək bildirdi ki, rayonun Lək 
kəndi ərazisində ayrılmış 30 hektar sahədə 2008-ci ilin 
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iyulunda başlanылmış inşaat işləri 2010-cu ilin sonunda ye-
kunlaşdırılmışdır. 

Böyüklüyünə görə respublikamızda ikinci olan «Samux» 
yardımçı stansiyası Gəncə şəhərindəki poladəritmə və alümi-
nium zavodlarını elektrik enerjisi ilə təchiz edəcəkdir. Layihə 
çərçivəsində Gəncə Аlüminium zavodunda 330/110/10 kilo-
voltluq və 110/35 kilovoltluq yardımçı stansiyalar tikilmiş, 
enerjinin ötürülməsi üçün 26 kilometr uzunluğunda 500 kilo-
voltluq və 64 kilometr uzunluğunda 330 kilovoltluq elektrik 
xətləri çəkilmişdir. 

«Samux» yardımçı stansiyasında 100-dək yeni iş yerinin 
yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev yardımçı stansiyanın inzibati binası 
ilə tanış oldu. Burada yaradılmış fotoguşədə ulu öndər Heydər 
Əliyevin Azərbaycanın energetika sisteminin inkişafı sahəsin-
də gördüyü işləri əks etdirən şəkillər toplanmışdır. 

Dövlətimizin başçısı idarəetmə mərkəzində yardımçı stan-
siyanı işə saldı, inşaatçılara və energetiklərə uğurlar arzuladı. 
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GORANBOY RAYONUNA VƏ NAFTALAN 
ŞƏHƏRИNƏ SƏFƏR 
 
Эоранбой 
 
10 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev respublikamızın 

qərb bölgəsinə səfəri çərçivəsində fevralın 10-da Goranboy 
rayonunda olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyevin 
Goranboy şəhərinin mərkəzindəki Heydər parkında ucaldılmış 
abidəsini ziyarət edərək, önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə Goranboy rayonunda aparılan 
abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verildi. 

  
Məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni yaşayış  

məhəlləsinin istifadəyə verilməsi мярасими 
 
Prezident İlham Əliyev fevralın 10-da Goranboy rayonuna 

səfəri çərçivəsində 688 məcburi köçkün ailəsi üçün nəzərdə 
tutulan və birinci mərhələdə 165 ailənin məskunlaşacağı yeni 
yaşayış məhəlləsinin istifadəyə verilməsi münasibətilə keçirilən 
mərasimdə iştirak etmişdir. 

Prezident İlham Əliyev Xocalı rayonundan məcburi köçkün, 
şəhid ailəsi Sədaqət Ağayarovanın evində oldu. Mənzildə 
yaradılan şəraitlə yaxından tanış olan dövlətimizin başçısı çay 
süfrəsi arxasında ailənin üzvləri ilə söhbət etdi. 

İ l h a m   Ə l i y e v: Bu evə köçməyiniz münasibətilə сизи 
təbrik edirəm. Burada bütün şərait yaradılıb, hər şey var, bütün 
imkanlar var, gözəl binalardır. Burada rahat yaşamaq müm-
kündür. Siz buna layiqsiniz, uzun illərdir erməni təcavüzkar-
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larınын işğalçı siyasətindən əziyyət çəkмisiniz, uzun illər yarar-
sız binalarda yaşamısınız. İndi isə bizim soydaşlarımız bu gözəl 
binalarda, gözəl mənzillərdə yaşayacaqlar. 

Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti məcburi köçkünlərin yaşa-
yış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün böyük işlər görür. Hər il 
binalar, fərdi evlər tikilir. Bu siyasət davam etdiriləcəkdir. Elə 
etməliyik ki, hazırda hələ də çətin vəziyyətdə yaşayan soydaş-
larımız da yaxşı evlərə köçürülsünlər. Əlbəttə, bu, böyük vəsait, 
böyük peşəkarlıq tələb edir. Bilirsiniz ki, Дövlət Пroqramı icra 
olunur. Azərbaycan dövləti bundan sonra da əlindən gələni 
edəcək ki, sizin vəziyyətinizi yaxşılaşdırsın. Çünki bir daha 
demək istəyirəm ki, siz buna layiqsiniz, siz yaxınlarınızı itir-
misiniz. 

Xocalı soyqırımı XX əsrin ən böyük cinayətlərindən biridir. 
Əfsuslar olsun ki, bu cinayəti törədənlər hələ ki, ədalət qarşı-
sında cavab verməyiblər, amma o gün gələcəkdir. Əminəm ki, 
siz də Xocalıya qayıdacaqsınız. Bu, müvəqqəti məskunlaşma 
yeridir, amma buna baxmayaraq, biz istəyirik ki, müvəqqəti də 
olsa, şəraitи yaxşı olsun. 

S ə d a q ə t   A ğ a y a r o v a (Xocalıdan məcburi köçkün): 
Cənab Prezident, biz şəhid ailəsiyik – mən, üç övladım, bir də 
bacım, onun üç övladı. Biz beş gecə meşədə qarın içində 
qalmışıq, çox əziyyətlər çəkmişik. Bu gün biz qaçqın-köçkünlər 
Sizə arxalanırıq, güvənirik. Mehriban xanımla fəxr edirik. 
Çünki  Mehriban Əliyeva da, övladınız Лeyla xanım da Xocalı 
faciəsini dünyaya qəbul etdirmək üçün çox çalışırlar.  

İ l h a m   Ə l i y e v: Elə də olmalıdır, ermənilər xaricdəki 
imkanlarından istifadə edərək, dünya birliyinə Xocalı faciəsi 
haqqında təhrif edilmiş məlumatlar çatdırmağa cəhd etmiş-
lər. Əfsuslar olsun ki, uzun illər ərzində buna müvəffəq ol-
muşlar. Dünya birliyi Xocalı haqqında məlumatsız idi. Er-
mənilər Azərbaycandan olan bəzi adamların çox çirkin 
bəyanatlarından istifadə edib, Xocalı faciəsi haqqında müəy-
yən dərəcədə tam yalan təsəvvür yarada bilmişdilər. Ona 
görə bizim siyasətimiz, xüsusilə xaricdəki fəaliyyətimiz, Xo-
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calı haqqında həqiqətləri dünya birliyinə çatdırmağımız bu 
vəziyyəti, demək olar ki, tamamilə dəyişdirdi. İndi Xocalı 
haqqında dünyada bilirlər, Xocalı faciəsi haqqında kifayət 
qədər məlumatlar var. Biz bütün ölkələrdə kampaniyalar 
keçiririk, həm səfirliklər, həm də Heydər Əliyev Fondu 
vasitəsilə. Bildiyiniz kimi, фond bu məsələ ilə çox fəal məşğul 
olur. Bizim təşəbbüsümüzlə yaradılmış İslam Konfransı 
Təşkilatının Gənclər Forumu da bu məsələ ilə bağlı çox fəal 
işləyir. Bununla bağlı nəinki islam ölkələrində kitablar nəşr 
edir, müxtəlif tədbirlər keçirir, həm də Avropa ölkələrində, 
bütün qitələrdə başqa təşkilatlarla birlikdə Xocalı haqqında 
həqiqətləri dünya birliyinə çatdırır. Xocalı soyqırımı erməni-
lərin vəhşiliyini göstərmişdir. Amma yenə də deyirəm, hələ ki, 
dünyada ikili standartlar siyasəti mövcuddur, erməni lobbisi, 
dünya erməniliyi və onların havadarları çalışırlar ki, erməniləri 
bu vəziyyətdən çıxarsınlar. Biz isə bundan sonra da çalışacağıq 
ki, bütün dünya Xocalı haqqında bilsin. Bizim indi imkanla-
rımız da artır, o cümlədən təbliğat imkanlarımız genişlənir. Biz 
istənilən ölkədə diaspor təşkilatlarımızın xətti ilə, dövlət xətti ilə 
istənilən tədbiri, konfransı keçirə bilərik. Bunu edirik və bu 
həqiqətləri bütün dünyaya çatdırırıq. Mən əminəm ki, gün 
gələcək Xocalı faciəsini törədən, dinc əhalini məhv edən erməni 
cinayətkarları məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər.  

 
 

Хоъалы шящяр 1 сайлы орта мяктяби иля танышлыг 
 
Февралын 10-да Азярбайъан prezidentи İlham Əliyev Xocalı 

şəhər 1 saylı orta məktəbdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu. İki-
mərtəbəli məktəb binasının foyesində ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 2002-ci ilin sentyabr ayında Goranboyun Aşağı 
Ağcakənd qəsəbəsinin açılışında iştirakı ilə bağlı fotoguşə 
yaradılmışdır. Məktəbin sinif otaqlarından əlavə, informatika, 
fizika və riyaziyyat kabinetləri, kimya laboratoriyası, ki-
tabxana, emalatxana və yeməkxanası da var. İdman zalında 
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isə basketbol, güləş və voleybolla məşğul olmaq mümkündür. 
Dövlətimizin başçısı burada gənc idmançıların çıxışını izlədi. 

Məktəbin ikinci mərtəbəsində ulu öndər Heydər Əliyev və 
пrezident İlham Əliyevin, Heydər Əliyev Fondunun ölkəmizdə 
təhsilin inkişafına diqqət və qayğısını əks etdirən, habelə 
Xocalı faciəsinə dair fotoguşələr yaradılmışdır. 

Məktəb binasının qızdırılması üçün ayrıca qazanxana da 
inşa olunmuşdur. 

Sonra dövlətimizin başçısı yeni məhəllədə inşa olunmuş 
Xocalı şəhər 1 saylı orta məktəbin həyətində pəhləvan Məzahir 
Qəhrəmanovun nümunəvi çıxışına baxdı və aşıq musiqisini, gənc 
ifaçıları dinlədi.   
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ЭЮРАНБОЙ РАЙОН ИЪТИМАИЙЙЯТИНИН 
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
10 феврал 2011-ъи ил 
 
Февралын 10-да Азярбайъан Республикасынын Президенти 

Илщам Ялийев мяъбури кючкцнляр цчцн салынмыш йени йашайыш мя-
щяллясинин истифадяйя верилмяси мярасиминдян сонра гясябя 
сакинляри иля эюрцшмцшдцр. 

İ l h a m   Ə l i y e v: Əziz dostlar, əziz bacılar və qardaşlar. 
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu evlərin 
istifadəyə verilməsi münasibətilə sizi təbrik edirəm. Burada çox 
gözəl şərait yaradılıbdır. Beşmərtəbəli 3 bina tikilib, hələ 9 bina 
da tikiləcəkdir. Böyük bir qəsəbə salınacaq ki, bizim soydaşla-
rımız, işğaldan əziyyət çəkən, uzun illər yararsız binalarda 
məskunlaşan soydaşlarımız yaxşı şəraitdə yaşasınlar. Bilirsiniz 
ki, bu bizim siyasətimizdir və uzun illərdir aparılır. Bildiyiniz 
kimi, Dövlət Neft Fondundan ilk vəsaitlər ulu öndər Heydər 
Əliyevin tapşırığı ilə məhz məcburi köçkünlərin yaşayış 
səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir. O vaxtdan bu 
günə qədər on minlərlə soydaşımız yeni mənzillərə, fərdi evlərə 
köçürülmüşdür. Son 7 il ərzində qaçqınların və məcburi köç-
künlərin sosial məsələlərinin həlli üçün 1 milyard 800 milyon 
manat vəsait xərclənmişdir. 90 min nəfər yeni evlərə köçü-
rülmüşdür. Bütün çadır şəhərcikləri ləğv edilmişdir və yeni 
yaradılmış şərait, bax, bu səviyyədədir. Siz buna layiqsiniz və 
Azərbaycan dövləti bundan sonra da əlindən gələni edəcək ki, 
erməni işğalından əziyyət çəkən insanlara yaxşı şərait 
yaradılsın. Torpaqlarımız azad olunandan sonra biz həmin 
torpaqlarda bundan da gözəl binalar tikəcəyik. Bütün şəhərləri 
bərpa edəcəyik və öz vətəndaşlarımızı doğma torpaqlara qayta-
racağıq. O gün gələcək, mən buna inanıram, şübhə etmirəm. 
Əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. 
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Uzun illərdir ki, işğaldan əziyyət çəkirik. Erməni işğalçı 
qüvvələri torpaqlarımızı zəbt edib və bu işğala son qoymaq 
istəmirlər. Baxmayaraq ki, danışıqlar gedir, amma hələ ki, 
danışıqların nəticəsi yoxdur. Biz isə öz tərəfimizdən çalışırıq ki, 
məsələni sülh yolu ilə həll edək. Ancaq bununla bərabər, bütün 
başqa variantları da istisna etmirik. Azərbaycan güclənib, son 
illər ərzində həm iqtisadi inkişaf, həm də hərbi potensial baxı-
mından çox böyük və şərəfli yol keçmişdir. İndi bizim güclü or-
dumuz var, istənilən anda hərbi yolla doğma torpaqlarımızı iş-
ğalçılardan azad edə bilərik. Bu amil danışıqlar prosesində də 
öz müsbət rolunu oynayır. Ancaq Ermənistanın qeyri-konstruk-
tiv siyasəti, qeyri-konstruktiv mövqeyi və müxtəlif yollarla 
danışıqları uzatmaq taktikası hələlik imkan vermir ki, məsələ 
öz həllini tapsın. Beynəlxalq təşkilatlarda bizim mövqeyimiz üs-
tünlük təşkil edir, beynəlxalq hüquq normaları bizim tərə-
fimizdədir. Biz bundan sonra da bütün imkanlardan istifadə 
edərək, ərazi bütövlüyümüzün tezliklə bərpası üçün səyləri-
mizi davam etdirəcəyik. 

Xocalı soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli, ən böyük cinayət-
lərindən biri idi, erməni faşizminin vəhşi və eybəcər sifətini 
göstərmişdir. Əfsuslar olsun ki, uzun illər ərzində dünya 
erməniliyi, onun xaricdəki havadarları və erməni lobbisi Xocalı 
haqqında həqiqətləri gizlədiбlər. 

Dünya birliyinə bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər məlumat 
verilmirdi. Bizim də imkanlarımız məhdud idi, xüsusilə mцs-
təqilliyimizin ilk illərində imkanımız yox idi ki, bu həqiqətləri 
dünya birliyinə çatdıraq. İndi Azərbaycanın imkanları var, ge-
niş diaspor şəbəkəsi var. Azərbaycanın ictimai təşkilatları, döv-
lət qurumları Xocalı soyqırımı ilə bağlı kifayət qədər material-
lar dərc edir, kitablar nəşr olunur, bütün dünyada konfranslar, 
digər tədbirlər keçirilir. Xocalı soyqırımı haqqında dünya bir-
liyi artıq tam məlumatlıdır. Ancaq o da həqiqətdir ki, dünyada 
ikili standartların mövcud olması bizim işimizi çətinləşdirir. 
İkili standartlar özünü, demək olar ki, hər bir sahədə göstərir. 
Bəzi hallarda biz Azərbaycana qarşı ədalətsiz münasibət, bey-
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nəlxalq təşkilatlarda Ermənistanda baş verən hadisələrə fikir 
verməmək hallarını görürük. Azərbaycandakı kiçik bir hadisəni 
şişirdib onu dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyirlər. İkili 
standartlar bu məsələlərdə özünü büruzə verir.  Beynəlxalq hərbi 
tribunallarda başqa ölkələrin rəhbərləri törədilmiş cinayətlərə görə 
məsuliyyətə cəlb olunublar. Nə üçün Ermənistanın indiki 
rəhbərlərinə qarşı – hansılar ki, bilavasitə Xocalı soyqırımında 
iştirak etmişlər, əlləri Azərbaycan xalqının qanına batmışdır – 
beynəlxalq tribunal təşkil olunmur, nə üçün onlar qınaq obyektinə 
çevrilmirlər? Yəni bütün bunların təməlində ikili standartlar 
dayanır. Dünya erməniliyinin fəaliyyəti, onların havadarlarının, 
xarici dairələrin ədalətsiz mövqeyi dayanır. Ancaq ədalət bizim 
tərəfimizdədir. 600-dən çox dinc əhali ermənilər tərəfindən 
qətlə yetirildi, onların 100-dən çoxu uşaqlar idi. Bir daha 
demək istəyirəm ki, bu, XX əsrin ən qəddar cinayətlərindən idi. 
Xocalı soyqırımı, Xocalı genosidi – bunun adı belədir. Bu gün 
artıq Azərbaycanın artan imkanları bizə şərait yaradır ki, bu 
həqiqətləri dünya birliyinə çatdıraq. Biz bunu etməliyik və 
edəcəyik. Baxmayaraq ki, artıq beynəlxalq təşkilatlarda, bəzi 
ölkələrin qanunvericilik orqanlarında, hökumətlərində bu 
məsələ müzakirə olunur, Xocalı soyqırımı dünya birliyi tərə-
findən tanınır, ancaq biz yenə də bu istiqamətdə səylərimizi 
davam etdirəcəyik. 

O ki qaldı qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlə-
rinin həllinə, Azərbaycan dövləti bundan sonra da bu istiqa-
mətdə öz səylərini göstərəcəkdir. Biz bu il investisiya proqramı 
və Dövlət Neft Fondunun proqramı çərçivəsində daha da 
böyük işlər görəcəyik. Prezidentin еhtiyat фondundan vaxtaşırı 
vəsait ayrılır. Bu binalar məhz пrezidentin еhtiyat фondundan 
ayrılmış vəsait hesabına tikilmişdir. Bizim soydaşlarımız 
narahat olmasınlar, köçkünlər üçün tikilmiş bütün binalar – 
istər mənzillər, istərsə də fərdi evlər bu səviyyədə olacaqdır. 

Biz bu siyasəti davam etdirəcəyik, köçkünlərin sosial 
problemlərinin maksimum dərəcədə həlli üçün çalışacağıq. 
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Köçkünlərin məşğulluq məsələləri ilə ciddi məşğuluq ki, bu 
sahədə də vəziyyət yüksək səviyyədə olsun. 

Əziz dostlar, bu gün mən sizi bir daha ürəkdən salam-
layıram və ümid edirəm ki, bu binalarda rahat yaşayacaqsınız. 

T a m i l l a   B i l a l o v a (мəcburi köçkün): Cənab Prezi-
dent, icazə verin, göstərdiyiniz qayğı və diqqətə, bizim üçün 
yaratmış olduğunuz bu gözəl şəraitə görə Xocalı rayo-
nundan olan məcburi köçkünlər adından minnətdarlığımızı 
bildirək və sizə «Xoş gəlmisiniz!» – deyək. Son illərdə res-
publikamızda qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraiti-
nin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması istiqamə-
tində böyük işlər görülmüşdür. Müasir tələblərə cavab verən 
67 qəsəbə istifadəyə verilmişdir. 100 mindən çox qaçqın və 
məcburi köçkün hər bir şəraiti olan fərdi yaşayış evləri və 
mənzillərlə təmin edilmişdir. Bütün qaçqın və məcburi 
köçkünlər kimi, xocalılılar da Sizin qayğı və diqqətinizi daim 
hiss edirlər. Xocalı köçkünləri üçün Goranboy rayonunun 
Aşağı Ağcakənd ərazisində 4 yeni qəsəbə salınmışdır. Həmin 
qəsəbələrə yeni qaz xətləri çəkilir və yaxın vaxtlarda təbii 
qaz veriləcəkdir. 

Bu gün isə Naftalan şəhəri ərazisindəki sanatoriya bina-
larında müvəqqəti məskunlaşmış xocalılıların bir hissəsi bu 
gözəl məhəlləyə köçürülür. Belə gözəl şəraitə görə yeni mən-
zillərin sakinləri adından Sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. 

Cənab Prezident, ümummilli liderimiz, dünya miqyaslı 
siyasətçi Heydər Əliyevin bu xalqın gələcəyini Sizə etibar 
edərkən yanılmadığı bir daha sübut olundu. 

Cənab Prezident! Sizin tapşırığınızla Xocalı faciəsinin 
ildönümü dünya ölkələrində də qeyd edilir. Siz Xocalı 
faciəsini, Xocalı soyqırımını dünya dövlətlərinə tanıtmaq və 
qəbul etdirmək baxımından böyük işlər görmüsünüz. Xocalı 
həqiqətlərini dünyaya yaymaqda Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın və fondun vitse-pre-
zidenti Leyla xanım Əliyevanın da xüsusi xidmətləri vardır.  
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Cənab Prezident! Yeni inşa edilmiş qəsəbəni və qoyulmuş 
abidəni Xocalı faciəsinin ildönümü ərəfəsində ziyarət etdiyi-
niz üçün bütün xocalılılar adından Sizə öz minnətdarlığımızı 
bildiririk. Bizə göstərdiyiniz qayğı və diqqətə görə bir daha 
minnətdarlıq edirik. Sizə çətin işlərinizdə uğurlar, cansağlığı 
arzulayırıq. Diqqətinizə görə minnətdarıq! 

İ l h a m   Ə l i y e v: Sağ olun, çox sağ olun! Siz tamamilə 
haqlısınız ki, həyat bizi ermənilərlə yanbayan yaşamağa 
məcbur etmişdir. 

Tarixdən də yaxşı bilirik ki, ermənilər bizim torpaq-
larımıza, Qarabağ ərazisinə ХЫХ əsrdə köçürülmüşlər, qonaq 
kimi gəlmişlər. Amma ondan sonra bizə qarşı torpaq iddiası 
ilə çıxış etmişlər. Biz də çalışırıq ki, dünya birliyinə bu 
həqiqətləri çatdıraq. Son illər ərzində kifayət qədər kitablar 
yazılmış, məqalələr dərc edilmişdir. Digər vasitələrlə də bu 
həqiqətləri dünya birliyinə çatdırırıq ki, bu bizim torpağı-
mızdır. Erməni dilində Qarabağ sözü yoxdur, onun mənası 
yoxdur. Qarabağın baş şəhəri Xankəndidir, Stepanakert de-
yil. Stepanakert bolşevik-erməni quldur dəstəsinin rəhbəri 
Stepan Şaumyanın adını daşıyır. Яgər o, şəhərin tarixi adı 
olsaydı, şübhəsiz ki, ermənilər onu bərpa edərdilər. 

Başqa toponimlər də Azərbaycan xalqının tarixini əks et-
dirir. Bu heç kimə sirr deyil, sadəcə olaraq, dünya birliyi 
bundan xəbərsiz idi. Belə təəssürat yaranmışdı ki, guya Qa-
rabağ tarixi erməni torpağıdır, kiminsə göstərişi ilə 1920-ci 
illərdə Azərbaycanın tərkibinə verilmişdir. Halbuki biz ha-
mımız yaxşı bilirik ki, bu belə deyil. Ermənilər çar Ru-
siyasının o vaxtkı rəhbərləri tərəfindən Türkiyənin, İranın 
müəyyən bölgələrindən oraya köçürülmцшляр. Bu, tarixi hə-
qiqətdir. 

Tarixdə artıq bir dəfə Azərbaycanın əzəli torpaqlarında 
erməni dövləti yaradılmışdır, o da bugünkü Ermənistandır. 
İrəvan xanlığı, Zəngəzur mahalı – hamısı Azərbaycan topo-
nimləridir. Hətta indi ermənilər özləri də etiraf edirlər ki, 
ХХ əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərinin əhalisinin əksəriyyəti 



 199

azərbaycanlılar idi. Bunu təsdiq edən sənədlər var, şəkillər 
var, rəsm əsərləri var. Artıq bir dəfə Azərbaycan torpağında 
erməni dövləti yaradıldı, özü də Azərbaycanın o vaxtkı 
rəhbərliyinin icazəsi ilə. Bilirsiniz ki, 1918-ci ildə Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərliyi İrəvanı Ermənistanın 
paytaxtı kimi ermənilərə bəxş etdi. 

Hesab edirəm ki, bu çox yanlış və dözülməz bir addım idi 
və bugünkü tarix onu göstərir. Əgər o vaxt bu addım atılma-
saydı, indi heç Qarabağ məsələsi də olmazdı. Amma o vaxt 
oldu və bunu da tarixi sənədlər sübut edir. Əsrin əvvəlində 
belə bir hadisə oldu. Ermənilər indi əsrin sonunda Azərbay-
can torpaqlarında ikinci erməni dövləti yaratmaq istəyirlər? 
Biz heç vaxt buna imkan verə bilmərik. Biz öz ərazi 
bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Bunu deyəndə mən nəinki 
Dağlıq Qarabağın keçmiş inzibati hüdudlarından kənarda 
yerləşən rayonları nəzərdə tuturam. Yox! Dağlıq Qarabağ 
Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycanын suverenliyi orada tət-
biq olunmalıdır. 

Azərbaycan bayrağı Şuşada, Xankəndidə dalğalanma-
lıdır. Bizim məqsədimiz budur. Məhz buna görə danışıqlar 
bu qədər vaxt aparır. Biz hansısa yarımçıq, yaxud da bizi 
tam qane etməyən varianta razı ola bilmərik ki, bizə bir neçə 
rayon qaytarılsın, qalan rayonların müqəddəratı qeyri-
müəyyən olsun. Biz buna heç vaxt gedə bilmərik. Necə ola 
bilər? Burada alverdən söhbət gedə bilməz! Bu bizim 
torpağımızdır, tarixi torpağımızdır, əzəli torpağımızdır. Bir 
daha deyirəm ki, bunu tarixi sənədlər sübut edir. Beynəlxalq 
hüquq baxımından bu bizim torpağımızdır. 

Azərbaycan 1991-cı ildə müstəqilliyə qovuşanda onun 
ərazi bütövlüyü bütün dünya birliyi tərəfindən tanındı. Bir-
ləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanındı. Azərbaycan 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatına Dağlıq Qarabağ daxil ol-
maqla, üzv oldu və bu sərhədlər bütün ölkələr tərəfindən 
tanınır. Hətta bu gün ermənilərə, Ermənistana siyasi, hərbi, 
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iqtisadi dəstək verən ölkələr də bunu tanıyır. Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyildir.  

Bu gün artıq Ermənistanla Azərbaycan arasında yerlə 
göy qədər fərq var. Bu fərq özünü hər bir yerdə göstərir. 
Xüsusilə keçən il və 2009-cu ildə böhran zamanı Ermənis-
tanın iqtisadiyyatı 15 faiz tənəzzülə uğramışdı. Azərbay-
canın iqtisadiyyatı isə 2 il ərzində 15 faiz artmışdır. İndi 
baxın, Azərbaycanın sənaye imkanları, iqtisadi imkanları, 
hərbi potensialı müqayisəedilməz dərəcədədir. Biz ancaq 
hərbi xərclərə Ermənistanın bütün ölkəyə sərf etdiyi qədər, 
ondan da 50 faiz, 30 faiz çox вясаит sərf edirik və gələcəkdə 
bu fərq artacaqdır. Bəzi xarici müşahidəçilər, xarici dairələr 
isə çalışırlar bizi inandırsınlar ki, vaxt bizə işləmir, tezliklə 
bu məsələ həll olunsun. Bu məsələnin tezliklə həll 
olunmasını ən çox siz istəyirsiniz və mən istəyirəm. Bizdən 
çox bunu istəyən ola bilməz.  

Mən əminəm ki, vaxt gələcək, biz öz suverenliyimizi tam 
bərpa edəcəyik. Dağlıq Qarabağda Azərbaycan bayrağı 
dalğalanacaqdır. Xocalıya biz qayıdacağıq və orada, siz de-
diyiniz kimi, bundan da gözəl binalar tikəcəyik. Biz bu vaxtı 
hər an öz səylərimizlə yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq. 
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NAFTALANDA ULU ÖNDƏR HEYDƏR 
ƏLİYEVİN ABИDƏSİNİ ZİYARƏT  
 
10 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 10-da res-

publikamızın qərb bölgəsinə səfəri çərçivəsində Goranboydan 
Naftalan şəhərinə эялмишдир.. 

Dövlətimizin başçısı xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyevin 
şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək, önünə 
gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyevə abidənin yerləşdiyi Heydər Əliyev 
parkında, eləcə də Naftalanda aparılmış abadlıq-quruculuq 
işləri, habelə inşası davam edən və layihəsi planlaşdırılan 
tikinti kompleksləri barədə məlumat verildi. 

 
«Chinar Hotel & SPA Naftalan» kompleksinin 

yenidənqurmadan sonra açılışı мярасими 
 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 10-da 

Naftalanda «Chinar Hotel & SPA Naftalan» kompleksinin 
yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdikdən sonra 
komplekslə tanış oldu. 

Naftalanda kurort zonasının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə 
şəhərin inzibati ərazisinin genişləndirilməsi barədə prezident 
İlham Əliyevin sərəncamı burada turizmin inkişafına da təkan 
verəcəkdir. 

«Chinar Hotel & SPA Naftalan» kompleksinin istifadəyə 
verilməsi son illərdə Azərbaycanda yeni səhiyyə ocaqlarının, 
sanatoriyaların, mehmanxanaların inşasının, kurort zonaları-
nın inkişaf etdirilməsinin dövlət siyasətinin prioritet istiqa-
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mətlərindən biri olduğunun göstəricisidir. 18,8 hektar ərazidə 
yerləşən 312 yerlik «Chinar Hotel & SPA Naftalan» kom-
pleksinin əsaslı təmirinə 2007-ci ilin mayında başlanılmış, 
2010-cu ilin noyabrında sona çatdırılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı kompleksin foyesinin divarlarında 
çəkilmiş və Naftalan neftinin tarixinə həsr olunmuş kompo-
zisiyalara baxdı. 

Президент Илщам Ялийев SPA terapiya, fizioterapiya və reabi-
litasiya, fitnes mərkəzləri ilə tanış oldu. Naftalan Terapiya Mər-
kəzi ilə tanışlıq zamanı məlumat verildi ki, burada 24 vanna otağı 
var və əsas müalicə vasitəsi Naftalan neftidir. Təkcə Azər-
baycanda mövcud olan Naftalan nefti bir çox xəstəliklərin dər-
manıdır. Bu baxımdan Naftalan terapiyası tibbin bir çox sahə-
lərində əvəzsiz müalicə metodu kimi qəbul edilmişdir. 

İ l h a m   Ə l i y e v : Mən sizi salamlayıram və «Çinar» 
otelinin istifadəyə verilməsi münasibətilə ürəkdən təbrik 
edirəm. Çox böyük hadisədir, deyə bilərəm ki, tarixi bir ha-
disədir. Siz yaxşı bilirsiniz ki, sovet dövründə bu binada sa-
natoriya yerləşirdi və Sovet İttifaqının müxtəlif yerlərindən 
buraya qonaqlar gəlirdi. Sonrakı dövrdə bu bina yararsız 
vəziyyətə düşmüşdü, demək olar ki, fəaliyyət göstərmirdi. 
Ancaq ölkəmizdə aparılan islahatlar nəticəsində, Azər-
baycanda hökm sürən sabitlik, iqtisadi inkişaf nəticəsində 
investorlar bu binaya vəsait qoyмушlar və gözəl, ən yüksək 
standartlara cavab verən mehmanxana, müalicə kompleksi 
və istirahət mərkəzi yaradılmışdır. 

«Çinar»ın bərpası böyük məna daşıyır. Çünki «Çinar»ın 
bərpasından Naftalan şəhərinin yeni inkişaf dövrü başlayır. 
Mən keçən dəfəki gəlişimdə vəziyyətlə tanış olarkən bir az 
məyus oldum. Gördüm ki, buradakı vəziyyət o qədər də 
ürəkaçan deyil. Ona görə də müvafiq tədbirlər görüldü, gös-
tərişlər verildi. Qısa müddətdə həm şəhərin abadlaşması 
üçün tədbirlər görülдц, həm də Naftalanın əsas inkişaf sahəsi 
olan sanatoriya-kurort komplekslərinin yaradılması və bər-
pası işində konkret addımlar atılды. «Çinar» mehmanxanası 
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dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verir. Həm meh-
manxana kimi, həm müalicə mərkəzi, həm də istirahət 
mərkəzi kimi, burada bütün şərait var. Ən önəmlisi də odur 
ki, burada insanlar nadir müalicəvi Naftalan neftинdən 
istifadə edəcəklər və özü də belə gözəl səviyyədə. Heç vaxt, 
heç bir dövrdə bu səviyyə olmamışdır. Hazırda bu reallıqdır 
və bu reallığı yaradan Azərbaycan dövlətidir, Azərbaycanda 
aparılan işlərdir və investorların Azərbaycanın gələcəyinə 
olan inamıdır. Çünki buraya qoyulan vəsaitin geri qayıtması 
prosesi çox vaxt aparacaqdır. 

Bu il Azərbaycanda «Тurizm ili» elan olunub və təkcə 
Bakı şəhərində beşulduzlu 5 mehmanxana istifadəyə verilə-
cəkdir. Bu mehmanxanaların hamısı dünya brendləri səviy-
yəsindədir və onların istifadəyə verilməsi Bakının turizm 
imkanlarını bir neçə dəfə artıracaqdır. 

Mən çox şadam ki, Bakı ilə bərabər, bölgələrdə də belə 
gözəl şərait yaradılır. Naftalanda «Çinar» mehmanxanaсы və 
müalicə kompleksi açılır, «Qaşaltı» mehmanxanası açılır, yəni 
bir gündə şəhərdə iki gözəl mehmanxana və müalicə mərkəzi 
açılır. Digər bölgələrdə də buna oxşar proseslər gedir. «Şah-
dağ» kurort mərkəzi yaradılır və bu il birinci mehmanxananın 
açılışı olacaqdır. Bu proses Azərbaycanda sürətlə gedir. 
Turizmin inkişafı çox böyük məna daşıyır вя о, ölkəmizin 
gələcək inkişafını müəyyən edəcəkdir. 

Elə etməliyik ki, Azərbaycanda yaradılan turizm infrastruk-
turu bu cür olsun: gözəl səviyyə, gözəl xidmət, yüksək keyfiy-
yət. Naftalan şəhəri üçün belə gözəl obyektlərin yaradılması 
böyük əhəmiyyət daşıyır. Buraya gələн qonaqların sayı arta-
caq,  nəinki MDB məkanından, mən tam əminəm ki, uzaq 
xaricdən də buraya gələcəklər. Mən dünyanın müxtəlif yerlərin-
də olmuşam, mehmanxanalarda qalmışam, əminliklə deyə 
bilərəm ki, burada olan şərait ən yüksək səviyyədədir. Mən çox 
şadam ki, Azərbaycanda nəinki paytaxtda, paytaxtdan uzaqda 
yerləşən bölgələrdə də belə gözəl şərait yaradılır. 
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Bununla bərabər, mən göstəriş vermişəm – indi şəhərlə 
tanış olacağam – nəinki mehmanxanalar, bütün şəhər abad-
laşmalıdır. Şəhərdəki bütün binalar təmir olunmalıdır, park-
lar, yeni xiyabanlar salınmalıdır və Naftalan nəinki Azər-
baycanda, bütün bölgədə nadir bir gözəllik məkanına çevril-
məlidir. Mən əminəm ki, bir neçə ildən sonra bu bölgədə 
Naftalan kimi gözəl, yaraşıqlı, rahat şəhər olmayacaqdır. 
Yəni mən bunu istəyirəm, baxmayaraq ki, Azərbaycanın çox 
gözəl bölgələri var, o bölgələrdə də yeni mehmanxanalar 
tikilir, yeni infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Ancaq 
Naftalanın öz xüsusi yeri var və buraya gələcək qonaqların 
sayı artacaqdır. Təkcə Naftalan neftinə görə deyil, həm də 
burada olan turizm imkanlarına görə. 

Bir də demək istəyirəm ki, bax, bu gözəl kompleksin 
yaradılması Azərbaycanda aparılan işlərin nəticəsidir. İnves-
tisiya qoyuluşu, iqtisadi inkişaf, sənaye imkanlarının geniş-
ləndirilməsi, ölkənin inkişafının güclənməsi bizə imkan verir 
ki, belə gözəl işlərlə Azərbaycan xalqına xidmət eдяк. 

Mən bütün naftalanlıları bu gözəl hadisə münasibətilə 
ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Əminəm ki, bu gözəl meh-
manxana kompleksi uğurla fəaliyyət göstərəcək və bundan 
sonrakı dövrdə investorlar başqa sahələrə də vəsait qoya-
caqlar. Bir daha sizi təbrik edirəm. 

H ə t ə m   Q o c a y e v  (Naftalan Sanatoriya-Kurort Bir-
liyinin Бaş həkimi):  Cənab Prezident, icazə verin, Sizi şəhər 
ictimaiyyəti adından salamlayım, şəhərimizə «Xoş gəlmi-
siniz!» – deyim. 

Naftalanda ilk kurort 1935-ci ildə fəaliyyətə başlasa da, 
uzun müddət Naftalan kurortu elə bir inkişaf mərhələsi 
keçməmişdi. Naftalan kurortunun inkişaf mərhələsi əsasən 
1970–80-ci illərdə ulu öndərimizin respublikaya rəhbərlik et-
diyi dövrdə başlamışdır. O vaxt Naftalanda yeni infrastruk-
tur layihələri həyata keçirilmiş, sanatoriyalar açılmış, sosial 
obyektlər tikilmiş və Naftalana müalicəyə gələn xəstələrin 
sayı 70 min nəfəri keçmişdi. 



 205

Ancaq bilirsiniz ki, sonrakı dövrlərdə məlum hadisələrlə 
əlaqədar vəziyyət dəyişmişdir. Nəhayət, Naftalanın ikinci 
inkişaf dövrü Sizin 2008-ci ilin mart ayında şəhərimizə gəli-
şinizdən sonra başladı. 

Cənab Prezident, o vaxt Siz bizimlə görüşəndə belə bir fikir 
vurğuladınız ki, Naftalan dünyanın şöhrətli kurort şəhərinə 
çevriləcəkdir. Artıq bu reallıqdır. Bu reallığı biz görürük. Yaxın 
gələcəkdə həqiqətən, bu reallıq daha böyük olacaqdır. Naftalan 
şəhərində bir ildə elə işlər görülüb ki, bunu deməklə, saymaqla 
qurtarmaq olmaz. Şəhərin kanalizasiya sistemi, işıq, su, qaz 
sistemi tamamilə yenilənib, mərkəzləşmiş istilik sistemi yara-
dılıbdır, Naftalanda illərlə yığılıb qalmış problemlər bir ildə 
həll olunubdur. 

Cənab Prezident, hazırda şəhərimizə dünyanın çox ölkə-
lərindən – Almaniyadan, Polşadan, Macarıstandan, İrandan, 
Türkiyədən insanlar müalicəyə gəlirlər. Onlar bizim ölkəyə 
gələndə, bu inkişafı görəndə, Naftalan şəhərində – ölkənin 
balaca bir bölgəsində belə bir inkişafı görəndə, inanın, elə 
ağızdolusu danışırlar ki, biz heyran qalırıq və şübhəsiz, çox 
sevinirik. Cənab Prezident, bu sevinci bizə Siz bəxş etmisiniz. 
Ona görə də Sizə bir daha «Çox sağ olun!» – deyirik. 

Biz inanırıq ki, gələcəkdə Naftalan daha da gözəlləşəcək, 
bundan da yaxşı olacaqdır. Bu bizim də üzərimizə böyük 
məsuliyyət qoyur. Çünki Sizin etimadınızı doğrultmalıyıq, 
elə işləməliyik, işlərimizi elə qurmalıyıq ki, buraya gələn in-
sanlar razılıqla getsinlər. Naftalan şəhərinə, sakinlərinə gös-
tərdiyiniz bu diqqət və qayğıya görə Sizə dərin minnətdar-
lığımızı bildiririk. Cənab Prezident, Sizə uzun ömür, can-
sağlığı arzulayıram. Allah Sizi qorusun. 

İ l h a m   Ə l i y e v: Çox sağ olun. Sözlərinizə görə çox 
minnətdaram. Mən ilk dəfə Naftalana 3 il bundan əvvəl gəl-
mişəm. Sovet dövründə də olmamışam. Bir də demək istə-
yirəm ki, əlbəttə, Naftalan haqqında çox eşitmişdim və bu-
rada mənim iki şey diqqətimi çəkdi. Birincisi, buranın gözəl 
təbiəti və şəhərin planlı şəkildə qurulması. Yəni buranın xiya-
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banları, yolları, küçələri, ağacları, parkları mənə çox böyük 
təsir етdi. Mən burada şəhərin elə bil ki, keçmiş gözəlliyini 
gördüm. 

İkinci təəssürat isə o qədər də müsbət deyildi. Yəni şəhərin 
vəziyyəti. Uçmuş binalar, dağılmış yollar, əyilmiş işıq di-
rəkləri. Vəziyyət çox ağır idi, siz bunu yaxşı bilirsiniz. Bax, bu 
iki təəssürat məndə belə bir fikir yaratdı ki, axı necə ola bilər 
ki, belə gözəl təbiəti, belə iqlimi olan şəhər bu vəziyyətdədir. 
Nə üçün? Axı belə olmamalıdır. 

Tədbirlər görülməyə başlaнdı və o vaxt mən sizə demiş-
dim ki, Naftalan dünya səviyyəli kurort mərkəzinə çevrilə-
cəkdir. 3 il keçdi, bəlkə də bir qədər az, artıq biz bunun əla-
mətlərini görürük. Təkcə bu mehmanxananın tikilməsində 
yox. Mən sizi inandırıram, dünya miqyasında həm müalicə, 
həm istirahət, həm şərait səviyyəsinə görə buna bənzər 
kompleks yoxdur. Əgər biz təkcə bunu yaratsaydıq, binalar, 
infrastruktur bərbad vəziyyətdə qalsaydı, bu ən əvvəl əda-
lətsizlik olardı. Çünki insanlar da yaxşı yaşamalıdırlar. Di-
gər tərəfdən, ola bilməz ki, bir gözəl bina, yaxud da obyekt 
tikilsin, ətrafı isə bərbad olsun. Ona görə biz bu məsələyə 
kompleks şəkildə yanaşdıq. Naftalanın bütün binaları təmir 
olunmalıdır və olunur. Köhnə binalar bərpa edilir, infrastruk-
tur yaradılır – qaz, su, elektrik xətləri. İndi magistral yoldan 
Naftalana gözəl yol çəkilir. Bir müddət əvvəl biz Gəncə 
aeroportunu yenidən bərpa etdik. İndi xarici qonaqlar təyyarə 
ilə Gəncəyə gələ bilirlər, Gəncədən başqa şəhərlərə də uçuşlar 
var. Bakıya da gələ bilərlər. Bakıdan buraya gəlmək üçün 
gözəl, rahat magistral yol da çəkilibdir. Naftalanın qonaqları 
bu bölgədə yerləşən digər şəhərlərə də gedə bilərlər. 

Artıq Naftalanda dünya səviyyəli iki mehmanxana var. 
Mən əminəm ki, bundan sonra da mehmanxanalar tikilə-
cəkdir. Siz qeyd etdiniz ki, ildə 70 min adam gəlirdi. İndi 
bilmirəm, 70 minə biz çata bilərik, yoxsa yox, amma tam 
əminliklə deyə bilərəm ki, gələn ildən buraya bir neçə min 
adam gələcəkdir. Əlbəttə ki, bu imkanların gərək reklam tərəfi 
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də həll olunsun. Buranı işlədənlərя бу мялумдур, эяряк dün-
yada da bilsinlər ki, Naftalan kimi bir yer var və burada nəinki 
müalicə almaq olar, həm də sadəcə, gözəl vaxt da keçirmək 
mümkündür. 

Bugünkü Azərbaycan, bax, bu reallıqları əldə edibdir. Bu-
günkü Azərbaycan dinamik inkişaf edən müasir ölkədir və 
müasir ölkədə hər şey yüksək səviyyədə olmalıdır. Bizdə tətbiq 
olunan standartlar dünyanın ən yüksək standartlarından geri 
qalmamalıdır. Bütün sahələrdə – istər turizm, istər xidmət, istər 
infrastruktur baxımından, istərsə də digər məsələlər baxı-
mından. 

Bir də demək istəyirəm ki, bugünkü gün Naftalanın yeni 
tarixinin başlanğıcıdır. Əminəm ki, bir neçə ildən sonra biz 
istədiyimizə nail olacağıq və Naftalan dünyanın ən gözəl yerlə-
rindən birinə çevriləcəkdir. 

Sizi bir daha təbrik edirəm! 
 

      «Qaşaltı» sanatoriyasının açılışı мярасими 
 
Prezident İlham Əliyev fevralın 10-da Naftalanda «Qaş-

altı» sanatoriyasının açılışında iştirak etmişdir. 
Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və 

sanatoriya ilə tanış oldu. 
Dünyada kurort şəhəri kimi tanınan Naftalanın inkişafı ulu 

öndər Heydər Əliyevin daim diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Hələ 1982-ci il fevralın 19-da Azərbaycan Kommunist Par-
tiyası Mərkəzi Komitəsi «Naftalan kurort şəhərinin daha da 
inkişaf etdirilməsi haqqında» xüsusi qərar qəbul etmiş, sonrakı 
illərdə Naftalanda müalicə olunanların sayı 35 mindən 70 
minə yüksəlmişdir. 

«Qaşaltı» sanatoriya kompleksi «Azərbaycan Respublika-
sında kurortların 2009–2018-ci illərdə inkişafı üzrə Dövlət 
Proqramı» çərçivəsində inşa olunmuşdur. Prezident İlham Əliyev 
200 nəfər işçinin çalışacağı beşmərtəbəli sanatoriyanın polikli-
nika şöbəsi, su prosedurları və yataq korpusları ilə tanış oldu. Su 
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prosedurları korpusunda üzgüçülük hovuzu, yod-brom vannası, 
sualtı idman hərəkətləri üçün hovuz, sauna, türk və fin 
hamamları var. Kompleksdə istiliklə müalicə kabineti də fəaliy-
yət göstərəcəkdir. Fizioterapevtik bölmədə ən mütərəqqi müalicə 
üsulları tətbiq olunacaqdır. 

Sanatoriyanın 92 otaqlı yataq korpusunun 83-ü standart, 9-u 
lüks palatalardır. Fitnes və gimnastika zallarında hərəkət-da-
yaq sиstemlərində olan problemlərin aradan qaldırılması üçün 
müasir avadanlıq, o cümlədən ölkəmizdə ilk dəfə tibbi trena-
jorlar quraşdırılmışdır. 

Daha sonra prezident İlham Əliyev нaftalan vannası otaq-
ları ilə tanış oldu. Bildirildi ki, Нaftalan neftinin əsas təsiredici 
maddəsi geniş spektrli müalicə xüsusiyyətlərinə malik naften 
karbohidratıdır. 

Sanatoriyanın geniş əyləncə mərkəzində 3D kinoteatrı, 
boуlinq, bilyard və диэяр oyun zalları yerləşir. 

 
* * * 

 
Prezident İlham Əliyev Naftalan şəhərində inşası davam 

etdirilən və layihəsi planlaşdırılan tikinti komplekslərinin 
sxemlərinə baxdı. Bildirildi ki, Naftalan şəhərində Heydər 
Əliyev park kompleksinin yeni Бaş planı hazırlanmışdır. Onun 
ərazisində Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin üçmərtəbəli 
inzibati binası tikilir, ъари илин  iyul–avqust aylarında onun 
başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Dövlətimizin başçısına tikintisi planlaşdırılan Heydər Əliyev 
Mərkəzinin texniki göstəriciləri barədə də məlumat verildi. Bu 
Мərkəz də Heydər Əliyev park kompleksində tikiləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, 
müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 
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KÜRDƏMИR–UCAR MAGИSTRAL AVTOMOBИЛ 
YOLUNUN YENИDƏN QURULMUŞ  
42 KИLOMETRLИK HИSSƏSИНИН  
АЧЫЛЫШЫ МЯРАСИМИ 

 

10 fevral 2011-ъи ил 
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 10-da Kür-
dəmir–Ucar magistral avtomobil yolunun yenidənqurmadan 
sonra istifadəyə verilmiş 42 kilometrlik hissəsinin açılışında 
iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı yolun yenidən qurulması layihəsini, 
magistral avtomobil yolunun təmirdən əvvəlki və sonrakı 
vəziyyətini əks etdirən fotostendə baxdı. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov bildirdi ki, «Kürdəmir–
Ucar magistral avtomobil yolunun yenidən qurulması» layihəsi 
Azərbaycan hökuməti ilə Dünya Bankı arasında imzalanmış 
saziş çərçivəsində maliyyələşdirilmişdir. 

Yolun layihəsi və müsabiqə sənədləri Finlandiyanın «Finnroad 
Ltd» və «RRİ» firmaları tərəfindən hazırlanmış, müsabiqənin 
qalibi olan İtaliyanın «Todini Costruzioni Generali S.p.A» şirkəti 
ilə 2008-ci il oktyabrın 15-də podrat müqaviləsi imzalanmışdı. 
Tikintiyə texniki nəzarət işlərini isə Böyük Britaniyanın «Scott 
Wilson» firması yerinə yetirmişdir. 
İkinci texniki dərəcəli yolun uzunluğu 42 kilometr, eni 15 metr-

dir. Magistral yolda yağış sularını ötürmək üçün 88 dairəvi və 
16 düzbucaqlı boru qoyulmuş, 2 piyada keçidi və 3 körpü inşa 
edilmişdir. 

Görülən işlərlə yaxından tanış olan prezident İlham Əliyev 
inşaatçılarla görüşdü. 

Sonra dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi. 
Prezident İlham Əliyev yenidənqurma işlərindən razılığını 

bildirdi, tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 
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FRANSANIN NƏQLИYYAT MƏSƏLƏLƏRИ ÜZRƏ 
DÖVLƏT KATИBИ TYERИ MARИANИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 

Prezident sarayı  
 
11 fevral 2011-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
fevralın 11-də Fransanın Nəqliyyat məsələləri üzrə Дövlət 
katibi Tyeri Marianini qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Fransa arasında əla-
qələrin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq 
ölkələrimizin münasibətlərinin tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını 
bildirdi. Fransa şirkətlərinin artıq ölkəmizlə bir sıra sahələrdə 
uğurlu əməkdaşlıq etdiyini qeyd edən dövlət başçısı nəqliyyat 
sektorunda da geniş əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanların ol-
duğunu dedi. 

Fransanın Nəqliyyat məsələləri üzrə Дövlət katibi Tyeri Mariani 
ölkəmizə növbəti dəfə səfər etməsindən məmnunluğunu bildirdi. 
Ölkələrimiz arasında münasibətlərin son illər daha da genişləndiyini 
vurğulayan qonaq Fransanın xüsusilə Azərbaycanın nəqliyyat sek-
toruna böyük maraq göstərdiyini dedi. Ölkəmizi yaxından tanıdığını 
qeyd edən Tyeri Mariani əlaqələrimizin bundan sonra da uğurla 
inkişaf edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanda avtomobil yollarının, 
dəmiryol nəqliyyatının və eləcə də Bakıda metropoliten şəbəkə-
sinin təkmilləşdirilməsində Fransa şirkətlərinin iştirakına və 
Fransa texnologiyasının tətbiqinə ölkəmizin böyük önəm ver-
diyini dedi. Prezident İlham Əliyev Fransanın Nəqliyyat məsə-
lələri üzrə Дövlət katibi Tyeri Marianinin Azərbaycan–Fransa 
əlaqələrinin bu sahədə inkişaf etdirilməsi işinə öz töhfəsini verə-
cəyinə əminliyini bildirdi. 
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BEYNƏLXALQ  KONKİSÜRMƏ İTTИFAQININ 
PREZИDENTİ OTTAVİO ÇİNQVANTА ИЛЯ 
ЭЮРЦШ 

 
Prezident sarayı  
 
11 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 11-də Beynəlxalq Konkisürmə İttifaqının пrezidenti 
Ottavio Çinqvantаны qəbul etmişdir. 

Beynəlxalq Konkisürmə İttifaqının prezidenti Ottavio 
Çinqvanта Azərbaycana səfərindən məmnunluğunu bildirdi. O, Ba-
kının müasirliyinin və paytaxtımızdakı inkişaf proseslərinin 
şahidi olduğunu dedi. 

Ölkəmizdə idmana dövlət səviyyəsində xüsusi diqqət gös-
tərildiyini bildirən prezident İlham Əliyev son illər Azər-
baycanın idman sahəsində böyük uğurlar və nailiyyətlər əldə 
etməsinin önəmini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Beynəlxalq 
Konkisürmə İttifaqının prezidenti Ottavio Çinqvantанын ölkə-
mizə bu səfərinin idman sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi işinə öz töhfəsini verəcəyinə əminliyini ifadə 
etdi. 
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ATƏT-in MИNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRИ 
VƏ ATƏT-in HAZIRKI SƏDRИNИN XÜSUSИ 
NÜMAYƏNDƏSИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Prezident sarayı  
 
11 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 11-də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bernar 
Fasyeni (Fransa), İqor Popovu (Rusiya), Robert Bradtkeni 
(ABŞ) və ATƏT-in hazırkı sədrinin xüsusi nümayəndəsi Anji 
Kaspрşiki qəbul etmişdir. 

Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqların hazırkı vəziy-
yəti və perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır. 
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«BИRLИK» KUBOKUNU QAZANMIŞ BAKЫNIN 
«İNTER» KLUBUNUN FUTBOLÇULARI ИЛЯ 
ЭЮРЦШ 

 
Prezident sarayı  
 
14 fevral 2011-ъи ил 
 
Fevralın 14-də prezident İlham Əliyev «Birlik» kubo-

kunu qazanmış Bakının «İnter» klubunun futbolçularını və 
məşqçilərini qəbul etmişdir. 

И l h a m   Ə l i y e v: «İnter» komandasının bütün nüma-
yəndələrini, bütün üzvlərini MDB-nin «Birlik» kuboku 
yarışlarında qazanılmış inamlı qələbə münasibətilə təbrik 
edirəm. Bu qələbə  xalqımızı sevindirdi. Bu, artıq gözəl ənənə-
dir. Bizim komandalarımız «Birlik» kuboku yarışlarında 
üçüncü dəfədir ki, birinciliyi əldə edirlər. 2006-cı ildə «Neftçi», 
2008-ci ildə «Xəzər–Lənkəran», indi isə «İnter» komandası bu 
mötəbər yarışda qalib gəlmişdir. Bu çox böyük qələbədir, çox 
böyük hadisədir. Bir daha sizi – futbolçuları, məşqçiləri, bütün 
idman mütəxəssislərini bu qələbə münasibətilə təbrik edirəm. 

Yarışlar çox gərgin keçmişdir. Bizim komandamız altı 
oyunda qələbə qazanmışdır. Mənə verilən məlumata görə, 16 
top vurmuş, öz qapısından isə bir top da buraxmamışdır. Bu 
özlüyündə böyük bir göstəricidir. 

Hər bir oyun çox vacib idi, amma Azərbaycan azarkeş-
lərinin ən çox marağını cəlb edən Ermənistan komandası ilə 
olan oyun idi. Siz bu inamlı qələbə ilə bütün Azərbaycan 
xalqını sevindirmisiniz. Böyük üstünlüklə qalib gəlmiş, rəqib 
komandanı darmadağın etmisiniz. 

Bu qələbə onu göstərir ki, Azərbaycanda artıq futbolda 
böyük və inamlı addımlar atılır. Futbol inkişaf edir, həm milli 
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komandamız rəsmi oyunlarda artıq qələbələrə qədəm qoyub-
dur, həm də klublarımız.  

Azərbaycan çempionatı da maraqlı keçir və ildən-ilə oyunlara 
maraq artır, komandalar güclənir. Ümid edirəm ki, yaxın gələ-
cəkdə bizim komandalarımız daha böyük nailiyyətlər газана-
caqlar. 

Azərbaycan azarkeşləri, əslində  idmançılarımızın qələbələrinə 
bir növ öyrəşmişlər. Müxtəlif idman növlərində bizim böyük 
nəticələrimiz var. Olimpiya, dünya, Avropa çempionlarımız var. 
Əlbəttə ki, futbolda əldə edilmiş qələbə xüsusi məna daşıyır. 

Mən bu böyük qələbə münasibətilə sizin hamınızı bir daha 
təbrik edirəm. Komandaya yeni uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, 
siz növbəti illərdə də Azərbaycan azarkeşlərini sevindirəcəksiniz. 

Daha sonra prezident İlham Əliyev Azərbaycan futbolunu 
dünya standartlarına çatdırmaq üçün hələ çox işlər görməyin 
vacibliyini vurğuladı, hazırda federasiyanın fəaliyyətinin güc-
ləndiyini, klub və uşaq futboluna, futbol infrastrukturunun yara-
dılmasına diqqətin artırıldığını bildirdi. 

«İnter» komandasının böyük gələcəyinin olduğunu deyən 
пrezident İlham Əliyev bir daha bildirdi ki, Azərbaycan dövləti 
gələcəkdə də futbolun inkişafına böyük diqqət yetirəcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı bu sahədə infrastrukturun inkişafı, stadиon-
ların tikintisi ilə bağlı böyük planların olduğunu, bu il Azərbaycanda 
yeni futbol stadionunun inşasına başlanılacağını xatırlatdı. 

«İnter» klubunun Бaş məşqçisi Kaxaber Tsxadadze prezident 
İlham Əliyevi komandamızın «Birlik» kuboku yarışlarında qa-
zanılmış qələbə münasibətilə təbrik edərək, idmana, o cümlədən 
futbola göstərdiyi qayğıya görə minnətdarlığını bildirdi. O dedi 
ki, belə mötəbər yarışdakı qələbə «İnter»i daha da ruhlan-
dırmışdır. 

K.Tsxadadze son illərdə futbolun inkişafında Azərbaycan 
Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının və Peşəkar Futbol Liqa-
sının rolunu vurğuladı və futbolçularımızın bundan sonra da 
mötəbər beynəlxalq turnirlərdə daha böyük uğurlar qazanmağa 
səy göstərəcəklərini bildirdi. 
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Komandanın oyunçusu Rövşən Əmiraslanov Azərbaycanda 
futbolun inkişafına hərtərəfli qayğı və dəstəyinə görə prezident 
İlham Əliyevə futbolçular, «İnter» klubu və futbol ictimaiyyəti 
adından minnətdarlığını bildirdi. 

«İnter» klubunun prezidenti Georgi Nikolov «Birlik» kubokunu 
və medalını, üzərində «İnter» futbolçularının imzası olan topu, ha-
belə komandanın futbol geyimini dövlətimizin başçısına hədiyyə etdi. 

Hədiyyələrə görə təşəkkür edən prezident İlham Əliyev 
futbolçuların fiziki hazırlıq səviyyəsini saxlamalarının vacibliyini, 
onların gələcəkdə də uğurlar qazanacağına əminliyini söylədi, 
«İnter» komandasını bir daha təbrik etdi. 

Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının prezidenti 
Rövnəq Abdullayev idmançılar və futbol ictimaiyyəti adından 
prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. 
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«MИR» DÖVLƏTLƏRARASI TELERADİO 
ŞИРKƏTИNƏ MÜSAHИBƏ  
 
Bakı  
 
17 fevral 2011-ъи ил 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fev-

ralın 15-də «Mir» Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinə müsahibə 
vermişdir. 

S u a l:  Hörmətli cənab Prezident, keçən ilin axırlarında, 
noyabrın 29-da Milli Məclisin – yeni сечилмиш щейятинин birinci 
iclası olmuşdur. Dövlət başçısı kimi, Siz yeni deputatların 
qarşısında hansı əsas vəzifələri qoymusunuz? 

И l h a m   Ə l i y e v: Ölkəmizin qarşısında duran başlıca 
vəzifə iqtisadiyyatın bundan sonra da sürətlə inkişaf etdiril-
məsi, siyasi islahatların keçirilməsi, ölkənin modernləşdirilmə-
sidir. Son illərdə bu istiqamətdə çox iş görülmüşdür, o cüm-
lədən parlamentin fəaliyyəti də kömək etmişdir ki, biz mə-
sələləri çox operativ şəkildə həll etməyə, zəruri qanunvericilik 
bazası yaratmağa nail olmuşuq. Beləliklə, Azərbaycanda par-
lamentin rolu güclənmişdir. Ən başlıcası isə qəbul edilmiş 
qərarlar və qanunlar bizim nəzərdə tutduğumuz strategiya 
məcrasında olmuşdur: iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, siyasi 
islahatlar, modernləşmə, enerji sektorundan asılılığın azaldıl-
ması, təhsil, güclü sosial siyasət. Ona görə də parlamentin yeni 
tərkibinin qarşısında prinsip etibarilə ənənəvi məsələlər durur, 
sadəcə olaraq, inkişafın yeni mərhələsi, təbii ki, əlavə təd-
birlərin  дə görülməsini tələb edir. Yəni mən əminəm  ki, yaxın 
5 ildə parlament yenə uğurla işləyəcək və bu fəaliyyətin nə-
ticəsində ölkəmiz daha da möhkəmlənəcəkdir. 
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S u a l:  Siz parlamentin yeni tərkibi qarşısında çıxış edərkən 
demisiniz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dondurulmuş münaqişə 
deyil, real təhlükədir. Sizin fikrinizcə, hər halda, münaqişənin 
dinc yolla həlli şansı nə dərəcədə böyükdür? 

И l h a m   Ə l i y e v: Azərbaycan sülh prosesinin tərəfdarıdır 
və mənim sözlərimə başlıca sübut odur ki, təqribən 20 il 
müddətində biz danışıqlar prosesindəyik. 1992-ci ildə ATƏT-in 
Minsk qrupu yaradılmış, 1994-cü ildə atəşkəs haqqında qərar 
qəbul olunmuşdur və o vaxtdan danışıqlar aparılır, ancaq təəssüf 
ki, heç bir nəticəsi yoxdur. Buna görə də biz ilk növbədə sülh da-
nışıqlarının tənzimləməyə gətirib çıxaracağına ümid bəsləyir və 
danışıqlar prosesində fəal iştirak edirik. Təbii ki, tənzimləmə 
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanmalıdır, bu-
nun başqa əsası ola bilməz. Qarşıdurma vəziyyətində olan tərəf-
lərin gözləntiləri, ümidləri, arzuları müxtəlif ola bilər, lakin hər şey 
hüquqi formata uyğun olmalıdır. Dağlıq Qarabağ da daxil 
olmaqla, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya, bütün ölkə-
lər tərəfindən tanınmışdır. Biz BMT-yə üzv qəbul ediləndə 
sərhədlərimiz məhz mövcud çərçivədə tanınmışdır. Dağlıq Qara-
bağ praktikи olaraq bizim ölkənin ortasında yerləşir və təbii ki, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. BMT Təh-
lükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi də bu tezisi təsdiq edir. Eləcə də 
digər beynəlxalq təşkilatların qətnamə və qərarları. Ona görə də 
erməni tərəfi məsələyə konstruktiv yanaşarsa və Dağlıq Qara-
bağın müstəqilliyinin mümkünsüzlüyü barədə tezisi tamamilə başa 
düşər və qəbul edərsə, biz irəliləyişə nail olacağıq. Lakin əgər 
bizim qarşımıza məqbul olmayan şərtlər–сeparatizm haqqında, 
Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin hüquqi cəhətdən rəsmiləş-
dirilməsinə Azərbaycanın razılaşması haqqında məsələlər qo-
yularsa, onda, təbii ki, danışıqların perspektivləri olmayacaqdır. 

Danışıqlar prosesinin indiki raundu və ya indiki mərhə-
ləsi Madrid prinsipləri deyilən prinsiplər, onların yeniləşmiş 
variantı əsasında aparılır. Bu varianta görə, hazırda Dağlıq 
Qarabağda yaşayan və oraya qayıdacaq insanların özünü-
idarə hüquqları təmin edilir, Azərbaycanın işğal altındakı 
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bütün ərazilərinin azad olunması, azərbaycanlı məcburi köç-
künlərin bu ərazilərə, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qayıtması, 
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin qaydaya 
salınması, eləcə də təhlükəsizliyə zəmanət təmin edilir. İndi 
danışıqlar masası üzərindəki format bundan ibarətdir. Burada 
müəyyən məqamlar vardır, lakin qlobal mənada söhbət bu 
prinsiplərdən gedir. Əgər bunlar təmin edilərsə, lap yaxın 
vaxtlarda biz irəliləyiş barədə danışa bilərik. Əks halda, re-
gionda vəziyyətin sonrakı inkişafı müxtəlif ssenarilər üzrə gedə 
bilər. 

S u a l:  Siz münaqişənin sülh yolu ilə həllində vasitəçilərin 
rolunu necə qiymətləndirirsiniz? 

И l h a m   Ə l i y e v: Bizim bu məsələyə münasibətimiz 
birmənalı deyildir. Bir tərəfdən, son 7 ildə bu prosesdə iştirak 
edən bir insan kimi, mən vasitəçi ölkələrin yaranmış gərgin 
vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq arzusunda olduqlarını görürəm 
və biz bunu alqışlayırıq. Digər tərəfdən, son 19 ildə vasitəçilərin 
fəaliyyəti heç bir nəticə verməmişdir. Danışıqların müxtəlif 
formatları olmuşdur, müəyyən mərhələlərdə müəyyən irəliləyiş 
olmuşdur, lakin hər dəfə ya Ermənistanda baş verən müəyyən 
faciəli hadisələrlə, yaxud da əvvəllər artıq razılaşdırılmış məsə-
lələr barədə Ermənistanın mövqeyinin dəyişməsi ilə əlaqədar 
bu danışıqlar ya düyünə düşmüş, ya da pozulmuşdur. Ona görə 
də nəticə olmadığı halda, vasitəçilərin rolunu müsbət qiymət-
ləndirmək, təbii ki, düzgün olmazdı. Digər tərəfdən, mən 
onların mümkün olan hər şeyi etmədiklərini də deyə bilmərəm. 
Buna görə də biz ümid edirik ki, həmsədr ölkələr – onlar isə 
dünyanın aparıcı ölkələri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üç dai-
mi üzvüdür – hər halda, işğalçı ölkəni zəbt olunmuş əraziləri 
azad etməyin zəruriliyinə inandırmaq üçün özlərinin nüfu-
zundan və siyasi resurslardan daha çox istifadə edəcəklər. 

 S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycan artıq neçə illərdir ki, 
inamlı iqtisadi artım nümayiş etdirir. MDB ölkələri arasında 
şəksiz liderdir. Dünya iqtisadi böhranına baxmayaraq, Azərbay-
can artım nümayiş etdirməkdə davam etmişdir. Ola bilsin ki, bu 
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artım əvvəlki illərdə olduğu qədər sanballı deyildir, lakin hər 
halda, 9,3 faizlik artım yəqin ki, asanlıqla başa gəlməmişdir, 
hətta neftin ucuzlaşmasına baxmayaraq. Mən bilirəm ki, 
Azərbaycanda orta əməkhaqqı təqribən 400 dollardır. Bunun özü 
də ən bariz nümunədir. Sizcə, bu uğurların sirri nədədir? 

И l h a m   Ə l i y e v: Bu barədə çox danışmaq olar. Əgər 
qısaca desək, bu, əsrlərin qovuşuğunda Azərbaycanda yaran-
mış vəziyyətin düzgün qiymətləndirilməsinin nəticəsidir – сa-
bitləşdirmə və iqtisadi inkişaf sahəsindəki ciddi nailiyyətlərlə 
yanaşı, çox sahələr vardı ki, səylərimizi ikiqat, üçqat artırmaq, 
strategiyanı düzgün seçməyimiz və konkret proqramlar lazım 
idi və bunlar bizə iqtisadiyyatı əhəmiyyətli dərəcədə şaxələn-
dirməyə imkan vermişdir. Dediyiniz 2009-cu ildəki 9,3 faizlik 
iqtisadi artım mənim üçün əvvəlki illərdəki 25–30 faizdən qat-
qat əhəmiyyətlidir, çünki bu artım böhranın ən şiddətli ilində, 
neftin qiymətinin 4 dəfə aşağı düşdüyü vaxt olmuşdur, bizim 
iqtisadiyyatımız isə, hər halda, daha çox məhz enerji sektoruna 
istiqamətlənmişdir. Bu nəticə onu göstərirdi ki, bizim apar-
dığımız islahatlar sayəsində iqtisadiyyatın digər sektorlarında 
inkişaf başlamışdır. Son 7 ildə biz 900 mindən çox yeni iş yeri 
yaratmışıq, yoxsulluğun səviyyəsi, demək olar, 50 faizdən 9 faizə 
endirilmişdir. Bütün sosial proqramlar yerinə yetirilmişdir. Azər-
baycanın yarım milyondan çox vətəndaşı hər ay dövlətdən 
sosial yardım alır, orta əməkhaqqı 400 dollardan çoxdur və bu, 
əlbəttə, son hədd deyildir. 

Biz regionlarda çox iş görə bilmişik. Biz 2004-cü ildən 
regional inkişaf proqramlarını həyata keçiririk – infrastruk-
tur, sosial infrastruktur yaradır, yollar, elektrik stansiyaları 
tikirik ki, insanlar regionlarda qalıb yaşasınlar və nə Bakıya, 
nə də başqa ölkələrə miqrasiya etməsinlər. Deməliyəm ki, 
daxili miqrasiya prosesi praktikи olaraq aradan qalxmaq-
dadır. Ölkənin modernləşdirilməsi, iqtisadiyyatın gələcəkdə 
bizə böyük artım verəcək sektorlarına, ilk növbədə, infor-
masiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsinə sərmayələr 
qoyulması baxımından da çox iş görülmüşdür. Biz kosmik 
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sənaye yaradırıq. Gələn il Azərbaycanın ilk süni peyki orbitə 
çıxarılacaqdır. Bizim külli miqdarda neft və qaz ehtiyatla-
rımızın olmasına, çoxlu gəlirimizin olmasına baxmayaraq, 
istəyirik ki, Azərbaycanın davamlı inkişafı neftin qiymə-
tindən və yaxud hasilatımızın həcmindən asılı olmasın. 
«Qara qızıl»ın insan kapitalına çevrilməsi bizim təcrübəmiz-
də şüar deyil, real vəziyyətdir. Ona görə də mən vəziyyəti 
qısaca bu cür xarakterizə edərdim. 

Onu da deməliyəm ki, peşəkar komanda da böyük rol 
oynamışdır. İcraçılardan çox şey asılıdır və bizim yarat-
dığımız hökumətdə dövlət strukturlarının, dövlət şirkətləri-
nin rəhbərləri həm müasir iqtisadiyyata bələd olan, həm də 
regiondakı vəziyyəti dərindən başa düşən yüksək səviyyəli 
peşəkarlar, müasir menecerlərdir. Ona görə də hesab edirəm 
ki, bu amillərin hamısı birlikdə müsbət rol oynamışdır və ən 
başlıcası, biz yolun yarısında dayanmamışıq. Neftdən əldə 
edilən böyük gəlirlər bizi arxayınlaşdırmamışdır. Mən dəfə-
lərlə demişəm, biz elə işləməliyik ki, sanki bizim neftimiz və 
qazımız yoxdur, çünki məhz bu cür resursların olmadığı 
ölkələr daha böyük uğurlar qazanmışlar. Onlar başqa sahə-
lər axtarmağa, insan resurslarını, texnoloji tərəqqinin nailiy-
yətlərini səfərbər etməyə məcbur olmuşlar. Yəni bu ölkələrin 
inkişafını xalqın istedadı təmin edir. İnkişaf etmiş sayılan 
ölkələr arasında praktikи olaraq öz enerji daşıyıcıları ilə 
təmin edilmiş ölkələr yoxdur. Ona görə də bizim bu yolu 
fikirləşib tapmağımıza ehtiyac yox idi, işləri uğurla gedən 
ölkələrin təcrübəsindən ən müsbət cəhətləri götürərək onu 
bizim şəraitə, təbii ki, bizim spesifikamıza, reallıqlarımıza 
uyğun, geosiyasət nəzərə alınmaqla tətbiq etməli və ölkənin 
modernləşdirilməsi strategiyasını və illik fəaliyyət planını 
müəyyən etməli idik. Keçmiş sovet dövründəki kimi, bizim 
beşillik planımız vardır. Bundan əlavə, bizim hər il üçün 
fəaliyyət planımız da vardır, orada kimin nə iş görəcəyi, 
kimin nəyə cavabdeh olması, maliyyə resursları və digər 
məqamlar göstərilir.  
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S u a l: Siz xatırlatdınız ki, iqtisadiyyatın müxtəlif sahə-
lərinə çoxlu sayda adam cəlb etmək mümkün olmuşdur. Bil-
mək istərdik ki, hansı sahələrə daha çox adam gəlmişdir, 
harada daha çox iş yeri açılmışdır? 

И l h a m   Ə l i y e v: Daha çox iş yeri bölgələrdə açılmışdır. 
Bizdə açılmış 900 min iş yerinin 700 mindən çoxu daimi iş 
yeridir. Biz ölkəmizin iqlim şəraitinə uyğun olaraq kənd 
təsərrüfatını fəal inkişaf etdiririk. Kənd təsərrüfatının əsas 
məhsulları ilə özümüzü təmin etməyə başlayırıq. Biz idxaldan 
asılı idik, meyvə, tərəvəz, üzüm, şərab satır, qalan məhsulları 
isə alırdıq. İndi biz özümüzü, demək olar ki, tamamilə təmin 
edirik və artıq ixracı da nizama salmışıq. Diqqətimizi daha 
çox təbii ehtiyatlarımız və xammal bazamız olan sahələrdə 
cəmləşdirmişik. 

Biz gənclərimizin xaricdə təhsil alması proqramını həyata 
keçiririk. Artıq bir neçə ildir ki, dövlət bu proqramı tam 
maliyyələşdirir, minlərlə gəncimiz хариъдя təhsil almışdır və 
ölkəsinə qayıdıб, burada işləyir, təcrübəsini tətbiq edir. Ha-
zırda Bakıda və digər yerlərdə inkişaf etmiş Avropa ölkələ-
rində olan hər şey, üstəgəl yaxşı iqlim və isti hava vardır. 
Hesab edirəm ki, Azərbaycandan xaricə oxumağa gedənlərin 
hamısı qayıdacaq və öz ölkəsinin rifahı naminə işləyəcəkdir. 

S u a l: MDB-nin hansı ölkələri ilə prioritet iqtisadi mü-
nasibətlər qurmaq istərdiniz və ya artıq qurmusunuz və nə 
üçün? 

И l h a m   Ə l i y e v:  Görünür, burada həm tarixi, həm də 
coğrafi amil özünü göstərir. MDB ölkələri arasında qonşuları-
mızla daha sıx iqtisadi münasibətlərimiz vardır. Bu, ilk 
növbədə, Rusiyadır, əmtəə dövriyyəmiz artır və onun strukturu 
yaxşılaşır. Biz məhsullarımızın çox hissəsini Rusiyaya göndə-
ririk, həmçinin oradan idxal edirik. Başqa sözlə, bu bizim ixrac 
üzrə ən böyük tərəfdaşımızdır. İxracımızın böyük hissəsini 
enerji ehtiyatları təşkil etdiyindən, ixrac üzrə əsas tərəfdaşımız 
Avropa ölkələridir. MDB-də ənənəvi olaraq Ukrayna ilə də 
çox ciddi, çox geniş iqtisadi əlaqələrimiz vardır. Qonşu Gürcüs-
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tanda Azərbaycan şirkətləri, Azərbaycan sərmayələri fəal iş-
ləyir və bu ölkə ilə də əmtəə dövriyyəsi artır. Digər ölkələrlə – 
Mərkəzi Asiya ölkələri ilə, MDB-yə daxil olmasalar da, Baltik-
yanı ölkələrlə çox yaxşı əlaqələrimiz var, ora da keçmiş SSRİ-
dir. Keçmiş Sovet İttifaqı respublikalarının hamısında artıq 
çoxdan səfirliklərimiz var və əlbəttə, bu ölkələr bizim üçün 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Biz MDB-nin bütün proqram-
larında – ilk növbədə, humanitar əməkdaşlıq sahəsində – fəal 
iştirak edirik. Ötən il Ы Rusiya–Azərbaycan humanitar əmək-
daşlıq forumunu keçirdik və o, artıq beynəlxalq tədbirə çevril-
mişdir. Təbii ki, bu, onilliklər boyu bir yerdə yaşamış ölkələ-
rimizi daha çox birləşdirəcəkdir. Əlbəttə, burada tarixi amil, 
praqmatizm və təbii ki, siyasi münasibətlərin səviyyəsi – bütün 
bunlar birlikdə rol oynayır. 

S u a l: Siz MDB-nin rolunu prinsipcə necə qiymətləndirir-
siniz? Sizin fikrinizcə, keçən əsrin 90-cı illəri ilə müqayisədə 
2000-ci illərdə Birlikdə hansı irəliləyişə nail olunmuşdur? 

И l h a m   Ə l i y e v: Hesab edirəm ki, indi MDB keyfiy-
yətcə yeni səviyyəyə çıxır. Əlbəttə, кечян ясрин 90-cı illərи 
barədə mühakimə yürütmək mənə çətindir, çünki mən həmin 
proseslərdə bugünkü səviyyədə iştirak etməmişəm. Son 7-8 
ilə gəldikdə isə, mənim fikrim belədir ki, MDB daha dina-
mik olmuşdur. Hesab edirəm ki, MDB-nin üzvü olan bütün 
ölkələrdə insanlar bizim bu təşkilatdan nə istədiyimizi daha 
aйдын başa düşməyə başlamışlar, illüziyalar və iddialar azal-
mışdır. Zənnimcə, biz MDB-ni ciddi problemlərin həlli üçün 
çox mühüm mexanizm kimi başa düşməyə başlamışıq. Təkcə 
inteqrasiya məsələlərinin deyil – inteqrasiya məsələlərinə hər 
bir ölkə öz prioritetləri əsasında yanaşır, kimsə ondan çox şey, 
kimsə az şey gözləyir, kiməsə bu çox, kiməsə az lazımdır – çox 
vacib, ümdə məsələlərin, təhlükəsizliyin təmin edilməsi, ter-
rorizmə qarşı mübarizə məsələlərinin həlli baxımından. Öz 
qonşularından və ya müttəfiqlərindən, tərəfdaşlarından təcrid 
olunmuş halda terrorizmlə mübarizə aparmaq mümkün deyil-
dir. Yəni, hamı tamamilə başa düşür ki, bu bəlaya yalnız birgə 
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səylər hesabına qalib gəlmək olar və terrorçular arasında heç 
bir fərq qoyulmamalıdır, bütün terrorçulara vahid mövqe-
lərdən yanaşmaq lazımdır. 

MDB çərçivəsində miqrasiya məsələlərinin də öz kəs-
kinliyi vardır. İqtisadi əlaqələr, nəqliyyatda təhlükəsizlik 
məsələləri, hesab edirəm ki, təşkilatımızın əsasını təşkil edən 
humanitar əlaqələr çox fəal şəkildə müzakirə olunur. Ona 
görə ki, başqa beynəlxalq təşkilatlardan fərqli olaraq, MDB 
birləşmək barədə hər hansı təşəbbüs sayəsində deyil, Sovet 
İttifaqının dağılması nəticəsində yaranmışdır. 90-cı illərdə 
bu ölkələrdə gərgin, o cümlədən siyasi böhrana davam 
gətirməyin, dinc yolla ayrılmağın mümkün olması bu işdə 
iştirak edənlərin hamısının çox böyük xidmətidir. Bəlkə də 
bunu bir növ unudurlar və ya lazımınca qiymətləndirmirlər, 
lakin bu həqiqətən, çox böyük xidmətdir. Belə bir böyük 
ölkənin dağılması, bizim qeyd etdiyimiz silahlı münaqişələr 
istisna olmaqla, əslində ciddi sarsıntılarsız baş vermişdir. Ona 
görə də hesab edirəm ki, indi – hər halda, Azərbaycanda – 
vəziyyəti daha ağılla qiymətləndirirlər, daha çox şeyə ümid 
bəsləmək əvvəlkindən azdır, adamlar daha çox başa düşürlər 
ki, hər bir ölkə özünə cavabdehdir. Hesab edirəm, biz hamı-
mız bu məsələyə məhz bu baxımdan yanaşmağı öyrənmə-
liyik: heç kimin heç kəsə borcu yoxdur – bu bizim başlıca 
tezisimizdir. Biz münasibətlərimizi dostluq, mehriban qonşu-
luq, bazar iqtisadiyyatı, bütün mallara və xidmətlərə bazar qiy-
mətlərinin qoyulması əsasında qurmalıyıq. Onda bir-birimizi 
daha çox başa düşərик, vəziyyət daha çox proqnozlaşdırıla 
bilər, illüziyalar və iddialar daha az olar. Biz bu məsələyə belə 
yanaşırıq. Hesab edirəm ki, bu, konstruktiv yanaşmadır, 
Azərbaycana gəldikdə isə, biz MDB-nin bütün təşəbbüslərində 
bundan sonra da fəal iştirak edəcəyik. 

S u a l: Birlik ölkələrindən kənarda Azərbaycanın prioritet-
ləri nədən ibarətdir? 

И l h a m   Ə l i y e v: Bilirsinizmi, bu məsələləri bir-birindən 
ayırmaq çətindir. Xarici siyasətdə bizim prioritetlərimiz kifayət 
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qədər dəqiq ifadə edilmişdir. Biz istəyirik, çalışırıq ki, bütün 
ölkələrlə çox səmimi, rəvan, proqnozlaşdırıla bilən münasi-
bətlərimiz olsun və hesab edirəm ki, buna nail olmuşuq. Biz eti-
barlı tərəfdaşıq. Özümüzü təmin edən ölkəyik və buna görə də 
hansısa beynəlxalq maliyyə mərkəzlərindən, yaxud siyasi 
mərkəzlərdən asılı deyilik. Bizim üçün əsas vəzifələrdən biri 
məhz iqtisadi müstəqilliyə nail olmaq idi. Biz buna enerji 
müstəqilliyi vasitəsilə nail olmuşuq. Sonra nəqliyyat müstəqilli-
yi gəlir. Bu gün Şimal–Cənub və Şərq–Qərb nəqliyyat dəhlizləri 
artıq reallıqdır, coğrafi baxımdan Azərbaycandan sadəcə, yan 
keçmək mümkün deyildir. Haqqında söhbət açdığım ərzaq 
müstəqilliyi də bizə imkan verir ki, qiymətlərin dəyişməsindən 
və ya məhsulun az yığılmasından asılı olmayaq. Ona görə də 
özümüzü təmin edən və sözün yaxşı mənasında, özümüzə güvə-
nən ölkə olmağımız bizim xarici siyasi fəaliyyətimizi irəlicədən 
müəyyənləşdirir. İstər yaxın ətrafımızdakı ölkələrlə, istərsə də 
uzaq xarici ölkələrlə praqmatizmə, realizmə, mənafelərin üst-
üstə düşməsinə, qarşılıqlı hörmətə, bir-birinin daxili işlərinə 
qarışmamağa əsaslanan münasibətlər qurmuşuq. Bu müna-
sibətlər Azərbaycana öyüd-nəsihət vermək tonundan uzaqdır, 
biz bunu qəbul etmirik, bunlar da artıq reallıqdır və yaxşıdır ki, 
tərəfdaşlarımızın hamısı bunu başa düşür. 

S u a l: İlham Heydər oğlu, bilirəm ki, Siz Moskvada oxu-
musunuz, sonra bir müddət orada işləmisiniz və indi də bəzən 
orada olursunuz. Əlbəttə, başa düşürəm ki, Siz maşınla ge-
dəndə az şey görə bilirsiniz, amma hər halda, Sizin fikrinizcə, 
Rusiyanın paytaxtı çoxmu dəyişmişdir? 

И l h a m   Ə l i y e v: Əlbəttə, çox böyük dəyişikliklər ol-
muşdur. Mən Moskvanı çox yaxşı tanıyıram, adətən, höku-
mət nümayəndə heyətlərinin getdiyi marşrutlardan qat-qat 
artıq marşrutları tanıyıram. Mən uzun müddət, 15 il orada 
yaşamışam – həm oxumuşam, həm də işləmişəm. O illər ba-
rədə mənim ən xoş təəssüratlarım vardır. Təkcə ona görə 
yox ki, o illər həyatımızın ən yaxşı dövrü olan gənclik illəri 
idi, həm də ona görə ki, həqiqətən, yaxşı illər idi. Mən orada 
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özümü çox rahat, öz evimdə olduğu kimi hiss edirdim. 
Əslində, mən elə öz evimdə idim, çünki bu, vahid ölkə idi. 
Moskva çox dəyişmişdir. İndi Moskvada baş verən dəyişik-
likləri, aparılan islahatları biz çox alqışlayırıq. Deməliyəm 
ki, bir dövr vardı, bizim Bakıda da əsaslı dəyişikliklər, 
islahatlar, bəzən ağrılı islahatlar aparılması zəruri idi, lakin 
bunsuz olmur. Moskva mənə çox əziz şəhərdir. Moskvada 
olmağı sevirəm və tez-tez orada oluram. 

S u a l: Mən də deyə bilərəm ki, çoxdandır Bakıda olma-
mışdım, burada hər şey – meydanlar, küçələr, təzə yollar, təzə 
evlər, saraylar adamı heyran edir. Hər şey çox gözəldir. Sizin 
xanımınız Milli Məclisin deputatı seçilmişdir. Siz indi ailədə 
daha çox siyasət barədə danışırsınız? 

И l h a m   Ə l i y e v: Bilirsinizmi, onun deputat olması 
birinci dəfə deyil. Bu, artıq ikinci dəfədir. Birinci dəfə 2005-ci 
ildə olmuşdur. Buna görə də o bu statusa artıq alışmışdır. 
Siyasət barədə çox, yaxud az danışmaq məsələsinə gəldikdə, 
konkret desək, çox az danışırıq. Ona görə ki, ev şəraitində, 
evdə biz siyasət barədə praktikи olaraq danışmırıq, çünki buna 
ehtiyac yoxdur. Azərbaycan cəmiyyətində, o cümlədən siyasi 
müstəvidə mövcud olan bütün mövzular kifayət qədər bəllidir. 
Bizim hökumətin mövqeyi birmənalıdır. Ona görə də biz evdə 
daha çox başqa mövzularda – həyatımız, münasibətlərimiz,  
uşaqlarımız, artıq nəvələrimiz barədə danışırıq. Hər bir ailədə 
olduğu kimi, bizdə də adi mövzular haqqında söhbət gedir. 

S u a l: Bir halda ki, nəvələrinizi xatırlaтdınız, onda bir şeyi 
soruşmaya bilmərəm: nəvələrinizlə tez-tez görüşə bilirsinizmi? 

И l h a m   Ə l i y e v: Çalışıram ki, tez-tez görüşüm. Balaca 
olduqlarına baxmayaraq, onlar da tez-tez valideynləri ilə 
səfərlərdə olurlar. Onların Bakıya hər gəlişi bizim üçün böyük 
sevinc, böyük xoşbəxtlikdir.  

С у а л: Bilirəm ki, Siz idmanı çox sevirsiniz, respublikada 
idmanın inkişafını hər vasitə ilə dəstəkləyirsiniz. Azərbaycan 
idmançıları son illərdə həqiqətən, sanballı uğurlar qazanmışlar. 
Sonuncu Birlik кuboku yarışında «İnter» komandasının qələbə-
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sini xatırlaтmaya bilmərəm. Bu münasibətlə bizim təbriklərimizi 
qəbul edin. Bu həqiqətən, əla, gözəl oyun idi. Bizim kanal onu 
yayımlayırdı. Əslində, biz həmin yarışın əsas yayımçısı idik.  

Bundan sonra hansı istiqamətdə, hansı uğurlara doğru irə-
liləyəcəksiniz, şəxsən Siz idmanın hansı növünü daha çox se-
virsiniz? 

И l h a m   Ə l i y e v: Mən futbola baxmağı daha çox xoşla-
yıram. İdmanla məşğul olmağa gəldikdə isə, idmanın fərdi növ-
lərini – gimnastikanı, atletikanı, üzgüçülüyü daha çox xoşla-
yıram. O ki qaldı gələcək planlara, biz qələbələrin sayını yalnız 
artırmağı planlaşdırırıq. 

Son illərdə biz artıq beynəlxalq miqyasda öz sözü olan 
ölkəyə çevrilmişik. Çox istedadlı gənc idmançılar yetişdiririk. 
Gənclərin Sinqapurda keçirilmiş Ы Olimpiya oyunlarında 
yığma komandamız 11-ci yeri tutmuşdur. Аparıcı idman 
ölkələrinin çoxunu geridə qoymuşuq. Bizim idman siyasətimiz, 
idmanın inkişafı üçün şərait yaratmağımız, baza yaratmağımız, 
habelə veteran idmançılara münasibətimiz öz rolunu oyna-
mışdır. Uşaqlar, yeniyetmələr ona görə idmançı olmaq istə-
yirlər ki, bizim idmançılar, məşhur çempionlar rəmzə çev-
rilirlər. Yəni cəmiyyətdə onlara çox böyük hörmət göstərilir, 
əhali tərəfindən, həm də dövlət tərəfindən onlara böyük dəstək 
var. Onların hamısı şəxsi həyatda da təqlid üçün nümunə hesab 
edilir. Çox təvazökar, çox vətənpərvərdirlər. Bizdə olimpiya 
çempionları, dünya və Avropa çempionları çoxdur. Növbəti 
Olimpiadada da medallar qazanmaq barədə geniş planlarımız 
vardır. Elə şərait yaranmışdır ki, Azərbaycanda idmançı ye-
nidən hörmətli insana çevrilmişdir. ХХ ясрин 90-cı illərinин 
əvvəlлярində bəlkə də belə deyildi, çünki o vaxt idmançıların 
hərəsi bir tərəfə dağılmışdı, idmana diqqət verilmirdi. Ölkədə 
o qədər problem var idi ki, idman yada düşmürdü. Mənə belə 
gəlir ki, bu fakt öz rolunu oynamışdır. Son 10 ildə biz, Bakı 
nəzərə alınmamaqla, Azərbaycanın bütün regionlarında 29 
olimpiya mərkəzi tikmişik, onların, demək olar ki, hər birində 
hovuz, hər cür şərait, örtülü idman meydançaları vardır. Mən 
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idmana daim diqqət yetirirəm, 1997-ci ildən həm də Azər-
baycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentiyəm. Bu cür 
gərgin iş qrafikinə baxmayaraq, mən bu vəzifəni özümdə saxla-
yıram. Hesab edirəm ki, bu lazımdır, bəlkə də mənə yox, amma 
idmana lazımdır. İdman xalqın iradəsinin ifadəsidir. Yarışlar, 
olimpiadalar, çempionatlar elə məkandır ki, orada ölkələr bir-
biri ilə bəhsləşir. Ölkələr kimin birinci, kimin ikinci yerdə 
olmasını daha harada göstərə bilər?! Heç yerdə. Bu, cəmiyyətin 
həyatında da çox mühüm amildir, gənclər arasında vətən-
pərvərlik ruhunu, vətənə sevgi ruhunu gücləndirir – xüsusən də 
idmançı qalib gələndə, ölkənin bayrağı qaldırılanda, onun 
himni səslənəndə. Bunlar çox təsirləndirici anlardır. 

S u a l: Sonuncu sualım çox qısadır. Soçi–2014 Olimpiadasın-
da medal qazanmaq barədə planlarınız varmı? 

И l h a m   Ə l i y e v: Soçi Olimpiadasında biz kiçik heyətlə 
iştirak edəcəyik. Əvvəla, biz cənub ölkəsiyik. Hərçənd qış dağ 
xizəkçilik kompleksi yaradılması istiqamətində artıq xeyli iş 
görmüşük, bu ilin sonuna onun açılışını planlaşdırırıq. Lakin 
əsas planlarımız Londonda keçiriləcək yay Olimpiadası ilə 
bağlıdır. İrəlicədən nəsə demək istəmirəm, lakin Azərbaycanın 
idman proseslərinə təsirini gücləndirməyi və əvvəlkindən daha 
çox medal qazanmağı planlaşdırırıq. 

S u a l: İlham Heydər oğlu, müsahibəyə görə sağ olun. Sizi 
dinləmək, Sizinlə ünsiyyətdə olmaq çox xoş idi. Çox sağ olun. 

И l h a m   Ə l i y e v: Siz sağ olun. Mən sizin kanalın veriliş-
lərinə maraqla baxıram, onu nadir, maraqlı və öyrədici kanal 
hesab edirəm. MDB ölkələrinə aid olmayan verilişlər də çox 
maraqlıdır. Siz həqiqətən, çox cəlbedici kanalсыныз və bizim 
üçün qonşu ölkələrdə nələr baş verdiyini bilmək imkanı 
yaratmısınız. Bu, Birlik ölkələrini daha çox yaxınlaşdıracaq, 
onların arasında anlaşma daha çox olacaqdır. Hesab edirəm 
ki, sizin kanalın siyasəti də çox düzgün, çox müsbətdir. 

M ü x b i r: Sağ olun, çalışırıq. 
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KUBANIN XARИCИ ИŞLƏR NAZИRИ BRUNO 
EDUARDO RODRИQES PARRИLYANIN 
BAŞÇILIQ ETDИYИ NÜMAYƏNDƏ ЩЕЙЯТИ  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 

Prezident sarayı  
 
17 fevral 2011-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fev-
ralın 17-də Kubanın Xarici İşlər naziri Bruno Eduardo Rodriqes 
Parrilyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafından məmnun-
luğunu bildirən prezident İlham Əliyev əlaqələrimizin bundan 
sonra da dinamik şəkildə inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı pers-
pektivlərin olduğunu vurğuladı. Azərbaycan–Kuba hökumətlər-
arası birgə iqtisadi Komissiyaсыnın fəaliyyətə başlamasının önə-
mini vurğulayan dövlətimizin başçısı iqtisadi sahədə əməkdaşlıq 
üçün geniş imkanların olduğunu dedi. Azərbaycanda Kubanın 
səfirliyinin açılmasından məmnunluğunu bildirən prezident İlham 
Əliyev ölkələrimizin beynəlxalq arenada daha fəal əməkdaşlıq 
etmələrinin zəruriliyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı ölkələri-
mizin bir-birindən uzaqda yerləşməsinə baxmayaraq, bunun 
münasibətlərimizin inkişafına mane olmayacağına ümidvar oldu-
ğunu dedi. Prezident İlham Əliyev Kubanın Xarici İşlər naziri 
Bruno Eduardo Rodriqes Parrilyanın ölkəmizə səfərinin uğurlu 
olacağına əminliyini bildirdi. 

Kubanın Xarici İşlər naziri Bruno Eduardo Rodriqes Par-
rilya Azərbaycana səfərindən məmnunluğunu bildirdi. O, öl-
kəmizə ilk dəfə səfər etdiyini və Azərbaycan ilə tanışlığın onda 
çox böyük təəssürat yaratdığını dedi. Xarici İşlər naziri ölkə-
lərimizin xalqları və hökumətləri arasında tarixi və mədəni 
əlaqələrin mövcud olduğunu vurğulayaraq Kubada Azərbay-
cana xüsusi münasibət bəslənildiyini qeyd etdi. 
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İRANIN ИNFORMASИYA TEXNOLOGИYALARI 
VƏ KOMMUNИKASИYA NAZИRИ REZA TAĞIPUR 
ƏNVƏRИNИN BAŞÇILIQ ETDИYИ NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Prezidenт sarayı   
 
17 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 17-də İran İslam Respublikasının İnformasiya Tex-
nologiyaları və Kommunikasiya naziri Reza Tağıpur Ənvəri-
nin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Nazir Reza Tağıpur Ənvəri İran prezidenti Mahmud 
Əhmədinejadın salamlarını və ən xoş arzularını dövlətimizin 
başçısına çatdırdı. O, İranın dövlət başçısının ölkəmizə son 
səfəri zamanı göstərilən yüksək diqqətə və qonaqpərvərliyə 
görə Azərbaycan prezidentinə minnətdarlıq etməyi prezident 
Mahmud Əhmədinejadın ona şəxsən tapşırdığını dedi. Nazir 
bildirdi ki, İran prezidenti əmindir ki, belə yüksək səviyyəli 
qarşılıqlı səfərlər ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da 
genişlənməsi işinə xidmət edəcəkdir. Reza Tağıpur Ənvəri 
İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadın məktubunu dövləti-
mizin başçısına təqdim etdi. 

Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının prezi-
denti Mahmud Əhmədinejadın ölkəmizə səfərinin uğurlu oldu-
ğunu və yaxşı nəticələr verdiyini dedi. 

Dövlətimizin başçısı prezident Mahmud Əhmədinejadın 
salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını 
İran dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş etdi. 
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ESTONИYA RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ  
ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB TOOMAS HENDRИK İLVESƏ 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Xaapsalu şəhərindəki uşaq evində baş vermiş yanğın 

nəticəsində insan tələfatı xəbəri məni olduqca sarsıtdı. 
Bu faciə ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, Sizə, həlak 

olanların ailələrinə və yaxın adamlarına, bütün Estoniya xal-
qına şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin 
hüznlə başsağlığı verir, yaralananlara və xəsarət alanlara 
şəfa diləyirəm. 

 
İLHAM ƏLИYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 21 fevral 2011-ci il  
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BOLQARISTAN RESPUBLИKASININ 
PREZИDENTИ ZATИ-ALИLƏRИ 
CƏNAB GEORGИ PIRVANOVA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Ölkənizin milli bayramı münasibətilə Sizi və Sizin 

simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı 
adından ürəkdən təbrik edirəm. 

Azərbaycan–Bolqarıstan əlaqələrinin bugünkü inkişaf 
səviyyəsi məmnunluq doğurur. Xalqlarımız arasında zəngin 
dostluq və əməkdaşlıq ənənələrinə əsaslanan bu əlaqələr 
daim öz əhatə dairəsini genişləndirməkdədir. 

Əminəm ki, dövlətlərarası münasibətlərimizin inkişafı, 
beynəlxalq qurumlar və regional layihələr çərçivəsində qar-
şılıqlı işimizin səmərəli şəkildə davam etdirilməsi üçün bun-
dan sonra da ardıcıl səylər göstərəcəyik. 

Belə bir əlamətdar gündə Sizə ən xoş arzularımı yetirir, 
möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Bolqarıstan 
xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 21 fevral 2011-ci il 
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ABŞERON RAYONU ƏRAZИSИNDƏ ИNŞA 
OLUNMUŞ AZMDF ZAVODUNUN AÇILIŞI 
МЯРАСИМИ 

 
21 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 21-də Bakı–Şamaxı yolunun 15-ci kilometrliyində, 
Abşeron rayonu ərazisində inşa olunmuş AZMDF zavodunun 
açılışında iştirak etmişdir. 

Müəssisənin kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətlə 
qarşıladı. 

Zavodun ərazisi ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlu-
mat verildi ki, mebel hazırlanmasında geniş istifadə edilən 
MDF materiallarınын istehsalı цчцн xammal – ağac mate-
rialları Rusiyadan vaqonlarla gətirilərək 50 min kvadratmetr 
sahəsi olan ağac deposuna boşaldılır və növlərinə görə çe-
şidlənir. Hazırda 3 növ ağacdan istifadə olunur. İstehsalın il-
kin mərhələsi xammalın hazırlanmasıdır. Bu məqsədlə əvvəlcə 
ağac gövdələri qabıqdan təmizlənərək növbəti istehsal prose-
sinə ötürülür. 

Qeyd edildi ki, indiyədək dünyanın müxtəlif ölkələrindən 
idxal edilən MDF materialları artıq Azərbaycanda ən yüksək 
keyfiyyətlə istehsal olunacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev müəssisənin işə düşməsini bildirən 
düyməni basdı, istehsal prosesini izlədi, zavodun fəaliyyə-
tindən bəhs edən filmə baxdı. 

Bildirildi ki, 2006-cı ildə özəl investisiyalar əsasında təsis 
olunmuş AZMDF şirkətinin inşa etdirdiyi zavodun ərazisində 
ağac deposu, daşınma və qəbuletmə, əsas istehsal qurğuları, 
nümayiş zalı və inzibati ofis yerləşir. İstehsal prosesi doğrama, 
lifləmə, presləmə, cilalama, üzləmə sexləri və anbardan ibarət-
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dir. Zavodda Almaniyanın «Siemens» və Yaponiyanın «Mitsu-
bishi» şirkətlərinin idarəetmə proqramları ilə təmin olunmuş 
müasir texniki avadanlıq quraşdırılmışdır. Keyfiyyətli məh-
sulun əldə olunması üçün müəssisədə ən son mikrobioloji, fizi-
ki-kimyəvi avadanlıqlaрла təchiz olunmuş laboratoriya fəaliy-
yət göstərir.  

Bildirildi ki, texnoloji standarta uyğun gələn xırda hissələr 
lifin hazırlanması üçün yuyulma aparatına göndərilir. 
Yuyulma mərhələsində taxta qırıntıları tozdan təmizlənir və 
lifin hazırlanması üçün tam hazır vəziyyətə gətirilir. Texno-
logiyaya görə lifləmə prosesi ən önəmli mərhələlərdən biridir. 
Bu, ağac lifinin hazırlanması prosesidir. Yuyulmuş taxta 
hissələri rifaynerin şaquli çənlərinə göndərilir və burada bu-
xara verilir. Rifaynerin çıxışında lifə sintetik yapışqan və pa-
rafin əlavə olunur. Yapışqanla qarışdırılmış ağac lifləri boru-
ların içində isti hava ilə qurudulur. Ağac lifləri hələ çox 
yumşaq olduğu üçün ilkin presləmə üsulu ilə sıxılır, xalça 
formasına salınır və müvafiq ölçüdə kəsilir. 

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, MDF istehsalı 
xətti tam kompyuterləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmışdır. Ope-
ratorlar yalnız texnoloji parametrləri tənzimləyərək prosesə 
nəzarət edirlər. 

Hazır məhsullara baxan dövlətimizin başçısına məlumat 
verildi ki, MDF digər materiallardan bir sıra keyfiyyətlərinə 
görə fərqlənir. Beləliklə, yeni zavodun fəaliyyəti keyfiyyətcə 
xarici analoqlarından geri qalmayan yerli MDF materialları 
istehsal etməyə və bununla hazırlanan məhsulların indiyədək 
mövcud olan qiymətlərinin aşağı düşməsinə müsbət təsir 
göstərəcəkdir. 

Prezident İlham Əliyev görülmüş işlərdən razılığını bildirdi, 
müvafiq tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. 
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ABŞERON RAYONUNUN HÖKMƏLИ 
QƏSƏBƏSИNDƏ «M-LИNE» MƏHDUD 
MƏSULİYYƏTLİ CƏMИYYƏTİN MEBEL 
FABRİKİNİN AÇILIŞI МЯРАСИМИ 

 
21 fevral 2011-ъи ил 
 
Fevralın 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev Abşeron rayonunun Hökməli qəsəbəsində «M-Line» 
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin (MMC) mebel fabrikinin 
açılışında iştirak etmişdir. 

Fabrikin kollektivi dövlətimizin başçısını hərarətlə qar-
şıladı. 

Prezident İlham Əliyev fabrikin rəmzi açılışını bildirən lenti 
kəsdi və müəssisə ilə yaxından tanış oldu. 

Fabrikin foyesində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əli-
yevin büstü qoyulmuşdur. Burada ulu öndər Heydər Əliyevin 
və prezident İlham Əliyevin iqtisadiyyatımızın dinamik inkişafı 
istiqamətində gördüyü işləri əks etdirən fotolardan ibarət 
güşələr yaradılmış və videomaterialların göstərildiyi iki böyük 
ekran quraşdırılmışdır. Foyenin tavanında xüsusi zövqlə ha-
zırlanmış Azərbaycanın xəritəsi quraşdırılmışdır. 

Bildirildi ki, dövlətin güzəştli krediti və şirkətin vəsaiti 
hesabına inşa olunmuş fabrikin tikintisi 2010-cu ilin yanva-
rında, avadanlığın quraşdırılması isə bu ilin yanvarında başa 
çatdırılmışdır. Fabrikin ümumi dəyəri 7,8 milyon manatdır ki, 
bunun 55 faizini güzəştli dövlət krediti təşkil edir. 

Fabrikdə hamısı yerli olmaqla, 102 nəfər işləyir ki, yaxın 
gələcəkdə onların sayının 150-йə çatdırılması nəzərdə tutul-
muşdur. İşçilərin fabrikə rahat gedib-gəlmələri üçün xüsusi 
nəqliyyat vasitəsi də ayrılmışdır. 
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Dövlətimizin başçısı müəssisənin əsas istehsal sahəsi olan 
mebel yığımı sexi ilə tanış oldu və hazır mebel dəstlərinə 
baxdı. 

Sonra пrezident İlham Əliyev fabrikin işə salınmasını 
bildirən düyməni basdı və istehsal prosesi ilə tanış oldu. 

Vurğulandı ki, fabrikdə təbii ağacdan, MDF-dən, laminə 
edilmiş MDF-dən, təbii və süni şpondan boyalı və laklı me-
bellərin istehsalı nəzərdə tutulmuşdur. Xammal Braziliya, 
Almaniya, Avstraliya, Kanada və digər ölkələrdən gətiriləcək-
dir. Fabrikdə quraşdırılan Almaniya və İtaliya istehsalı olan 
avadanlıq mebel istehsalında ən son texnologiyalara əsaslanır. 
İstehsal sahəsində iki anbar yaradılmışdır. Böyük anbar ümu-
mi xammal üçün nəzərdə tutulmuşdur. Aksessuar anbarı isə 
avtomatlaşdırılmışdır. Bütün aksessuarlar kompyuter vasi-
təsilə kodlaşdırılmışdır. Mebellərin aksessuarları xaricdən gə-
tirilir. 

Taxta emalı sahəsi ilə tanışlıq zamanı prezident İlham 
Əliyevə məlumat verildi ki, fabrikdə sifarişlərə uyğun olaraq 
əllə işlənmiş mebellər də hazırlanacaqdır. Burada, həmçinin 
keyfiyyət nəzarət masası da yaradılmışdır. Mebellər bazara 
həm xarici, həm də yerli adlarla çıxarılacaqdır. Fabrikdə bo-
yama işləri xüsusi sahədə həm avtomatik, həm də əl ilə apa-
rılacaqdır. İlk dəfə olaraq, fabrikdə aylıq istehsal gücü 18-20 
min kvadratmetr olan poliuretan üzlük materiallarının istehсal 
xətti quraşdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev poliuretan sexində istehsal olunmuş 
məhsullara baxdı. 

Dövlətimizin başçısı fabrikdə yaradılmış şəraitdən və is-
tehсal prosesindən razılığını bildirdi, tövsiyə və tapşırıqlarını 
verdi. 
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YENИ ZELANDИYANIN BAŞ NAZИRИ  
ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB CON KИYƏ 
 
Hörmətli cənab Baş nazir! 
Ölkənizdə baş vermiş zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan 

tələfatı və dağıntılar barədə xəbər məni olduqca kədərlən-
dirdi. 

Bu faciə ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, Sizə, həlak olan-
ların ailələrinə və yaxın adamlarına, bütün xalqınıza şəxsən 
öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə 
başsağlığı verir, yaralananlara və xəsarət alanlara şəfa dilə-
yirəm. 

 
İLHAM ƏLИYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 23 fevral 2011-ci il 
 
 

 
 
 



 237

 
 
 
FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRLİYİNİN MÜLKİ 
MÜDAFİƏ QOŞUNLARINA DÖYÜŞ 
BAYRAĞININ TƏQDİM OLUNMASI MƏRASİMИ 

 
23 fevral 2011-ъи ил 
 
Fevralın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunlarına döyüş bay-
rağının təqdim olunması mərasimində iştirak etmişdir. 

Prezident İlham Əliyev Mülki Müdafiə Qoşunlarının «N» 
сайлы hərbi hissəsinə gəldi. 

Fövqəladə Щallar naziri, general-polkovnik Kəmaləddin 
Heydərov dövlətimizin başçısına raport verdi. 

Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin abi-
dəsinin önünə gül dəstəsi qoydu. 

Mülki Müdafiə Qoşunlarının Кomandanı, general-mayor 
İlham Abdullayev Ali Baş Komandana raport verdi. 

Dövlətimizin başçısı əsgərləri salamladı. 
Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyev döyüş bayrağını hərbi hissəyə təqdim 
etdi, şəxsi heyəti bu münasibətlə təbrik etdi. 

Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Дövlət himni səs-
ləndirildi. 

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı şəxsi heyət qar-
şısında çıxış etdi. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTИ, SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN ALİ BAŞ 
KOMANDANI İLHAM ƏLİYEVİN ÇIXIŞI 

 
    23 феврал 2011-ъи ил 
 

Əziz əsgərlər, zabitlər, generallar! 
Sizi döyüş bayrağı almağınız münasibətilə ürəkdən 

təbrik edirəm, fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaranmasından 5 il keçir. 

Bu müddət ərzində nazirliyin bütün strukturları formalaşdı 
və bu gün müasir tələblərə cavab verir. Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin yaranması ölkəmizin həyatında çox əlamətdar 
bir hadisə idi. Nazirliyin yaranmasına böyük zərurət var idi. 

Son 5 ildə nazirliyin maddi-texniki bazası yaradıldı, müa-
sir texniki vasitələr, avadanlıqлар alındı. Nazirliyin bütün 
strukturlarında formalaşma prosesi, demək olar ki, başa 
çatmışdır və nazirliyin fəaliyyəti hazırda ən yüksək standart-
lara cavab verir. Bu müddət ərzində nazirliyin əməkdaşları 
nəinki ölkə daxilində, xaricdə peşəkarlıqlarını nümayiş etdir-
mişlər. Başqa ölkələrdə baş vermiş təbii fəlakətlərin nəticələ-
rinin aradan qaldırılması işində nazirliyin əməkdaşları Azər-
baycanı ləyaqətlə təmsil etmişlər, bizim üçün dost olan 
ölkələrdə təbii fəlakətlərlə mübarizədə böyük uğurlar əldə 
etmişlər. Nazirliyin əməkdaşlarının fəaliyyəti digər ölkələrdə 
də qiymətləndirilir. 

Bu müddət ərzində alınmış texniki vasitələr nəticəsində 
ölkə daxilindəki istənilən hadisənin qarşısının alınması və 
təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün 
nazirliyin əməkdaşları öz peşəkarlıqlarını nümayiş etdir-
mişlər. Keçən il Azərbaycanda tarixdə misli görünməmiş sel 
və daşqınlar baş vermişdi, ölkə ərazisinin müəyyən hissəsi, 
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daha doğrusu, on minlərlə hektar sahə su altında qalmışdı, 
bir neçə min ev dağılmışdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
əməkdaşları bütün başqa dövlət qurumları ilə birlikdə çox 
operativ fəaliyyət göstərərək insanların təhlükəsiz yerlərə 
köçürülməsi ilə məşğul olmuşlar. Bu fəaliyyət nəticəsində təbii 
fəlakət Azərbaycanda itkisiz keçmişdir. Bu, böyük uğurdur, 
böyük nailiyyətdir. İnsanların sağlamlığı, təhlükəsizliyinin 
qorunması bizim üçün həmişə olduğu kimi, başlıca vəzifədir. 
Ondan sonra sel və daşqınlara məruz qalmış bölgələrdə tikinti-
quruculuq işləri aparılmışdır. Bir neçə ay ərzində minlərlə yeni 
ev tikilmişdir və soydaşlarımız, fəlakətdən əziyyət çəkmiş 
insanlar o evlərə köçürülмüшдцр. Bu bir tərəfdən, onu göstərir 
ki, nazirliyin strukturları artıq tam formalaşmışdır və istənilən 
vəzifəni icra edə bilərlər. Digər tərəfdən, onu göstərir ki, 
Azərbaycan güclü dövlətdir. Biz bu böyük təbii fəlakətin 
nəticələrini aradan qaldırdıq və insanlar üçün yaxşı şərait 
yaratdıq. Əgər vaxtilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaranmasa 
idi, yəqin ki, bu təbii fəlakətlər bizim üçün ağır keçə bilərdi. 

Azərbaycanda bütün strukturlar, bütün dövlət qurumları 
müasir tələblərə cavab verməlidir. Ölkəmiz inkişaf edir, 
müasirləşir. Azərbaycan bu gün dünya miqyasında özünə 
layiq yerini tuta bilmişdir. Ölkə daxilindəki proseslər müsbət 
istiqamətdə gedir. Ölkəmiz son illər ərzində böyük və şərəfli 
yol keçmişdir.  

Əlbəttə, peşəkar kadrların hazırlanması sahəsində görül-
müş işlər bu gün bu reallıqları mümkün edir. Azərbaycanda 
düşünülmüş iqtisadi və sosial siyasət aparılır, bütün ixtisaslar 
üzrə peşəkar kadrlar hazırlanır. Biz elə etməliyik ki, Azər-
baycanda bütün dövlət qurumları, bütün nazirliklər müasir 
tələblərə cavab versin. Ən qabaqcıl texnologiyalar Azərbay-
cana gətirilir və gətiriləcəkdir. Biz bunu Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin timsalında görürük. Ən müasir texniki vasitələr, 
yanğınsöndürən təyyarələr, helikopterlər, ən müasir maşınlar 
alınır ki, maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi işində 
biz bütün lazım olan səviyyəyə qalxa bilək. Bununla bərabər, 
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peşəkarlığın artırılması mühüm məna daşıyır və bu sahədə 
böyük uğurlar vardır. Belə olan halda, müasir tələblərə ca-
vab vermək arzumuz sadəcə olaraq, hansısa bir məqsədə 
çatmaq üçün deyildir. Bunun əsas mənası ondan ibarətdir ki, 
Azərbaycanın bütün qurumları operativlik, çeviklik və pe-
şəkarlıq nümayiş etdirərək fəaliyyət göstərsin, müasir stan-
dartlara cavab versin və ölkəmiz öz uğurlu inkişafını davam 
etdirsin. 

Qarşımızda çox gözəl perspektivlər açılır. Azərbaycanda 
ictimai-siyasi sabitlik möhkəmdir və möhkəm qorunur. Öl-
kədə iqtisadi və siyasi islahatlar aparılır. Azərbaycanda bü-
tün sahələrdə müasirləşmə prosesi gedir. Biz ən qabaqcıl və 
inkişaf etmiş ölkələrin sırasına düşməliyik və qarşıya bu 
məqsəd qoyulubdur. Bunu etmək üçün iqtisadi, siyasi isla-
hatlar, struktur islahatları aparılır və aparılacaг. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin funksiyalarının biri də 
ondan ibarətdir ki, tikintilərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin 
gücləndirilməsi işlərinə daha da böyük diqqət göstərilsin. 
Aparılan tikintilər keyfiyyətli olsun və insanların təhlükə-
sizliyi tam şəkildə təmin edilsin. Bunu etmək üçün də xüsusi 
avadanlıqlar alınmışdır və nazirliyin bu sahədəki fəaliyyəti 
daha da gücləndirilməlidir. Azərbaycan bu gün böyük bir 
tikinti meydançasına çevrilibdir, hər yerdə quruculuq, abad-
lıq, tikinti işləri aparılır, nazirliyin bu sahədəki funksiyaları 
daha da böyük məna daşıyır. 

Baxmayaraq ki, keçən il və 2009-cu ildə dünyada iqtisadi 
və maliyyə böhranı hökm sürmüşdür, Azərbaycan bu çətin 
sınaqdan şərəflə keçmişdir, sosial müdafiə məsələləri maksi-
mum dərəcədə həllini tapmışdır. Bütün iqtisadi layihələr və 
sənaye layihələri icra edilmişdir, investisiyaların qoyuluşu 
davam etdirilmişdir. Bir sözlə, Azərbaycan bir daha göstərdi 
ki, müstəqil ölkə kimi, özünü təmin edən ölkə kimi, istənilən 
çağırışa hazırdır. Baxmayaraq ki, dünyadakı iqtisadi və 
maliyyə böhranı hələ başa çatmayıb və onun nəticələri Azər-
baycanda da özünü büruzə verir, uğurlu fəaliyyətimiz nəticə-
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sində bu böhranın fəsadları Azərbaycanda minimum səviy-
yəsinə endirilmişdir. 

Bir sözlə, qeyd etmək istəyirəm ki, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin yaranması, formalaşması və bugünkü uğurlu 
fəaliyyəti Azərbaycanın inkişafı üçün çox müsbət rol oyna-
mışdır. İstər mülki məsələlərdə, istər təbii fəlakətlərin nəti-
cələrinin aradan qaldırılmasında Fövqəladə Hallar Nazir-
liyinin fəaliyyətini biz görürük, Azərbaycan ictimaiyyəti də 
görür və bunu yüksək qiymətləndirir. 

Mən sizi bir daha döyüş bayrağının verilməsi münasi-
bətilə ürəkdən təbrik eдirəm. Əminəm ki, bundan sonrakı 
illərdə də Fövqəladə Hallar Nazirliyi öz üzərinə düşən 
vəzifələrini şərəflə yerinə yetirəcək, nazirliyin bütün şəxsi 
heyəti Vətənə sədaqətlə xidmət edəcəkdir. Sağ olun. 

 
* * * 

Mülki Müdafiə Qoşunlarının şəxsi heyəti təntənəli hərbi 
marşın sədaları altında Azərbaycan prezidenti, Silahlı Qüvvə-
lərin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin qarşısından keçdi. 

Prezident İlham Əliyev hərbi hissədə yenidənqurma iş-
lərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış oldu. 

Fövqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Heydərov dövləti-
mizin başçısına məlumat verdi ki, qurum ölkədə mülki müdafiə 
sisteminin yaradılmasına böyük diqqət göstərir. Bu məqsədlə 
Mülki Müdafiə Qoşunlarının balansında olan binalarda, bu 
sahədə ixtisaslaşan hərbi hissələrdə dünya standartları səviy-
yəsində əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılır. Məhz 
bunun nəticəsində nazirliyin fövqəladə hallarda cavab tədbir-
lərinin görülməsində, təbii və texnogen fəlakətlərin nəticələ-
rinin aradan qaldırılmasında, hadisələrə çevik və operativ 
reaksiya verilməsində göstərdiyi səylər xarici tərəfdaşlar 
tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. 

Dövlətimizin başçısına yaxın gələcəkdə Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları üçün Bakıda tikiləcək 
hospitalın layihəsi barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, 
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orijinal memarlıq üslubunda inşa olunacaq binada tibbin ən 
son yenilikləri tətbiq ediləcək və hospital müasir avadanlıq-
laрла  təchiz olunacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev hərbi hissənin tibb məntəqəsində 
yaradılmış şəraitlə tanış oldu. Bildirildi ki, məntəqə müasir 
tibbi avadanlıq və bütün zəruri dərman preparatları ilə təmin 
edilmişdir. 

Mülki Müdafiə Qoşunlarının üçmərtəbəli tədris korpu-
sunda yaradılan şəraitlə tanış olan Ali Baş Komandana mə-
lumat verildi ki, buradakı müasir sinif otaqları əyani vəsaitlər 
və təşviqat materialları ilə təmin edilmişdir. Məşğələlərdə 
zabit və əsgərlərin vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsinə 
xüsusi diqqət yetirilir. Korpusda ixtisaslaşmış sinif otaqları ilə 
yanaşı, dövlət rəmzləri, hərb tariximizə dair xeyli əyani vəsait 
yerləşdirilmişdir. Bundan əlavə, şəxsi heyətə nazirliyin Mülki 
Müdafiə Qoşunlarına aid hissələrin beynəlxalq, o cümlədən 
ölkədə keçirilən təlimlərdə iştirakı barədə də məlumatlar 
verilir. 

Siniflərdə fərdi mühafizə vasitələri və zərərsizləşdirmə 
qaydaları, bioloji vasitələrin yaratdığı xəstəliklər, güclü təsir-
edici zəhərləyici maddələrin xassələri haqqında  əyani vəsaitlər 
yerləşdirilmişdir. Bununla bərabər, şəxsi heyət artilleriya 
mərmiləri və döyüş başlıqları, təhlükəsizlik qaydaları, fuqaslı 
və qəlpəli piyada və tank əleyhinə minalar barədə də tə-
limatlandırılır. 

Ali Baş Komandan tədris korpusunda yaradılmış Heydər 
Əliyev Muzeyi ilə tanış oldu. Bildirildi ki, muzeydə nümayiş 
olunan fotolarda ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana 
rəhbərliyinin müxtəlif dövrlərində həyata keçirdiyi çoxşaxəli 
fəaliyyətinин ayrı-ayrı anları əksini tapmışdır. Dahi rəhbərin 
Azərbaycan tarixindəki mühüm fəaliyyəti ilə bağlı fotolar 
xüsusi maraq doğurur. Bu fotolarda ulu öndər Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi ilə fövqəladə halların nəticələrinin aradan 
qaldırılması ilə bağlı həyata keçirilən fəaliyyət proqramlarının 
müxtəlif anları əks olunur. 



 243

Binanın 300 yerlik akt zalında Mülki Müdafiə Qoşunları 
Komandanlığının və hərbi hissənin tədbirlərinin keçirilməsi 
üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

Mülki Müdafiə Qoşunları Komandanlığının mərkəzi apa-
ratının yerləşdiyi bina ilə tanışlıq zamanı пrezident İlham Əliyevə 
məlumat verildi ki, burada da əsaslı yenidənqurma işləri 
aparılmışdır. Binada komandanlığın və zabitlərin səmərəli 
fəaliyyəti üçün hər ъцр  şərait vardır. 

Dövlətimizin başçısı hərbi hissənin yataqxanasına baxdı. 
Diqqətə çatdırıldı ki, binada şəxsi heyətin istirahəti və əsgər-
lərin məişət şəraiti yüksək səviyyədə təşkil edilmişdir. 

Hərbi hissənin idman kompleksi ilə tanış olan prezident 
İlham Əliyevə məlumat verildi ki, burada müasir məşq qur-
ğuları quraşdırılmışdır və müxtəlif yarışlar keçirmək müm-
kündür. Örtülü idman zalında ulu öndər Heydər Əliyevin və 
prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə idmanın inkişafına gös-
tərdiyi diqqət və qayğını əks etdirən fotolardan ibarət guşə 
yaradılmışdır. Nazirliyin və Mülki Müdafiə Qoşunlarıнын id-
mançılarının müxtəlif yarışlarda qazandığı uğurları əks 
etdirən kuboklar burada nümayiş olunur. Kompleksdə tre-
najor, boks zalları, stolüstü tennis və bilyard bölmələri, bas-
ketbol və voleybol meydançaları vardır. 

Sonra пrezident İlham Əliyev Mülki Müdafiə Qoşunları 
Komandanlığının tabeliyinə verilən texniki vasitələrlə tanış 
oldu, xilasetmə əməliyyatlarında istifadə edilən avtomobillərə 
və mobil diaqnostika maşınına baxdı. Bildirildi ki, stasionar 
avtomobil parkı dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin istehsalı olan 
müxtəlif təyinatlı maşın və mexanizmlərlə təmin edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev daha sonra yeməkxana ilə tanış 
oldu. Bildirildi ki, 600 nəfərlik yeməkxanada əsgər və zabit-
lərin keyfiyyətli qidalanması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

Dövlətimizin başçısı, Ali Baş Komandan hərbi hissədə ya-
radılmış şəraitdən razılığını bildirdi. 
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BEYNƏLXALQ HƏRBИ ИDMAN ŞURASININ 
PREZИDENTИ HAMAD KALKABA MALBOUM  
ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Prezident sarayı  
 
23 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 23-də Beynəlxalq Hərbi İdman Şurasının prezidenti 
Hamad Kalkaba Malboumu qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Hamad Kalkaba Malboumu Bey-
nəlxalq Hərbi İdman Şurasının prezidenti vəzifəsinə seçilməsi 
münasibətilə təbrik etdi və ona fəaliyyətində uğurlar arzuladı. 

Görüşdə Beynəlxalq Hərbi İdman Şurası ilə ölkəmizin 
müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın perspektivləri ilə 
bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. 
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ABŞ-ın DÖVLƏT KATИBИNИN BИRИNCИ MÜAVИNИ 
CEYMS STAYNBERQИN BAŞÇILIQ ETDИYИ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Prezident sarayı  
 
24 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 24-də ABŞ-ın Дövlət katibinin Бirinci müavini Ceyms 
Staynberqin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 
Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev ilə ABŞ Дövlət katibinin Бirinci müavini Ceyms Stayn-
berq arasında təkbətək görüş oldu. Sonra görüş geniş tərkibdə 
davam etdirildi. 

Ceyms Staynberq ABŞ-ın Дövlət katibi xanım Hillari Klin-
tonun salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. 

Görüşdə Azərbaycan ilə ABŞ arasında ikitərəfli münasibət-
lərin müxtəlif istiqamətləri, enerji sahəsində əməkdaşlıq, Er-
mənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama 
salınması və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apa-
rıldı. 

Dövlətimizin başçısı ABŞ-ın Дövlət katibi xanım Hillari 
Klintonun salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da 
salamlarını Birləşmiş Ştatların Дövlət katibinə çatdırmağı xa-
hiş etdi. 
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GÜRCÜSTAN РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
DAXИLИ ИŞLƏR NAZИRИ  
VANO MERABИŞVИLИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Prezident sarayı  
 
25 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 25-də Gürcüstanın Daxili İşlər naziri Vano Mera-
bişvilini qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında ikitərəfli mü-
nasibətlərin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən daxili işlər or-
qanları arasında əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyi bildirildi 
və əlaqələrimizin bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik 
ifadə olundu. 
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AVROPA İTTИFAQININ CƏNUBИ QAFQAZ ÜZRƏ 
XÜSUSИ NÜMAYƏNDƏSИ PИTER SEMNEBИ ИЛЯ 
ЭЮРЦШ 

 
Prezident sarayı  
 
25 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 25-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi 
nümayəndəsi Piter Semnebini səlahiyyət müddətinin başa 
çatması ilə əlaqədar qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Piter Semnebinин fəaliyyəti müddə-
tində Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin in-
kişafına verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirdi və ona gələcək 
işlərində uğurlar arzuladı. 

Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin 
hazırkı vəziyyəti, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli və bir sıra digər məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparıldı. 
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ХОЪАЛЫ FACИƏСИ QURBANLARININ  
XATИRƏSИNИ ANMA MƏRASИMИ 

 
26 fevral 2011-ъи ил 
 
19 il əvvəl – 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 

erməni təcavüzkarları Azərbaycanın Xocalı şəhərində bəşəriy-
yət tarixində ən qanlı faciələrlə bir sırada duran Xocalı soy-
qırımını törətmişlər. 

Azərbaycan paytaxtının minlərlə sakini Xocalı soyqırımı-
nın 19-cu ildönümü ilə əlaqədar anma mərasimində iştirak et-
mək üçün fevralın 26-da səhər tezdən Xətai rayonunda faciə 
qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə toplaş-
mışdı. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev anma 
mərasimində iştirak etmişdir. 

Abidənin yanında Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 
Prezident İlham Əliyev abidənin önünə əklil qoydu, faciə 

qurbanlarının xatirəsinə ehtiramını bildirdi. 
Baş nazir Artur Rasizadə, Milli Məclisin сədri Oqtay Əsə-

dov, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, 
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun pre-
zidenti, YUNESKO və İSESKO-nun Xoşməramlı səfiri, Milli 
Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva abidənin önünə gül dəs-
tələri qoydular. 

Mərasimdə dövlət və hökumət nümayəndələri, Milli Məcli-
sin deputatları, nazirlər, komitə və şirkət rəhbərləri, dini 
konfessiyaların başçıları, habelə qırğından xilas ola bilmiş 
Xocalı sakinləri iştirak edirdilər. 

Anma mərasiminin iştirakçıları abidənin önünə tər qızıl-
güllər, qərənfillər düzdülər. 
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Sonra dövlətimizin başçısı abidənin yerləşdiyi parkda 
görülmüş abadlıq və yenidənqurma işləri ilə tanış oldu. 

 

* * * 
 

Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünün qeyd olunması bir 
daha sübut edir ki, həmin qanlı gecədə erməni təcavüzkarlarının 
törətdikləri vəhşilik və cinayətin dəhşətləri yaddaşlardan heç 
zaman silinməyəcəkdir. Çünki Xocalıda baş verənlər təkcə 
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı deyil, bəşəriyyət, insanlıq 
əleyhinə törədilmiş qanlı cinayət idi. «Böyük Ermənistan» dövləti 
yaratmaq kimi xəstə xülyanın əsiri olmuş erməni millətçilərinin 
xalqımıza qarşı törətdikləri bu növbəti kütləvi qırğın 613 nəfərin, 
o cümlədən 106 qadının, 63 uşağın, 70 qocanın həyatına son 
qoymuşdur. Bir gecədə 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər 
iki valideynini itirmişdir. Faciə zamanı 487 nəfər yaralanmış, 
1275 няфяр dinc sakin əsir götürülmüşдцр, 155 itkinin taleyi hələ 
də məlum deyildir. Soyqırımı zamanı 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla 
öldürülmüş, 3 nəfər diri-diri yandırılmış, başlarının dərisi so-
yulmuş, bədən əzaları və başları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, ha-
milə qadınların qarnı süngü ilə deşik-deşik edilmişdi. Bu əməl-
lərin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli əlamətinə görə 
insanların tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə 
törədilməsi Xocalı faciəsinin beynəlxalq hüquqa əsasən məhz 
soyqırımı olduğunu təsdiq edir. 

Hər il bu müdhiş faciənin ildönümü ölkəmizdə, dünyanın 
müxtəlif dövlətlərində yaşayan soydaşlarımız və digər dost 
xalqların nümayəndələri tərəfindən ürəkağrısı ilə qeyd olunur. 
Bu il dünyanın 60-dək ölkəsində Xocalı faciəsi qurbanlarının 
əziz xatirəsi anılır, mitinqlər, piketlər keçirilir, ermənilərin 
vəhşiliklərini əks etdirən fotoşəkillər, filmlər nümayiş olunur. 
Faciə ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırıl-
masında Heydər Əliyev Fondunun da xüsusi xidmətləri vardır. 
Fond Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və 
erməni vəhşiliklərini əks etdirən materialların beynəlxalq 
təşkilatlar qarşısında nümayiş etdirilməsi məqsədi ilə xarici 
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ölkələrdə bir sıra tədbirlər həyata keçirir. Heydər Əliyev 
Fondu soyqırımı ilə bağlı 100-dək materialın xaricdə sərgisini 
təşkil etmişdir. Fondun həyata keçirdiyi «Qarabağ həqiqət-
ləri» silsiləsi və işğal olunan ərazilərdə mədəni-tarixi abidələ-
rin dağıdılması ilə bağlı ingilis dilində nəşr olunan kitab və 
bukletlər də xaricdə yayımlanmışdır. Fondun soyqırımı haq-
qında ingilis dilində hazırladığı film disk şəklində xarici 
ölkələrdə nümayiş etdirilir. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əli-
yevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başlamış «Xocalıya ədalət!» 
beynəlxalq kampaniyası uğurla davam etmiş, bu aksiyaya 
dünyanın əksər ölkələrində könüllülər qoşulmuşлаr. Kam-
paniyanın əsas məqsədi Xocalı qətliamının insanlığa qarşı 
törədilmiş ən böyük cinayət kimi, beynəlxalq ictimaiyyət tərə-
findən tanınmasıdır. Kampaniyanın eyniadlı saytının birinci 
səhifəsində dünya liderlərinə, beynəlxalq təşkilatlara ünvan-
lanan petisiyanı 150 mindən çox insan imzalamışdır. 

BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 saylı 
Гətnaməsi ilə qəbul edilən və 1961-ci ildən qüvvəyə minən 
konvensiyada soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsvir edilmişdir. 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı həmin 
konvensiyada təsbit edilən soyqırımı cinayətini təşkil edən bütün 
əməllər tətbiq olunmuşdur. Bu işğalçı ölkənin terrorçuluq siyasəti 
uzun illərdir dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verir. 
Halbuki beynəlxalq hüquq normalarına, BMT və ATƏT-in 
prinsiplərinə görə dövlətlərin sərhədlərinin toxunulmazlığına hör-
mət edilməlidir. Ərazi bütövlüyünün və suverenliyin pozulması 
yolverilməzdir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın işğal 
olunan torpaqlarının qeyd-şərtsiz azad olunması haqqında 4 qət-
namə qəbul etsə də, işğalçı Ermənistan bunları hələ ki, yerinə 
yetirmir. 
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ГУСАР РАYONUNDA ŞAHDAĞ QIŞ-YAY 
TURИZM KOMPLEKSИNИN  
2 NÖMRƏLИ KANAT VƏ XИZƏK ENИŞİNИN 
AÇILIŞI МЯРАСИМИ 

 
27 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 

xanımı Mehriban Əliyeva fevralın 27-də Qusar rayonunda 
Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin 2 nömrəli kanat və 
xizək enişinin açılışında iştirak etmişlər. 
Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin inşasına 2009-cu 

ilin sentyabrında başlanılmışdır. Dövlətimizin başçısının Qu-
sar rayonuna səfəri çərçivəsində bu möhtəşəm kompleksin 
təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir. Prezident İlham Əliyevin 
birbaşa tapşırığı ilə Qusar şəhərindən 30 kilometr şimalda, 
rayonun Dağlıq Alayan kəndi ərazisində yerləşən Şahdağ Qış-
Yay Turizm Kompleksində inşaat işləri yüksək standartlara 
uyğun olaraq həyata keçirilir. Tikinti işlərinin gedişinə 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi nəzarət edir. 

Kompleksin inşa olunduğu əraziyə gələn prezident İlham 
Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı yerli və xarici şir-
kətlərin rəhbərləri və nümayəndələri qarşıladılar. 

Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev görülən işlər 
barədə prezident İlham Əliyevə ətraflı məlumat verdi. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva kom-
pleksin lift bazasının anbarı ilə  tanış oldular. 

Daha sonra dövlətimizin başçısı 2 nömrəli kanat yolunu 
sınaq məqsədi ilə işə saldı. 

Bildirildi ki, kompleksin Бaş layihəsi dünyada xüsusilə 
dağ-xizək mərkəzləri üzrə böyük layihələr həyata keçirən İs-
veçrə–Avstriya şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır. 
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Azərbaycan prezidenti kompleksin yeni texnikaları ilə  
tanış oldu. 

Qeyd edildi ki, kanat yollarının çəkilişi qış turizm kom-
пleksinin əsas infrastrukturlarından sayılır. Kompleksin əra-
zisində birinci mərhələdə 9 kanat yolu çəkiləcəkdir. Bu işi də 
Avstriya şirkəti həyata keçirir.  

Məlumat verildi ki, Мərkəzdə süni qardüzəltmə kom-
plekslərinin layihələndirilməsi və süni qardüzəltmə qurğula-
rının quraşdırılması işlərini İtaliyanın bu sahədə dünya şöhrətli 
«TeknoAlpen EC» şirkəti həyata keçirmişdir. Şahdağ Qış-Yay 
Turizm Kompleksində lazım olan qar örtüyünü təmin etmək 
üçün isə «T-60» markalı 69 ədəd süni qarlandırma gene-
ratorları quraşdırılmışdır. Buz generatorlarы xizək zolaqla-
rında keçirilən ilk sınaq zamanı öz səmərəliliyini göstərdi. 
Yaradılan şəraitlə yaxından tanış olan dövlətimizin başçısı 
idmanın və turizmin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən 
geniş infrastruktur layihələrindən biri olan Şahdağ Qış-Yay 
Turizm Kompleksinin tikintisinin ölkəmiz üçün mühüm 
əhəmiyyət daşıdığını qeyd eтди. 

İ l h a m  Ə l i y e v: Bu gün ölkəmizin həyatında çox 
gözəl və əlamətdar bir gündür. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda 
dağ xizəyi kurortu fəaliyyətə başlayır. Birinci xizək trassası 
hazırdır və bu gün biz bu trassanın açılışını qeyd etdik. Bu 
doğrudan da böyük və tarixi hadisədir. Azərbaycan tarixin-
də heç vaxt dağ-xizək kurortları olmamışdır. Biz ölkəmizi 
inkişaf etdiririk, müasirləşdiririk. Müstəqil Azərbaycanın 
bütün bölgələri inkişaf etməlidir. 

Bu dağ-xizək kurortunun fəaliyyətə başlaması nəticəsində 
burada minlərlə yeni iş yerləri açılacaq, insanlar işlə təmin 
olunacaq, yaxşı maaş alacaqlar. Şimal zonasının inkişafı 
üçün bu kurortun çox böyük əhəmiyyəti vardır. Qusar, Quba 
və ətraf rayonlarda yaşayan vətəndaşlar işlə təmin oluna-
caqlar, burada ən yüksək xidmət təşkil ediləcəkdir. Müasir 
otellər, əyləncə yerləri tikilir. Bu qaldırıcılar artıq fəaliyyətə 
başlayır. Bir sözlə, əminəm ki, ölkə sakinləri və respub-
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likamıza gələn qonaqlar üçün burada ən yüksək şərait yara-
dılacaqdır. Biz bu turizm mərkəzini yaratmaq fikrində 
olarkən bir məqsədi güdürdük ki, burada tikiləcək və 
yaradılacaq bütün infrastрuktur ən yüksək səviyyəyə cavab 
versin. Dünyanın ən qabaqcıl təcrübəsi öyrənildi, ən inkişaf 
etmiş ölkələrin dağ-xizək imkanları araşdırıldı və burada ən 
qabaqcıl texnologiyalar, ən gözəl təcrübə tətbiq olunur. 
Ümid edirəm ki, burada birinci mərhələni əhatə edən bütün 
işlər yaxın zamanlarda başa çatacaq və beləliklə, bu ilin so-
nuna qədər artıq bu gözəl kurort qapılarını insanlara, Azər-
baycan sakinlərinə açacaqdır.  

Mən ümid edirəm ki, gələcək illərdə buraйa əlavə inves-
tisiyalar qoyulacaqdır. Birinci mərhələdə bütün investi-
siyalar dövlət tərəfindən qoyulur. Yollar, elektrik, qaz, su 
xətləri dövlət tərəfindən çəkilir. Bütün infrastрuktur, birinci 
mehmanxana dövlət hesabına tikilir. Mən çox ümid edirəm 
ki, bundan sonra isə özəl sektor, investorlar və yerli iş 
adamları bu gözəl bölgəyə sərmayə qoyacaqlar. Burada çox 
müasir və böyük turizm mərkəzi yaradılacaqdır. 

Bu il Azərbaycanda «Turizm ili» elan olunub və bu il 
Bakıda və başqa şəhər və rayonlarımızda bir neçə müasir 
mehmanxana istifadəyə veriləcəkdir. Onlardan biri də, bax, 
burada – Qusar rayonunda Şahdağ Qış-Yay Turizm Mərkə-
zində açılacaqdır. Gələcək illərdə isə qoyulacaq sərmayə 
buranı dünyanın bir nömrəli turizm mərkəzinə çevirəcəkdir. 
Bu reallığı biz yaratdıq. 

Mən birinci dəfə burada olarkən ərazidə heç nə yox idi. 
Boş dağlar idi, qar idi. Bu ətrafda heç yaşayış məntəqəsi də 
yoxdur. Bu yeri seçməklə və xarici mütəxəssisləri bu işə cəlb 
etməklə biz əfsanəni reallığa çevirdik. Bu kurortun yara-
dılması turizmin inkişafı ilə bərabər, bir də ona görə 
əhəmiyyətlidir ki, müstəqil Azərbaycan böyük işlərə qadir-
dir. Biz qarşıya vəzifə qoyuruq və ən yüksək keyfiyyətlə, ən 
yüksək səviyyədə ону icra edirik. 
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Fürsətdən istifadə edərək, bütün Azərbaycan xalqını bu 
gözəl hadisə münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Bu gözəl 
Мərkəzdə fəaliyyət göstərən şirkətlərə, Azərbaycan mütəxəs-
sislərinə, inşaatçılara minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, 
burada işlər yüksək səviyyədə görülür. Цmidvarам ki, ilin 
sonuna qədər Azərbaycan vətəndaşları bu gözəl imkanlar-
dan istifadə etməyə başlayacaqlar. Bir daha sizi təbrik 
edirəm. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı istifadəyə verilən ilk kanat 
yolunu sınaqdan keçirdilər. 

Sonra prezident İlham Əliyev inşaat işlərini həyata keçirən 
yerli və xarici şirkətlərin rəhbərləri ilə müşavirə keçirdi. Onlar 
layihənin icrası istiqamətində görülən və gələcəkdə həyata 
keçiriləcək işlər barədə dövlətimizin başçısına məlumat ver-
dilər. 
Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin 2 nömrəli kanat və 

xizək enişinin açılışının mühüm hadisə olduğunu deyən 
пrezident İlham Əliyev ilk dəfə ölkəmizdə dağ-xizək kom-
пleksinin inşa edilməsini böyük uğur kimi dəyərləndirdi. Döv-
lətimizin başçısı bu sahəni inkişaf etdirmək və dünya səviyyəli 
beynəlxalq turizm mərkəzinə çevirmək üçün qarşıya qoyulan 
əsas işlərə artıq başlanıldığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev 
kompleksin ərazisində lazımi sosial infrastrukturun və təcrübə 
bazalarının yaradılmasının, o cümlədən yolların genişlən-
dirilməsinin zəruriliyini vurğuladı. 

Azərbaycan prezidenti layihənin ikinci fazasının həyata 
keçirilməsi ilə bağlı inşaatçılara müvafiq tapşırıqlarını verdi. 

Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı layihənin növbəti 
mərhələlərində inşa olunacaq tikililərin maketi ilə tanış ol-
dular.  
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TÜRKИYƏ RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ 
ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB ABDULLAH GÜLƏ 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Əziz qardaşım! 
Görkəmli ictimai-siyasi xadim Nəcməddin Ərbakanın 

vəfatı xəbəri məni olduqca kədərləndirdi. 
Azərbaycan–Turkiyə dostluğu və qardaşlığının möhkəm-

lənməsi və inkişafına dəyərli töhfələr vermiş Nəcməddin 
Ərbakan ölkəmizdə böyük hörmət və nüfuza malik idi. 

Bu ağır itki ilə əlaqədar Sizə, mərhumun ailəsinə və yaxın 
adamlarına, bütün Türkiyə xalqına öz adımdan və Azər-
baycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verirəm. 

Allah rəhmət eləsin! 
İLHAM ƏLИYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 28 fevral 2011-ci il 
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RUMINИYANIN «NİRO İNVESTMENT GROUP» 
ŞİRKƏTИNИN RƏHBƏRИ  
NИKOLAE ДUMИTRUNUN BAŞÇILIQ  
ETDИYИ NÜMAYƏNDƏ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 

Prezident sarayı   
 

28 fevral 2011-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
fevralın 28-də Rumıniyanın «NİRO İnvestment Group» şir-
kətinin rəhbəri Nikolae Dumitrunun başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir. 

«NİRO İnvestment Group» şirkətinin rəhbəri Nikolae 
Dumitru «Balkanlar və Avropa» jurnalı nümayəndə heyətinin 
üzvü olaraq «Иlin adamı–2010» mükafatını dövlətimizin baş-
çısına təqdim etmək imkanı əldə etmələrindən məmnunluğunu 
bildirdi. O, dövlətimizin başçısını bu mükafata dünyadakı 
maliyyə böhranına baxmayaraq, ölkəmizdə əldə olunan və 
yüksək qiymətləndirilən böyük uğurlara görə jurnalın akade-
miklərdən, alimlər, jurnalistlər və hüquqşünaslardan ibarət 
nüfuzlu münsiflər heyəti tərəfindən yekdilliklə layiq görüldü-
yünü qeyd etdi. Nikolae Dumitru «İlin adamı–2010» müka-
fatını dövlətimizin başçısına təqdim etdi. 

Dövlətimizin başçısı «İlin adamı–2010» mükafatına görə 
minnətdarlığını bildirdi və «Balkanlar və Avropa» jurnalının 
bu qərarını ölkələrimiz arasında əlaqələrin göstəricisi kimi 
dəyərləndirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Rumı-
niya arasında əlaqələrin müxtəlif istiqamətlərdə uğurla inkişaf 
etdiyini vurğuladı. Rumıniyanın Azərbaycana ən yaxın dost 
dövlətlərdən biri olduğunu deyən пrezident İlham Əliyev 
ölkələrimiz arasında imzalanan müxtəlif sənədlərin, xüsusilə 
strateji tərəfdaşlıq haqqında Sazişin əhəmiyyətini vurğuladı. 
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XORVATИYA ALИ MƏHKƏMƏSИNИN SƏDRИ 
BRANKO HRVATИNИN BAŞÇILIQ ETDИYИ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Prezident sarayı  
 
28 fevral 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

fevralın 28-də Xorvatiya Ali Məhkəməsinin sədri Branko 
Hrvatinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında əlaqələrin uğurla 
inkişaf etdiyini bildirdi. Özünün Xorvatiyaya, Xorvatiyanın 
keçmiş пrezidenti Stepan Mesiçin ölkəmizə səfərini xatırladan 
dövlətimizin başçısı ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafında 
yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin önəmini qeyd etdi. 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Xorvatiya ilə müxtəlif 
sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirməkdə maraqlı olduğunu dedi. 
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Xorvatiya Ali Məhkəmə-
sinin sədri Branko Hrvatinin ölkəmizə səfərinin əlaqələrimizin 
inkişafı baxımından önəmli olacağına əminliyini bildirdi. 

Ölkəmizə səfərindən məmnunluğunu bildirən qonaq ha-
kimiyyətin mühüm qolu olan məhkəmə hakimiyyətləri ara-
sında əlaqələr yaratmağın əhəmiyyətli olduğunu dedi. Xorva-
tiya Ali Məhkəməsinin sədri azərbaycanlı həmkarları ilə yaxşı 
əməkdaşlıq əlaqələri yarada biləcəklərinə və буну davam 
etdirəcəklərinə əminliyini ifadə etdi. 
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«AZƏRBAYCAN RESPUBLИKASI 
REGИONLARININ 2009–2013-cü ИLLƏRDƏ 
SOSИAL-ИQTИSADИ ИNKИŞAFI DÖVLƏT 
PROQRAMI»НЫН ИCRASININ ИKИNCИ ИLИNИN 
YEKUNLARINA HƏSR OLUNMUŞ 
KONFRANSDA NİTQ  
 
1 mart 2011-ъи ил 
 

Əziz dostlar! Bugünkü iclas dövlət inkişaf proqramının 
icrası ilə bağlıdır. Belə toplantılar mütəmadi qaydada keçi-
rilir. Bildiyiniz kimi, regionların sosial-iqtisadi inkişafına 
dair birinci Dövlət Proqramı 2004-cü ildə qəbul edilmişdir, 
2004–2008-ci illəri əhatə edirdi. Ondan sonra ikinci proqram 
qəbul edildi və bu gün proqramın icrası ilə əlaqədar müza-
kirələr aparacağıq. 

Birinci proqramın qəbul edilməsi ölkəmizin inkişafında 
çox mühüm rol oynamışdır. Proqramın icrası nəticəsində 
bölgələrdə böyük quruculuq işləri aparılmışdır. Yüz minlərlə 
yeni iş yeri açılmış, yeni sənaye müəssisələri yaradılmışdır. 
Bir sözlə, regionların inkişafı və canlanması məhz pro-
qramın qəbul edilməsi ilə bilavasitə bağlı olmuşdur. Onu da 
qeyd etmək istəyirəm ki, 2004–2008-ci illərdə proqrama 
əlavələr də, düzəlişlər də edildi. Çünki sürətli inkişafımız çox 
_____________________ 

          Азярбайъан Республикасы реэионларынын «2009–2013-ъц иллярдя 
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы»нын иърасынын икинъи илинин 
йекунларына щяср олунмуш конфрансда  Игтисади Инкишаф назири Шащин 
Мустафайев, Астара Район ИЩ-нин башчысы Мащир Гулийев, Балакян 
Район  ИЩ-нин башчысы Асиф Мяммядов, Сумгайыт Технолоэийалар 
паркы Идаря Щейятинин цзвц  Заур Мяммядов,  Товуз Район ИЩ-нин 
башчысы Тофиг Зейналов, «Елба» Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййятин 
рящбяри Елчин Рцстямов вя Саатлы Район ИЩ-нин башчысы Сирагяддин 
Ъаббаров  чыхыш етдиляр. 
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böyük templərlə ölçülürdü. O illərdə orta hesabla ümumi 
daxili məhsul 20 faizdən çox səviyyəsində idi. Belə olan hal-
da, büdcəyə gələn əlavə gəlirlər proqrama edilmiş düzəlişlərə 
öz təsirini göstərmişdir. 2004–2008-ci illəri əhatə edən 
proqram artıqlaması ilə icra edildi və iqtisadiyyatımızın 
şaxələndirilməsi işində böyük və uğurlu addımlar atıldı. 

2009–2013-cü illəri əhatə edən proqram da uğurla icra 
edilir. Deyə bilərəm ki, qarşıda duran bütün məsələlər, bütün 
vəzifələr öz həllini tapır. 2009–2010-cu illər dünya tarixində 
maliyyə və iqtisadi böhran illəri kimi qalacaqdır. Azərbay-
can iqtisadiyyatının isə bu illərdə artması xüsusi məna 
daşıyır. Son 2 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 15 faiz art-
mışdır. Bu artım qəbul edilmiş regionların sosial-iqtisadi in-
kişaf proqramlarının icrası nəticəsində mümkün olmuşdur. 
Əgər biz vaxtilə regionların inkişafına böyük diqqət göstər-
məsəydik, çox güman ki, iqtisadiyyatımız bu gün birtərəfli 
iqtisadiyyat kimi özünü göstərə bilərdi. Məqsədimiz ondan 
ibarətdir ki, iqtisadiyyatımız çoxşaxəli olsun. Xüsusilə qeyri-
neft sektorunun inkişafına böyük diqqət göstərilir. 2009–
2010-cu illərdə – dünya üçün ən ağır illər ərzində iqtisadiy-
yatımız artmışsa, bundan sonrakı dövrdə də şübhəsiz ki, 
inkişafımız daha da sürətlə gedəcəkdir.  

Ümumi daxili məhsulun artması çox sevindirici haldır. 
Amma o da vacibdir ki, iqtisadiyyatımızın hər bir sahəsi 
inkişaf etsin, ölkədə sənayeləşmə prosesi sürətlə getsin. Kiçik 
və orta sahibkarlıq inkişaf etsin. Bu məqsədlə dövlət tərə-
findən atılan addımlar bəhrəsini verməkdədir. Dövlət büdcə-
miz artır. 2004-cü illə müqayisədə builki dövlət büdcəmiz 12 
dəfə böyükdür. Bu gün dövlət büdcəmiz 16 milyard dollar 
səviyyəsindədir və çox güman ki, il ərzində büdcə xərcləri daha 
da arta bilər. Çünki büdcədə neftin qiyməti 60 dollardan hesab-
lanıbdır. Hazırda neftin qiyməti, demək olar ki, o rəqəmdən iki 
dəfə çoxdur. 

Beləliklə, ölkə qarşısında duran təxirəsalınmaz məsələlər 
öz həllini tapır və tapacaqdır. Əminəm ki, 2013-cü ilə qədər 
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ikinci proqramın icrası hesabına ölkə qarşısında duran əsas 
iqtisadi, sosial və infrastruktur məsələləri öz həllini tap-
malıdır. Hər halda, Dövlət Proqramında bütün bu məsələlər 
öz əksini tapıb. Əslində bu proqram ölkə iqtisadiyyatının və 
bütövlükdə ölkəmizin inkişafı üçün əsas sənəd kimi qəbul 
edilibdir. Proqramda bütün vəzifələr, icra mexanizmləri, 
maliyyə resursları göstərilib. İcra müddəti də vardır. Yerlər-
də və dövlət qurumlarının bilavasitə iştirakı ilə proqramın 
tam şəkildə icrasına  nail olmalıyıq. Bu məqsədlə bu gün biz 
proqramın keçənilki nəticələrini müzakirə edəcəyik. 

2004–2008-ci illərdə Azərbaycana böyük həcmdə investi-
siyalar qoyulmuşdur. Çox sevindirici haldır ki, son ildə 
qoyulan investisiyaların böyük əksəriyyəti daxili investisiya-
lardır. Artıq daxili sərmayələr xarici sərmayələri üstələyir. 
Bu onu göstərir ki, bir tərəfdən, Azərbaycan dövlətinin gücü 
artıb, digər tərəfdən, investisiyaların müəyyən hissəsi özəl 
sektor tərəfindən qoyulur. Özəl sektor da Azərbaycanda ge-
dən uğurlu proseslərdən bəhrələnir. Dövlət tərəfindən veril-
miş sifarişləri icra edərkən özəl şirkətlər güclənir, əlavə ma-
liyyə vəsaiti əldə edir. O vəsaiti yenidən ölkə iqtisadiyyatına 
investisiya şəklində qoyur və beləliklə, həm şirkətlər güc-
lənir, həm ölkə iqtisadiyyatı üçün əlavə investisiya mənbəyi 
yaradılır. 

Bundan sonra da dövlət xətti ilə investisiya proqramlarını 
icra edəcəyik. Hər il dövlət büdcəsindən böyük məbləğdə 
vəsait ayrılır. Amma mən çox istərdim ki, özəl sektor daha 
da böyük həcmdə investisiyalar qoysun, həm öz imkanlarını 
genişləndirsin, həm də  ölkənin inkişafı üçün bunun böyük 
əhəmiyyəti vardır. 

İnvestisiya qoyuluşu prosesi davam etdiriləcəkdir. Bax-
mayaraq ki, 2013-cü ilə qədər Azərbaycanda əsas infrastruk-
tur layihələri başa çatmalıdır. Yollar, su xətləri, qazlaşdır-
ma, elektriklə təchizat və digər infrastruktur layihələrinin 
hamısı Дövlət Пroqramında əksini tapıb və 2013-cü ilə qədər 
bütün bu məsələlər tam şəkildə öz həllini tapmalıdır. 
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Müvafiq göstərişlər verilmişdir. Ondan sonrakı illərdə yəqin, 
yeni sahələr də müəyyən ediləcək ki, dövlət öz tərəfindən 
oraya investisiya qoyacaqdır. Biz dövlət investisiyaları üçün 
yeni imkanları da axtarmalıyıq, araşdırmalıyıq, həm ölkə 
daxilində, həm xaricdə. Bu sahədə dövlət qurumları və özəl 
sektor birgə fəaliyyət göstərə bilər. Necə ki, biz vaxtilə Azər-
baycanda Dövlət İnvestisiya Şirkətini yaratdıq və o şirkətin 
vasitəsilə xaricdən və daxildən ölkə iqtisadiyyatına invest-
tisiyaları gətirdik, eyni qaydada biz dövlət və özəl seкtor-
ların iştirakı ilə xarici ölkələrə də investisiyalar qoya bilərik. 
Bu həm bizim biznes maraqlarımızı təmin edəcək, həm də ki, 
Azərbaycanın beynəlxalq imkanlarını genişləndirəcək.  

Hazırda dövlət şirkətləri və xüsusilə Dövlət Neft Şirkəti 
xarici ölkələrə böyük investisiyalar qoyur, artıq biz bu qa-
pını da açdıq. Bu bizim üçün yeni bir sahə idi, heç vaxt 
Azərbaycan şirkətləri başqa ölkələrə böyük həcmdə inves-
tisiyalar qoymamışdılar. Biz həmişə maraqlı idik ki, xaric-
dən Azərbaycana investisiyalar gətirilsin. Bu gün də biz 
bunda maraqlıyıq. Artıq ölkəmizin inkişafı bizə diktə edir 
ki, yeni bazarlara çıxaq. Həm sərmayə qoyuluşu, həm müx-
təlif kontraktlarda şirkətlərimizin iştirakının təmin edilməsi 
üçün dövlət qurumları da fəal işləməlidirlər. 

Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə qoyuluşu prosesi 
uğurla gedir. Təkcə keçən il ölkə iqtisadiyyatına 15,5 milyard 
dollar sərmayə qoyulmuşdur və bu çox böyük rəqəmdir. Bu il 
də sərmayə qoyulacaqdır. Azərbaycan xarici sərmayələrin 
qorunması işində böyük və uğurlu yol keçmişdir. Bu sərma-
yələr Azərbaycanda qorunur. Biz elə etməliyik ki, ölkəmizdə 
biznes mühitini daha da sağlamlaşdıraq.  

Bütün bu işlərlə bərabər, biz ölkə iqtisadiyyatının uzun-
müddətli və dayanıqlı inkişafını güclü sosial siyasət aparmadan 
təmin edə bilməzdik. Bu məqsədlə Azərbaycanda çox güclü 
sosial siyasət aparılır. Bu siyasət özünü müxtəlif istiqamətlərdə 
büruzə verir. Təkcə maaş və pensiyaların artımı ilə biz öz fəaliy-
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yətimizi məhdudlaşdırmırıq, eyni zamanda, sosial infrastruk-
turun yaradılması işində böyük sərmayələr qoyulur. 

Son 6-7 ildə ölkəmizdə 2 mindən artıq məktəb, 400-ə yaxın 
tibb müəssisəsi, 29 Olimpiya İdman Комплекси tikilib və bu 
proses davam etdirilir. Bölgələrdə sosial infrastrukturun, 
xüsusilə səhiyyə sahəsində sosial infrastrukturun yaradılması 
böyük məna daşıyır və biz növbəti illərdə həm dövlət büdcə-
sindən, həm başqa mənbələrdən bu sahədəki fəaliyyətimizi 
daha da gücləndirəcəyik. 

Ölkəmizin inkişafı üçün özəl sektorun möhkəmlənməsi 
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu sadəcə olaraq, sözlər, şüarlar 
deyildir. Biz gündəlik fəaliyyətdə özəl sektorun, sahibkarlığın 
inkişafı üçün əlimizdən gələni edirik. Mən sahibkarlarla həm 
Bakıda, həm bölgələrdə mütəmadi qaydada görüşürəm. Dövlət 
tərəfindən sahibkarlığın inkişafına çox güclü dəstək vardır. 
Bütün dövlət qurumları – həm mərkəzi dövlət orqanları, həm 
yerli icra orqanları bu sahədə sahibkarlara kömək göstər-
məlidirlər. Sahibkarların normal biznes mühitində fəaliyyəti 
ölkəmizin gələcək inkişafını təmin edəcəkdir. Biz bazar iqtisa-
diyyatı şəraitində yaşayırıq. Bu gün iqtisadiyyatımızın 80 faiz-
dən çoxu özəl sektorda formalaşır.  

Nəzərə alsaq ki, dövlətimizin əsas strateji resursları dövlətin 
inhisarındadır – neft, qaz, əsas nəqliyyat infrastrukturu, 
elektrik təsərrüfatı, özəl sektorun ölkə iqtisadiyyatında böyük 
payı doğrudan da onu göstərir ki, Azərbaycanda tam liberal 
iqtisadiyyat hökm sürür, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bərqərar 
olub və bu, artıq, əlbəttə, ölkənin inkişafında öz müsbət rolunu 
oynayır. Beləliklə, gələcəkdə sahibkarlığın inkişafı, xüsusilə 
orta və kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün əlavə tədbirlər 
görüləcəkdir. 

Azərbaycan dövləti, bir daha demək istəyirəm ki, öz tərə-
findən bütün lazımi tədbirləri görür, siyasi dəstək verilir, 
iqtisadi vasitələrlə kömək göstərilir. Sahibkarlığa Kömək Milli 
Fondunun xətti ilə 2004–2010-cu illərdə təxminən 700 milyon 
manat həcmində güzəştli kreditlər verilmişdir. O kreditlərin 
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verilməsi, demək olar ki, özəl sektorun inkişafına çox böyük 
təkan verdi. Kreditlərin 80 faizi regionlara verilir. Bu da bizim 
siyasətimizi və niyyətimizi göstərir. 

Sevindirici haldır ki, kreditlər qayıdır. Özəl sektor burada 
böyük məsuliyyət göstərir. Kreditlər veriləndə onlar təhlil edilir, 
özəl qurumların imkanları araşdırılır və o şirkətlər seçilir ki, 
onlar bu işə məsuliyyətlə yanaşırlar. Ancaq ola da bilərdi ki, 
hansısa kreditlər qayıtmasın və burada problemlər yarana 
bilərdi. Ancaq kreditlər qayıdıb və artıq qayıtmış kreditlərin 
hesabına o vəsait yenə kreditləşməyə yönəldilir. Bu il Sahib-
karlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə özəl sektora 125 
milyon manat güzəştli kredit veriləcəkdir. Beləliklə, bir neçə 
ildən sonra qayıdacaq kreditlərin məbləği daha da böyük 
olacaq və nə qədər qayıtsa, yenə də bütün o məbləğ kreditləş-
məyə yönəldiləcəkdir. Biz kreditləri verməklə həm özəl sektora 
dəstək oluruq, həm də ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan 
veririk.  

Biz dünya praktikasını yaxşı bilirik. Dünyada gedən 
prosesləri də izləyirik. Görürük ki, özəl sahibkarlığın inkişafı 
ölkələrin ümumi inkişafını təmin edir. Düzdür, Azərbaycanın 
zəngin neft-qaz ehtiyatları var və düşünülmüş neft strategiya-
mız vardır. Bu strategiya artıq öz bəhrəsini verir. İqtisadiy-
yatımızın şaxələndirilməsi işində bu amil, deyə bilərəm ki, çox 
vacib rol oynayıb. Əgər maliyyə resurslarımız olmasaydı, biz 
xarici maliyyə qurumlarının kreditlərinə daha çox bel bağlamış 
olardıq. Bəzi hallarda o kreditlərin alınmasında problemlər də 
yaranır. Yəni ki, enerji sektoru, neft-qaz sənayesi bizim üçün 
çox böyük dəstəkdir. Ancaq təkcə bu sahə inkişaf etməklə ölkə 
hərtərəfli inkişaf edə bilməz. Bu bizim üçün böyük maliyyə 
mənbəyidir, Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərini gücləndirən 
amillərdən biridir.  

Bu gün dünyada enerji təhlükəsizliyi məsələləri gündəliyin 
ön planına çıxıbdır. Bizim zəngin neft yataqlarımız, qaz 
yataqlarımız aşkarlanıb. Çoxşaxəli boru kəməri infrastruk-
turumuz vardыр ki, resurslarımızı istənilən istiqamətə nəql edə 
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bilər və əslində nəql edir. Biz artıq tam hazırlıqlı vəziyyətdəyik. 
Biz bütün lazımi işləri görmüşük və böyük sərmayələrin 
qoyuluşuna da hazırıq. 

Hesab edirəm ki, bu il və ondan sonrakı illərdə Azərbay-
canın energetika, neft-qaz, xüsusilə qaz sektoruna milyardlarla 
dollar vəsait qoyulacaqdır. Həm ölkə iqtisadiyyatı, həm də özəl 
sektor buna hazır olmalıdır. Sirr deyil ki, neft strategiyamızın 
icrası hesabına yüzlərlə Azərbaycan şirkəti kontraktlar alıb və 
o imkanlardan bəhrələnibдиr. O şirkətlər neft sənayesində 
görülmüş işlər hesabına maliyyə imkanlarını genişləndiribдиr. 
İndi biz ikinci böyük investisiya qoyuluşunun astanasındayıq. 
Mən özəl sektora bildirmək istəyirəm ki, onlar da qoyulacaq bu 
böyük investisiyaların icrasında fəal iştirak etsinlər, xaricdən 
Azərbaycanın qaz sektoruna qoyulacaq pulların böyük hissəsi 
Azərbaycan şirkətləri tərəfindən öz həllini tapsın və Azər-
baycan şirkətləri bundan bəhrələnsin. 

Bununla bərabər, orta və kiçik sahibkarlığın, ölkəmizin 
gələcəyini müəyyən edəcək sahibkarlığın inkişafı sadəcə, biznes 
mühitini yaxşılaşdırmaq, yeni iş yerləri yaratmaq üçün deyildir. 
Sahibkarlığın inkişafı çox böyük islahat deməkdir və bu islahat 
Azərbaycanda uğurla aparılır. Yəni qısa müddətdə – müstəqil-
lik dövründə biz buna nail ola bilmişik. Ancaq iqtisadi sahədə 
islahatlar mütləq bütün başqa sahələrdə islahatlarla tamam-
lanır. Biz işimizi təkcə iqtisadi islahatlarla məhdudlaşdıra 
bilmərik. Bu mümkün də deyildir. 

Bizim niyyətimiz ölkəmizi müasirləşdirməkdir, müasir döv-
lət yaratmaqdır. Ona görə aпarılan və aparılacaq islahatlar 
çoxşaxəli olmalıdır. İqtisadi islahatlar ölkə iqtisadiyyatının libe-
rallaşmasına, güclü özəl sektorun yaranmasına gətirib çıxara-
caq, insanlar daha da yaxşı yaşayacaqlar. Sosial rifah artacaq, 
iş yerləri, yerli sənaye yaranacaqdır. Mən yaranacaq deyirəm, 
əslində bu yaranıb və yaranmaqdadır. Azərbaycanda bütün 
azadlıqlar tam şəkildə bərqərar olunacaqdır. Sahibkarlığın 
inkişafı əslində ölkəmizin hərtərəfli inkişafına, müasirləşməsinə 
böyük təkan verir. 
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Bu gün Azərbaycanda sahibkarlar sinfi yaranıb. Növbəti 
illərdə də özəl sektorda aparılan işlərin keyfiyyətinin artırılması 
məsələlərinə daha da böyük diqqət göstərilməlidir. Yenə də 
mən qayıdıram əvvəlki sözlərimə. Azərbaycanın gələcək 
iqtisadi inkişafı – əgər biz uzunmüddətli gələcəyə baxırıqsa – 
daha çox xarici bazarlara qoyulacaq vəsaitin hesabına həll 
olunacaqdır. Azərbaycan bazarı müəyyən dərəcədə məhdud-
dur. Qonşu ölkələrlə müqayisədə daha kiçikdir. Ancaq ölkə 
iqtisadiyyatı və ölkədə yaranan maliyyə resursları tələb edir ki, 
biz xarici bazarlara çıxaq. Xarici bazarlara isə ancaq rəqabət 
qabiliyyətli məhsullarla çıxa bilərik. Biz çalışmalıyıq ki, nəinki 
xarici bazarlara çıxarmaq üçün, ölkə daxilində istehlak olunan 
mallar da yüksək standartlara cavab verməlidir. 

Мən çox şadam ki, сon illərdə bölgələrə səfərlərim 
çərçivəsində gördüyüm yeni müəssisələrin, açılışında iştirak 
etdiyim yeni fabriklərin, zavodların hamısı, demək olar ki, 
dünya səviyyəsinə, standartlarına uyğundur.  Онлар Avropa 
İttifaqına daxil olmaq üçün beynəlxalq sertifikatlar alıрлар. 
Yəni, biz bu yolla getməliyik. Bununla bərabər, hesab edirəm 
ki, növbəti 2 il ərzində istehlak olunan əsas məhsullar ölkədə 
istehsal olunmalıdır. Biz bir il bundan əvvəl bu barədə 
danışmışıq. Bu gün görəcəyik hansı işlər görülüb. Hələ ki, daxili 
bazarı 100 faiz təmin edə bilmirik, ancaq biz buna çalışmalıyıq. 

Bütün ölkələr bir-biri ilə bağlıdır. Azərbaycan dünya 
iqtisadiyyatının bir parçasıdır. Ancaq biz onu da görürük ki, 
baş verən proseslər, hadisələr, istər siyasi müstəvidə, istər 
iqtisadi sahədə, kənd təsərrüfatı sahəsində dünyanın müxtəlif 
yerlərində, müxtəlif qitələrdə baş verən təbii fəlakətlər də 
reallıqdır. 2-3 il bundan əvvəl biz bunların bəlkə də 10 faizini 
görürdük. Nadir hallarda baş verирdi. Инди ися, дemək olar ki, 
hər ay haradasa ya daşqın, ya sel, ya yanğın baş verir. Özü də 
mövsümdən, coğrafi yerləşmədən asılı olmayaraq. Bu istər-
istəməz kənd təsərrüfatı istehsalına təsir göstərir. Biz müəyyən 
dərəcədə – mən ərzaq məhsullarını nəzərdə tuturam – xarici 
idxaldan asılıyıq. Əgər belə narahatedici məqamlar olmasaydı, 
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biz bu barədə bəlkə də söhbət açmazdıq. Nəyi istehsal ediriksə 
edirik, nəyi istehsal edə bilmiriksə, xaricdən alırıq. 

İndi xarici bazarlarda neftin qiyməti 110 dolları ötübdür. 
Bəziləri Azərbaycanda buna sevinə bilərlər. Amma burada 
sevinmək üçün heç bir əsas yoxdur. Neftin 100 dollardan çox 
olan qiyməti böyük problemlər yaradacaqdır. O cümlədən bizim 
üçün də problemlər yarada bilər. Hələ ki, biz müəyyən dərəcədə 
idxaldan asılıyıq. Neftin bahalaşması istehsal olunan bütün 
başqa məhsulların bahalaşmasına gətirib çıxaracaq və o məhsul-
лар Azərbaycana idxal ediləndə artıq onun qiyməti daha da 
yüksək olacaqdır. İndi siyasi proseslər belə cərəyan edir ki, 
gələcək inkişafı, dünyada gedən prosesləri proqnozlaşdırmaq bir 
qədər çətindir. Ona görə biz öz ərzaq təhlükəsizliyimizi tam 
şəkildə təmin etməliyik. Necə ki, enerji təhlükəsizliyimizi 
artıqlaması ilə təmin etmişik. Bu gün Azərbaycan başqa 
ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol 
oynayır və bu rol daha da artacaqdır. Nəqliyyat təhlükəsizliyini 
təmin edirik. Bu gün bütün yollar Azərbaycandan keçir. Bizim 
coğrafi vəziyyətimiz belədir. Biz güclü nəqliyyat infrastrukturu 
yaradırıq. Bizə həm əlavə iqtisadi, həm də siyasi dividendlər 
gətirir. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi də mütləq təmin 
edilməlidir. Bu barədə biz bu gün danışacağıq. 

Biz sadəcə olaraq, hansısa qısamüddətli inkişaf planının 
icrası ilə deyil, ölkəmizin uzunmüddətli strategiyasının hazır-
lanması ilə məşğuluq. Bu gün, 10 ildən, 20 ildən sonra nələr baş 
verəcək? Azərbaycan hər bir çağırışa, hər bir vəziyyətə hazır 
olmalıdır. Biz dünyada gedən prosesləri izləyirik. Azərbaycan 
bu gün regionun sabitliyi, iqtisadi və siyasi sabitliyin möhkəm-
ləndirilməsi üçün çox mühüm ölkəyə çevrilibdir. Bu gün 
Azərbaycan regional faktor kimi, dünya tərəfindən qəbul edilir, 
təsir imkanları artır. Ölkədə hökm sürən ictimai-siyasi sabitlik 
bu reallıqlara çatmaq üçün mühüm rol oynamışdır. Eyni 
zamanda, islahatlar, ölkəmizin liberallaşması, xoşagəlməz 
hallara qarşı ciddi mübarizə bizim strateji xəttimizdir.  
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YEKUN NİTQİ  
 
 Bu gün İгtisadi İnkişaf naziri görülmüş işlər haqqında geniş 

məlumat verdi. Dörd rayonun icra hakimiyyətinin başçıları, iş 
adamları çıxış etdilər. Şübhə yox ki, əgər bütün icra hakimiy-
yəti başçılarına bu gün söz verilsəydi, onlar da görülmüş işlər 
haqqında danışardılar. Çünki ölkəmizin bütün bölgələrində 
sürətli inkişaf gedir. Vaxt məhdudluğundan belə imkan yox-
dur. Azərbaycanda görülən işlər haqqında mən təkcə bu 
məlumatlardan istifadə etmirəm. Mütəmadi qaydada bölgə-
lərdə oluram. Elə rayon yoxdur ki, oraya mənim səfərim 
olmasın və hər dəfə də görülmüş işlərlə tanış oluram, əlavə 
göstərişlər veriрям. Sonrakı dəfə həmin rayona gələrkən yenə 
görülmüş işlərlə tanış oluram, verilmiş tapşırıqların necə yerinə 
yetirilməsi ilə maraqlanıram. Yəni daim bu proses getməlidir, 
gedir və dövlət nəzarəti yüksək səviyyədə təşkil olunur.  

Ölkəmizin bütün bölgələrində inkişaf var. Bu, artıq dönməz 
prosesə çevrilibdir. Bizim proqramımız bütün rayonların 
inkişafını əhatə edir, bu gün hələ ki, həllini gözləyən məsələlər 
növbəti illərdə öz həllini tapacaqdır. Elə etməliyik ki, 2013-cü 
ilə qədər, ikinci Dövlət Proqramı başa çatanda qarşıda duran 
bütün vəzifələr icra edilsin. Əgər ikinci Dövlət Proqramı tam 
şəkildə icra olunarsa, ölkənin qarşısında duran əsas iqtisadi, 
infrastruktur və sosial məsələlər öz həllini tapmış olar. 

2011-ci ilin sonuna qədər proqramda nəzərdə tutulmuş 
bütün vəzifələr icra edilməlidir. İnvestisiya qoyuluşu davam et-
diriləcəkdir,  sosial infrastrukturun yaradılması prosesi davam 
etdiriləcək, məktəblər, tibb müəssisələri, idman kompleksləri 
tikiləcəkdir. Yol tikintisinə diqqət göstəriləcəkdir. Demək olar 
ki, əsas magistral yollarımız – artıq orada gedən tikinti işləri ya 
başa çatıb, ya başa çatmaq üzrədir – Azərbaycanı bütün qonşu 
ölkələrlə birləşdirən yollar yaxın zamanlarda tam şəkildə hazır 
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olacaq və beləliklə, ölkəmizin inkişafı üçün çox vacib olan 
məsələ öz həllini tapacaqdır. 

Bu gün Astara və Tovuz rayonlarının icra hakimiyyətinin 
başçıları kənd yollarının tikintisi haqqında məlumat verdilər. 
Bu yolların tikintisi xüsusi tapşırıq əsasında йериня йетирилир, 
prezidentin еhtiyat фondundan vəsait verilib və orada yollar 
çəkilir. Bu yolların çox böyük əhəmiyyəti var, on minlərlə 
Azərbaycan vətəndaşının yaşadığı onlarca kəndi birləşdirir və 
bu proses daha da sürətlə getməlidir. Nəinki Tovuzda və Asta-
rada, başqa rayonlarda da buna oxşar layihələr icra edilir. Bir 
müddət əvvəl Qusar rayonunda bir neçə kəndi birləşdirən yol 
istismara verilmişdir. İndi o yolun davam etdirilməsi layihəsi 
icra olunur. Sabirabadda seldən əziyyət çəkmiş kəndləri 
birləşdirən yollar çəkilir. Başqa rayonlarda da. Bu il və gələn il 
kənd yollarının tikintisi üçün dövlət büdcəsində əlavə vəsait 
nəzərdə tutulmalıdır. Onun bir hissəsi yəqin ki, пrezidentin 
еhtiyat фondundan ayrılacaq, əsas hissəsi isə dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmalıdır. Elə etməliyik ki, növbəti 2 ildə Azər-
baycanda əsas kənd yolları normal səviyyəyə cavab versin. 
Xüsusilə o yollar ki, bir neçə kəndi və böyük sayda əhalini 
birləşdirir. 2004–2010-cu illərdə ölkəmizdə 5 min 200 kilometr 
yol çəkilibdir və bu proses, yenə də deyirəm, davam etdiril-
məlidir. Hələ görüləsi işlər çoxdur. 

Əlbəttə ki, bölgələrin hərtərəfli inkişafını təmin etmək üçün 
digər infrastruktur layihələri də icra olunmalıdır və olunur. Son 
illərdə ölkəmizdə 10 elektrik stansiyası tikilmişdir. Bu gün biz 
nəinki özümüzü elektrik enerjisi ilə təmin edirik, böyük həcmdə 
ixrac da edirik. Azərbaycan bütün qonşu ölkələrə – Rusiyaya, 
İrana, Türkiyəyə, Gürcüstana elektrik enerjisi ixrac edir. Belə 
imkanlar var və bu onu göstərir ki, görülmüş işlər öz bəhrəsini 
verir. Azərbaycan neft-qaz və indi də elektrik enerjisinin ixracı 
ilə məşğuldur. Vaxt var idi bölgələrimizə elektrik enerjisi 
fasilələrlə verilirdi. Artıq o dövr tarixdə qaldı. Biz yeni gücləri 
yaratdıq. Hazırda biz alternativ enerji mənbələrinin tikintisi ilə 
məşğuluq. Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrindən 



 269

istifadə xüsusi diqqət altındadır və artıq ilkin işlər başlanыл-
mışdır. Ümid edirəm ki, 2011-ci ildə  su elektrik stansiyalarının 
tikintisi davam etdiriləcək və günəş batareyalarının quraşdırıl-
ması prosesi daha da sürətlə gedəcəkdir. 

Bütün ölkədə qazlaşdırma prosesi gedir. Vəzifə qoyulubdur 
ki, bu il və gələn ilin sonuna qədər qazlaşdırma ilə bağlı bütün 
məsələlər öz həllini tapsın və ölkə əhalisinin 90–95 faizi təbii 
qazla təmin edilsin. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda qazın 
qiyməti, elektrik enerjisinin qiyməti dövlət tərəfindən tənzim-
lənir – qazın qiyməti qonşu ölkələrlə müqayisədə bir neçə dəfə 
aşağıdır və sabit olaraq qalacaqdır – qazlaşdırma prosesi eyni 
zamanda, böyük sosial məna daşıyır. Qazlaşdırmaya qoyulan 
vəsait qazın istehlakından əldə olunan vəsaitə bərabər deyil, 
yəni qazlaşdırma prosesi biznes, ya da kommersiya xarakteri 
daşımır. Bu, sırf sosialyönümlü təşəbbüsdür. Biz bunu etməli-
yik. Çünki hər bir bölgəmiz, kəndimiz qaz almalıdır. Azərbay-
can bu gün qazı dünya bazarlarına ixrac edir, əlbəttə ki, ölkə 
daxilində maksimum dərəcədə təbii qazla təminat təşkil olun-
malıdır. 

İçməli su və kanalizasiya layihələri bu gün gündəliyimizdə 
duran məsələlərdən biridir. Çox vacib məsələdir. Nəzərə alsaq 
ki, qazlaşdırma sahəsində və elektrik enerjisi ilə təchizat 
sahəsində böyük uğurlar əldə olunub, mən ümid edirəm ki, bu 
sahədə də bu il biz ciddi dönüşü görəcəyik. Hazırda beynəlxalq 
maliyyə qurumları ilə aparılmış danışıqlar öz nəticələrini 
verməkdədir. Bəzi bölgələrdə içməli su, kanalizasiya layihələ-
rinin icrası başlanылmışdır, bəzi bölgələrdə hələ hazırlıq işləri 
gedir. Mən rayonlarda olarkən birinci növbədə maraqlanıram 
ki, içməli su, kanalizasiya layihəsi necədir, başlanıbdır, yoxsa 
yox. Harada ki, ləngimələr var, oraya xüsusi diqqət göstə-
rilməlidir ki, ən uzağı 2012-ci ilin sonuna qədər hər bir rayon 
mərkəzində bu layihələr başa çatsın. Yaxşı olar ki, daha da tez 
başa çatsın. Çünki maliyyə məsələlərinin əksər hissəsi öz həllini 
tapıbdır, gərək yerlərdə işlər  daha çevik təşkil olunsun. 
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Meliorasiya ilə bağlı məsələlər öz həllini tapır. Xüsusilə 
taxılçılığın inkişafı üçün yeni əkin sahələrini müəyyən etməliyik, 
suvarma məsələlərinin vacibliyi daha da artır. Son illərdə bu 
sahədə müəyyən işlər görülmüşdür. Hazırda tikilməkdə olan 
Şəmkirçay su anbarı başa çatandan sonra on minlərlə hektar 
torpaq sahəsi suvarılacaq və beləliklə, kənd təsərrüfatının 
inkişafı üçün əlavə imkanlar yaradılacaqdır. Digər layihələr də 
icra edilir və biz elə etməliyik ki, əkin sahələrinin ərazilərini 
genişləndirək. 

Kənd təsərrüfatının intensiv şəkildə inkişafı ən vacib mə-
sələdir. Эərək reallıqlara da diqqətlə yanaşaq. İntensiv me-
todları nə qədər tətbiq etsək belə, yenə də yeni əkin sahələrinin 
dövriyyəyə çıxarılması məsələləri öz aktuallığını itirməyəcəkdir. 
Bir müddət əvvəl mənim tərəfimdən verilmiş göstərişlər indi 
icra edilir. Taxılçılıq üzrə böyük fermer təsərrüfatlarının yara-
dılmasına başlamalıyıq. Hazırda müvafiq dövlət qurumları 
yeni sahələri müəyyən edirlər. Hesab edirəm ki, məsələyə 
kompleks şəkildə yanaşmalıyıq. Təkcə o yerləri müəyyən et-
məklə kifayətlənməməliyik. Bütün infrastruktur yaradılmalıdır, 
ilk növbədə suvarma, digər infrastruktur layihələri, texnika, 
gübrələr, toxumlar və sair. Saatlı Рayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı məlumat verdi ki, rayonda 9 min hektar yeni sahə 
müəyyən edilibdir. Çox yaxşı göstəricidir. Hesab edirəm ki, 
bütövlükdə ən azı 100 min, bəlkə də 200 min щектар yeni torpaq 
sahəsini əkin üçün dövriyyəyə çıxarmalıyıq. 

Beləliklə, ərzaq təhlükəsizliyimizin əsas sahəsi olan taxılçılığı 
inkişaf etdirəcəyik və özümüzü təmin etmək üçün bunun çox 
böyük rolu olacaqdır. Bildiyiniz kimi, kənd təsərrüfatının 
inkişafı üçün kompleks tədbirlər görülür. Texnikalar alınır, 
lizinqə verilir, aqroservislər yaradılır, subsidiyalar verilir, gü-
zəştli şərtlərlə gübrələr, yanacaq verilir və sair. Maldarlığın 
inkişafı üçün də tədbirlər görülür. Cins mal-qara gətirilir. Bu 
yaxınlarda yenə də əlavə vəsait ayrıldı ki, xaricdən cins mal-
qara alınsın və kənd təsərrüfatı hərtərəfli inkişaf etsin. 
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Hesab edirəm ki, taxılçılıqla bərabər, üzümçülüyün inki-
şafına da xüsusi diqqət göstərməliyik. Vaxtilə Azərbaycanda 
ulu öndər Heydər Əliyevin səyləri və təşəbbüsü nəticəsində 
üzümçülük çox sürətlə inkişaf etmişdi. O, 1969-cu ildə Azər-
baycana rəhbərliyə gələndə üzüm istehsalı 300 min ton idi. 
Onun dövründə bu rəqəm 2 milyon tona qalxmışdı. Bu həm 
Azərbaycanın inkişafına xidmət edirdi, həm də insanların rifah 
halının yaxşılaşdırılmasına çox müsbət təsir göstərmişdi. 

Kənddə yaşayan insanlar üzümçülüyün inkişafı sayəsində 
özlərinin həyat səviyyəsini хейли yüksəldə bilmişdilər. 

Hazırda Azərbaycanda üzüm istehsalı 120 min ton sə-
viyyəsindədir. Əlbəttə ki, bunun da səbəbləri vardır. Ötən əsrin 
80-ci illərinин sonlarında Sovet İttifaqının rəhbərləri antial-
koqol kampaniyasına başlamışdılar və bu kampaniyanın ən 
böyük ziyanı və zərbəsi Azərbaycana dəymişdi. Azərbaycanda 
bütün üzüm bağlarını məhv etdilər, insanları pis vəziyyətə 
qoydular, онlar gəlir mənbələrindən məhrum oldular. Azər-
baycanda böyük zəhmət hesabına yaradılmış üzümçülük, 
demək olar ki, tamamilə məhv edildi. Biz yaxşı bilirik ki, 
burada da Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı ayrı-seçkilik 
tətbiq olundu. Üzüm istehsalı təkcə Azərbaycanda inkişaf 
etmirdi. Digər respublikalarda üzümçülüyün inkişafına o qədər 
də böyük ziyan vurulmadı. Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan, 
Moldova – bu respublikalarda da üzümçülük inkişaf edirdi. 
Yəni oralarda bu, Azərbaycandan daha da əvvəl ənənəvi xa-
rakter daşıyırdı. Ancaq o respublikalarda üzüm bağları məhv 
edilmədi. Azərbaycana qarşı qərəzli münasibət ona gətirib 
çıxardı ki, burada üzümçülüyün kökü kəsildi. 

Bu münasibəti 1988-ci ildə də gördük. Sovet İttifaqının 
rəhbəri və rəhbərliyi erməni millətçilərinin başladığı oyunlara 
qoşulmuşdur və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlanma-
sında faktikи olaraq Sovet İttifaqının rəhbərlərinin fəaliyyəti 
həlledici rol oynamışdır. Azərbaycana və azərbaycanlılara 
qarşı tarix boyu ədalətsizliklər, гярязli münasibət olmuşdur. 
Biz həmişə ikili standartlarla üzləşмишik, bu gün də üzləşirik. Бu 
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siyasətи Sovet İttifaqı rəhbərliyindən – xüsusilə 80-ci illərin son-
larında  görürdük. Bu, bir şeyi göstərir ki, biz daha da güclü 
olmalıyıq, öz siyasətimizi inamla aparmalıyıq, Azərbaycan 
xalqının gözəl gələcəyini təmin etməliyik, öz gücümüzə 
güvənməliyik, arxalanmalıyıq və ölkəmizi Azərbaycan xalqının 
iradəsi ilə idarə etməliyik. Azərbaycanın bugünkü reallıqları 
onu göstərir ki, bu işdə biz böyük və tarixi nailiyyətlərə çata 
bilmişik. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi güclənir, möh-
kəmlənir. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi, öz müstəqil siya-
sətini aparır. Bizim müstəqil siyasət aparmağımızdan kiminsə 
xoşu gəlmir, kimisə qıcıqlandırır və istər-istəməz, müxtəlif 
yollarla, bəzi hallarda təxribat xarakterli yollarla Azərbaycana 
təzyiq etmək cəhdləri də olur. Səbəbi də məhz ondadır ki, biz 
müstəqil siyasət aparırıq və Azərbaycan xalqının maraqları 
bizim üçün hər şeydən üstündür. 

Bu, tarixi bir məqamdır. Biz bunu yadda saxlamalıyıq. 
Ola bilər ki, üzümçülüyün inkişafı üçün xüsusi bir proqram 

da qəbul edək. Maliyyə resurslarını da cəlb edək, xüsusi 
proqram çərçivəsində üzümçülüyün inkişafına lazım olan bütün 
tədbirləri görək. Hamı yaxşı bilir ki, üzümçülüyün inkişafı uzun 
bir prosesdir. Bir ilə,  2-3 ilə verilən kreditlər hesabına üzüm-
çülüyün inkişafını irəliyə apara bilmərik. Burada uzunmüddətli 
kreditlər haqqında fikirləşməliyik. Bəlkə əlavə bir vəsait də 
ayrılsın, yaxud üzümçülüyün inkişafı üçün xüsusi bir fond da 
yaradıla bilər ki, orada uzunmüddətli, misal üçün, 10 ilə veri-
ləcək kreditlər təşkil olunsun, sahələr müəyyən edilsin. Böyük 
fermer təsərrüfatlarının yaradılması, inkişafı üçün səylər 
göstərilsin. Hər halda, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu məsələlərlə 
bağlı hazırlıq işlərini görsün və yaxın zamanlarda məruzə etsin. 

Toxumçuluğun inkişafına da böyük diqqət göstərməliyik. 
Hazırda bu istiqamətdə işlər başlanıbdır. Mən bu yaxınlarda 
böyük toxumçuluq zavodunun fəaliyyəti ilə tanış olmuşdum və 
bu sahədə böyük perspektivlər var. Həm gəlirli sahədir, həm də 
bizim üçün lazım olan sahədir. Бiz özümüzü toxumla təxminən 
30 faiz təmin edə bilərik. Elə etməliyik ki, 100 faiz səviyyəsində 
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təmin edək. Bu məqsədlə ya mövcud olan zavodların fəaliyyəti 
genişləndirilməlidir, ya yeni zavodlar tikilməlidir, yaxud da hər 
iki iş bərabər, paralel şəkildə aparılmalıdır. Bu, kənd təsərrü-
fatının inkişafı üçün çox vacib sahədir.    
         Sahibkarlığın inkişafı üçün yaradılmış fondun xətti ilə son 
vaxtlar soyuducu anbarların tikintisinə müəyyən vəsait 
ayrılmışdır və biz bu təşəbbüsün gözəl nəticələrini dərhal 
görürük. Bütün bölgələrdə soyuducu anbarlar tikilibdir. Yəqin 
ki, növbəti illərdə yeni anbarlar da tikilməlidir. Ancaq hazırda 
biz bu gözəl təşəbbüsün nəticələrini görürük. Yığılan məhsullar 
orada saxlanılır, xarab olmur. Bundan həm fermerlər bəhrə-
lənirlər, həm də ölkə vətəndaşları. Çünki istehlak qiymətlərinin 
normal səviyyədə saxlanılmasına imkan yaradır. Növbəti 
illərdə bu sahəyə yenə də diqqət göstərilməlidir. Azərbaycanda 
1-2 il ərzində heç vaxt bu səviyyədə müasir soyuducu kombi-
natlar, soyuducu anbarlar tikilməmişdir. Taxıl anbarları da 
tikilibdir. Еhtiyac olarsa, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 
xətti ilə əlavə kreditlər də verilə bilər. Sahibkarlığa Kömək 
Milli Fondunun xətti ilə 125 milyon manat vəsait veriləcəkdir. 
Bu vəsait yeni iş yerlərinin yaradılmasına kömək göstərəcək və 
biz yenə də yerli istehsalın stimullaşdırılmasına öz dəstəyimizi 
verəcəyik. 

2004-cü ildən başlayaraq, ölkəmizdə 900 mindən artıq yeni 
iş yeri açılmışdır və deyə bilərəm ki, yoxsulluğun səviyyəsinin 
kəskin şəkildə aşağı düşməsində bu proqramın böyük rolu 
olmuşdur. 2010-cu ilin yekunlarına görə, Azərbaycanda 
yoxsulluğun səviyyəsi 9,1 faiz təşkil edir. Əgər əvvəlki illərdəki 
39–44 faizlə müqayisə etsək, bu, böyük nailiyyətdir. Ancaq 9,1 
faiz də çoxdur. İnkişaf etmiş ölkələrdə yoxsulluğun səviyyəsi 
bundan da artıq olur. Onu da qeyd etməliyik ki, burada biz 
statistika ilə gərək ədalətli rəftar edək, orada meyarlar, əlbəttə 
ki, daha da yüksəkdir. Orada yoxsul hesab olunan, burada 
yoxsul hesab edilmir, bu da var. Ona görə bir halda ki, biz 
ölkəmizi müasirləşdiririk və strateji xəttimiz güclü dövlət 
yaratmaqdır, gərək bütün meyarları bilək. İnkişaf etmiş ölkələ-
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rin meyarlarını bilirik. Hədəfimiz ondan ibarətdir ki, biz də 
inkişaf etmiş ölkəyə çevrilək. Hesab edirəm ki, Avropa İttifa-
qına üzv olan ölkələrin təcrübəsi daha da dərindən öyrənil-
məlidir. Məncə Avropa İttifaqının təcrübəsi dünyada ən 
qabaqcıl təcrübədir və orada istər iqtisadi sahədə, istər sosial 
müdafiə sahəsində, siyasi islahatlar sahəsində mövcud olan 
meyarlar ən yaxşı səviyyədədir. Biz o təcrübəni öyrənirik və 
öyrənməliyik ki, Azərbaycanda da bütün meyarlar inkişaf 
etmiş ölkələrdəki səviyyədə olsun. 

Azərbaycanda Эübrə zavodunun tikintisinə başlamalıyıq,  
bəlkə də buna çoxdan başlamalıydıq. Müəyyən araşdırmalar 
aparılırdı, müəyyən variantlar təhlil edilirdi. Bu il bizə lazım 
olan və tələbatımıza hesablanmış müasir gübrə zavodu 
tikilməlidir. Bu məsələ ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilibdir və 
hesab edirəm ki, bu zavodun kənd təsərrüfatının inkişafına 
böyük təsiri olacaqdır. Ölkədə istehsal edilən məhsullar yüksək 
keyfiyyətə malik olmalıdır. Kənd təsərrüfatı sahəsində emal 
müəssisələri yaradılır. Onların böyük əksəriyyəti, hazırda 
yaradılan müəssisələr dünya səviyyəsinə cavab verir. Elə 
etməliyik ki, ən qabaqcıl texnologiyalar tətbiq olunsun ki, 
sonra xarici bazarlara çıxmaq üçün problemlər yaranmasın. 
Hazırda bizim üçün əsas bazarlar qonşu ölkələrin bazarlarıdır. 
Bu bazarlar böyükdür və bizim üçün çox məqbuldur, 
əlverişlidir – həm məsafə baxımından, həm дя o bazarlara daxil 
olmaq üçün bizim qarşımızda heç bir problem yoxdur. Biz 
bütün qonşularla yaxşı, işgüzar münasibətlər qurmuşuq və bu, 
biznes sahəsində də öz müsbət təsirini göstərir. Elə məhsul 
istehsal etməliyik ki, dünyanın istənilən nöqtəsində satıla bilsin. 
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyəti çox 
yüksəkdir və başqa ölkələrlə müqayisədə onlar təbiidir. İndi 
buna dünyada «orqanik», yəni bizim dilimizdə desək, «təbii» 
deyirlər. Gübrəsiz, kimyəvi maddələrdən təmiz və dadlı məh-
sullardır. Xaricdən gələnlər Bakıda bizim tərəvəzi, meyvələri 
yeyərkən başa düşürlər ki, əsl meyvə-tərəvəz necə olmalıdır. Bu 
bizim böyük üstünlüyümüzdür və ekoloji cəhətdən təmiz 
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məhsullarla dünya bazarlarına çıxa bilərik. Emal müəssisələri, 
paketləmə – bu gün Şahin Mustafayev bu barədə dedi – və 
müasir yanaşma olmalıdır. Bu bizim böyük sərvətimizdir, 
bundan səmərəli şəkildə istifadə etməliyik. 

Xarici bazarlara çıxmaq üçün, əlbəttə, dövlət öz dəstəyini 
verməlidir və verir. Mən xarici səfərlərə gedərkən bir çox hal-
larda özümlə iş adamlarından ibarət böyük qrup da aparıram. 
Orada biznes-forumlar da keçiririk ki, bizim üçün tərəfdaş olan 
ölkələrdə Azərbaycan biznesini təbliğ edək, onlar üçün şərait 
yaradaq. Onlar da bu ölkələrdə, başqa ölkələrdə aparılan 
tenderlərdə iştirak etməlidirlər və indi iştirak edirlər. Bəzi 
ölkələrdə bizim şirkətlərimiz işləyir. Mənim həmkarlarım, digər 
ölkələrin dövlət başçıları onların fəaliyyəti haqqında mənə 
məlumat verirlər. Çox şadam ki, bizim şirkətlərin fəaliyyəti 
müsbətdir və o ölkələrdə ictimai rəy də bunu müsbət qarşılayır.  

Xarici ölkələrdə Azərbaycan еvlərinin, Azərbaycan Ticarət 
еvlərinin yaradılması məsələləri də müzakirə olunur. Mən he-
sab edirəm ki, inkişaf etmiş ölkələrin əsas şəhərlərində Azər-
baycan Evləri yaradılmalıdır. Bunu etmək üçün indi xüsusi 
plan hazırlanır. Bu işlərdə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun 
vəsaiti də öz rolunu oynamalıdır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Neft 
Fondunun vəsaitinin xərclənməsinin şaxələndirilməsi üçün 
müəyyən təkliflər vardır. Bu vəsaitin bir hissəsi daşınmaz 
əmlaka da qoyula bilər ki, orada həm gəlir daha çox olacaq, 
həm də ki, biz bütün aktivlərimizi bir maliyyə alətində saxlaya 
bilmərik. Yəni vəsait Neft фоndundan gələ bilər və inkişaf etmiş 
ölkələrin aparıcı şəhərlərində mərkəzi yerlərdə Azərbaycan 
Ticarət, Mədəniyyət evlərinin yaradılması prosesi başlan-
malıdır. Bu il işə başlamalıyıq. Müəyyən yerlər seçilsin, bu həm 
ticarət nöqteyi-nəzərинdən səmərəli təşəbbüs olacaqdır, Azər-
baycan öz imkanlarını daha da açıq şəkildə nümayiş etdirə-
cəkdir. Хarici ölkə vətəndaşlarına Azərbaycan haqqında dol-
ğun və dəqiq məlumat çatdırılacaq və  həm də bizim təbliğat 
mexanizmlərimizdən biri olacaqdır. Dövlət Neft Fondunun 
vəsaitinin bir hissəsini bu işlərə yönəltməklə biz fondun 
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vəsaitini daşınmaz əmlaka da qoymuş olacağıq. Bu təşəbbüsü 
reallaşdırmaqla biz bir neçə məqsədi təmin edəcəyik. 

Kənd təsərrüfatınдa yararlı torpaqlardan təyinatı üzrə 
istifadə olunmalıdır. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqan-
ları, bələdiyyələr bu torpaqlardan səmərəli istifadəni təmin 
etməlidir. Bu sahədə qanun pozuntularına yol verənlər ciddi 
şəkildə cəzalandırılacaqlar. Kənd təsərrüfatı istehsalını stimul-
laşdırmaq üçün subsidiyalar verilir və bu prosedur sadələş-
dirilməlidir. Buna böyük ehtiyac var. Ərzaq təhlükəsizliyini 
təmin etməliyik və inhisarçılığa qarşı daha da ciddi mübarizə 
aparılmalıdır. Hazırda bu mübarizə lazımi səviyyədə deyil. 
Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı biz elə etməliyik ki, ölkəmizdə 
lazımi səviyyədə istehsal olunmayan ərzaq məhsullarının inki-
şafı üçün və yeni müəssisələrin yaradılması üçün əlavə tədbirlər 
görülsün. Mənə verilən bəzi rəqəmlər onu göstərir ki, məh-
sullarla özümüzü təmin edirik, amma bəzi hallarda daha çox 
idxaldan asılıyıq. Misal üçün, Azərbaycanda 93 faiz ət istehsal 
olunur, demək olar ki, burada vəziyyət yaxşıdır. Quş əti 
istehsalı artıbdır, hazırda özümüzü 80 faiz səviyyəsində təmin 
edirik. Süd və süd məhsullarının 85 faizi Azərbaycanda istehsal 
olunur. Amma bitki yağına, kərə yağına gəldikdə, daha çox 
idxaldan asılıyıq. Şəkərlə özümüzü 150 faiz təmin edirik, ixrac 
da edirik. Ona görə o sahələrdə ki, biz idxaldan asılı deyilik, 
orada qiymətin süni artımına yol vermək olmaz. 

Mən giriş sözümdə qeyd etdim ki, neftin bahalaşması istər-
istəməz idxal olunan ərzaq mallarının bahalaşmasına gətirib 
çıxaracaqdır. Bununla mübarizə aparmaq çətindir. Amma 
Azərbaycanда istehsal olunan kənd təsərrüfatı, ərzaq məhsul-
larının süni şəkildə bahalaşması yolverilməzdir. Bunu edənlər 
məsuliyyətə cəlb olunmalıdır və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, digər 
qurumlar istehlak mallarının qiymətlərinə ciddi nəzarət et-
məlidir. Həm inzibati tədbirlər görməliyik, həm də inhisar-
çılıqla mübarizə aparmalıyıq. Bu sahədə işlər daha da sürətlə 
getməlidir. Bostan məhsulları, meyvə-tərəvəzlə özümüzü 100 
faiz, ondan da artıq təmin edirik. 
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Ölkəmizdə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün əlavə 
tədbirlər görülməlidir. Hazırda bütövlükdə vəziyyət müsbətdir, 
ancaq çatışmayan cəhətlər də var.  Azərbaycanda biznes mühiti 
inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsində olmalıdır. Orada necədirsə, 
burada da elə olmalıdır. Biz onların təcrübəsini bilirik və 
burada da eyni təcrübəni tətbiq etməliyik. Biznes mühitinin 
yaxşılaşdırılması üçün bütün dövlət qurumları daha da fəal 
işləməlidir, bütün nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır.  

Ölkəmizdə biznesin inkişafı, yeni müəssisələrin yaradılması 
prosesi sürətlə gedir və əlbəttə ki, yeni müəssisələrdə peşəkar 
kadrlar işləməlidir. Bu barədə bu gün Sumqayıt Texnoparkının 
nümayəndəsi öz çıxışında qeyd etdi. Tamamilə düzgün fikirdir. 
Azərbaycanda peşəkar kadrların hazırlanması prosesi daha da 
sürətlə getməlidir. Bu barədə müvafiq göstərişlər verilib, Təhsil 
Nazirliyi bu işlə məşğuldur. Texniki peşə məktəblərinin tikintisi 
və onların müasir səviyyəyə çatdırılması prosesi daha da sürətlə 
getməlidir. Bununla bərabər, müxtəlif qurumlar tərəfindən 
kurslar da təşkil olunmalıdır. Bizə həm texniki mütəxəssislər 
lazımdır, həm də menecerlər lazımdır. İndi xarici şirkətlərdə hər 
şeyi idarəçilik təmin edir. Bu gün bir adam bir sahədə işləyir, 
ondan sonra başqa sahədə işləyir. Əgər o, yaxşı menecerdirsə, 
hər bir yerdə işləyə bilər. Bizdə keçmişdə və bu günə qədər bu 
prinsip hələ ki, o qədər də geniş vüsət almayıbdır. Bizdə hesab 
olunur ki, əgər sən neftçisənsə, gərək elə ömür boyu neftlə 
məşğul olasan, energetiksənsə, gərək energetikada işləyəsən. 
Belə yanaşma nə vaxtsa özünü doğruldurdu, bu gün isə yox. 

Dünya təcrübəsi onu göstərir ki, aparıcı transmilli şirkət-
lərdə bu gün bir adam hansısa neft şirkətinin başındadırsa, 
sabah telekommunikasiya şirkətinin başındadır, ondan sonra 
böyük bir qida məhsulu istehsalı şirkətinin başındadır. Bizdə də 
belə olmalıdır. Ona görə biz peşəkar menecerlərin hazırlanması 
işinə çox böyük diqqət göstərməliyik. Menecerlərə olan tələba-
tımız getdikcə daha da artacaqdır. Çünki ölkə  iqtisadiyyatı 
o qədər sürətlə inkişaf edir, yeni müəssisələr, müasir istehsallar 
yaradılır ki, bəzi hallarda yeni müəssisələrə xaricdən menecerlər 
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gətirilir. Mən buna etiraz etmirəm, təbiidir. Burada işləmək 
üçün gələnlər ancaq qonaqpərvərlik görürlər və görəcəklər. 
Amma elə etməliyik ki, öz kadrlarımızı da sürətlə hazırlayaq. 

Ölkəmiz üçün, o cümlədən sahibkarlığın inkişafı üçün vacib 
olan məsələlərdən biri də korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı 
mübarizəni gücləndirməkdir. Bu barədə mən öz sözümü ilin 
əvvəlində Nazirlər Kabinetinin iclasında demişəm, müvafiq 
göstərişlər verilibdir. İndi ölkəmizin bütün yerlərində bu məsələ 
ilə bağlı ciddi proseslər gedir. Biz ilkin müsbət nəticələri 
görürük və elə etməliyik ki, bu nəticələr daha da gözəgörünən, 
daha da təsirli olsun. Bu proses kampaniya deyil, bizim şüurlu 
seçimimizdir. Azərbaycanı müasir ölkə kimi görmək və bütün 
sahələrdə inkişafı görmək istəyiriksə, xoşagəlməz hallara qarşı 
mütləq ciddi mübarizə aparmalıyıq. Korrupsiya və rüşvət-
xorluq böyük bəladır, böyük yaradır və bizim üçün böyük 
ləkədir. Elə etməliyik ki, bütün sahələrdə şəffaflıq təmin edilsin. 
Əlbəttə, inzibati tədbirlər görülür və görüləcəkdir. Cəza tədbir-
ləri görülür və görüləcəkdir. Biz struktur islahatlarını elə apar-
malıyıq ki, korrupsiya, rüşvətxorluq tamamilə aradan götürül-
sün. Son müddət ərzində mənim tərəfimdən imzalanmış sərən-
camlar bu məqsədi güdür. Yəni biz struktur islahatlarından, ins-
titusional metodlardan korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı mü-
barizəni gücləndirmək üçün istifadə etməliyik. Təkcə struktur 
islahatları aparmaqla istədiyimiz nəticəyə nail ola bilməyəcəyik, 
bütün dövlət qurumları, dövlət şirkətləri, yerli və mərkəzi icra 
orqanları  elə işləməlidirляр ki, həmişə üzüağ olsunлар.  

Təkrar edirəm, biz bu xoşagəlməz hallara qarşı ciddi mü-
barizənin birinci nəticələrini artıq görürük və ümid edirəm ki, 
yaxın zamanlarda daha da böyük nəticələri görəcəyik. Mən bir 
daha Azərbaycan ictimaiyyətinə müraciət etmək istəyirəm. Bir 
dəfə artıq müraciət etmişəm və bu müraciətin çox yaxşı nəticəsi 
olmuşdur. Mənə, Prezident Administrasiyasına bütün bölgə-
lərdən məktublar gəlir – həm təşəkkür məktubları, həm də şi-
kayət məktubları. Bu canlı bağlantı həmişə olub və olacaqdır. 
Biz hamımız çalışmalıyıq ki, Azərbaycan müasir dövlətə çevril-
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sin, ölkəmizə yaraşmayan, ölkəmizi geriyə aparan, onun in-
kişafını əngəlləyən xoşagəlməz hallar Azərbaycanda olmasın. 
Bizim gözəl imkanlarımız, gözəl perspektivlərimiz var – güclü 
dövlət, güclü iqtisadiyyat, güclü sosial siyasət, infrastruktur 
layihələri. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı bu günə qədər dün-
yada heç bir başqa ölkədə təkrarlanmayıbdır. Qısa müddətdə, 
7 ildə  iqtisadiyyat 2,8 dəfə artmışdır.  Yoxsulluğun  səviyyəsi  
4,5 dəfə azalmış, 900 min iş yeri açılmışdır. Hər yerdə quru-
culuq, abadlıq, tikinti işləri gedir, vətəndaşlar sabitlik, təhlükə-
sizlik şəraitində yaşayırlar. Ən yaxşı kriminogen vəziyyət biz-
dədir. Azərbaycanda, 9 milyon əhalisi olan ölkədə gündə 30–35 
cinayət baş verir. Bu, başqa ölkələrlə müqayisədə bir neçə dəfə 
azdır. Lakin cəmiyyətimizi içəridən sarsıdan rüşvətхorluq, 
əsassız tələblər var, bəzi hallarda insanları incidirlər, onlara 
qarşı reketlik edirlər, əsassız tələblər irəli sürürlər. Biz çalışırıq 
ki, insanlar yaxşı yaşasınlar. Biz Azərbaycanda 500 mindən 
artıq insana dövlət tərəfindən sosial yardım edirik. 100 mindən 
artıq ailə hər ay dövlətdən 106 manat pul alır. Kimin imkanı 
yoxdursa, bu pulu ona veririk.  Hamı yaxşı yaşamalıdır. Düz-
dür, bu, insandan asılıdır. Azərbaycanda bütün imkanlar var. 
Kimin bacarığı var, biliyi var, imkanı var, daha da yaxşı 
yaşayır. Bu hər yerdə belədir. Artıq bu məsələlərlə bağlı çox 
ciddi işlər gedir və gedəcəkdir. Hamı bunu bilməli və özü üçün 
nəticə çıxarmalıdır. 

Bu il Azərbaycanda «Turizm ili» elan olunmuşdur. Təkcə 
Bakıda 5 beşulduzlu mehmanxana açılacaqdır. Yaxın günlərdə 
mən Naftalanda iki gözəl müasir mehmanxananın açılışında 
iştirak etdim. Qusar rayonunda Şahdağ Qış-Yay Turizm Mər-
kəzinin tikintisi ilə tanış oldum. Orada da gözəl mehmanxanalar 
tikilir. Turizmin inkişafı üçün bizdə çox gözəl imkanlar var. Hər 
bir bölgədə müasir otellər, turizm kompleksləri tikilməlidir və 
tikilir. 2011-ci ildə bu işlər çox sürətlə gedəcəkdir.  

Ölkəmizdə sənayeləşmə siyasəti aparılır və sənaye isteh-
salının inkişafı üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Ənənəvi ola-
raq Azərbaycanın bir neçə sənaye mərkəzi olmuşdur. Hazırda 
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o mərkəzlərdə yeni sənaye müəssisələri yaradılır və biz 
Azərbaycanda bir neçə şəhəri məhz güclü sənaye mərkəzinə 
çevirməliyik. İlk növbədə Sumqayıtı nəzərdə tuturam. Sumqa-
yıt vaxtilə neft kimyası sənayesi mərkəzi kimi yaradılmışdır. 
İndi neft kimyası sənayesi canlanır və orada islahatlar aparılır. 
Texnologiya parkı, digər müəssisələr tikilir. Orada böyük 
torpaq sahələri var. Vaxtilə tikilmiş və indi işləməyən zavodlar 
var, peşəkar işçi qüvvəsi, dəmir yolu var, Bakıya da yaxındır. 
Gəncə şəhəri və Bakının Qaradağ rayonu da müasir sənaye 
mərkəzi kimi yaradılmalıdır. Şübhəsiz, digər şəhərlərdə də 
sənaye istehsalı yaradılmalıdır və yaradılır. Amma əsas bu üç 
mərkəzdə yaradılmalıdır və biz bu məsələyə planlı və kompleks 
şəkildə yanaşmalıyıq. 

Bu il «Turizm ili» elan edilib, amma bu o demək deyil ki, 
«Ekologiya ili» başa çatıbdır. «Ekologiya ili» hər il olmalıdır. 
Keçən il böyük işlər görülüb – ağaclar əkilib, neftlə çirklənmiş 
gölməçələr təmizlənib, içməli su layihələri icra edilmişdir. Bu il 
«Turizm ili»dir, ancaq «Ekologiya ili» bu il də davam 
etdirilməli və bütün yerli icra orqanları keçən il işlədikləri kimi, 
bu il də işləməlidirlər.  

Bir sözlə, görüləsi işlər çoxdur, proqramlar icra edilir. Ən 
əsası ondan ibarətdir ki, biz öz işimizi proqramlar əsasında 
qururuq. Hər bir sahə üçün, hər bir bölgə üçün, hər bir rayon 
üçün konkret proqramlar var və icra olunur. Biz vaxtaşırı belə 
geniş tərkibdə görüşürük, yaxud da ki, mən bölgələrdə olarkən 
görüşürük, məsələləri müzakirə edirik. Bu, daimi və canlı 
prosesdir və bizə imkan verir ki, məsələləri həll edək.  

Mən şübhə etmirəm ki, bu gözəl meyillər növbəti illərdə 
Azərbaycanda daha da güclənəcək, ölkəmiz möhkəmlənəcək, 
Azərbaycan xalqı isə ildən-ilə daha da yaxşı yaşayacaqdır.  

Sağ olun. 
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RUSИYA FEDERASИYASI TATARISTAN 
RESPUBLИKASININ PREZИDENTИ  
RUSTAM MİNNİXANOV ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Prezident sarayı  
 
2 mart 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 2-də Rusiya Federasiyası Tatarıstan Respublikasının 
Prezidenti Rustam Minnixanovu qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı Tatarıstan prezidentinin respublika 
rəhbəri kimi yüksək vəzifəyə seçildikdən sonra özünün ilk 
səfərlərindən birini ölkəmizə etməsini yüksək qiymətləndirdi. 
Azərbaycan və Rusiya Federasiyası arasında ikitərəfli mü-
nasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğula-
yan dövlətimizin başçısı Tatarıstan Respublikasının Prezidenti 
Rustam Minnixanovun ölkəmizə səfəri zamanı əməkdaşlığın 
yeni istiqamətlərinin müəyyənləşdiriləcəyinə ümidvar olduğu-
nu bildirdi və səfərin qarşılıqlı fəaliyyət və əlaqələrimizin müx-
təlif istiqamətlərdə genişlənməsinə xidmət edəcəyinə əmin-
liyini ifadə etdi. 

Ölkəmizə səfərindən və prezident İlham Əliyev ilə görüş-
mək imkanı əldə etməsindən məmnunluğunu bildirən Rustam 
Minnixanov Tatarıstan Respublikasının keçmiş prezidenti 
Mintimer Şaymiyevlə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əli-
yev arasında daim mövcud olan sıx münasibətlərin əmək-
daşlığımızın inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdığını bildirdi. 



 282

 
 
 
SLOVENИYANIN MÜDAFИƏ NAZИRИ XANIM 
LYUBİTSA YELUŞИÇИN BAŞÇILIQ ETDИYИ 
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Prezident sarayı  
 
2 mart 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 2-də Sloveniyanın Müdafiə naziri xanım Lyubitsa 
Yeluşiçin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasınда ikitərəfli əlaqələrin 
uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev qonağın 
ölkəmizə səfərinin qısamüddətli olmasına baxmayaraq, onun 
azərbaycanlı həmkarı ilə hərbi sahədə əməkdaşlığı müzakirə 
etmək üçün bu səfərin yaxşı imkan yaratdığını dedi. Sloveniyaya 
səfərini məmnunluqla xatırlaдan prezident İlham Əliyev dövlət 
başçıları arasında yaxşı əlaqələrin olduğunu vurğuladı. Dövlə-
timizin başçısı Sloveniyanın Müdafiə naziri xanım Lyubitsa 
Yeluşiçin Azərbaycana səfərinin məhsuldar və ölkələrimizin 
müvafiq qurumları arasında əməkdaşlıq imkanlarını araşdırmaq 
baxımından səmərəli olacağına əminliyini bildirdi. 

Sloveniyanın Müdafiə naziri xanım Lyubitsa Yeluşiç 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin bütün üzvlərinin Azərbay-
cana səfərdən və əməkdaşlığımızın inkişafı imkanlarını mü-
zakirə etməkdən böyük məmnunluq hissi keçirdiklərini bil-
dirdi. Qonaq  ölkələrimizin müvafiq qurumlarının əlaqələrinin 
əsasında dövlət başçılarının yaxşı əməkdaşlığının və xalqla-
rımız arasında ümumi dəyərlərin durduğunu qeyd etdi. Xanım 
Lyubitsa Yeluşiç nümayəndə heyətinin Mehdi Hüseynzadənin 
abidəsini ziyarət etдiйиni xatırlatdı. 
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PAKИSTAN İSLAM RESPUBLИKASININ 
PREZИDENTИ ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB ASИF ƏLИ ZƏRDARИYƏ 

 
Hörmətli cənab Prezident! 
Ölkənizin milli bayramı – Pakistan günü münasibətilə 

Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. 

Əminəm ki, dövlətlərarası münasibətlərimizin inkişafı, 
istər ikitərəfli qaydada, istərsə də beynəlxalq qurumlar 
çərçivəsində əməkdaşlığımızın möhkəmləndirilməsi istiqa-
mətində bundan sonra da qarşılıqlı səylər göstərəcəyik. 

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoş arzularımı yetirir, möh-
kəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Pakistan xalqına 
sülh və rifah diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 3 mart 2011-ci il 
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YUNANISTAN RESPUBLИKASININ 
PREZИDENTИ ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB KAROLOS PAPULYASA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Yunanıstan Respublikasının milli bayramı – Müstəqil-

lik günü münasibətilə Sizə və xalqınıza ən səmimi təb-
riklərimizi yetirirəm. 

Ümidvaram ki, Azərbaycan–Yunanıstan dövlətlərarası 
münasibətlərin inkişafı, beynəlxalq qurumlar və layihələr 
çərçivəsində əməkdaşlığımızın dərinləşdirilməsi yolunda 
bundan sonra da səylərimizi davam etdirəcəyik. 

Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlə-
rinizdə uğurlar, dost Yunanıstan xalqına əmin-amanlıq və 
firavanlıq arzulayıram. 

Hörmətlə, 
İLHAM ƏLИYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 3 mart 2011-ci il 
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İRLANDИYANIN PREZИDENTИ  
XANIM MEРИ MAKALИSƏ 
 
Hörmətli xanım Prezident! 
Ölkənizin milli bayramı – Müqəddəs Patrik günü mü-

nasibətilə Sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan 
xalqı adından ən səmimi təbriklərimizi yetirirəm. 

Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə İrlandiya arasındakı dost-
luq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı bundan sonra 
da xalqlarımızın rifahına xidmət edəcəkdir. 

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə 
uğurlar, dost İrlandiya xalqına sülh və firavanlıq diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 3 mart 2011-ci il 
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BANQLADEŞ XALQ RESPUBLИKASININ 
PREZИDENTИ ZATИ-ALИLƏRИ  
CƏNAB ZИLLUR RƏHMANA 
 
Hörmətli cənab Prezident! 
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik günü münasi-

bətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimizi yeti-
rirəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan ilə Banqladeş arasında təşəkkül 
tapmış dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri xalqlarımızın 
mənafelərinə uyğun olaraq daim inkişaf edəcək və möh-
kəmlənəcəkdir. 

Bu xoş gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğur-
lar, dost Banqladeş xalqına sülh və rifah diləyirəm. 

 
Hörmətlə, 

İLHAM ƏLИYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı, 3 mart 2011-ci il 
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MÜDAFИƏ SƏNAYESИ NAZИRLИYИ «ŞƏRQ» 
İSTEHSALAT BИRLИYИNИN YENИ «AZAD 
SYSTEMS CO.» MÜƏSSИSƏSИНИН  
ИSTИFADƏYƏ VERИLMЯСИ МЯРАСИМИ 

 
3 mart 2011-ъи ил 
 
Martın 3-də Müdafiə Sənayesi Nazirliyi «Şərq» İsteh-

salat Birliyinin yeni «AZAD Systems Co.» müəssisəsi istifa-
dəyə verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
açılışda iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsinin 
önünə gül dəstəsi qoydu. 

Prezident İlham Əliyev rəmzi açılışı bildirən lenti kəsdi. 
Müəssisə ilə tanış olan dövlətimizin başçısı burada xa-

ricdən gələn mütəxəssislərlə görüşdü. Prezident İlham Əliyev 
onlarla birlikdə müəssisədə istehsal edilən məhsulların 
nümayiş olunduğu filmə baxdı. 

Azərbaycan prezidentinə pilotsuz təyyarənin maketi hə-
diyyə olundu. 

Müdafiə Sənayesi naziri Yavər Camalov dövlətimizin baş-
çısına məlumat verdi ki, müəssisədə işçilərin fəaliyyəti üçün 
hər cür şərait yaradılmışdır. «AZAD Сystems Co.» müəssisə-
sinin də daxil olduğu «Şərq» İstehsalat Birliyində son bir neçə 
ildə geniş tikinti və yenidənqurma işləri aparılmışdır. Son 3 il-
də müəssisədə 5 istehsal sahəsi yaradılmış, müasir texnoloji 
avadanlıqлар quraşdırılmışdır. 

Müəssisə ilə tanışlıq zamanı prezident İlham Əliyevə bil-
dirildi ki, burada məsafədən idarə edilən müasir tipli pilotsuz 
uçuş aparatları istehsal olunur. Pilotsuz uçuş aparatları bir 
çox texniki-iqtisadi üstünlüklərə malikdir.   
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 Kompozit materialları sahəsində iş prosesi ilə tanış olan 
prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, «Orbitr-2M» və 
«Aerostar» pilotsuz təyyarələrinin hissələri burada hazırlanır. 
Bunun üçün xüsusi qəliblərdən istifadə olunur və istehsal 
prosesi xüsusi dəqiqliklə yerinə yetirilir. Kəsmə-biçmə sexində 
də hər cür şərait yaradılmışdır. Təyyarələrin hazırlanmasında 
istifadə olunan materiallar bu sexdə kəsilir, biçilir və aidiyyəti 
üzrə müvafiq istehsal sahələrinə yönəldilir. 

Prezident İlham Əliyev Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 
Мuzeyində saxlanmaq üçün hazırlanmış pilotsuz təyyarənin 
qanadını imzaladı. 

Mühərrikyığma sexində dövlətimizin başçısına müəssisədə 
hazırlanan pilotsuz təyyarələrin digər texniki göstəriciləri 
barədə məlumat verildi. Bildirildi ki,  «Orbitr-2M» təyyarəsi 
4-6 kilometr hündürlükdə 4-5 saat uça bilir. «Aerostar» təy-
yarəsi isə 10 kilometr yüksəklikdə 12 saat fasiləsiz uçur. 

Prezident İlham Əliyevə pilotsuz təyyarələrin hissələri və 
«Orbitr-2M» təyyarəsinin yerüstü idarəetmə mərkəzi barədə  
məlumat verildi. 
İdarəetmə mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olan Azərbaycan 

пrezidentinə məlumat verildi ki, bu qurğu hazır məhsulun key-
fiyyətini yoxlamaq, bir növ onun sınağını keçirməklə yanaşı, pi-
lotsuz təyyarələrin idarə olunmasının texniki xüsusiyyətlərini də 
özündə əks etdirir. Kəşfiyyat tapşırıqlarını və yerdən verilən ko-
mandaları yerinə yetirmək imkanına malik olan bu aparatlar 
uçuş məsafəsinə və enməsinə görə aerodrom tipli platformalardan 
start götürmək, aerodroma və yaxud paraşüt vasitəsilə enmə qa-
biliyyətinə malikdir. İnformasiyanın ötürülməsi xüsusi avadan-
lığın köməyi ilə yerinə yetirilir. 

Sonra gələcəkdə Azərbaycanda istehsalı nəzərdə tutulan 
«Diamond DA-42» dörd yerlik sərnişin təyyarəsinin təqdimatı 
oldu.  

Müəssisə ilə tanış olan prezident İlham Əliyev burada yara-
dılan şəraitdən razılığını bildirdi və kollektivə uğurlar ar-
zuladı. 
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MÜDAFИƏ SƏNAYESИ NAZИRLИYИNИN «CИHAZ» 
ИSTEHSALAT BИRLИYИ BAKI CИHAZQAYIRMA 
ZAVODUNUN YENИDƏNQURMADAN SONRA 
AÇILIŞI МЯРАСИМИ 

 
3 mart 2011-ъи ил 
 
Martın 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin «Cihaz» İsteh-
salat Birliyi Bakı Ъihazqayırma zavodunun yenidənqurmadan 
sonra açılışında iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı zavodun həyətində ümummilli lider 
Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstəsi qoydu. 

Məlumat verildi ki, 1942-ci ildə Bakı Аlət zavodu adı ilə 
«Azneftmaş» Trestinin tərkibində fəaliyyətə başlamış müəssi-
sə 1949-cu ildə SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyinin balansına 
keçirilmiş və Bakı Ъihazqayırma zavodu adlandırılmışdır. 
1993-cü ildən zavod Azərbaycan Respublikası Dövlət Xüsusi 
Maşınqayırma və Konversiya Komitəsinin tabeliyinə veril-
mişdir. 

Azərbaycan prezidenti zavodun rəmzi açılışını bildirən lenti 
kəsdi. 
İnzibati bina ilə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısı müəс-

sisənin yenidənqurmadan əvvəlki vəziyyətini əks etdirən video-
süjetə baxdı. Qeyd olundu ki, 2006-cı ildən zavod Müdafiə 
Sənayesi Nazirliyi «Cihaz» İstehsalat Birliyinin tərkibində 
fəaliyyətini davam etdirir. Son illər müəssisədə əsaslı yeni-
dənqurma və bərpa işləri aparılmışdır. İkimərtəbəli inzibati 
bina ən yüksək standartlar səviyyəsində təmir olunmuşdur. 
Zavodun ərazisində təhlükəsizlik kameraları quraşdırılmış, 
buradakı bütün inzibati otaqlar müasir avadanlıqla təchiz 
edilmişdir. 
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Prezident İlham Əliyev ikinci mərtəbədə yaradılmış Heydər 
Əliyev Muzeyi ilə tanış oldu. Bildirildi ki, muzeydə nümayiş 
olunan fotolarda ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana 
rəhbərliyinin müxtəlif dövrlərində həyata keçirdiyi çoxşaxəli 
fəaliyyətinин  ayrı-ayrı anları əksini tapmışdır.  

Prezident İlham Əliyev istehsal sahələrini gəzdi. Mexaniki 
yığma sexi ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki, son illər müəssisədə 
silsilə yenidənqurma tədbirləri həyata keçirilmiş, burada 
dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində istehsal olunan dəzgah 
və avadanlıqлар quraşdırılmışdır. Nəticədə qısa müddətdə za-
vodda dövlət sifarişlərini yerinə yetirməklə yanaşı, xüsusilə 
neftçıxarma sahəsində istifadə olunan cihazların və ehtiyat 
hissələrinin istehsalına başlanылmışdır.  

Dövlətimizin başçısı istehsal prosesini izlədi. Qeyd olundu 
ki, dəmirçi sexində də əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Bu 
işlərdən sonra sex indi tam gücü ilə işləyir. Qalvanikləşdirmə 
sexi də müasir avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Bu sexdə bütün 
cihazların və hissələrin üzəri müxtəlif növ kimyəvi maddələrlə 
örtüləcəkdir. Burada sinkləmə, xromlama, nikelləmə, anod-
laşma, oksidləşmə və qalaylama prosesləri aparılacaqdır. 

Prezident İlham Əliyevə istehsal olunan müdafiə təyinatlı 
məmulat və ehtiyat hissələri haqqında geniş məlumat verildi. 
Qeyd edildi ki, zavodda həm də Dövlət Neft Şirkətinin 
müəssisələri üçün 18 adda yeni növ məhsulların istehsalı 
qaydaya salınmış və nəticədə mülki məhsulların çeşidi 29-dan 
47-yə çatdırılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev mexaniki emal sexini gəzdi. Bil-
dirildi ki, sexin avadanlıq parkı əsaslı şəkildə təzələnmişdir. 
Yaradılan yeni istehsal sahəsində iki texnoloji axın xətti işə 
salınmış, ən müasir proqram təminatlı 57 dəzgah və avadanlıq 
quraşdırılmışdır. Buradakı universal torna, bir neçə koordi-
natlı və şaquli frez, pardaqlama dəzgahları, şaquli emal 
mərkəzi, təbəqəəyən maşın, kompressorlar və digər dəzgahlar 
sifarişlərin vaxtında və keyfiyyətlə hazırlanmasına imkan ve-
rəcəkdir. Bütün bunların nəticəsində Dövlət Müdafiə Sifarişi 
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Proqramında nəzərdə tutulan 7 adda müdafiə təyinatlı mə-
mulatın istehsalı mənimsənilmişdir. Yaxın gələcəkdə bu qəbil-
dən məhsulların çeşidi 12-yə çatdırılacaqdır. 

Dövlətimizin başçısı xüsusi təyinatlı təmir, bərpa və me-
xaniki yığma sexləri ilə də yaxından tanış oldu. 

Prezident İlham Əliyevə «Şimşək» qabaqcıl texnologiyası və 
asan idarəetmə layihəsi barədə məlumat verildi. Bakı cihaz-
qayırma zavodu və Cənubi Afrika Respublikasının «EWT» şir-
kəti ilə birgə hazırlanan layihənin üstün cəhəti gecə və gündüz 
görmə kamerasının olmasıdır. Bundan başqa, «Şimşək» tex-
nologiyası lazer hədəf nişanlayıcısı, ballistik kompyuter və silah 
sistemlərinin idarə edilməsinə malikdir.  

Dövlətimizin başçısı mina təsirinə dayanıqlı «Matador» və 
«Marauder» tipli zirehli nəqliyyat vasitəsilə də yaxından tanış 
oldu. 

Пrezident İlham Əliyev zavodda hazırlanıb istismara veri-
lən zirehli texnikaların sınaqdan keçirilməsi prosesini izlədi. 
Bildirildi ki, burada texnikaların 25 dərəcə maili bucaq altında 
sol və sağ tərəfi üstdə dayanıqlılığı yoxlanılır. Sonra zirehli 
texnikanın 30 dərəcə maililikdə eniş və yoxuş zamanı gücünün 
və əyləc sisteminin davamlılığına və möhkəmliliyinə diqqət 
yetirilir. Maşınlar dərinliyi 1,5 metr olan su maneələrindən də 
keçirilir. Bu zaman maşınların hermetikliyi və idarəetmənin 
möhkəmliyi yoxlanılır. Sonda isə zirehli texnikalar yüksək 
amplitudalı maneələrdən keçirilir. Bu proses zamanı  maşın-
ların yırğalanması müşahidə edilir. 

Dövlətimizin başçısı kollektivə uğurlar arzuladı, tapşırıq və 
tövsiyələrini verdi. 
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MÜDAFИƏ SƏNAYESИ NAZИRLИYИ «CИHAZ» 
İSTEHSALAT BИRLИYИNИN «SƏNAYECИHAZ» 
ELM-İSTEHSALAT MƏRKƏZИNИН 
YENИDƏNQURMADAN SONRA ИŞƏ САЛЫНМАСЫ 
МЯРАСИМИ 

 
3 mart 2011-ъи ил 
 
Martın 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin «Cihaz» İstehsa-
lat Birliyi «Sənayecihaz» Elm-İstehsalat Mərkəzini yenidən-
qurmadan sonra işə salынмасы мярасиминдя иштирак етмишдир. 

Dövlətimizin başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsinin 
önünə gül dəstəsi qoydu. 

Müdafiə Сənayesi naziri Yavər Camalov müəssisədə apa-
rılan yenidənqurma işləri barədə dövlətimizin başçısına məlu-
mat verdi. Qeyd edildi ki, son 2 ildə müəssisədə 6,5 min kvad-
ratmetrlik istehsalat sahəsi, inzibati binalar yenidən qurulmuş, 
infrastruktur müasirləşdirilmiş, əsaslı abadlıq və yaşıllaşdırma 
işləri həyata keçirilmişdir. 

Sonra nazir səhra şəraitində xidməti heyət üçün zəruri olan 
avadanlığı dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Bildirildi ki, 
yedəyə qoşulan sutəmizləyici qurğu səhra şəraitində 1 saatda 
600 litr adi suyu və ya 500 litr duzlu suyu tam təmizləyərək 
içməli vəziyyətə gətirir. Səhra şəraitində olduqca mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən yedəyə qoşulan mini çörək sexində 1 saat 
ərzində 100 qramlıq 1000, 200 qramlıq 500 çörək bişirmək 
mümkündür.  

Məlumat verildi ki, «Sənayecihaz» Elm-İstehsalat Mərkəzi 
1956-cı ildə yaradılmışdır. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra 1993-cü ildə müəssisə Dövlət Xüsusi Maşın-
qayırma və Konversiya Komitəsinin tabeliyinə verilmişdir. 
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Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradılandan sonra «Sənayeci-
haz» Elm-İstehsalat Mərkəzinin istehsal sahələrinin bərpa 
olunması və yenidən qurulması üçün kompleks tədbirlər həyata 
keçirilmişdir. 

Azərbaycan prezidenti müəssisədə istehsal olunan məhsulla-
rın sərgisi ilə tanış oldu. Qeyd edildi ki, bu məmulatlar ən 
müasir standartlara cavab verir və rəqabətədavamlıdır. 2008–
2010-cu illərdə «Sənayecihaz» Elm-İstehsalat Mərkəzində 56 
müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. Bu avadanlığın bir qismi ən 
son elmi-texniki yeniliklərə əsaslanan proqram təminatlı 
dəzgahlardır. Bunlar universal torna, frez, lazerlə kəsmə və 
pardaqlama dəzgahları, həmçinin şaquli emal mərkəzi, hidravlik 
preslər, kompressorlar və digər avadanlıqlardır. Yeni yaradılan 
istehsal sahələrində seysmik prinsipli mina partladıcısının isteh-
salı nəzərdə tutulmuşdur. Həyata keçirilən kompleks tədbirlər 
nəticəsində son 2 ildə əvvəlki illərlə müqayisədə Мərkəzdə 
müdafiə təyinatlı məmulatın istehsalı bir neçə dəfə artmışdır. 
2010-cu ildə müəssisədə seysmik prinsipli mina partladıcısının 
və bir neçə adda yaxın məsafəli döyüş vasitələrinin ehtiyat 
hissələrinin istehsalı həyata keçirilmişdir. Güc strukturlarının 
sifarişləri vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilmişdir. 

Prezident İlham Əliyevə yaxın müddətdə reallaşdırılması 
nəzərdə tutulan tədbirlər barədə məlumat verilərkən qeyd 
olundu ki, 2011-ci ildə müəssisədə 5 adda yeni növ müdafiə 
təyinatlı məmulatın istehsalı qaydaya salınacaqdır. Bundan 
başqa, müəssisədə neft sənayesi üçün maye sayğacı, adi və 
smartkartla işləyən qaz və su sayğacları, sərfiyyatölçən və 
digər mülki təyinatlı məhsulların istehsalının genişləndirilməsi 
qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. 

Yenidənqurma işləri ilə tanış olan prezident İlham Əliyev 
kollektivə uğurlar arzuladı, ölkəmizin müdafiə sənayesinin 
potensialının daha da möhkəmləndirilməsi ilə bağlı tapşı-
rıqlarını verdi. 
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RUSИYA FEDERASИYASINA ИŞGÜZAR SƏFƏR 

 
5 mart 2011-ъи ил 
 
Martın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərinə işgüzar 
səfərə yola düşmüşdür. 

Dövlətimizin başçısını Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-
portunda Baş nazir Artur Rasizadə, Prezident Administrasi-
yasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Bakı Şəhər İcra Haki-
miyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov yola saldılar. 

 
* * * 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərinə işgüzar səfərə gəlmişdir. 

Dövlətimizin başçısını Soçinin «Adler» Beynəlxalq Aero-
portunda şəhərin meri Anatoli Paxomov və digər rəsmi şəxslər 
qarşıladılar. 
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AZƏRBAYCAN, RUSИYA VƏ ERMƏNИSTAN 
PREZИDENTLƏRИNИN BИRGƏ GÖRÜŞÜ 
 
Сочи 
 
5 mart 2011-ъи ил 
 
 
Martın 5-də Soçidə «Grand Polyanа» mehmanxanasının 

«Qəbullar evi»ndə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedevin 
və Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyanın 
birgə görüşü olmuşdur. 

Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinin nizama salınması ilə bağlı məsələlər müzakirə edil-
mişdir. 

Görüşün yekunlarına dair birgə bəyanat qəbul edildi. 
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AZƏRBAYCAN, RUSИYA VƏ ERMƏNИSTAN 
PREZИDENTLƏRИНИН BИRGƏ BƏYANATЫ  
 
Сочи 
 
5 mart 2011-ъи ил 
 
Martın 5-də Soçidə Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri 
Medvedev və Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sar-
kisyan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə-
sinin tənzimlənməsinə dair danışıqların yekununa əsasən birgə 
bəyanat qəbul etmişlər. 

Sənəddə qeyd edilir ki, liderlər onların bundan əvvəl, 2010-cu 
il oktyabrın 27-də Həştərxanda keçirilmiş görüşü zamanı qəbul 
edilmiş üçtərəfli bəyanatın praktiki reallaşdırılması məsələlərini 
müzakirə etmiş və həmin bəyanatda nəzərdə tutulan tədbirlərə 
əlavə olaraq, növbəti addımlar barədə razılığa gəlmişlər. Bə-
yanatda qeyd edilir ki, dövlət başçıları, o cümlədən «hərbi əsir-
lərin dəyişdirilməsini ən qısa müddətdə başa çatdırmaq» barədə 
razılığa gəlmişlər. Bundan əlavə, sənəddə «bütün mübahisəli 
məsələləri dinc vasitələrlə həll etmək və atəşkəs xətti boyunca 
yarana biləcək insidentləri tərəflərin iştirakı ilə ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrlərinin himayəsi altında, təşkilatın fəaliyyətdə 
olan sədrinin xüsusi nümayəndəsinin köməyi ilə təhqiq etmək» 
istəyi vurğulanır. 

Bəyanatda deyilir: «Prezidentlər Dağlıq Qarabağ münaqi-
şəsinin tənzimlənməsi məsələlərinə dair özlərinin müntəzəm 
əlaqələrinin böyük əhəmiyyət kəsb etməsini qeyd etmiş və 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin işinə əlavə olaraq bu 
formatda əlaqələri davam etdirmək barədə razılığa gəlmişlər». 
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ATƏT-in MИNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRИ 
ИLƏ GÖRÜŞ 
 
Сочи 
 
5 mart 2011-ъи ил 

 
Martın 5-də Soçinin «Adler» Beynəlxalq Аeroportunda 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədrləri Robert Bradtke (ABŞ), Bernar 
Fasye (Fransa), İqor Popov (Rusiya), habelə təşkilatın fə-
aliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspрşik ilə 
görüşü olmuşdur. 

  
Səfər başa çatdı 

 
Martın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin Rusiya Federasiyasına işgüzar səfəri başa çatmışdır. 
Azərbaycan dövlətinin başçısını Soçinin «Adler» Beynəl-

xalq Аeroportunda şəhərin meri Anatoli Paxomov və digər 
rəsmi şəxslər yola saldılar. 

 

* * * 
 

Dövlətimizin başçısı həmin gün axşam Bakıya qayıtmışdır. 
Azərbaycan prezidentini Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-

portunda Baş nazir Artur Rasizadə, Prezident Administrasi-
yasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Bakı Şəhər İcra Hakimiy-
yətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov qarşıladılar. 
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8 MART – BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜ 
MÜNASИBƏTИLƏ AZƏRBAYCAN QADINLARINA 
TƏBRИK 

 

Hörmətli xanımlar! 
Sizi, bütün Azərbaycan qadınlarını 8 mart – Beynəlxalq 

qadыnlar günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm, hər 
birinizə cansağlığı, ailə səadəti və işlərinizdə müvəffəqiyyətlər 
arzulayıram. 

Builki qadınlar bayramı ölkəmizin dövlət müstəqilliyinin 
bərpasının iyirmiillik yubileyinə hazırlaşdığımız günlərə 
təsadüf edir. Azərbaycan qadınları Şərqin ilk demokratik 
respublikası olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
seçib-seçilmək hüququ qazanaraq ölkəmizin ictimai-siyasi 
həyatında yaxından iştirak etməyə başlamışlar. Sürətlə 
maariflənən qadınlarımız yüz illərdən bəri formalaşmış milli 
dəyərlərə sadiq qalmaqla, ana dilimizin, mədəniyyətimizin 
və mənəviyyatımızın ən etibarlı dayağı olmuşlar. Azərbay-
can xanımları öz dərin zəkaları və tükənməz daxili poten-
sialları ilə bu gün də cəmiyyətə fədakarcasına xidmət edirlər. 

Dövlət müstəqilliyimizin bərpasından sonra ötən 20 il ər-
zində Azərbaycan qadını milli dövlət quruculuğu prosesinin 
fəal iştirakçısına çevrilmiş, elm, təhsil, səhiyyə və mədə-
niyyət, eləcə də digər sahələrdə qazandığı uğurları ilə  öz 
nüfuzunu ilbəil artırmağa müvəffəq olmuşdur.  

Əziz Azərbaycan qadınları, əminəm ki, gənc nəslin milli 
adət-ənənələrə, azərbaycançılıq məfkurəsinə bağlılıq ruhun-
da tərbiyəsi işinə bundan sonra da xüsusi diqqət yetirəcək, 
dinamik inkişaf edən ölkəmizin gələcəyi naminə qüvvənizi, 
bilik və bacarığınızı əsirgəməyəcəksiniz. 

Bayramınız mübarək olsun! 
İLHAM ƏLИYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı, 7 mart 2011-ci il 
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BEYNƏLXALQ KANOE FEDERASИYASININ 
PREZИDENTИ  
JOZE PERURENA ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Prezident sarayı  
 
9 mart  2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 9-da Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının Пrezidenti 
Joze Perurenanı qəbul etmişdir. 

Ölkəmizə səfəri çərçivəsində Mingəçevirə gedəcəyini və 
buradakı avarçəkmə mərkəzində olacağını deyən Beynəlxalq 
Kanoe Federasiyasının Пrezidenti Joze Perurenа bu cür mər-
kəzlərin beynəlxalq idman yarışlarının keçirilməsi üçün 
əhəmiyyətini qeyd etdi. 

Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra Mingəçevir Аvarçəkmə 
Мərkəzinin yararsız vəziyyətə düşdüyünü bildirən dövlətimizin 
başçısı son illər bu Мərkəzdə ən müasir standartlara uyğun 
şəkildə əsaslı bərpa və yenidənqurma işlərinin aparıldığını dedi. 

Görüşdə Mingəçevir Аvarçəkmə Мərkəzinin ölkəmizdə 
idmanın inkişafına və bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın ge-
nişləndirilməsi işinə öz töhfəsini verəcəyinə əminlik ifadə 
olundu. 
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BAKI ŞƏHƏRИNИN VƏ PAYTAXTƏTRAFI 
QƏSƏBƏLƏRИN SOSИAL-ИQTИSADИ ИNKИŞAFINA  
DAИR MÜŞAVИRЯDƏ  NİTQ 
 

12 mart  2011-ъи ил 
 

    Ölkəmizdə aparılan geniş quruculuq işləri hamımızı 
sevindirir. Ölkəmiz inkişaf edir, güclənir. Bu özünü statistik 
göstəricilərdə göstərir, eyni zamanda, biz bu müsbət də-
yişiklikləri gündəlik həyatda да görürük. Həm Bakı şəhə-
rində, həm də bütün şəhər və rayonlarımızda çox böyük 
quruculuq və abadlıq işləri aparılır. 

Son illər iqtisadiyyatıмыз dünyanın ən yüksək templəri ilə 
inkişaf etmişdir. Bu sahədəki nailiyyətlər dünya birliyi tərəfin-
dən də qiymətləndirilir. Nüfuzlu beynəlxalq maliyyə qurumları 
Azərbaycanda aparılan islahatları yüksək qiymətləndirirlər. 

Bir sözlə, sürətli inkişaf bizə imkan verdi ki, ölkəmizin 
hərtərəfli yüksəlişi üçün əlavə imkanlar yaradılsın. Şübhəsiz 
ki, bu inkişafın təməlində uğurlu iqtisadi və siyasi islahatlar, 
Azərbaycanda aparılan uğurlu neft siyasəti dayanır. Bu 
siyasət bizə imkan verdi ki, böyük maliyyə resursları yara-
daq və onları çox böyük səmərə ilə iqtisadiyyata yönəldək ki, 
həm insanların rifah halı yaxşılaşsın, həm də ölkəmizin 
inkişafı uğurlu və uzunmüddətli olsun. 

Azərbaycanda son 7 il ərzində iqtisadiyyat təxminən 3 də-
fə, büdcə xərcləri 12 dəfə artmışdır, yoxsulluq 4,5 dəfə, iş-

_____________________ 

      Бакы шящяринин вя пайтахтятрафы гясябялярин сосиал-игтисади инкишафына 
даир кечирилян мцшавирядя Бакы Шящяр ИЩ-нин башчысы Щаъыбала Абута-
лыбов, Сабунчу Район ИЩ-нин Маштаьа гясябяси цзря нцмайяндяси 
Расим Аьайев, Гарадаь району Люкбатан бялядиййясинин сядри Низами 
Намазялийев, Сураханы Район ИЩ-нин Бцлбцля гясябяси цзря нцма-
йяндяси Елчин Сейфуллайев, Бинягяди бялядиййясинин сядри Фязаил Бабайев 
вя Хязяр район Шаьан гясябя сакини Тявяккцл Сялимов чыхыш етдиляр. 
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sizlik kəskin şəkildə azalmışdır. Yəni, hər bir ölkənin iqtisadi 
və sosial göstəricilərini nümayiş etdirən əsas rəqəmlər bizim 
inkişafımızı əyani şəkildə sübut edir. 

Əminəm ki, bundan sonrakı illərdə də Azərbaycanın 
uğurlu inkişafı təmin olunacaqdır. Çünki hazırda qəbul 
edilmiş və icra olunan proqramlar, layihələr bu məqsədə 
çatmaq üçün bizə şərait yaradacaqdır. Bu yaxınlarda re-
gionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının növbəti 
ilinin yekunlarını geniş müzakirə etdik. Yeni, inkişaf stra-
tegiyamızın həyata keçirilməsi üçün əlavə tədbirlərin görül-
məsi haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Regionların sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının uğurla icra edilməsi 
imkan verdi ki, bütün regionlarda sürətli inkişaf getsin, bü-
tün regionlar güclənsin və beləliklə, ölkə iqtisadiyyatı çox-
şaxəli şəkildə inkişaf etsin. 

Biz Bakı şəhərinin inkişafına da çox böyük diqqət gös-
təririk. Bakı bizim paytaxtımızdır, dünyanın ən gözəl şə-
hərlərindən biridir və əlbəttə, Bakıya göstərilən diqqət və 
qoyulan vəsait şəhərimizin inkişafı üçün müsbət rol oyna-
mışdır. Ancaq məqsədimiz ondan ibarət idi ki, rayonlarla 
Bakı arasındakı fərqi azaldaq və biz buna müəyyən dərəcədə 
nail ola bilmişik. Əgər bu gün də hələ ki, bu fərq kifayət 
qədər böyükdürsə, bunun səbəbi onda deyil ki, regionlar 
inkişaf etmir. Bunun səbəbi ondadır ki, Bakı şəhəri son bir 
neçə il ərzində çox sürətlə inkişaf etmişdir. 

Ancaq biz bu siyasəti davam etdirəcəyik. Regionlarda 
hazırda icrada olan layihələr əminəm ki, bütün bölgələrdə 
həm sosial, həm sənaye infrastrukturunun gücləndirilməsinə 
xidmət göstərəcəkdir. Elə etməliyik ki, hər bir bölgədə, hər 
bir rayonda, hər bir kənddə normal yaşamaq, işləmək üçün 
bütün şərait yaradılsın. Bir daha demək istəyirəm ki, bu 
məqsədlə çox genişmiqyaslı işlər görülür.  

Bugünkü iclasda biz daha çox Bakı qəsəbələrinin inkişaf 
istiqamətlərini müzakirə edəcəyik və yeni proqramları 
müəyyənləşdirəcəyik. 
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Bakının müasir meqapolisə, böyük şəhərə çevrilməsi йо-
лунда səylərimiz öz nəticəsini verməkdədir. Şəhərimizdə həm 
abadlıq-quruculuq işləri uğurla aparılır, həm infrastruktur 
layihələri icra edilir.  

Şəhər böyüyür, Azərbaycan əhalisi artır. Vaxtilə Bakıda 
infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi daha az əhaliyə 
hesablanmışdır. Bu gün əhali artıb və biz elə etməliyik ki, 
bütün infrastruktur, bütün kommunal xidmətlər, bütün 
nəqliyyat imkanlarımız böyüyən şəhərə uyğun olsun. Son 
illər ərzində şəhərimizdə bu məqsədlə genişmiqyaslı işlər 
aparılmışdır. Xüsusilə, yol-nəqliyyat sektorunda çox ciddi 
tədbirlər görülmüşdür. O tədbirlər vaxtlı-vaxtında görülmüş-
dür. Çünki tədbirlər görülməsəydi, bu gün Bakıda şəhər nəq-
liyyatı iflic vəziyyətinə düşə bilərdi. Biz bəzi böyük şəhərlərin 
problemləri ilə tanışıq. O şəhərlərdə bəzi hallarda yol hərə-
kəti dayanır, bir neçə saat iflic vəziyyətинə düşür. Bunun 
qarşısının alınması üçün bir neçə il əvvəl şəhərdə geniş yol-
tikinti layihələri icra edilməyə başlaнmışdır. 

Son bir neçə ildə şəhərimizdə 23 yolötürücüsü, körpülər, 
tunellər istifadəyə verilmişdir, yolların genişləndirilməsi 
layihələri icra edilmişdir. Harada ki, yollar yox idi, bir çox 
hallarda orada yeni yollar salınmışdır. Eyni zamanda, 
şəhərdə 32 piyada keçidi tikilmişdir. Əvvəlki illərdə tikilmiş 
bütün keçidlər bərpa olunmuşdur və bu keçidlər bu gün 
memarlıq əsərləridir. Bəzilərində eskalatorlar quraşdırılıb ki, 
insanların rahatlığı üçün şərait yaraнсын. Bütün piyada 
keçidlərimiz ən yüksək standartlara cavab verir. Piyada 
keçidlərinin inşası davam etdirilir. Həm şəhərin mərkəzində, 
həm də yeni yolların salınması ilə əlaqədar bu piyada 
keçidlərinin tikintisinə daha da böyük ehtiyac yarandı. Çün-
ki yollar genişləndikcə, insanların o yollardan rahat keçməsi 
üçün əlavə şərait yaradılmalı idi. 

Bakıda bu il Nəqliyyatın İntellektual İdarə Edilməsi 
Mərkəzi istifadəyə veriləcəkdir. Bu Мərkəz də dünya stan-
dartları səviyyəsində qurulur və bizə imkan verəcək ki, yol 
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hərəkətini tənzimləmək üçün ən qabaqcıl texnologiyalardan 
istifadə edək. Beləliklə, şəhərdə tıxac problemlərinin həlli 
üçün əlavə imkanlar yaranacaqdır. 

Şəhərə çoxsaylı yeni, müasir avtobuslar gətirilmişdir, ya-
xın zamanlarda yeni taksi maşınları gətiriləcəkdir. Биз 
нəqliyyat infrastrukturunun inkişafına kompleks şəkildə 
yanaşırıq. Hələ ki, Bakıda görüləsi işlər çoxdur. Yeni layihə-
lər icra edilir və bütün bu layihələr bir məqsədi güdür ki, 
şəhərimizdə müasir tələblərə uyğun şəkildə nəqliyyat infras-
trukturu yaradılsın. Şəhərimizdə infrastruktur layihələrinin 
icrası böyük səmərə verir. Xüsusilə elektrik enerjisi ilə təc-
hizatda son illərdə böyük və əsaslı dönüş yaranmışdır, ya-
rımstansiyalar tikilmişdir, transformatorlar təzələnmişdir və 
bu proses davam etdirilir. Şəhərimizi etibarlı və dayanıqlı 
elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün bu il və gələn illərdə 
hələ çox işlər görülməlidir.  

Şəhərimizdə qəsəbələr daxil olmaqla, qazlaşdırma prosesi 
uğurla gedir. Hazırda Bakı şəhərinin 97 faizi qazlaşdırılıb-
dır. Elə etməliyik ki, yaxın illərdə 100 faiz qazlaşdırmaya 
nail olaq, xüsusilə qəsəbələrdə qazın təzyiqi bəzi hallarda 
lazımi səviyyədə deyildir. Onu da yaxşılaşdıraq ki, bu məsələ  
tam şəkildə öz həllini tapsın. 

Oğuz–Qəbələ–Bakı su kəmərinin istifadəyə verilməsi nəti-
cəsində əminəm ki, yaxın zamanlarda Bakının su ilə təminatı 
kəskin şəkildə yaxşılaşacaqdır. Yaxın zamanlarda bu kəmər 
tam gücü ilə ишляйяъяк və şəhərimizin əhalisinin 70 faizi 
keyfiyyətli içməli su ilə təmin ediləcək, suyun davamlı 
verilməsi təmin olunacaqdır. Şəhərimizin qalan hissəsinin 
içməli su ilə təmin edilməsi üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. 
Bu gün biz bu barədə danışacağıq. 

İstiliklə təmin etmə üçün bir neçə il bundan əvvəl «Azəris-
tilik» Birliyi yaradılmışdır və hər il o qurum tərəfindən 
müəyyən işlər aparılır, yeni evlərə, məktəblərə, digər obyekt-
lərə istiliyin verilməsi prosesi gedir. Yaxın zamanlarda 
şəhərimizin və qəsəbələrin inkişafına dair qəbul ediləcək yeni 
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proqram çərçivəsində bu məsələlər də öz həllini tapmalıdır. 
Burada əsas problem ondan ibarətdir ki, – Bakı sakinləri 
bunu yaxşı bilirляр – vaxtilə istilik kəsildiyi dövrdə bəzi 
evlərdə, mənzillərdə istilik batareyaları kəsilib atılmışdır və 
indi onları bərpa etmək üçün müəyyən problemlər yaranır. 
Bu məsələyə də diqqətlə yanaşmalıyıq ki, problem öz həllini 
tapsın. 

Şəhərimizin abadlaşdırılması üçün son illərdə çox böyük 
işlər görülmüşdür. Şəhərimizin mərkəzində, demək olar ki, 
bütün tarixi binalar ən yüksək keyfiyyətlə, böyük zövqlə 
bərpa edildi. Hər bir binanın bərpası xüsusi diqqət altında 
olmuşdur. Bu işlərə mütəxəssislər, bu işi bilən adamlar cəlb 
edilmişdir. Bakının tarixi binaları bizim milli sərvətimizdir. 
O binaların bərpası prosesi çox uğurla başa çatdı və bu gün 
sanki bu binalar yenidən canlandı, onlara yeni həyat verildi. 
Bərpa işləri təkcə xarici görüntü ilə məhdudlaşmadı, 
binaların təməli də daxil olmaqla, bərpa işləri aparıldı. 
Binaların içində olan kommunikasiyalar, liftlər təzələndi, 
damları yenidən quruldu. Bu məqsədə çatmaq üçün böyük 
vəsait ayrılır və biz bunu etməliyik. Birinci, binaların tarixi 
görünüşünü onlara qaytarmalıyıq. Digər tərəfdən, vaxtilə 
tikilmiş və müddəti keçmiş binaların bərpası prosesi çox 
böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Şəhərimizin,  demək olar ki, əsas parkları yenidən qurul-
du. Yeni parklar da salınıbdır. O yerlərdə ki, vaxtilə yararsız 
vəziyyətə düşmüş binalar, yaxud da hansısa obyektlər 
yerləşirdi, оnlar şəhərin görüntüsünü pozurdu, korlayırdı. 
Onlar oradan köçürüldü və yerlərində yeni parklar salındı. 
Xüsusilə Bakının sənaye zonalarında yeni parklar salınmış 
və insanların xidmətinə verilmişdir. Vaxtilə şəhərin mərkə-
zində tikilmiş sənaye müəssisələrinin böyük əksəriyyəti 
işləmir, yaxud işləyirsə də, səmərəsi çox aşağı səviyyədədir. 
Biz onları tədricən köçürürük və köçürəcəyik. Şəhərin mər-
kəzində sənaye müəssisələri olmamalıdır. Onların yerində 
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yeni parklar, yaşayış binaları, istirahət üçün yerlər, ictimai 
məna daşıyan yerlər yaradılır və bu proses uğurla gedir.  

Şəhərimizdə abadlıq-quruculuq işləri çox geniş vüsət 
almışdır. Şəhərdə, demək olar ki, teatrlar, muzeylər əsaslı 
təmir edildi. Yeni muzeylər, nadir memarlıq abidəsinə çev-
riləcək Xalça Muzeyi tikilir və mədəni həyatımızı zən-
ginləşdirən digər tarixi binalar ya təmir olunur, ya da təmir 
olunubdur. Növbəti illərdə təmirə ehtiyacı olan bütün şəhər 
mədəniyyət ocaqları əsaslı təmir olunacaqdır. Şəhərimizdə 
möhtəşəm Heydər Əliyev Mərkəzi tikilir. Bu Мərkəz dünya 
memarlıq xəzinəsinə daxil edilibdir. Hələ ki, tikinti gedir, 
ancaq bu Мərkəzin görüntüləri artıq ən mötəbər kata-
loqlarda öz əksini tapıб. Mərkəzin böyük funksional mənası 
vardır. İndi bəziləri щеч xatırlamır ki, o yerdə vaxtilə böyük 
zavod yerləşmişdi. O zavodun əvvəlki adı «Şmidt», sonra 
«Səttarxan» idi.  Йararsız vəziyyətə düşmüş zavodun ərazi-
sində on hektarlarla torpaq sahəsi var idi. Zavod oradan 
köçürüldü və yerində böyük bir park salınır. Şəhərin girişin-
də müasir Azərbaycanın memarlıq simvoluna çevrilmiş 
Heydər Əliyev Mərkəzinin ətrafında doqquz hektar sahədə 
gözəl park salınır. Biz bütövlükdə şəhərimizdə yeni parkların 
salınması ilə nəinki estetik məqsədə çatırıq, həm də bu, 
şəhərimizin «ağciyərləridir». Biz indi müəyyən layihələr 
üzərində işləyirik ki, şəhərin mərkəzində yeni meşə zolaqları 
salaq. O yerlərdə ki, vaxtilə tikilmiş və yararsız vəziyyətə 
düşmüş ya sənaye müəssisələri, ya yaşayış binaları yerləşirди, 
оradan köçürülmə işləri aparılacaqdır. Əgər yaşayış bina-
larıdırsa, bazar qiyməti ilə kompensasiya ödəniləcəkdir. 
Necə ki, bu vaxta qədər bütün kompensasiyalar bazar qiy-
məti ilə ödənilib və onların yerində yeni parklar, meşə zo-
laqları yaradılacaqdır ki, şəhərimizin ekologiyasına müsbət 
təsir göstərsin. 

Ekoloji məsələlərin həlli üçün kompleks tədbirlər görülür. 
Biz artıq «Avro-2» standartına keçmişik. Ancaq bu, birinci 
addımdır. «Avro-3», «Avro-4» standartlarına da keçməliyik 
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və beləliklə, şəhərimizin ekoloji vəziyyəti daha da yaxşılaş-
dırılacaqdır. Balaxanı poliqonundan şəhəri bürüyən tüstülər 
daha qalxmır. Həmin zibilxananı təmizlədik, indi onun yerində 
böyük park salınır. Məişət tullantıları zavodu tikilir. Bu, böyük 
vəsait tələb edir. Bu layihə dövlət büdcəsi tərəfindən ma-
liyyələşdirilir və yəqin ki, 1-2 ilə bu zavod da istifadəyə veri-
ləcəkdir. Bu da dünya səviyyəsində bir zavod olacaqdır. Şəhə-
rimizdə təkcə keçən il 3 milyon ağac əkilmişdir. İndi biz gərək o 
ağaclara yaxşı qulluq edək. Çünki bəzi hallarda ağaclar təbii 
olaraq quruyur. Ona görə suvarma işləri, ağaclara гуллуг 
etmək üçün xüsusi tapşırıqlar verilib ki, bu proses daim 
nəzarətdə olsun. Şəhərimizdə ağacəkmə prosesi sürətlə gedə-
cəkdir. Mən xüsusi göstəriş vermişəm ki, boş yerlərdə, görkəmli 
yerlərdə yeni ağaclar əkilsin. Bayıl yamacında böyük bir meşə 
zolağı yaradılacaqdır. Bakını əhatə edən dağlar meşə ilə 
örtüləcəkdir və həm ekoloji vəziyyət yaxşılaşdırılacaq, həm də 
gözoxşayan bir mənzərə yaradılacaqdır. 

Bakının simvollarından biri olan Dənizkənarı Bulvar da 
əsaslı təmir edilmişdir. Bulvarın 100 il tarixi vardır. Hesab 
edirəm ki, bu 100 il ərzində bu cür əsaslı yenidənqurma və 
təmir işləri ilk dəfə aparılmışdır. Bulvar genişləndi – biz 
bulvarы dənizə qədər genişləndirdik. İndi insanlar lap dənizin 
kənarına çıxa bilərlər. Orada da gəzinti üçün gözəl yerlər 
vardır. Xüsusilə yaz-yay aylarında on minlərlə Bakı sakini 
bulvarа эялир və biz bulvarı шящяримизин sakinlərinə qay-
tardıq. Çünki hamımız yaxşı xatırlayırıq ki, bir neçə il bun-
dan əvvəl bulvarda çox az adam tapılardı. Çünki infrastruk-
tur bərbad, xidmət çox aşağı səviyyədə idi, zülmət, qaranlıq, 
bir dənə də işıq yanmırdı, dirəklər köhnəlmişdi, paslanmışdı. 
Adam bulvara çıxanda xəcalət çəkirdi və beləliklə, biz onu 
itirirdik. Şəhər sakinləri daha çox Fəvvarələr bağına, başqa 
yerlərə üz tuturdular. Ancaq bu gün biz bulvarı şəhərə elə 
şəkildə qaytardıq ki, dünyada bir nömrəli олду. Dəniz 
kənarında yerləşən başqa şəhərlərdə də bulvar var. Amma 
heç bir yerdə bu gözəllikdə, bu genişlikdə bulvar yoxdur. 
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Bax, bu gün bulvarın uzadılması layihəsini icra edirik – 
bulvar həm sağ, həm sol tərəfə uzadılacaqdır. Dəniz Ticarət 
Limanının köçürülməsi prosesi başlanılmışdır. Biz indi 
Ələtdə yeni ticarət limanı yaradırıq. İndiki ticarət limanının 
ərazisində artıq parklar salınır və salınacaqdır, bulvar 
Bayraq Meydanına qədər uzadılacaqdır. Orada Эəmi təmiri 
zavodu və köhnədən qalan digər zavodlar yerləşibdir. İndi 
onların köçürülməsi ilə məşğuluq və hazırda Əl Oyunları 
Sarayından  Bayraq meydanыna qədər möhtəşəm, gözəl, yeni 
bulvar tikiləcəkdir. Hazırda bulvarın uzunluğu haradasa 4 
kilometrə yaxındır – bulvarın uzunluğu 10 kilometr, ondan da 
çox olacaqdır. 

Bayraq meydanы isə nadir memarlıq abidəsidir, müstə-
qilliyimizin rəmzidir. Dünyanın ən hündür və ən böyük bay-
rağıdır. Bu layihəyə xüsusilə böyük diqqət göstərilmişdir. 
Keçən ilin sentyabrında Azərbaycanda Дювлят Bayraq Mey-
danı böyük təntənə ilə açıldı. Orada həm də muzey fəaliyyət 
göstərir. İndi meydanın ətrafında böyük quruculuq, abadlıq 
işləri aparılır. Bayraq meydanы özü haradasa 6 hektar ərazini, 
оnun ətrafında olan yerlərся 60 hektar ərazini əhatə edir və 
burada böyük quruculuq işləri aparılır – parklar, bulvar, is-
tirahət, gəzinti üçün yerlər salınır. Bu layihə, ümid edirəm ki, 
bu ilin sonuna qədər başa çatacaqdır. Bayraq Meydanına 
gedən yeni yollar çəkiləcək və gəzinti üçün böyük və möhtəşəm 
bir meydan, belə demək mümkünsə, dünyanın ən böyük 
meydanı yaradılacaqdır. 

İçərişəhərdə gedən abadlıq-quruculuq işləri də hər bir Bakı 
sakinini sevindirir. Vaxtilə işlərin düzgün şəkildə qurulmaması 
ucbatından milli sərvətimiz olan İçərişəhər YUNESKO-nun 
dünya mədəni irsi siyahısından silinirdi. Оrada böyük işlər 
gördük, yeni qurum yaradıldı, İçərişəhərdə təmir-bərpa işləri 
aparıldı. Biz nail olduq ki, İçərişəhər dünya mədəniyyət incisi 
kimi, YUNESKO-nun siyahısına yenidən daxil edilsin. Bu gün 
həm Bakı sakinləri, həm şəhərimizə gələn qonaqlar İçərişəhərlə 
tanış olarkən Azərbaycanın qədim mədəniyyətini, tarixini öz 
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gözləri ilə görürlər. İndi orada görülən işlər ən yüksək səviy-
yədədir. Özü də mən sizə deyim ki, dünyada köhnə şəhərlər, 
tarixi abidələr o qədər də çox deyildir. Onlar daha çox Avropa 
şəhərlərində vardır. Onların arasında mən deyə bilərəm ki, 
İçərişəhər öz gözəlliyi, səliqə-sahmanı və göstərilən xidmətləri 
ilə fərqlənir. Bu bizim tariximizə, qədim mədəniyyətimizə olan 
münasibətimizdir. Müasir strukturun yaradılması və şəhərdə 
quruculuq-abadlıq işlərinin aparılması gələcəyə atılan ad-
dımlardır. Bakı bu iki anlayışı özündə birləşdirir: həm qədim 
tarix, həm də ki, müasirlik. Eyni qaydada ölkəmiz – Azər-
baycan öz müstəqil həyatını yaşayır. Dövlətimiz çox möhkəm 
milli mənəvi dəyərlər üzərində qurulubdur. Ancaq gələcəyə – 
müasirliyə, inkişafa, tərəqqiyə yönəldilibdir. 

Bugünkü iclasın əsas məqsədi Bakı qəsəbələrinin inkişafını 
müzakirə etmək və yaxın zamanlarda qəsəbələrin inkişafına 
dair böyük və geniş proqram qəbul etməkdir. Bu binada – 
şəhər meriyasında 2005-ci ilin sonunda biz buna bənzər iclas 
keçirmişik. Ondan sonra 2006-cı ildə Bakının kənd və 
qəsəbələrinin inkişafına dair xüsusi proqram qəbul edilmişdir. 
O proqram artıqlaması ilə icra edilmişdir. Mən o görüşü yaxşı 
xatırlayıram. O vaxt Bakı qəsəbələrini təmsil edən nümayən-
dələr, ağsaqqallar öz fikirlərini, təkliflərini vermişdilər. Bu gün 
də onlar – nümayəndələr bu salondadırlar. O təkliflər və 
tövsiyələr əsasında proqram qəbul edildi və qəsəbələrin inkişafı 
üçün çox işlər görülübdür. 

Bakı şəhəri, bütün bölgələr inkişaf edir. Bölgələrin inkişafı 
üçün 2004–2008-ci və 2009–2013-cü illəri əhatə edən konkret 
proqramlar vardır. Konkret icra mexanizmləri var, maliyyə 
təminatı və layihələr artıq mövcuddur. Bakı qəsəbələrində 
də buna oxşar proseslər getməlidir. Orada aparılan işlər 
ölkəmizin bugünkü səviyyəsinə bəzi hallarda uyğun gəlmir. 
Ona görə bu gün Bakı qəsəbələrinin inkişafına dair xüsusi 
proqram müzakirə olunacaqdır. Artıq mən tapşırıq vermi-
şəm ki, həm yerlərdən gələn təklifлər, tövsiyələr, həm də  
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müvafiq dövlət qurumları tяряфиндян irəli sürцлəъяк тяклифляр 
əsasında bu proqram yaxın zamanlarda qəbul edilsin. 

Proqramın icrası üçün bu ilin dövlət büdcəsində əlavə 
vəsait nəzərdə tutulmalıdır. Düzdür, büdcəmiz formalaşıb, 
ancaq yəqin ki, büdcəyə düzəlişlər ediləcək və beləliklə, bu 
proqram da orada öz həllini tapmalıdır. Qəsəbələrin inkişafı, 
sosial infrastrukturun yaradılması, məktəblər, tibb ocaqları, 
yollar, qəsəbədaxili, qəsəbələrarası yollar, kommunikasi-
yalar, qazlaşdırma, içməli su layihələri, iş yerlərinin açılması 
məsələləri proqramımızдa əsasən həllini tapmalıdır. 

Son bir neçə il ərzində 34 məktəb, 18 tibb müəssisəsi ti-
kilib və təmir edilibdir. Sürətli qazlaşdırma prosesi gedir və 
biz bu prosesi başa çatdırmalıyıq. Qəsəbələrin inkişafı üçün 
nə lazımdırsa onu edəcəyik. Çünki Bakının ətrafında yer-
ləşən qəsəbələrdə 800 mindən artıq əhali yaşayır. Bu öz-
lüyündə böyük bir şəhərdir və bu qəsəbələr şəhər səviyyəsinə 
gətirilməlidir. Bunu etmək üçün, yenə də deyirəm, maliyyə 
vəsaiti lazımdır – o da bizdə vardır. Siyasi iradə lazımdır – o da 
bizdə vardır. Artıq bizdə peşəkar kadrlar da vardır. Tex-
nikamız, şirkətlərimiz vardır ki, bütün bu işləri onlar görə 
bilərlər. Bu, böyük zəhmət tələb edən iş olacaqdır. Bütün 
dövlət qurumları, yerli icra orqanları, bələdiyyələr, kənd-
lərdə, qəsəbələrdə yaşayan sakinlər – hamımız burada bir 
məqsədə xidmət etməliyik ki, istədiyimizə qısa müddət ər-
zində nail ola bilək. 

Hesab edirəm ki, biz bu proqramı 2, maksimum 3 il ər-
zində icra etməliyik. Mənim tərəfimdən ilkin tapşırıq veri-
ləndə alınan məlumatlar göstərди ki, əslində biz bu qəsəbələri 
yenidən quracağıq. Оrada bəzi йерлярдя infrastruktur bərbad 
vəziyyətdədir, iş yerləri məsələsi vardır,  orta və kiçik sahib-
karlığın inkişafına dəstək verilməlidir. 800 min əhalini əhatə 
edən qəsəbələrin inkişafı proqramının icrası çox böyük işdir. 
Biz son bir neçə ildə dünya miqyasında ən sürətli inkişafa 
nail ola bilmişik. Ən sürətli inkişaf Azərbayъandadır. Bizi 
istəməyənlər də məcburdurlar ки, bunu etiraf etsinlər. Ba-
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kıya və bölgələrə gələn hər bir vətəndaş, hər bir xarici qonaq 
bu gözəlliyə, bu abadlığa, bu təmizliyə heyran qalır. Bunu 
biz yaratmışıq. Ona görə qəsəbələrin problemlərini də 
özümüz həll edəcəyik. Bugünkü müşavirə, ilk növbədə bu 
məsələlərlə bağlıdır və bu gün biz müzakirələr aparacağıq. 

 
                             YEKUN NИTQИ 
 
Bugünkü iclasın əminəm ki, çox böyük əhəmiyyəti ola-

caqdır. Çünki bu iclasda nəinki şəhərdə və qəsəbələrdə gö-
rülmüş işlər müzakirə edildi, gələcək addımlarımız bu ya-
xınlarda müəyyən olunacaqdır. 

Biz yaxşı bilirik ki, ölkədəki vəziyyət necədir, həm böl-
gələrdə, həm Bakıda, həm Bakının qəsəbələrində hansı 
problemlər öz həllini gözləyir. Hesab edirəm ki, indiki 
mərhələdə bütün bu problemləri həll etmək üçün, bir də 
demək istəyirəm, xüsusi proqram tərtib olunmalı, yaxın 
zamanlarda qəbul edilməlidir. Burada qaldırılan məsələlər – 
yollar, içməli su, kanalizasiya, suvarma, evlərin qeydiyyata 
alınması ilə bağlı qaldırılan məsələlər də bu proqramda öz 
həllini tapacaqdır. 

Hər bir qəsəbə üzrə proqramda xüsusi bəndlər olacaqdır. 
Hər qəsəbə üzrə kompleks yanaşma təmin edilməlidir, icra 
mexanizmləri, icra müddəti, şübhəsiz, müəyyən edilməlidir. 
Proqramın qəbul olunmasından sonra dövlət büdcəmizdə 
əlavələr edilməlidir ki, ilin sonuna qədər biz artıq proqramın 
icrasına başlayaq. Vaxt itirməməliyik. Bu пroqramı biz 2-3 il 
ərzində icra etməliyik, bunu uzatmamalıyıq. Baxmayaraq ki, 
burada görüləcək işlər çoxdur və xüsusilə infrastruktur 
layihələri həm böyük vəsait tələb edəcək, həm də icrası üçün 
müəyyən qədər vaxt tələb olunacaqdır. Ancaq hesab edirəm 
ki, biz 3 il ərzində bu proqramın icrasına nail olacağıq. 

Burada infrastruktur layihələri arasında elektrik enerjisi 
ilə təchizat məsələləri öz həllini tapır. Demək olar ki, ölkə 
üzrə bütövlükdə bu məsələ öz həllini tapmışdır. Son illər 10 
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yeni elektrik stansiyası tikilmişdir. Hər bir bölgədə dayanıqlı 
elektrik enerjisi ilə təchizat məsələləri öz həllini tapır. Xüsusilə 
Bakı şəhərində bu məsələyə xüsusi diqqət göstərilmişdir. Bakı 
Elektrik Şəbəkə Şirkəti qurulandan sonra bu sahədə müsbətə 
doğru çox ciddi dönüş yaranmışdır. Proses davam edir. Dövlət 
büdcəsindən vəsait ayrılır və növbəti illərdə yeni yarımstan-
siyaların tikintisi, xətlərin dəyişdirilməsi, transformatorların 
quraşdırılması nəzərdə tutulur. Proqramda da hər bir qəsəbə 
üzrə bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Hazırda vəziyyət qəna-
ətbəxşdir. Amma nəzərə alsaq ki, ölkəmiz inkişaf edir, əhali 
artır, ölkəmizdə böyük sənayeləşmə prosesi gedir, щazırda 
Bakıda yeni tikilmiş və tikiləcək binalar, mehmanxanalar, 
sənaye obyektləri əlavə enerji tələb edəcəkdir. 

Elə etməliyik ki, daim enerji ilə təminat tələbatımızı 
qabaqlasın. Bu məqsədlə növbəti illərdə tədbirlər görüləcəkdir. 
Qazlaşdırma ilə bağlı ən böyük problemlərdən biri  ondan 
ibarət idi ki, bu məsələ uzun illər ərzində ölkəmizdə lazımi 
səviyyədə öz həllini tapmamışdır. Сəbəb təkcə qazın az ol-
masında deyildir. Hazırda qazın istehsalını böyük dərəcədə ar-
tırmışıq, yeraltı qaz anbarları tikilmişdir və o anbarlara 3 mil-
yard kubmetr qaz doldurulub. Bir neçə il əvvəl o anbarların 
gücü cəmi 500 milyon kubmetr idi və qış aylarında müəyyən 
problemlər yaranırdı. Ancaq problemlər təkcə qazın həcmi ilə 
deyil, qaz şəbəkəsinin infrastrukturunun lazımi səviyyədə 
olmaması ilə bağlıdır. Hazırda Dövlət Neft Şirkəti və onun 
tərkib hissəsi olan «Azəriqaz» qurumu bu məsələ ilə bağlı çox 
ciddi məşğuldur. Bütün bölgələrdə qazlaşdırma prosesi gedir, 
ən ucqar bölgələrdə, xüsusilə sərhəd bölgələrində böyük pro-
qramlar icra edilir. Bakı şəhərində və Bakı qəsəbələrində bu 
пroqram tam şəkildə icra olunmalıdır. 

Mən giriş sözümdə qeyd etdim ki, hazırda Bakıda 
qazlaşdırma 97 faiz təşkil edir və qalan 3 faiz də öz həllini 
tapmalıdır. Yenə də deyirəm, biz xətlərin çəkilişi ilə də 
məşğul olmalıyıq. Щяр йердя təzyiqin qaldırılması və lazımi 
səviyyəyə çatdırılması üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. 
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Burada qaldırılan məsələlərdən biri kanalizasiya və içməli 
su məsələləridir ки, əfsuslar olsun, şəhərimizə bütün dövr-
lərdə xas olan problemlərdir. Bakını içməli su ilə təmin 
etmək üçün çox böyük layihələr icra edilir. Oğuz–Qəbələ–
Bakı su kəmərinin tikintisi məhz bu məqsədi daşıyırdı. 
Bakıda su anbarları tikilir və tikilməlidir, su xətləri ye-
niləşdirilməlidir. Burada itkilər çox böyük səviyyədədir. 
Əgər biz o itkiləri aradan götürsək, hətta hazırkı su təchizatı 
Bakını su ilə təmin etmək üçün artıqlaması ilə kifayətdir. 

Mən ümid edirəm ki, bu sahədə aparılan islahatlar 
tezliklə öz bəhrəsini verəcəkdir. Bakının və qəsəbələrin təmiz 
içməli su ilə dayanıqlı təminatı üçün qəbul ediləcək bu 
proqramda çox ciddi məsələlər və müddət qoyulmalıdır, 
şübhəsiz ki, maliyyə resursları da təmin edilməlidir. 

Qəsəbələrarası yollar problemi vardır. Bu problem təd-
ricən həll olunur. Ancaq mən deyə bilərəm ki, bu məsələnin 
həlli magistral yolların hesabına baş verir. Bakı–аeroport 
avtomobil yolunun genişləndirilməsi və yenidən qurulması 
müəyyən dərəcədə qəsəbələrarası yolların da inkişafına 
xidmət göstərir. Ancaq biz bununla bərabər, xüsusilə qəsə-
bələri birləşdirən yollara fikir verməliyik, əlavə vəsait də 
nəzərdə tutulacaqdır. 

Bakı–аeroport və аeroport–Zığ istiqamətində tikilmiş 
yollar, əlbəttə ki, qəsəbələrarası yolları da birləşdirir. Bu 
yolun indi tikintisi davam edir və Sumqayıta qədər uzadıla-
caqdır. Bir neçə qəsəbə bir-biri ilə bağlanacaqdır. Hazırda 
görülmüş işlər Bülbülə, Binə, Mərdəkan, Buzovna, Bilgəh 
qəsəbələrini birləşdirir. O yol Bilgəhdən Sumqayıta – Narda-
ran, Kürdəxanı, Pirşağı, Fatmayi, Novxanı, Masazır və 
Corata qədər uzadılacaqdır. Biz bütün qəsəbədaxili və qəsə-
bələrarası yolları da proqrama salmalıyıq. Bu məsələ ilə 
bağlı xüsusi tapşırıqlar veriləcəkdir. 

Evlərin qeydiyyata alınması problemi vardır. Biz bu 
problemi bilirik və həll etməliyik. Elə etməliyik ki, bu prob-
lem həll olunarkən xoşagəlməz halların qarşısını tam şəkildə 
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ala bilək. Şəxsən məni bu məsələnin həlli ilə bağlı ən çox nara-
hat edən məhz bu mənfi hallar və onların mümkünlüyüdür. 
Çünki o evlər qeydiyyata alınmalıdır. Qeydiyyataalma zamanı 
əsassız tələblər də irəli sürülə bilər, rüşvət, əsassız maraqlar da 
ola bilər. Bu da reallıqdır. Ona görə də Hacıbala Abutalıbova 
göstəriş vermişəm, bu məsələnin həlli üçün şəffaf mexanizm 
işlənilməlidir ki, biz burada korrupsiyanı, rüşvətxorluğu tama-
milə aradan götürək. Yoxsa, xoşniyyətli bir təşəbbüs yenə də 
bəzi adamların tamahkarlığı ucbatından bizə ancaq problemlər 
gətirə bilər. Çox ciddi təftiş aparılmalıdır ki, hansı evlər qeydiy-
yata alınmalıdır, o evlər necə tikilib. Gələcəkdə bu qanunsuz 
evlərin tikintisinə yol verilməməlidir. Yoxsa indi sənədsiz, 
qanunsuz tikilmiş bu evləri qeydiyyata alacağıq, sonra yenə 
qanunsuz yollarla torpaq sahələri veriləcək və evlər 
tikiləcəkdir. Əfsuslar olsun ki, keçmişdə də bu praktika olub. 
Bir neçə gün ərzində daşları tökürlər, binanı qaldırırlar, sonra 
da deyirlər ki, mən burada yaşayıram, sənəd verin. 

Qəsəbədaxili yolların tikintisi məsələləri tezliklə öz həllini 
tapmalıdır. Bu sahədə vəziyyət məni qane etmir. Bu məsələ-
ni siz yerlərdə həll etməlisiniz. Bu nə prezidentin, nə də 
Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının məsələsi deyildir. Baxma-
yaraq ki, biz bu məsələlərlə də məşğuluq. İndi bələdiyyələr 
vardır, onlar bu işləri görməlidirlər. Əslində bu onların işi-
dir. Qəsəbədaxili yollar bərbad vəziyyətdədir, bir çox hallar-
da torpaq yollarıdır, heç asfalt da yoxdur. Yağış, qar 
yağanda oradan keçmək mümkün deyildir. Dözülməz haldır. 
Bu, Bakı şəhərinin içidir, niyə elə olmalıdır?! Biz bütün 
yolları  yüksək keyfiyyətlə tikirik. Əgər biz bir neçə il əvvəl 
bu layihələrə başlamasaydıq, bu gün şəhərdə nəqliyyat 
dayanardı və iflic vəziyyətinə düşərdi. Mən görürəm ки, bəzi 
hallarda magistrala çıxan yollar palçıq, torpaq yollarıdır. 
Mən Nəqliyyat Nazirliyinə bu barədə dəfələrlə göstəriş 
vermişəm. Hələ ki, bu məsələ məni qane etmir. Ona görə də 
burada məsuliyyət bölgüsü aparılmalıdır ki, hansı yolları 
kim tikсин. Bu pulların böyük hissəsi dövlət büdcəsindən 
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verilir. Бələdiyyənin yığdığı pulla müəyyən işləri görmək 
olar, amma dövlət dəstəyi də olmalıdır. 

Bu vəsait Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Nəqliyyat Nazirliyi-
nə verilir. Şəhərin mərkəzində yollar indi şəhər meriyası 
tərəfindən tikilir və hətta ən xırda nüanslara qədər belə, çox 
keyfiyyətlə tikilir. Təzə alınmış lüklər artıq yol hərəkətinə 
problem yaratmır. Onlar elə qoyulur ki, o lükün üstündən 
maşın keçəndə heç adam hiss etmir. Гəsəbədaxili yollar da 
bu səviyyədə olmalıdır. Gərək məsuliyyət və işə normal 
münasibət olsun. Biz hamımız burada yaşayırıq. Bakıda 
istər mərkəzdə, istər qəsəbədə, ən ucqar yerdə yaşayan 
vətəndaş normal yollardan istifadə etməlidir. 

Keçən dəfə bu salonda keçirilən görüşdə qəsəbələrin 
nümayəndələri məktəb tikintisi ilə bağlı məsələlər qaldır-
mışdılar. O vaxt o məsələlərə operativ reaksiya verildi, mək-
təblər tikildi. Bu gün bu məsələ qaldırılmadı, çünki əsas 
məsələlər öz həllini tapmışdır. Ancaq yenə də məktəb tikin-
tisinə ehtiyac vardır. Bakıda və Bakının qəsəbələrində qəzalı 
vəziyyətdə məktəblər vardır. Bu məsələ ilə bağlı göstəriş 
vermişəm ki, ciddi təftiş aparılsın. Bu il biz qəzalı vəziyyətdə 
olan məktəbləri bərpa etməliyik. Son illər qəsəbələrdə 34 
məktəb tikilib, yenə də tikintiyə ehtiyac vardır. O cümlədən 
tibb müəssisələrinin yaradılması, təmiri, bərpası prosesi də 
getməlidir.  

Son illərdə Bakı qəsəbələrində 11 idman və sağlamlıq 
ocağı tikilmişdir. İki Olimpiya İdman Kompleksi – biri 
Şağanda, biri Hövsanda istifadəyə verilmişdir. Bütün qəsə-
bələrdə idmanla məşğul olmaq üçün şərait – ya idman mey-
dançaları, ya kiçik futbol meydançaları, ya məşq zalları 
olmalıdır. Bu məsələlərə də diqqət verilməlidir. 

Ölkəmizdə və xüsusilə Bakıda bütün mədəniyyət ocaq-
larının təmiri prosesi gedir. Şəhərin mərkəzində, İçərişəhər-
də, digər yerlərdə tarixi-memarlıq abidələri, məscidlərimiz 
bərpa olunur, yenidən tikilir. «Qala» tarixi-etnoqrafiya qo-
ruğu yaradılıbdır, açıq səma altında nadir muzey mər-
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kəzidir. Bu nəinki Bakıda, regionda nadir bir mərkəzdir. 
Qobustan qoruğu – artıq orada da yeni muzeyin tikintisi la-
yihəsi icra edilir, o da dünya miqyasında nadir mədəniyyət 
ocağımızdır. O qayaüstü rəsmlər göstərir ki, burada 10 
minlərlə il bundan əvvəl insanlar yaşamışlar. «Atəşgah» ta-
rixi muzey mərkəzinin bərpası və yenidən qurulması layihəsi 
vardır, bu məsələlərə daha da ciddi diqqət göstərilməlidir. 
Bütün dini abidələrimiz bərpa olunmalıdır.  

Şəhər nəqliyyatının vacib hissəsi olan metro tikintisi da-
vam edir, 2008–2009-cu illərdə iki stansiya – «Nəsimi» və 
«Azadlıq prospekti» stansiyaları istifadəyə verilmişdir. Bu 
proses gedir, bir müddət əvvəl mənim sədrliyimlə şəhəri-
mizin metro təsərrüfatının inkişafına dair geniş müşavirə 
keçirildi, proqram hazırlanır və qəbul olunmalıdır. Xarici 
məsləhətçilər cəlb edilmişdir və 2015-ci ilə qədər Bakıda ən 
azı altı yeni stansiya istismara verilməlidir. Hazırda stan-
siyaların sayı 22-dir. Böyük inkişaf planına əsasən stan-
siyaların sayı 70-я çata bilər. Ancaq bu 2030-cu ilə qədər 
çəkəcəkdir. Hər halda, 2015-ci ilə qədər 6 stansiya istismara 
verilməlidir. 

Ekoloji məsələlərin həlli sahəsində çox yaxşı işlər gedir, 
xüsusilə magistral yolların kənarında böyük meşə zolaqları 
salınır. Keçən il «Ekologiya ili» olduğuna görə, qeyd etdiyim 
kimi, Bakıda üç milyondan artıq ağac əkilmişdir. Bu proses 
davam etdirilməlidir. İndi yaz başlayır. Yaz-payız mövsüm-
lərində bu işə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xətti 
ilə daha da böyük təkan verilməlidir. Vaxtilə аeroportun 
yanında fəaliyyət göstərən yarmarkanı oradan köçürdük, o da 
çox böyük məsələ idi. Heç kim inanmırdı ki, biz oranı köçürə 
bilərik, ancaq köçürdük, onlara yerlər də verildi, orada iş 
adamları da müasir səviyyədə ticarət obyektlərini tikdilər. 
Dairəvi yol da ora birləşdi və bu gün xaricdən və bölgələrdən 
Bakıya alış-veriş üçün gələnlər şəhərin mərkəzinə girmədən 
şimal istiqamətindən, yaxud da ki, cənub–qərb istiqamətin-
dən birbaşa o ticarət mərkəzinə rahat çata bilirlər. Keçmiş 
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yarmarkanın yerində isə meşə zolağı salındı və əminəm ki, 
bir neçə ildən sonra orada böyük meşə yaranacaqdır. Plan-
larımızda şəhərin müxtəlif yerlərində yeni parkların, meşə 
zolaqlarının salınması da vardır. Бакы Şəhər İcra Haki-
miyyətinə bu məsələlərlə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib.  

Qəsəbələrin problemlərinin həlli üçün ilk növbədə qaz, 
işıq, su, kanalizasiya, suvarma, sosial infrastruktur layihələri 
öz həllini tapmalı, məktəblər, tibb ocaqları tikilməli, abadlıq 
işləri aparılmalıdır. Bəzi qəsəbələrdə abadlıq işləri lazımi 
səviyyədə aparılır, bəzilərində, ümumiyyətlə, aparılmır. Pro-
qramda bu məsələ ilə bağlı xüsusi maddələr olmalıdır ki, 
qəsəbələrin xarici görkəmi də gözəl və müasir olsun. Bununla 
bərabər, Bakıətrafı qəsəbələrdə yaşayan vətəndaşların məş-
ğulluq məsələləri də həll olunmalıdır. 

Mən artıq müvafiq göstərişləri verdim, o cümlədən İqtisa-
di İnkişaf Nazirliyinə. Çünki biz əsas vəsaiti Sahibkarlığa 
Kömək Milli Fondunun xətti ilə bölgələrə yönəldirik. Mən 
təklif etdim və indi tapşırıq verdim ki, o vəsaitdən Bakı 
qəsəbələrinə də kredit şəklində verilməlidir. Yaxud Bakı 
qəsəbələrinin inkişafı üçün xüsusi bir kredit fondu yaradıla 
bilər. Biz bu kredit fondundan yalnız kiçik və orta sahib-
karlığın inkişafı üçün istifadə etməliyik. Hər halda, indi 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu məsələlərlə bağlı işləyir və hesab 
edirəm ki, yaxın zamanlarda öz təkliflərini verəcəkdir. Elə 
etməliyik ki, Novruz bayramından sonra bu proqramı təsdiq 
edək. O vaxt – güman edirəm ki, aprel ayında dövlət büdcə-
sinə əlavələr ediləcəkdir. Çünki indi maliyyə imkanlarımız 
genişlənir və biz bu il görülə biləcək işləri gələn ilə saxlama-
malıyıq. Ona görə bu proqram da ən uzağı aprel ayında 
tərtib olunmalıdır ki, dövlət büdcəsində öz əksini tapsın. 
Mən iş yerlərinin açılması ilə bağlı yerli və xarici investorları 
da dəvət edirəm ki, Bakı qəsəbələrində investisiya qoysunlar, 
buna ehtiyac vardır. Vaxtilə Azərbaycan Dövlət İnvestisiya 
Şirkətini o məqsədlə yaratdıq ki, xarici investorları cəlb 
etsin, bizə lazım olan istiqamətlərdə vəsait qoysun. İnvesti-
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siya Şirkəti də bu işlərə qoşulmalıdır. Əlbəttə ki, ən böyük 
yükü Azərbaycan dövləti öz üzərinə götürəcək və biz güzəştli 
kreditlərin verilməsi ilə və infrastruktur layihələrinin yara-
dılması sayəsində buna nail olacağıq. Görüləcək işlərin bəzi 
istiqamətlərini qeyd etmək istəyirəm. Zeytunçuluq inkişaf 
etməlidir. Bunun gözəl ənənələri vardır və təbii iqlim də 
buna müsaidə edir. Zeytunçuluq təsərrüfatlarının, müasir 
emal müəssisələrinin yaradılması prosesi sürətlə getməlidir. 
İndi Azərbaycanda zeytun istehsalı sürətlənir. Bakı qəsə-
bələrində bunu etmək üçün çox yaxşı imkanlar vardır. 

Quşçuluq fabriklərinin yaradılmasına artıq başlanылmış-
dır. Bəzi qəsəbələrdə quşçuluq fabrikləri işə salınır. Bütöv-
lükdə biz hələ ki, quş əti ilə özümüzü təmin etmirik, haradasa 
80 faiz səviyyəsində təmin edirik. Mən göstəriş vermişəm ki, 
quşçuluğun inkişafı üçün əlavə vəsait ayrılsın, o cümlədən 
Bakı qəsəbələrində biz bu məsələyə baxmalıyıq. Yerli isteh-
sal qiymətlərin sabit vəziyyətdə saxlanmasına da şərait ya-
radacaq. Bu məsələ ilə bağlı bir məqamı da vurğulamaq 
istəyirəm. Bəzi hallarda biz inhisarçılıqla bağlı mübarizəmizi 
ancaq idxal olunan malların gətirilməsində görürük. Burada 
həqiqət və ədalət vardır.  

Biz indi özümüzü bir neçə əsas ərzaq məhsulları ilə tam 
şəkildə təmin edirik. Юlkə daxilində istehsal olunan məhsul-
ların qiyməti bəzi hallarda əsassız və süni şəkildə artırılır. Bu 
yaxınlarda yumurtanın qiyməti kəskin şəkildə artmışdır. 
Mən göstəriş verdim ki, araşdırsınlar. Yumurta Azər-
baycanda istehsal edilir, demək olar ki, idxal olunmur. Nə 
üçün onda qısa müddət ərzində yumurtanın qiyməti bir neçə 
dəfə qalxdı? İndi iyirmi qəpikdən artıqdır. Kim bunu edir? 
Araşdırırıq bu məsələni. Burada sırf inhisarçılıq, istehsal 
sahəsində inhisarçılıq vardır. Buna dünyada «Kartel sövdə-
ləşməsi» deyirlər. Bu, sırf «Kartel sövdələşməsi»nin təza-
hürüdür. Mən dərhal göstəriş verdim ki, yumurtanın qiy-
mətini süni şəkildə şişirdənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb 
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olunsunlar. Cinayət işi açılıbdır və bunu edənlər öz cə-
zaларыны alacaqlar. 

Biz sahibkarlığı dəstəkləyirik. Nə qədər kreditlər verilib. 
Dövlət kreditlər verməsəydi, onlar fermaları неъя tikə bilər-
dilər? Dövlət onlara dəstək olmasaydı, infrastruktur yarat-
masaydı, elektrik xətləri çəkməsəydi, haradan bu sahib-
karlıq inkişaf edə bilərdi? Mən щямишя deyirəm ki, sahib-
karlıq inkişaf etməlidir. Burada oturan icra başçılarına  
deyirəm ki, icazə verin işləsinlər, kömək göstərin və bir çox 
hallarda biz bunu görürük. Yerli icra orqanları sahibkarlığın 
inkişafına dəstək verirlər. Amma sahibkarlar da məsuliyyətli 
olmalıdırlar. Bu nə deməkdir, niyə qiymətin süni şəkildə 
qaldırılması ilə məşğul olurlar?! Kim burada qiymətin süni 
şəkildə artımı ilə məşğul olmaq istəyirsə, özü üçün nəticə 
çıxarsın və fikirləşsin ki, onu hansı aqibət gözləyir. Qiymət 
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında tən-
zimlənir, ancaq biz də bilirik dünya qiymətləri nədir, 
Azərbaycanda qiymətlər necədir?! 

İndi dünyada neftin qiyməti bahalaşıb, şübhəsiz, idxal 
olunan məhsullara öz təsirini göstərəcəkdir. Bəlkə dərhal 
olmayacaq, bu proses bir müddətdən sonra hiss ediləcəkdir. 
Bunu biz bir neçə il əvvəl də görmüşük, neftin qiyməti qal-
xandan bir neçə ay sonra burada idxal olunan məhsulların 
qiyməti qalxdı. Ancaq yerli məhsulların qiyməti niyə qalx-
malıdır? Biz özümüzü ətlə, meyvə-tərəvəzlə, başqa məhsul-
larla  demək olar ki, təmin edirik,  ixrac da edirik.  Nə üçün 
o qiymət qalxmalıdır? Kim bundan istifadə edir? Bax, kim 
istifadə edir, hələ ki gec deyil, düz yola dönsün, yoxsa cəza 
tədbirlərimiz çox güclü və təsirli olacaqdır. 

Hesab edirəm ki, Bakı qəsəbələrində sahibkarlığın inki-
şafı üçün yeni çörəkbişirmə sexləri yaradılmalıdır.  Ölkəmiz-
də indi müasir emal fabrikləri, konserv zavodları, süd 
kombinatları, ət kəsim fabrikləri, ət kombinatları tikilib, 
hamısı müasir səviyyədə. Ancaq son illərdə çörək istehsalına 
o qədər də fikir verilməmişdir, bu proses hələ də köhnə, elə 
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dədə-baba üsulу иля gedir. Mən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə 
göstəriş vermişəm ki, çörəkbişirmə sexlərinin yaradılmasını 
kreditlərlə stimullaşdırsınlar və xüsusilə Bakıda və Bakının 
qəsəbələrində bu proses daha da sürətlə getməlidir. 

Biz müasir texnologiyalar əsasında fəaliyyət göstərən 
istixanalar yaratmalıyıq. Bu istixanalarda həm faraş tərəvəz 
yetişdirilə, həm gülçülük inkişaf etdirilə bilər. Bu, Bakı 
qəsəbələri üçün, demək olar ki, ənənəvi bir sahədir. Bunu biz 
daha da gücləndirməliyik.  

Burada qaldırılan məsələlər öz həllini gözləyir. Amma bu, 
məsələlərin bir hissəsidir. Biz Bakı qəsəbələrinin inkişafına 
tam şəkildə nail olmalıyıq. Biz burada həm infrastruktur, 
həm sənayeləşmə, iş yerləri, yollar, kommunal sahə – bütün 
bu məsələlərə kompleks şəkildə yanaşmalıyıq. Bu çox böyük 
proqramdır. Yeni şəhərin infrastrukturunun yaradılmasına 
bərabər bir proqramdır. Bu proqramın icrası nəticəsində 
əminəm ki, Bakıda və Bakı qəsəbələrində bütün işlər ən 
yüksək səviyyədə görüləcəkdir. 

Bakımızın inkişafı davam edir, şəhərimiz gözəlləşir, abad-
laşır. Hazırda yeni böyük layihə icra edilməyə başlamışdır – 
«Ağşəhər» layihəsi. Bu layihənin də çox böyük rəmzi mənası 
vardır. Çünki tarixi «qaraşəhər» adlandırılan ərazidə yeni 
inkişaf layihəsi təqdim edilibdir. Beynəlxalq sərgilərdə «Ağ-
şəhər» layihəsi təqdim olunur. Böyük bir yaşayış mərkəzi 
olacaqdır. Kiçik bir şəhərə bərabər inkişaf layihəsi ola-
caqdır. Bakıда ekoloji cəhətdən ən yararsız yerlərdə, neftlə, 
neft tullantıları ilə çirklənmiş torpaqlarda müasir, ekoloji 
təmiz, yeni bir tikinti layihəsi icra ediləcəkdir. Çox böyük 
vəsait tələb edən layihədir və bu layihəni biz həm dövlət 
tərəfindən maliyyələşdirəcəyik, həm də əsas yükü özəl sektor 
öz üzərinə götürəcəkdir. Azərbaycanda özəl sektorun 
inkişafı, xarici sərmayələrin qorunması üçün bütün lazımi 
tədbirlər görülüb. Bu gün verilən tapşırıqlar növbəti illərdə 
icra olunmalıdır. Şəhərimizdə bütün işlər yüksək səviyyədə 
görülməlidir, sakinlərin rahatlığı üçün bütün şərait yaradılır, 
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yaradılacaqdır. Bakı şəhərinin qəsəbələrinin Yeni İnkişaf 
Пroqramının qəbul olunmasından sonra qəsəbələrə yeni 
həyat gələcək, güclü təkan veriləcəkdir. Bütün dövlət qurum-
ları, yerlərdəki nümayəndələr bu proqramın icrasında fəal 
iştirak etməlidirlər. Bakı bizim paytaxtımızdır, doğma, əziz 
şəhərimizdir. Elə etməliyik ki, Bakı şəhərində bütün işlər 
yüksək səviyyədə görülsün. 

Sağ olun. 
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ALBANИYA BAŞ NAZИRИNИN MÜAVИNИ, XARИCИ 
ИŞLƏR NAZИRИ EDMOND HACИNASTONUN 
BAŞÇILIQ ETDИYИ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTИ ИЛЯ 
ЭЮРЦШ 
 
Prezident sarayı  
 
10 mart 2011-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
martın 10-da Albaniya Baş nazirinin müavini, Xarici İşlər 
naziri Edmond Hacinastonun başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir. 

Edmond Hacinasto Albaniyanın Baş naziri Sali Berişanın 
salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O, ölkəmizdə həyata 
keçirilən böyük quruculuq işlərinin onda dərin təəssürat ya-
ratdığını vurğulayaraq Azərbaycanda gedən sürətli inkişaf 
proseslərini respublikamızın düzgün istiqamətdə irəliləməsinin 
göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Qonaq bildirdi ki, Azərbaycan ilə 
Albaniya arasında mövcud olan siyasi münasibətlər əlaqələrimizi 
həm ikitərəfli, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində daha da 
genişləndirə bilər. Ölkələrimiz арасында qarşılıqlı iqtisadi mü-
nasibətlərin inkişafı üçün də böyük imkanların olduğunu dedi. 

Ölkələrimiz arasında yaxşı əlaqələrin olduğunu vurğulayan 
dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Albaniya ilə ikitərəfli münasi-
bətlərin inkişafında maraqlı olduğunu dedi. Prezident İlham 
Əliyev Albaniyanın yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə keçirdiyi görüş-
ləri məmnunluqla xatırlaдaraq, Albaniya prezidenti ilə dostluq 
münasibətində olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev  Alba-
niyanın Baş naziri Sali Berişanın salamlarına görə minnət-
darlığını bildirdi, onun da salamlarını Baş nazirə çatdırmağı 
xahiş etdi. 
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YAPOНИYANIN İMPERATORU ƏLAHƏZRƏT 
AKИHИTOYA 
 
Əlahəzrət! 
Ölkənizdə baş vermiş dəhşətli zəlzələ nəticəsində çox-

saylı insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər məni son 
dərəcə sarsıtdı. 

Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və 
yaxın adamlarına, bütün Yaponiya xalqına şəxsən öz adım-
dan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı 
verir, yaralananlara və xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. 

 
İLHAM ƏLИYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
Bakı, 11 mart 2011-ci il 
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BAKININ SƏBAИL RAYONUNDAKI  
6 NÖMRƏLИ MƏKTƏBИN YENИ BИNASINDA 
TИKИNTИ ИŞLƏRИNИN GEDИŞİ ИLƏ TANIŞЛЫГ 

 
11 mart 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 11-də paytaxtın Səbail rayonundakı 6 nömrəli mək-
тяbin yeni binasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı 6 nömrəli məktəbin yeni binasının 
tikildiyi əraziyə gəldi, inşaat işlərinin gedişi ilə tanış oldu. 
Prezident İlham Əliyev məktəbin yeni binasının inşası ilə bağlı 
tapşırıqlarыны  verdi. 

Bildirildi ki, qısa vaxt ərzində binanın beş mərtəbəsi inşa 
edilmiş, idman zalı üçün nəzərdə tutulan korpusun tikintisi 
başa çatdırılmışdır. Hazırda binada tamamlama işləri aparılır. 
Burada şagirdlərin təhsil almaları üçün yüksək şərait yara-
dılacaqdır. 

Görülən işlərlə yaxından tanış olan prezident İlham Əliyev 
müvafiq tapşırıqlarını verdi. 
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İSVEÇRƏ KONFEDERASИYASININ PREZИDENTИ 
XANIM MИŞELИN KALMИ-REНИN 
AZƏRBAYCANA RƏSMИ SƏFƏRИ 
 
14 mart 2011-ъи ил 
 
 Martın 14-də Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə 

эялмиш İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti xanım Mişelin 
Kalmi-Reнin rəsmi qarşılanma mərasimi olmuşdur. 

Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı mey-
danda ali qonağın şərəfinə Fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi prezident İlham Əliyevə 
raport verdi. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İsveçrə prezidenti 
xanım Mişelin Kalmi-Reнi qarşıladı. 

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi İsveçrə prezidentinə raport 
verdi. 
İsveçrənin və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. 
Prezidentlər Fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdilər. 
İsveçrə пrezidenti Azərbaycan əsgərlərini salamladı. 
Azərbaycanın dövlət və hökumət nümayəndələri пrezident 

Mişelin Kalmi-Reyə, İsveçrə nümayəndə heyətinin üzvləri 
prezident İlham Əliyevə təqdim olundu. 

Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında 
prezidentlərin qarşısından keçdi. 

Prezidentlər rəsmi foto çəkdirdilər. 
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ИSVEÇRƏ PREZИDENTИ MИŞELИN KALMИ-RE 
ИЛЯ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞ 

 
Prezident sarayı  
 
14 mart 2011-ъи ил 
 
Martın 14-də rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və İs-
veçrə Konfederasiyasının Prezidenti Mişelin Kalmi-Reнin tək-
bətək görüşü olmuşdur. 

Görüşdə Azərbaycan ilə İsveçrə arasında ikitərəfli mü-
nasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. Ölkələrimiz 
arasında iqtisadi, o cümlədən enerji sahəsində əməkdaşlığın 
inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu bildirildi. 

Görüşdə Azərbaycan ilə İsveçrə arasında ikitərəfli mü-
nasibətlərin bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə əminlik ifadə 
olundu. 
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GENИŞ TƏRKИBDƏ ЭЮРЦШ 
 
Prezident sarayı  
 
14 mart 2011-ъи ил 
 
Martın 14-də təkbətək görüş başa çatdıqdan sonra 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və İs-
veçrə Konfederasiyasının Prezidenti Mişelin Kalmi-Reнin nü-
mayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə эюрцшц ol-
muşdur. 

İ l h a m  Ə l i y e v: Xanım Prezident! Bir daha Azər-
baycana xoş gəlmisiniz! Sizi görməyimə çox şadam. Bizim 
indicə ikitərəfli əlaqələrimizin müxtəlif sahələri ilə bağlı, o 
cümlədən regional müstəvidə maraqlı müzakirələrimiz ol-
du. Biz dəfələrlə görüşmüşük. Xatirimdədir, sonuнъу эю-
рцшцмцз Davosda олмушду. Hesab edirəm ki, bu səfər çox 
vacib səfərdir. Çünki İsveçrə prezidentinin ölkəmizə rəsmi 
səfəridir. Bu da ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafına nə qə-
dər böyük diqqət yetirdiyimizi nümayiş etdirir. Deyə bilə-
rəm ki, əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir. Siyasi dialoq və 
məsləhətləşmələrimiz yüksək səviyyədədir. İkitərəfli iqti-
sadi sahədə yaxşı perspektivlərimiz vardır. Enerji təhlü-
kəsizliyi məsələləri daim müzakirələrimizin bir hissəsidir. 
Biz İsveçrəni Azərbaycan üçün vacib tərəfdaş, dost ölkə 
hesab edirik. Əlaqələrimizi daha sürətlə inkişaf etdirmək, 
ikitərəfli gündəliyimizi genişləndirmək üçün əlimizdən gə-
ləni edirik.  

Bu əlaqələrin həyatımızın digər sahələrinə də təsir 
göstərdiyini deyən dövlətimizin başçısı əmin olduğunu bildirdi 
ki, yaxın illərdə iqtisadi, qarşılıqlı investisiyaların yatırılması, 
mədəniyyət mübadiləsi və təbii ki, dünya gündəliyi, xüsusilə də 
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regionumuzda və Avropada, o cümlədən regional inkişaf üçün 
əsas məsələlərdən hesab edilən enerji sahəsində daha böyük 
inkişafın şahidi olacağıq. 

M i ş e l i n  K a l m i -R e : Təşəkkür edirəm, cənab Prezi-
dent! Mənə göstərdiyiniz səmimi qəbula görə Sizə minnət-
darlığımı bildirirəm. Mən ikitərəfli əlaqələrimizin səviyyəsin-
dən məmnunam. Ötən ilляр ərzində biz bu əlaqələrimizi 
inkişaf etdirmişik. Müxtəlif sahələrdə, o cümlədən mədəniy-
yət, iqtisadiyyat və enerji sahələrində ikitərəfli əlaqələrimizi 
indiki səviyyədən daha yaxşı inkişaf etdirməliyik. Düşünü-
rəm ki, ölkələrimiz arasında xüsusi tərəfdaşlıq mövcuddur. 
Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. 
İsveçrə dövlətinin başçısı ölkələrimizin «Bretton Woods» 

təsisatlarının eyni regional qrupunda təmsil olunduğunu da 
dedi və oradakı yaxşı tərəfdaşlığa görə Azərbaycan prezi-
dentinə minnətdarlığını bildirdi. 
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AZƏRBAYCAN VƏ İSVEÇRƏ 
PREZИDENTLƏRИНИН MƏTBUAT ÜÇÜN  
BƏYANATLARLA ÇIXIŞLARI  
 
14 март 2011-ъи ил 
 
Martın 14-də geniş tərkibdə görüş başa çatdıqdan sonra 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və İsveçrə prezidenti 
Mişelin Kalmi-Re mətbuat üçün  bəyanatlarla çıxış etmişlər. 

 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bəyanatı 

 
Hörmətli xanım Prezident! 
Hörmətli qonaqlar! 
Xanımlar və cənablar! 
Xanım Prezident, sizi Azərbaycanda bir daha salam-

lamaq istəyirəm. Sizi ölkəmizdə görməyimə çox şadam. Biz 
sizin səfərinizə böyük önəm veririk. Bu, əlaqələrimizin çox 
sürətlə və uğurla inkişaf etdiyini nümayiş etdirir. Biz artıq 
vacib ikitərəfli səfərləri həyata keçirmişik. Mən ölkənizə 
rəsmi səfərimi və apardığımız danışıqları xatırlayıram. Biz 
bu ilin əvvəlində Davosda da görüşdük və çox səmərəli 
danışıqlar apardıq. Biz bu gün bu dialoqu davam etdirdik və 
ikitərəfli əlaqələrlə, o cümlədən regional inkişafla bağlı bir 
sıra əhəmiyyətli məsələləri müzakirə etdik. 

İkitərəfli əlaqələrimiz çox uğurla inkişaf edir və qeyd 
etdiyim kimi, aramızda çox faydalı və vacib siyasi dialoq 
mövcuddur. Biz bu gün beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 
əməkdaşlığımızı müzakirə etdik. İqtisadi əlaqələrimizi inki-
şaf etdirmək üçün bu sahədə qarşılıqlı güclü maraqlarımız 
vardır. Bunun artıq yaxşı nəticələri mövcuddur. Biz 
İsveçrədən Azərbaycan iqtisadiyyatına, xüsusilə də qeyri-
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enerji sektoruna sərmayə qoyuluşlarını alqışlayırıq. Ümid 
edirəm ki, biz yaxın illərdə buna bənzər bir çox halları 
görəcəyik. Bu gün mən xanım Пrezidentlə apardığım danışıqlar 
zamanı İsveçrə şirkətlərini ölkəmizdə müxtəlif infrastruktur 
layihələrində iştirak etmək üçün podratçı qismində Azərbay-
cana dəvət etdim ki, bu şirkətlər ölkəmizdə daha çox fəaliyyət 
göstərsinlər. Azərbaycan şirkətləri İsveçrədə sərmayə layihələ-
rində iştirak etməyi arzulayır. Bizim Dövlət Neft Şirkəti artıq 
İsveçrədə ticarət əməliyyatları və neft təchizatı sahəsində fəal 
surətdə işləyir. Əlbəttə ki, ikitərəfli gündəliyimizin əsas hissəsini 
Cənub enerji dəhlizinə aid müzakirələrin, o cümlədən Azərbay-
can qazının Avropa bazarlarına çıxarılmasının təşkil etdiyini 
nəzərə alsaq, gələcəkdə enerji sahəsində daha geniş və əhatəli 
əməkdaşlığımızın olacağına əminəm. Azərbaycan «Cənub 
Дəhlizi»ni dəstəkləyir və biz həmin dəhlizə aid olan bütün 
layihələrə, o cümlədən İsveçrənin iştirak etdiyi Transadriatik 
layihəsinə dəstək veririk. Hesab edirəm ki, bu layihənin çox 
yaxşı gələcəyi vardır. Həmin xüsusi məsələ ilə bağlı şirkətlər 
arasında danışıqlar gedir. 

Bilirsiniz ki, bu ilin əvvəlində Azərbaycan Avropa Ko-
missiyasının sədri cənab Barrozunun ölkəmizə səfəri zamanı 
enerji əməkdaşlığı haqqında bəyannaməni imzaladı. Hesab 
edirəm ki, bu, «Cənub Дəhlizi»nin inkişafında olduqca 
mühüm və praktiki addım ola bilər. Bizim nəhəng neft və 
qaz ehtiyatlarımız vardır. Onlar bizə onilliklər boyu 
kifayətdir. Bizim artıq şaxələndirilmiş təchizat infrastruktu-
rumuz da mövcuddur. Bu infrastruktur genişləndirilə, im-
kanları artırıla və yaxud da yeni qaz kəmərləri çəkilə bilər. 
Bu sahədə çox ciddi və mühüm əməkdaşlığa başlamaq üçün 
istehlakçılar və hasilatçılar arasında qarşılıqlı maraq 
mövcuddur. Ölkələrimizin xalqları arasındakı təmaslara da 
çox böyük əhəmiyyət veririk. Fikrimcə, insanlarımız bir-
birini nə qədər çox tanısa, bir-birini görmək üçün nə qədər 
çox səfər etsə, bizim üçün bir o qədər yaxşıdır.  
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Bu gün biz regional inkişafa və vəziyyətə, o cümlədən 
regional əməkdaşlığa və təhlükəsizliyə aid məsələləri də təfər-
rüatı ilə müzakirə etdik. İsveçrə Cənubi Qafqaz regionunda 
olduqca fəaldır. Biz İsveçrənin münaqişələrin sülh yolu ilə 
həllinə yönələn səylərini yüksək qiymətləndiririk. Mən Ermə-
nistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair Azər-
baycan ilə Ermənistan arasında aparılan danışıqların ən son 
durumu haqqında xanım Prezidentə məlumat verdim. Ümid-
var olduğumu bildirdim ki, Ermənistan danışıqlar zamanı 
özünü konstruktiv aparacaq və işğal olunan torpaqlardan 
işğalçı qüvvələrin çıxarılmasını tələb edən beynəlxalq təşkilat-
ların qətnamələrini yerinə yetirməyə başlayacaqdır. Beynəlxalq 
təşkilatlar bu məsələnin həlli ilə bağlı siyasi mövqeлярini 
bildiriblər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının işğal olunan əra-
zilərdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin qeyd-şərtsiz çıxarıl-
masını tələb edən dörd qətnaməsi vardır. ATƏT-in qərarları, 
Avropa Şurası və Avropa пarlamentinin qətnamələri, İslam 
Konfransı Təşkilatının qərarlarında Azərbaycanın işğal edilmiş 
ərazilərindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması tələb 
edilir. Minsk qrupu 19 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Təəssüflər 
olsun ki, heç bir praktiki nəticə yoxdur. Status-kvonun dəyiş-
dirilməsi, qaçqın və məcburi köçkünlərin işğal edilmiş ərazilərə 
qayıdışına başlamaq üçün vaxt yetişib. Bu onların öz torpaq-
larında yaşamaq üçün fundamental hüquqlarıdır. 

Ermənistan silahlı qüvvələri uzun müddətdir ki, onları bu 
hüquqdan məhrum edib. Əfsuslar olsun ki, danışıqlar 
zamanı əldə edilən razılaşmalar və qəbul edilən bəyan-
namələr Ermənistan tərəfindən pozulur. Ən son misal 
prezident Medvedevin Soçidə təşkil etdiyi görüş oldu. Bu 
görüşün nəticəsi olaraq etimadın yaradılması tədbirləri və 
hər bir məsələni sülh yolu ilə həll etmək cəhdinə dair niyyətlə 
bağlı Бirgə Бəyannamə imzalandı. Bundan üç gün sonra 
ermənilər doqquz yaşlı oğlanı qətlə yetirdilər. Bu uşaqdır, əsgər 
deyil.  Zorakılıq aktına əl atan tərəfə biz necə etimad göstərə 
bilərik?! Bu onu göstərir ki, Ermənistan tərəfi hətta öz imzasına 
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və bəyannaməsinə belə, hörmət etmir. Bu, qarşılıqlı etimad 
səviyyəsini ciddi şəkildə azaldır və gözlənilməz nəticələri olacaq 
vəziyyət yarada bilər. Biz ermənilərdən mülki şəxslərimizə qarşı 
xüsusi qəddarlıqla edilən hücumlara son qoymağı tələb edirik. 
Biz tərəfdən heç vaxt mülki şəxslərə, o cümlədən uşaqlara qarşı 
belə hərəkətlər edilməyib. Münaqişə beynəlxalq hüququn 
norma və prinsipləri əsasında öz həllini tapa bilər. Danışıqların 
hazırkı formatı sülh yolu ilə nizamlanmaya apara bilər. Bunu 
etmək üçün Ermənistan tərəfinin beynəlxalq təşkilatların 
qətnamələrini yerinə yetirmək və danışıqların ruhu və forma-
sına uyğun davranmaq üçün siyasi iradəsi olmalıdır. Bu gün 
müzakirə olunan məsələlər sülh yolu ilə nizamlanmaya, ərazi 
bütövlüyünün bərpasına, eləcə də bütün qaçqın və məcburi 
köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıdışına apara bilər. Biz 
Dağlıq Qarabağa özünüidarəetmə statusunu güclü siyasi və 
təhlükəsizlik zəmanətləri ilə verə bilərik. Bu düstur müzakirə 
olunmaqdadır. Danışıqlarda konstruktiv mövqe tutan Azər-
baycan мцзакиряляри bu formatda davam etdirməyə hazırdır. 

Mən xanım Пrezidentə danışıqların hazırkı durumu haq-
qında məlumat verdim, ümidvar olduğumu bildirdim ki, biz 
irəliləyişin şahidi olacağıq. Son illər, xüsusən də 2010-cu ildə 
çox vaxt itirilmişdir. Fikrimcə, 2010-cu il itirilmiş imkanlar 
ili oldu. Zənnimcə, əvvəlki illə müqayisədə Ermənistan tərəfi 
daha aydın şəkildə anlayacaq ki, regionda sülh və sabitliyin 
bərqərar olması üçün yeganə yol işğal edilən ərazilərdən 
çıxmağa başlamaqdır. 

Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, İsveçrə ilə münasibət-
lərimiz bizim üçün olduqca vacibdir. Əminəm ki, xanım Пrezi-
dentin səfərindən sonra bu münasibətlər davamlı şəkildə uğurla 
inkişaf edəcək və biz əməkdaşlıq üçün bir çox digər sahələri 
müəyyən edəcəyik. Ölkələrimiz bir-birinə daha da yaxınlaşacaq 
və biz gələcəkdə daha yaxşı nəticələr görəcəyik. 
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İsveçrə prezidenti Mişelin Kalmi-Reнin bəyanatı 
 

Cənab Prezident! 
Xanımlar və cənablar! 
Cənab Prezident, Bakıda mənə göstərilən qonaq-

pərvərliyə və dəvətinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. 
Bu gün səhər keçirdiyimiz danışıqlar və apardığımız müzaki-
rələr zamanı məmnunluqla qeyd etdim ki, ölkələrimiz arasın-
da ikitərəfli münasibətlər əladır. 2010-cu ildə ölkələrimiz 
arasında ticarət olduqca müsbət dərəcədə artıb, lakin hesab 
edirəm ki, bu sahədə hələ də potensial vardır. Bu gün 
Azərbaycan İsveçrədə istehlak olunan xam nefti təchiz edən 
ən mühüm ölkələrdən biridir. Ticarət və birbaşa sərmayələr 
sahəsində artım üçün bir çox imkanlar vardır. Çünki İsveçrə 
xaricdə böyük investorlardan biridir. Fikrimcə, Azərbay-
canda yeni Сement zavodunun İsveçrənin «Holsim» qrupu 
tərəfindən tikintisi həmin sərmayələrin yaxşı nümunəsidir. Biz 
beynəlxalq təşkilatlarda, «Bretton Woods» təsisatlarında tə-
rəfdaşıq, eyni regional qrupdayıq, aramızda gözəl əməkdaşlıq 
vardır. Biz nəinki «Bretton Woods» təsisatlarında, o cümlə-
dən Avropa Şurasında və ATƏT çərçivəsində əməkdaşlıq edi-
rik. Bizim enerji sektorundakı əməkdaşlığımız çox əhəmiyyət-
lidir. 10 ildən çoxdur ki, İsveçrə Azərbaycan ilə əməkdaşlıq 
edir. Beynəlxalq maliyyə təsisatı ilə Azərbaycanın Mərkəzi 
Bankı, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi arasında 
makroiqtisadi sahədə imkanların qurulmasına texniki dəstək 
layihəsində İsveçrə şirkəti iştirak edir.  

İsveçrənin xarici siyasətinin prioritetlərindən biri müna-
qişələrin sülh yolu ilə həllidir. İsveçrə vasitəçidir, çünki biz 
neytral ölkəyik. Biz çalışırıq ki, vəziyyətə obyektiv yanaşaq. 
Regionunuzda olan problemlərin həllində Sizə irəliləyiş 
arzulayıram. 
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ALИ QONAĞIN ŞƏRƏFИNƏ RƏSMİ ZİYAFƏT  
 
14 mart 2011-ъи ил 
 
Martın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın adından ölkə-
mizdə rəsmi səfərdə olan İsveçrə Konfederasiyasının Prezi-
denti xanım Mişelin Kalmi-Reнin şərəfinə rəsmi ziyafət təşkil 
edilmişdir. 

Dövlət başçıları ziyafətdə çıxış etdilər  
 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin çıxışı 
 
Xanım Prezident! 
Hörmətli qonaqlar və dostlar! 
Sizi Azərbaycanda bir daha salamlamaq istəyirəm. Sizi 

görməyimə şadam. Bu gün səhər çox yaxşı danışıqlarımız oldu. 
Burada iştirak edən insanlar da bilirlər ki, xanım Пrezidentlə 
bizim görüşlərimiz tez-tez baş tutur. Bu ilin əvvəlində biz 
Davosda görüşmüşdük, bu gün isə müzakirələrimizi davam 
etdiririk. Hesab edirəm ki, biz ikitərəfli əlaqələrimizin bütün 
aspektlərini əhatə edə bildik. Zənnimcə, bu səfər siyasi dia-
loqumuza güclü dəstək olacaq və həm bizim, həm də xarici işlər 
nazirlikləri səviyyəsində siyasi məsləhətləşmələr davam etdi-
riləcəkdir. Əminəm ki, səfəriniz iqtisadi əlaqələrimizin inkişa-
fına da təkan verəcəkdir. Bu məsələləri biz geniş müzakirə 
etdik. Biz Azərbaycanda həm sərmayəçilər, həm podratçılar, 
həm də tərəfdaşlarımız kimi, daha çox İsveçrə şirkətlərini 
görmək istəyirik. Təbii ki, regional problemlər danışıqları-
mızın bir hissəsini təşkil etdi və görüşlərimizin ilk hissəsində 
biz əsasən diqqəti bu istiqamətə yönəltdik. 
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İsveçrə prezidenti Mişelin Kalmi-Reнin çıxışı 
 

Cənab Prezident! 
Hörmətli xanım! 
Zati-aliləri, ikinci dəfə ölkənizdə olmağımdan çox məm-

nunam. Mənim üçün bu səfər ölkənizdə baş verən dəyişiklikləri 
görmək üçün yaxşı bir fürsət oldu. Son 5 ildə gördüyünüz işlər 
həqiqətən də böyük təsir bağışlayır. Artıq şəhər əvvəlki kimi 
deyildir. Mən çox şadam ki, ikitərəfli əlaqələrimiz nəinki 
inkişaf edir, hətta intensiv xarakter alır. Bu hər ikimizin 
iradəsidir. İqtisadi əlaqələrimiz çox yaxşıdır. Lakin bu əlaqələr 
qeyri-neft sektorunda inkişaf etdirilə bilər. Hesab edirəm ki, bu 
çox vacibdir və mən çox şadam ki, «Holsim» şirkəti Azərbay-
canda qeyri-neft sektoruna sərmayə yatıran ən böyük şirkətdir. 
Burada olmaqdan məmnunam və əminəm ki, daha çox İsveçrə 
şirkəti ölkənizə sərmayə qoymaq üçün Azərbaycana gələcəkdir. 
Enerji sahəsində isə biz сizə ümid edirik və сizə arxalanırıq. 
Hesab edirəm ki, əlaqələrimizi daha da gücləndirəcək əsas 
layihələr enerji sektoruna aiddir. Eyni zamanda, çox şadam ki, 
İsveçrənin İnkişaf Korporasiyası artıq  ölkənizdə fəaliyyətə 
başlayıb. Bu gün səhər dediyim kimi, bizim daha çox qlobal 
risklərə yönələn birgə strategiyanı yarada biləcəyimizə ümid 
edirəm.  
İsveçrə prezidenti Mişelin Kalmi-Re ölkələrimiz arasında 

çoxtərəfli səviyyədə əməkdaşlığın davam edəcəyinə əminliyini 
bildirdi. O, Azərbaycan ilə İsveçrənin beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığının olduğunu deyərək qeyd 
etdi ki, ölkələrimiz arasındakı həmrəylik növbəti illər üçün 
yaxşı istiqamət alacaqdır. İsveçrənin пrezidenti ona və nü-
mayəndə heyətinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan 
dövlətinin başçısına təşəkkürünü bildirdi. 
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ATƏT-in FƏALИYYƏTDƏ OLAN SƏDRИ, 
LИTVANIN XARИCИ ИŞLƏR NAZИRИ AUDRONYUS 
AJUBALИSИN BAŞÇILIQ ETDИYИ NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
          Prezident sarayı  

 
14 mart 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 14-də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Litva Res-
publikasının Xarici İşlər naziri Audronyus Ajubalisin başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Regiona səfərinə Azərbaycandan başladığını vurğulayan 
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Litvanın  Xarici İşlər naziri 
Audronyus Ajubalis ölkəmizin regionda əhəmiyyətli rol oyna-
dığını və gələcəkdə bu rolun daha da artacağını bildirdi. Azərbay-
canın güclü iqtisadiyyata malik olduğunu vurğulayan ATƏT-ин 
sədri ölkəmizdə demokratik islahatların da güclü şəkildə həyata 
keçirildiyini və bunun həmişə aktual bir məsələ olduğunu dedi. 
Audronyus Ajubalis keçirdiyi görüşlər və apardığı müzakirələr 
barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi. 

Prezident İlham Əliyev regional inkişaf və o cümlədən ölkənin 
ümumi inkişafı istiqamətində görüləcək işlərlə bağlı bütün 
məsələləri açıq müzakirə etməyin önəmini qeyd etdi. Dövləti-
mizin başçısı güclü iqtisadiyyat və güclü siyasi sistem qurmaqla 
ölkəmizi inkişaf etdirmək və müasirləşdirmək üçün siyasi, iqtisadi 
və sosial sahələrdə uğurlu islahatlarын  aparıldığını bildirdi. 

Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinin nizama salınması ilə bağlı aparılan danışıqların 
hazırkı vəziyyəti və perspektivləri ətrafında geniş fikir müba-
diləsi aparıldı. 
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MƏRAKEŞИN ƏDLИYYƏ NAZИRИ MƏHƏMMƏD 
NƏSИRИNИN BAŞÇILIQ ETDИYИ NÜMAYƏNДЯ 
ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Prezident sarayı  
 
15 mart 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 15-də Mərakeş Krallığının Яdliyyə naziri Məhəmməd 
Nəsirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Qonağın ölkəmizə səfərinin Azərbaycan–Mərakeş ikitərəfli 
münasibətlərinin inkişafı baxımından əhəmiyyətini qeyd edən 
dövlətimizin başçısı bu səfərin ölkələrimizin müvafiq qurum-
ları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, respublikamızda 
gedən inkişaf prosesləri ilə yaxından tanış olmaq üçün yaxşı 
imkan yaratdığını vurğuladı. Prezident İlham Əliyev bu 
baxımdan qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsinin önəmli 
olduğunu dedi. 
Ədliyyə naziri Məhəmməd Nəsiri rəhbərlik etdiyi nüma-

yəndə heyətinə Azərbaycanda göstərilən yüksək qonaqpər-
vərliyə görə minnətdarlığını bildirdi. 

Mərakeş Krallığının Яdliyyə naziri Məhəmməd Nəsiri 
ölkəsində islahatların həyata keçirilməsinin nəzərdə tutul-
duğunu qeyd edərək, Mərakeşin Azərbaycanda müxtəlif sahə-
lərdə aparılan islahatların təcrübəsindən bəhrələnmək istə-
yində olduğunu bildirdi. 
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ATƏT-in MИNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRИ 
VƏ ATƏT-in FƏALИYYƏTDƏ OLAN SƏDRИNИN 
XÜSUSИ NÜMAYƏNDƏSИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 
 
Prezident sarayı  
 
15 mart 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 15-də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri İqor Po-
povu (Rusiya), Bernar Fasyeni (Fransa), Robert Bradtkeni 
(ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nüma-
yəndəsi Anji Kaspрşiki qəbul etmişdir. 

Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinin nizama salınması ilə bağlı aparılan danışıqların 
hazırkı vəziyyəti və perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi 
aparılmışdır. 
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UKRAYNANIN MÜDAFИƏ NAZИRИ MИXAИL 
YEJELИN BAŞÇILIQ ETDИYИ NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTИ ИЛЯ ЭЮРЦШ 

 
Prezident sarayı  
 
16 mart 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

martın 16-da Ukraynanın Müdafiə naziri Mixail Yejelin baş-
çılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin 
müxtəlif sahələrdə, o cümlədən müdafiə sahəsində uğurla in-
kişaf etdiyi vurğulandı. Ukraynanın Мüdafiə naziri Mixail 
Yejelin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfə-
rinin Azərbaycan ilə Ukraynanın müvafiq qurumları arasında 
əməkdaşlığın hazırkı vəziyyətinin nəzərdən keçirilməsi və yeni 
perspektivlərin müəyyənləşdirilməsi baxımından əhəmiyyəti 
qeyd olundu. 
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DÖVLƏT BAYRAĞI MEYDANININ ƏTRAFINDA 
HƏYATA KEÇИRИLМИШ ABADLIQ VƏ 
QURUCULUQ ИŞLƏRИ ИLƏ TANIŞЛЫГ 

 

16 mart 2011-ъи ил 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 
xanımı Mehriban Əliyeva martın 16-da Dövlət Bayrağı Mey-
danının ətrafında həyata keçirilмиш abadlıq və quruculuq işləri 
ilə tanış olmuşlar. 

Azərbaycan пrezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban 
Əliyeva Dövlət Bayrağı Meydanının ətrafında həyata keçi-
rilən abadlıq və yenidənqurma işlərinin gedişi ilə yaxından 
tanış olmaq üçün buraya gəldilər. 

2010-cu il noyabrın 9-da Azərbaycanda ilk dəfə qeyd edilən 
Bayraq эünü münasibətilə təşkil olunan mərasimdə Azərbaycan 
prezidenti İlham Əliyev Dövlət Bayrağı Muzeyinə baxdı və Bay-
raq мeydanının ətrafında tikinti-quraşdırma işlərinin davam 
etdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. 

Prezident İlham Əliyev martın 9-da Bakı şəhərinin və pay-
taxtətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına dair keçirdiyi 
müşavirədə Bayraq мeydanı  layihəsinə böyük diqqət gös-
tərildiyini bildirмишди. Həmin müşavirədə sahəsi 6 hektar olan 
Dövlət Bayrağı Meydanının ətrafında aparılan böyük quru-
culuq, abadlıq işlərinə toxunan prezident meydanın ətrafındakı 
60 hektar ərazidə parkların, bulvarın, istirahət və gəzinti 
yerlərinin salınması ilə əlaqədar işlərin getdiyini deмишди.  

 Bayraq мeydanının ətraf ərazilərində görülən işlərlə bağlı 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə ətraflı məlumat verildi. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı Bayraq мeydanından şə-
hərin panoramını seyr etdilər. 
Ərazidə aparılan abadlıq və quruculuq işləri ilə yaxından 

tanış olan prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıqlarını verdi. 
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BAKIDA ZABИTLƏR PARKININ AÇILIŞЫ  
МЯРАСИМИ 
 
16 mart 2011-ъи ил 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 

xanımı Mehriban Əliyeva martın 16-da Bakıda Zabitlər parkının 
açılışы mərasimində iştirak etmişlər. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Zabitlər 
parkına gəldilər. 

Dövlətimizin başçısına parkda görülən işlər və yaradılan 
şəraitlə bağlı məlumat verildi. Bildirildi ki, 4 hektar ərazisi olan 
parkda abadlaşdırma işlərinə 2009-cu ildə başlanılıb. Ərazidə 
mövcud olan çoxyaşlı ağaclar saxlanılmaqla, burada əlavə 
yaşıllaşdırma tədbirləri həyata keçirilib. Parkda yeni işıqlan-
dırma sistemi quraşdırılıb, sakinlərin istirahəti üçün müxtəlif 
guşələr yaradılıb. Qeyd edildi ki, parkda yerli mütəxəssislər tə-
rəfindən daşdan yonulmuş yeni fəvvarə quraşdırılıb. Ərazidə 
yumşaq örtüklü, xüsusi tərtibatı ilə seçilən uşaq meydançası ya-
radılacaqdır, həmçinin 700 kvadratmetrlik örtülü buz meydan-
çasının, xarici görkəmi və orijinal tərtibatı ilə diqqəti cəlb edən 
buz kafesinin binasının da inşa olunduğu bildirildi. 

Dövlətimizin başçısı və xanımı parkın yenidənqurma işlə-
rindən əvvəlki vəziyyətini əks etdirən fotoalboma baxdılar. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban 
Əliyeva parkın ərazisində həyata keçirilən yenidənqurma işləri və 
burada yaradılan şəraitlə yaxından tanış oldular. 
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HEYDƏR ƏLИYEV BEYNƏLXALQ 
AEROPORTUNDA YENИ AEROVAĞZAL 
KOMPLEKSИNИN TƏMƏLQOYMA MƏRASИMИ 

 
17 mart 2011-ъи ил 

 
Martın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda yeni 
aerovağzal kompleksinin təməlqoyma mərasimində iştirak 
etmişdir. 

Mərasim iştirakçıları prezident İlham Əliyevi hərarətlə 
qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı yeni aerovağzal kompleksinin Бaş 
planını və mövcud terminalda aparılacaq əsaslı yenidənqurma 
işlərini əks etdirən stendlərə baxdı. 

«Azərbaycan Hava Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
prezidenti Cahangir Əsgərov dövlətimizin başçısına məlumat 
verdi ki, Azərbaycanda sərnişin daşımalarının həyata keçirilməsi 
üçün aerovağzal binası 1933-cü ildə yaradılmışdır. Respublika-
mızda beynəlxalq standartlar səviyyəsində aerovağzal kompleksi 
isə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilmiş və 1999-cu 
ildə istismara verilmişdir. Cəmi bir neçə il ərzində Bakı аero-
portunda uçuş-enmə zolaqları və yönəldici yollar yenidən qurul-
muş, uçuşları idarəetmə sistemləri müasirləşdirilmiş, radiona-
viqasiya və meteo avadanlıq yenilənmiş, digər silsilə tədbirlər 
reallaşdırılmışdır. 

Qeyd olundu ki, 2003-cü ildən Azərbaycanın mülki avia-
siyası intensiv inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 2004-cü 
ildə beynəlxalq standartlara cavab verən Naxçıvan Beynəlxalq 
Аеропорту işə düşmüşdür. «Regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı» çərçivəsində 2006–2008-ci illərdə bir-
birinin ardınca Gəncə, Zaqatala və Lənkəranda аеропортлар 
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istismara verilmişdir. Bundan başqa, respublikamızın mülki 
aviasiyasının kompleks inkişafı çərçivəsində Qəbələ Beynəl-
xalq Аеропортунун tikintisinin bu ilin payızında tamam-
lanması nəzərdə tutulmuşdur. 

Azərbaycan prezidentи İlham Əliyevin həyata keçirdiyi sürətli 
sosial-iqtisadi inkişaf proqramları mülki aviasiyanın inkişafında 
da mühüm rol oynamışdır. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-
portunda yeni aerovağzal kompleksinin tikintisinə başlanması bu 
istiqamətdə həyata keçirilən vacib tədbirlərdən biridir. Layihənin 
həyata keçirilməsində məqsəd sərnişin və yük daşımaları ilə bağlı 
xidmətin səviyyəsini daha da yüksəltmək, eləcə də təyyarə 
uçuşlarının təhlükəsizliyini dünya standartlarına uyğunlaşdır-
maqdır. Yeni layihə həyata keçirildikdən sonra ildə 3 milyon 
sərnişinə xidmət göstəriləcəkdir. Ən müasir standartlara cavab 
verəcək aerovağzal kompleksinin sahəsi 58 min kvadratmetr 
təşkil edəcəkdir. Üçbucaq formasında inşa ediləcək dördmər-
təbəli yeni aerovağzal binası istifadəyə verildikdən sonra buradan 
beynəlxalq reyslər yerinə yetiriləcəkdir. Mövcud terminal vasi-
təsilə isə yerli aviareyslər həyata keçiriləcəkdir. 

Yeni terminalın binasında 18 eskalator və 20 sərnişin lifti 
quraşdırılacaqdır. Beynəlxalq aviasiyada istifadə olunan ən 
son elmi-texniki yeniliklər tətbiq ediləcəkdir. Müasir görünüşü 
ilə də diqqəti cəlb edəcək yeni aerovağzalda sərnişinlərə 
xidmət ən yüksək tələblər səviyyəsində olacaqdır. Ən son ava-
danlıqların tətbiqi uçuşların təhlükəsizliyinə hərtərəfli imkan 
yaradacaqdır. Aerovağzal binasının  ərazisində eyni vaxtda  
8 təyyarəni qəbul edə biləcək teleskopik traplar quraşdırıla-
caqdır. Yeni aerovağzalın tikintisi ilə yanaşı, mövcud aero-
vağzal da tam müasirləşdiriləcəkdir. 

Bildirildi ki, inşa olunacaq beşmərtəbəli Uçuşları İdarə-
etmə Mərkəzinin binasında ən son texnologiyalara əsaslanan 
meteoroloji radar sistemləri quraşdırılacaqdır. Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportunda uçuş-enmə zolağının uzunluğu 4 min, 
eni 75 metr olacaqdır. Perron və yönəldici yollar da yenidən 
qurulacaqdır. 
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Sonra prezident İlham Əliyev kompleksin təməlini qoydu. 
Dövlətimizin başçısı kapsulu bünövrəyə buraxdı, beton 

qarışığı tökən qurğunun düyməsini basdı. 
Dövlətimizin başçısı  «Azərbaycan Hava Yolları» QSC-nin 

əməkdaşlarını və inşaatçıları təbrik  етди. 
İ l h a m  Ə l i y e v: Sabahınız xeyir olsun. Mən sizi 

ürəkdən salamlayıram. 
Bu gün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir hadisədir. 

Bakıda yeni aeroportun təməl daşını qoyuruq. Ümid edirəm 
ki, yaxın zamanlarda – iki ildən sonra Bakıda yeni gözəl, 
əzəmətli aeroport istifadəyə veriləcəkdir. Bir müddət bundan 
əvvəl mən yeni aeroportun tikintisi ilə bağlı müvafiq tap-
şırıqlar vermişəm. Çünki indiki aeroport artıq Azərbaycanın 
inkişafına uyğun deyildir. Azərbaycan sürətlə inkişaf edir, 
ölkəmizə gələnlərin sayı artır. Yeni müasir aeroportun tikin-
tisinə böyük ehtiyac var idi və çox istəyirdik ki, bu aeroport 
həm funksional baxımdan, həm də gözəlliyi ilə seçilsin. 
Əminəm ki, dünyanın ən gözəl aeroportu Bakıda olacaqdır. 

Son illərdə Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində aeroport-
lar tikilib. 2004-cü ildə Naxçıvanda, 2006-cı ildə Gəncədə, 
2008-ci ildə Lənkəranda və Zaqatalada. Bu il Qəbələdə 
beynəlxalq aeroport istifadəyə veriləcəkdir. Bakıda yeni 
beynəlxalq aeroportun tikintisi də artıq başlayır. Bu işlərə 
həm yerli şirkətlər, mütəxəssislər, həm də dünyanın tanınmış 
şirkətləri cəlb edilmişlər. 

Aeroport əslində gözəl memarlıq abidəsidir. Hazırda Ba-
kıda və ölkəmizin digər şəhərlərində yeni gözəl binalar 
tikilir. O binalar ölkəmizin inkişafını göstərir. O binalar yeni 
Azərbaycanın rəmzlərinə çevrilir. O cümlədən bu aeroport – 
ölkəmizin giriş qapısı müasir Azərbaycanın inkişafını və in-
diki vəziyyətini əks etdirməlidir. 

Mən əminəm ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 
dünya miqyasında öz gözəlliyi və funksional keyfiyyətləri ilə 
seçiləcəkdir. Həm aerovağzal binası çox gözəl olacaq, həm 
də uçuş-enmə zolaqları yenidən qurulacaq, 4 kilometr uzun-
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luğunda yeni uçuş-enmə zolağı tikiləcək, aeroportun bütün 
xidmətləri müasir tələblərə cavab verəcək və sərnişinlər üçün 
yeni gözəl şərait yaradılacaqdır. 

Ölkəmizdə hava nəqliyyatının inkişafı sürətlə gedir. Bu-
rada hava nəqliyyatını təmsil edən yoldaşlar bunu yaxşı 
bilirlər. Son 7 ildə yeni təyyarələr – 10 Airbus təyyarəsi, 
ATR təyyarələri, 12 helikopter alınmışdır. Növbəti 3 il ərzin-
də Boinq tipli 6 təyyarə alınacaqdır. Onlardan ikisi ən son 
model olan Boinq-787 drimlayner təyyarələridir. 787 tipli 
Boinq təyyarələri MDB məkanında birinci Azərbaycana 
gətiriləcəkdir. 

Bu təşəbbüslər böyük vəsait tələb edir və Azərbaycan 
dövləti bu vəsaiti təmin edir. Bütövlükdə nəqliyyatda gedən 
işlər çox müsbətdir. Hazırda Bakıda yeni Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı tikilir, dəmir yolları bərpa olunur, avtomobil 
yolları salınır, dəniz və hava nəqliyyatı inkişaf etdirilir. 

Beləliklə, Azərbaycanda nəqliyyat infrastrukturu tama-
milə yeniləşir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan və Bakı artıq 
tranzit məsələlərin həlli üçün də mərkəzə çevrilibdir, o cüm-
lədən hava nəqliyyatı sahəsində. Bakı üzərindən daşınan 
yüklərin həcmi artır. Artıq böyük yük təyyarələri Azərbay-
cana gəlir və bu da bizim imkanlarımızı genişləndirir. Coğ-
rafi vəziyyətimiz elədir ki, ölkəmizin ərazisindən keçən istər 
hava, istər avtomobil, istərsə də dəmir yolları Azərbaycanı 
tranzit mərkəzə çevirib. 

Beləliklə, bütün bu tədbirlərin kompleks şəkildə görülmə-
si ölkəmizi daha da gücləndirəcəkdir. Mən bu gözəl hadisə 
münasibətilə bütün Azərbaycan vətəndaşlarını təbrik edi-
rəm. Əmin edirəm ki, bu aeroport tezliklə yüksək keyfiyyətlə 
tikiləcək və onun açılışında biz sizinlə bir daha görüşəcəyik. 

Bir daha təbrik edirəm. 
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ГЕЙДЛЯР 
 
1. 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, халгымы-
зын цмуммилли лидери, эюркямли дювлят хадими, Азярбайъан 
Республикасынын Президенти (1993–2003), ики дяфя Сосиалист Ямя-
йи Гящряманы. 

1964-ъц илдя Азярбайъан ССР Назирляр Совети йанында Дюв-
лят Тящлцкясизлик Комитяси сядринин мцавини, 1967-ъи илдя ися 
сядри вязифясиня иряли чякилмишдир. 

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-
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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-
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. 
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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. 

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 универ-
ситетляринин Фяхри доктору адына вя диэяр йцксяк нцфузлу фяхри 
адлара лайиг эюрцлмцшдцр.  – 9, 96, 101, 103, 106, 108, 156, 
166, 168, 175, 180, 184, 193, 194, 201, 242, 341. 

 
2.  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, Азяр-
байъан Республикасынын Биринъи витсе-президенти, президент 
Илщам Ялийевин щяйат йолдашы. 1988-ъи илдя М.Сеченов адына 
1-ъи Москва Дювлят Тибб Институтуну битирмишдир. 1988–92-ъи 
иллярдя академик М.Красновун рящбярлийи алтында Москва 
Елми-Тядгигат Эюз Хястяликляри Институтунда ишлямишдир. 
1995-ъи илдя Мещрибан Ялийева «Азярбайъан Мядяний-
йятинин 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 етмишдир. 2004-ъц 
илдян Мещрибан Ялийева Азярбайъан халгынын цмуммилли 
лидеринин зянэин ирсинин юйрянилмяси вя щямчинин Щейдяр 
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Ялийевин милли дювлятчилик идейаларыны йени нясилляря ашыламаг 
мягсядиля йаранмыш Щейдяр Ялийев Фондуна башчылыг  едир. 

Мещрибан Ялийеванын тяшяббцсц иля Щейдяр Ялийев Фон-
ду республиканын бир чох шящяр, район вя кяндляриндя йени 
мяктяб биналары тикдирмиш вя тямир етдирмишдир. Онун кечир-
дийи хейриййя аксийалары  шякяр, талассемийа  вя анемийа хяс-
тяликляриндян язиййят чякян Азярбайъан ушагларына  йардым 
мягсядиля тяшкил олунур.  

Азярбайъанын шифащи халг йарадыъылыьы вя мусиги ирсинин 
горунуб сахланылмасы вя инкишаф етдирилмяси сащясиндяки йо-
рулмаз ишляриня эюря Мещрибан Ялийева ЙУНЕСКО вя 
ИСЕСКО-нун Хошмярамлы сяфири сечилмишдир. 

Йени Азярбайъан Партийасы Сийаси Шурасынын цзвц, 2005-ъи 
илдян Милли Мяълисин депутатыдыр. Мещрибан Ялийева юлкямиз-
дя тящсил системинин инкишафына, милли-мядяни ирсимизин гору-
нуб сахланылмасына вя дцнйада тяблиьиня, хариъи юлкялярдя 
халгымызын мцсбят имиъинин мющкямлянмясиня, эенишмигйас-
лы хейриййячилик ишляриня хцсуси диггят йетирир. 2015-ъи илдя 
Бакыда кечирилян илк Авропа ойунларынын Тяшкилат Комитяси-
нин сядри олмуш, ойунларын  йцксяк сявиййядя кечирилмясиндя 
мцстясна хидмятляриня эюря «Щейдяр Ялийев» ордени иля тялтиф 
едилмишдир. – 12, 13, 14, 15, 64, 65, 66, 90, 102, 106, 168, 180, 191, 
197, 248,  251, 339, 340. 

 
3. 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 4,4 мин  км2-дир. Мяркязи Ханкяндидир.  

1988-ъи илдя мухтар вилайятин ермяни сепаратчылары вя мил-
лятчиляри Ермянистан силащлы гцввяляри иля бирликдя бу яразидя 
йашайан азярбайъанлылары доьма торпагларындан чыхарараг 
Даьлыг Гарабаьы ишьал етдиляр. БМТ-нин 822, 853, 874, 884 
сайлы гятнамяляриня эюря, ермяни ишьалчылары Азярбайъан тор-
пагларыны гейд-шяртсиз тярк етмялидирляр. Анъаг Азярбайъан 
торпаглары щяля дя ермяни тапдаьы алтындадыр. – 12, 18, 33, 34,  
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37, 48, 49, 50, 68, 94, 116, 130, 198, 200, 212, 217, 218, 245, 
247, 295, 296, 330, 331, 335, 337. 

 
4. Авропа парламенти, А в р о п а р л а м е н т – Авропа 

Иттифагынын (АИ) фювгялмилли институтларындан бири. 1957-ъи илдя 
Авропа игтисади интеграсийа тяшкилатлары чярчивясиндя йарадыл-
мышдыр. Сечмяк вя сечилмяк щцгугундан АИ вятяндашлары ис-
тифадя едир. Депутат мандатларынын цмуми сайы (2007) 785-дир. 
Пленар иъласлары Страсбургда, комиссийаларын иши Брцсселдя кечи-
рилир. Авропарламентин бцтцн чаьырышларында башлыъа мювге  Ав-
ропа Халг Партийасына вя Авропа Сосиалист Партийасына мях-
сусдур. Авропарламент мяъбури характер дашымайан гярар 
верир. Авропарламент бейнялхалг проблемлярин мцзакиряси за-
маны юз сялащиййятляриндян эениш истифадя едир, гябул олунан 
гятнамяляр мяъбури гцввяйя малик дейилдир. Авропарламент 
Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси иля ямякдашлыг едир. 
–  17, 82, 94, 330. 

 
5. Шуша – Азярбайъан Республикасында шящяр. Сащяси 289 км2, 

ящалиси 32,8 мин няфярдир. Елми ядябиййатда Шушанын ясасынын 
ХВЫЫЫ  ясрин 50-ъи илляринин яввялляриндя Гарабаь ханы Пя-
нащяли хан Ъаваншир тяряфиндян гойулмасы эюстярился дя, тяд-
гигатлар Шушанын гядим йашайыш мянтягяси олдуьуну гейд 
едирляр. Гарабаь ханлыьынын мяркязи олан Шуша бир мцддят 
Пянащяли ханын ады иля Пянащабад адланмышдыр.  

Шуша 1813-ъц ил Эцлцстан мцгавилясиня ясасян Гарабаь 
ханлыьы тяркибиндя Русийайа бирляшдирилди. 1920-ъи илин мартын-
да ермяни дашнакларынын Гарабаьда тюрятдикляри гырьын няти-
ъясиндя Шушанын бир щиссяси тамамиля йандырылды вя минлярля 
эцнащсыз инсан гятля  йетирилди. Лакин ийун айынын яввялиндя 
мцсаватчылар вя тцрк эенералы Нуру Паша Шушаны ермяни 
гясбкарларындан хилас етди. 1923-ъц ил Азярбайъан МИК-нин 
декретиня ясасян Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти тяшкил 
олундугда Шуша мухтар вилайятин тяркибиня дахил едилди. 

1992-ъи илдя ермяни ишьалчылары Шушаны ишьал етдиляр. Щазыр-
да Шуша йаделлилярин тапдаьы алтындадыр. – 20,199. 
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6. Ханкянди – Азярбайъан Республикасында шящяр. Даьлыг 
Гарабаь Мухтар Вилайятинин мяркязи. 1991-ъи илдян ермяни 
сепаратчылары тяряфиндян ишьал едилмишдир. – 20, 198, 199. 

 
7. Милад байрамы – Иса пейьямбярин анадан олмасы шя-

ряфиня кечирилян христиан байрамы. Декабрын 25-дя гейд едилир. 
Милад байрамынын илкин мянбяйи щяр ил гыш эцняш дурушу 
заманы (21–25 декабр) хиласкар Аллащын «доьулмасы» иля яла-
гядар кечирилян гядим бцтпяряст байрам мярасими олмушдур. 
Милад байрамыны илк дяфя Рома христиан иъмалары кечирмишдир. 
Милад байрамы 431-ъи илдя Ефес кился йыьынъаьында гануни-
ляшдирилмишдир. – 21. 

 
8. Иса, И и с у с   Х р и с т о с  –  христианлыьын яфсаняви баниси. 

Христианлыьын тялиминя эюря Иса «Аллащ–инсандыр» вя «Аллащ  
оьлудур». Рявайятя эюря Иса Рома императору Августин 
дюврцндя Фялястинин Вифлейем шящяриндя доьулмуш, Иудейа, 
Галилейа, Самиря вя с. йерлярдя йени дини тяблиь етмиш, чармыха 
чякилмиш, сонра дириляряк гейб олмушдур. Исайа етигад 
христианлыьын ясас ещкамларындандыр. – 21.  

 
9. 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. Инзибати ъящятдян 24 остана бюлцнцр. Али 
ганунвериъи органы 4 ил мцддятиня сечилян Халг Шурасы Мяъ-
лисидир. Щюкумяти Баш назир тяшкил, президент ися тясдиг едир. 
Пайтахты Тещран шящяридир. – 22, 25, 85, 147, 198, 229. 

 
10. Мащмуд Ящмядинежад (д.1956) – 2005–2013-ъц иллярдя 

Иран Ислам Республикасынын Президенти олмушдур. – 22, 25, 147, 
229. 

 
11. Щиндистан, Щ и н д и с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 

Асийада дювлят. Сащяси  3,3 милйон км2, ящалиси 1 милйард 300 
милйон няфярдир. Щиндистан инзибати ъящятдян 22 штата вя 7 мцт-
тяфиг яразийя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи 
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органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты  Нйу-Дещли шящяри-
дир. – 23. 

 
12. Пратибща Патил (д.1934) – щинд щцгугшцнасы, сийасятчи. 

2007–2012-ъи иллярдя Щиндистан Республикасынын Президенти ол-
мушдур. – 23. 

 
13. Австралийа, А в с т р а л и й а   И т т и ф а г ы –  Австралийа 

гитясиндя дювлят. Сащяси 7,7 милйон км2, ящалиси 24 милйон няфяр-
дир. Австралийа Иттифагы инзибати ъящятдян  6 штата вя ики яразийя 
бюлцнцр. Дювлят башчысы Бюйцк Британийа краличасыдыр. Юлкядя 
краличаны эенерал-губернатор тямсил едир. Ганунвериъи органы 
икипалаталы (Сенат вя Нцмайяндяляр Палатасы) парламентдир. 
Пайтахты Канберра шящяридир. – 24. 

 
14. Квентин Брайс (д.1942) – Австралийа щцгугшцнасы. 2008–

2014-ъц иллярдя Австралийанын  эенерал-губернатору олмушдур. – 
24. 

 
15. Боснийа вя Щерсеговина – 1945–92-ъи иллярдя  Йуго-

славийа Сосиалист Федератив Республикасынын тяркибиндя ол-
мушдур. Йугославийанын тяркибиндян чыхдыгдан сонра ящали 
арасында (мцсялман башнак, серб вя хорват) милли-дини 
зяминдя гаршыдурма йаранды вя ганлы щярби конфронтасийа-
йа сябяб олду. 1993-ъц илдя Дейтонда (АБШ) цмуми сцлщ 
щаггында сазиш имзаланды. 1995-ъи илдя гцввяйя минян Кон-
ститусийайа эюря юлкядя Бирляшмиш Боснийа вя Щерсегови-
надан ибарят федератив республика йаранды. Сащяси 51,1 мин 
км2, ящалиси 3,5 милйон няфярдир. Пайтахты Сарайево шящя-
ридир. – 26. 

 
16. Авропа Комиссийасы (АК) – Авропа Иттифагынын (АИ) 

дювлят структурундан цстцн сийаси институтларындан бири, цму-
ми идаряетмя органы. 1958-ъи илдя Авропа игтисади интеграсийа 
тяшкилатлары чярчивясиндя йаранмышдыр. 
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Комиссийа Авропа комиссарларындан, сядрдян, сядрин ики 
мцавининдян вя цзвлярдян ибарятдир. Авропа Иттифагына щяр 
бир  цзв дювлят Авропа Комиссийасында бир йеря маликдир. 

Авропа Комиссийасынын щазырладыьы актларын вя гярарларын 
лайищяляри китаб формасында дяръ олунур вя  эениш мцзакиряйя 
тягдим едилир. Авропа Комиссийасы Авропа Иттифагынын бцд-
ъясинин лайищясини щазырлайыр вя онун йериня йетирилмясини тя-
мин едир. – 28–40, 49, 77, 82, 116, 329. 

 
17. Жозе Мануел Баррозу (д.1956) – Португалийа вя Цмум-

авропа сийаси вя дювлят хадими. 2002–2004-ъц иллярдя Пор-
тугалийанын Баш назири, 2004–2014-ъц иллярдя Авропа Парла-
менти Комиссийасынын сядри олмушдур. – 28–40, 49, 77, 82, 
116. 

 
18. Авропа Иттифагы  (АИ) – 1992-ъи илдя 12 юлкяни  (Белчика, 

Бюйцк Британийа, Алманийа, Йунаныстан, Данимарка, Ирлан-
дийа, Испанийа, Италийа, Лцксембург, Нидерланд, Португали-
йа, Франса) бирляшдирян Авропа Бирлийи базасында 1993-ъц ил-
дя 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 сийа-
сяти апарылыр. Тяшкилатын мянзил-гярарэащы Брцсселдя йерляшир. – 
28, 36, 37, 39, 49, 73, 77, 85, 86, 87, 91, 93, 116, 145, 247. 

 
19. Бирляшмиш  Миллятляр  Тяшкилаты (БМТ) – мцасир дцнйа-

нын ян нцфузлу бейнялхалг тяшкилаты. Гярарэащы Нйу-Йорк 
шящяриндядир. Ясас вязифяси бейнялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи 
горумаг вя мющкямлятмяк, дювлятляр арасында ямякдашлыьы 
инкишаф етдирмякдир. БМТ-нин Низамнамяси 1945-ъи ил ийу-
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лун 26-да Сан-Франсиско конфрансында 50 дювлятин нцмайян-
дяси тяряфиндян имзаланыб вя 1945-ъи ил октйабрын 24-дя гцв-
вяйя миниб. Щазырда БМТ-йя 193 дювлят дахилдир. 

 БМТ-нин ясас органлары Баш Мяълис, Тящлцкясизлик Шура-
сы, Игтисади вя Иътимаи Шура, Гяййумлуг Шурасы, Бейнялхалг 
Мящкямя 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 Тящлцкя-
сизлик Сурасына гейри-даими  цзв гябул олунмушдур. – 34, 82, 
199, 217, 250. 

 
20. Авропа Шурасы (АШ) – Авропада щюкумятлярарасы 

тяшкилат. 1949-ъу илдя йарадылмышдыр. Гярарэащы Франсанын 
Страсбург шящяриндя йерляшир. АШ-нын ясас мягсяди Авро-
пада сцлщц вя тящлцкясизлийи горумаг, сечки системиндя 
чохпартийалылыьа риайят етмяк, демократийаны вя инсан щц-
гугларыны мцдафия етмяк, мющкямляндирмяк, Авропа юл-
кяляринин мядяниййятляринин йахынлашмасына чалышмаг вя с. 
ибарятдир. АШ-нын али органлары Назирляр Комитяси, Мясля-
щят Ассамблейасы, Сащя Назирликляринин Мцшавиряси вя Ка-
тибликдир. Азярбайъан 2001-ъи илдян Авропа Шурасынын цз-
вцдцр. –  34, 82, 94, 330. 

 
21. АТЯТ – Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяш-

килаты. Ясасы 1973-ъц илин ийулунда Щелсинкидя гойулмушдур. 
Бурада Авропанын 33 дювлятинин, АБШ вя Канаданын дювлят 
вя щюкумят рящбярляри иштирак едир. АТЯТ «сойуг мцща-
рибя»нин гуртармасындан сонра Цмумавропа тящлцкясизлик 
системини формалашдыран, йени Авропанын сийаси вя игтисади 
щяйатынын сивил бирэяйашайыш гайдаларыны мцяййян едян, 
дювлятлярарасы мцнасибятляри рягиблик вя мцнагишя йолундан 
ямякдашлыг вя гаршылыглы мянафе истигамятляриня йюнялдян бир 
тяшкилат функсийасыны иъра едир.  
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Азярбайъан 1992-ъи илдян АТЯТ-ин цзвцдцр вя 1993-ъц 
илин икинъи йарысындан АТЯТ-ин зирвя эюрцшляриндя  Азярбай-
ъан нцмайяндя щейяти фяал иштирак едир. – 34, 82, 94, 212, 250, 
330. 

 
22. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти – Мцсялман Шяргиндя 

илк дяфя дцнйяви, демократик республиканын ясасыны гоймуш 
мцстягил Азярбайъан  дювляти. Ъями 23  ай ( 1918-ъи ил майын  
28-дя йарадылмыш, 1920-ъи ил апрелин 28-дя болшевиклярин вя даш-
накларын сяйи иля деврилмишдир) йашамышдыр. Пайтахты яввялъя 
Эянъя (1918, 16 ийун – 17 сентйабр), сонра Бакы  шящяри (1918, 
17 сентйабр–1920, 28 апрел) иди. Азярбайъан щюкумяти йени 
суверен милли дювлятин мцхтялиф проблемляринин щялли йолларында 
бюйцк язмля чалышырды. Назирляр Шурасынын 27 ийун 1918-ъи ил 
тарихли Фярманы иля республикада дювлят дили тцрк (Азярбайъан) 
дили елан  едилди.  Азярбайъан  Республикасынын  парламенти 
1919-ъу ил августун 11-дя Азярбайъан вятяндашлыьы щаггында 
ганун гябул етди. Халг маарифи сащясиндя гыса мцддятдя бюйцк 
тядбирляр щяйата кечирилди. Гори мцяллимляр семинарийасынын 
Азярбайъан шюбяси Газаха кючцрцлдц, Бакы Дювлят Университети 
тясис едилди, хариъи юлкялярдя кадр щазырлыьы мягсяди иля 1919–20-ъи 
тядрис илиндя 100  эянъ Авропанын мцхтялиф тящсил мцяссисяляриня 
эюндярилди. Мяктяблярин хейли щиссяси миллиляшдирилди, китаб-
ханалар ачылды, савадсызлыьын ляьви цчцн кяндлярдя курслар 
йарадылды. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин дювлят рямзляри 
(цчрянэли байраг, эерб, щимн) милли Азярбайъан рямзляри кими 
танынды. Азярбайъан Дювлят Банкы йарадылды, 1918-ъи илин мар-
тында даьыдылмыш нефт сянайеси вя Бакы–Батум нефт кямяри бяр-
па едилди. – 35,298. 

 
23. Яфганыстан,  Я ф г а н ы с т а н    И с л а м   Р е с п у б л и -

к а с ы  – Ъянуб-Гярби Асийада дювлят. Сащяси 652,8 мин км2, 
ящалиси 32,5 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 34 вилайятя 
бюлцнцр. Дювлят башчысы президентдир. Пайтахты Кабил шящя-
ридир. – 37. 
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24. Косово проблеми – ХХ ясрин 80-ъи илляриндян башлайараг 
Йугославийа (Йугославийа Федератив Сосиалист Республикасы) 
ъидди игтисади вя сийаси чятинликлярля гаршылашды. 1991-ъи илдя мил-
лятлярарасы гаршыдурма нятиъясиндя ЙФСР парчаланды. Феде-
расийанын тяркибиндян Словенийа, Хорватийа, Боснийа вя Щер-
сеговина, Македонийа чыхды вя мцстягил дювлят олдулар. 1992-ъи 
илдя Сербийа вя Черногорийа Йугославийа  Республикасы йара-
дылды. 1999-ъу илдя серб щюкумяти тяряфиндян Косовода (Сер-
бийанын тяркибиндя) йашайан албанлара гаршы зоракылыг башланды 
вя нятиъядя етник гаршыдурма йаранды. Буна эюря дя НАТО 
авиасийасы тяряфиндян бомбардман едилди. Мящз бундан сон-
ра Йугославийа юз ордусуну  Косоводан чыхартды вя НАТО-
нун сцлщмярамлы ордусу албанлары серблярдян горумаг цчцн 
Косовойа эирди. 1999-ъу илдян сонра Сербийа щюкумяти Ко-
сово яразисиня  де-факто нязарятини итирди. 2008-ъи илдя Косово 
юзцнц биртяряфли шякилдя мцстягил дювлят елан етди. Щазырда 
БМТ цзв юлкяляринин 99-у, о ъцмлядян НАТО юлкяляри Ко-
совонун мцстягиллийини таныйыр. – 37. 

 
25. 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. – 37, 212,  
217, 296, 297, 330, 337. 

 
26. Тцркийя Ъцмщуриййяти – Гярби Асийада вя Авропа-

нын ъянуб-шяргиндя дювлят. Сащяси 783,5 мин км2, ящалиси 
79,4 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 81 иля (вилайятя) 
бюлцнцр.  Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи органы Тцр-
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кийя Бюйцк Миллят Мяълисидир. Пайтахты Анкара шящяридир.  – 40, 
85, 99, 112–113, 153, 198, 255. 

 
27. Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты  (ЦСТ)–БМТ-йя мяхсус 

бейнялхалг дювлятлярарасы тяшкилат. 1946-ъы илдя йарадылмышдыр. 
Ъеневрядя фяалиййят эюстярир. Низамнамясиня эюря вязифяси ян 
тящлцкяли хястяликлярля мцбаризя, бейнялхалг санитарийа гайда-
ларынын щазырланмасы вя с.-дир. – 46. 

 
28. НАТО (Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты) – щярби-

сийаси иттифаг. 1949-ъу ил апрелин 4-дя Вашингтонда АБШ, Бюйцк 
Британийа, Франса, Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Канада, 
Италийа, Португалийа, Норвеч, Данимарка, Исландийанын имза-
ладыглары Шимали Атлантика мцгавиляси ясасында йарадылмышдыр. 
1952-ъи илдя Йунаныстан вя Тцркийя, 1955-ъи илдя Алманийа Фе-
дератив Республикасы, 1982-ъи илдя Испанийа НАТО-йа гошул-
мушлар. Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты даьылдыгдан (1991) сонра 
яввялляр сосиалист юлкяляри дцшярэясиня дахил олмуш юлкялярин бир 
гисми НАТО-йа цзвлцйя гябул едилмиш, диэяр гисми ися илкин 
мярщяля кими, НАТО-нун «Сцлщ наминя тяряфдашлыг» про-
грамына гошулмушлар. Али органы НАТО  Шурасынын сессийасы-
дыр. Мянзил-гярарэащы Брцсселдядир. – 49, 72, 93. 

 
29. Латвийа, Л а т в и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Шярги Авро-

пада – Прибалтикада дювлят. Сащяси 64,5 мин км2, ящалиси 1,9 мил-
йон няфярдир. Инзибати яразиси 26 района бюлцнцр. Дювлят башчысы 
президент, ганунвериъи органы Сеймдир. Пайтахты Рига шящя-
ридир. – 64–95. 

 
30. Мцстягил  Дювлятляр Бирлийи (МДБ)  –  1991-ъи ил де-

кабрын 8-дя Белорусийа, Русийа вя Украйна дювлят башчыла-
рынын имзаладыглары сазиш ясасында ССРИ даьылдыгдан сонра 
йени дювлятлярарасы бирлик кими йарадылмышдыр. Азярбайъан 
1993-ъц илин сентйабрында МДБ-йя дахил олмушдур. Тярки-
биня кечмиш ССРИ-нин 12 мцттяфиг республикасы – Азярбай-
ъан, Беларус, Ермянистан, Эцръцстан, Газахыстан, Гырьы-
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зыстан, Молдова, Юзбякистан, Русийа, Таъикистан, Тцркмя-
нистан, Украйна дахилдир. МДБ-нин 1993-ъц илдя гябул едил-
миш низамнамясиндя ашаьыдакы бирэя фяалиййят сащяляри ня-
зярдя тутулур: инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси; 
хариъи сийаси фяалиййятин ялагяляндирилмяси; цмуми игтисади 
мяканын формалашдырылмасында, няглиййат системинин вя 
рабитянин инкишафында ямякдашлыг; ящалинин саьламлыьынын вя 
ятраф мцщитин мцщафизяси; сосиал вя мцщаъирят мясяляляри, 
мцтяшяккил ъинайяткарлыгла мцбаризя; мцдафия сийасятиндя 
вя  сярщядлярин 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 
эюстярян органы Минск шящяриндя йерляшян Ялагяляндирмя Мяс-
лящят Комитясидир. – 53, 55, 75, 76, 184, 213, 218, 221, 222, 223, 
227, 344. 

 
31. 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 
Биринъи мцавини вязифясиндя ишляйиб. 1996-ъы илдян Азярбайъан 
Республикасынын Баш назиридир. Азярбайъан Республикасынын 
«Истиглал», «Шяряф», «Шющрят» орденляри иля тялтиф едилмишдир. – 
64, 95, 124, 248, 294, 297. 

 
32. 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 
Биринъи 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 
Азярбайъан КП МК-да катиб, 1988–94-ъц иллярдя Азярбайъан  
ЕА-нын  Иътимаи-Сийаси Тядгигатлар вя Информасийа Институтунда 
шюбя мцдири, 1994-ъц илдя Азярбайъан Республикасы Президен-
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тинин Иъра Апаратынын шюбя мцдири, 1995-ъи илдян Азярбайъан 
Республикасы Президенти Администрасийасынын рящбяридир. 
1995–2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Милли Мяъли-
синин депутаты олмушдур. Мцасир сийаси проблемляря, дювлят 
гуруъулуьуна аид бир чох китаб вя монографийаларын мцял-
лифидир. Азярбайъан Республикасынын «Истиглал» вя «Шяряф», 
Русийа Федерасийасынын «Достлуг» орденляри иля тялтиф едил-
мишдир. Бейнялхалг Нйу-Йорк Академийасынын вя Тцрк 
Дцнйасы Арашдырмалар Улусларарасы Елмляр Академийасынын  
цзвцдцр.  –  64, 95, 124, 248, 294, 297.  

 

33. 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,  
физика-рийазиййат елмляри доктору. Азярбайъан Республика-
сынын «Шяряф» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 64, 95, 124, 294, 
297, 313. 

 
34. Валдис Затлерс (д.1955) – 2007–2011-ъи иллярдя Латвийа 

Республикасынын Президенти олмушдур. Пешяси щяким трав-
матолог-ортопеддир. 2011-ъи илдян Реформа Партийасынын ли-
деридир. Азярбайъан Республикасынын «Щейдяр Ялийев» ор-
дени иля тялтиф едилмишдир. – 65–87, 90–94. 

 
35. 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.  – 85, 98, 158, 221, 246. 

 

36.  Русийа, Р у с и й а   Ф е д е р а с и й а с ы – Авропанын 
шяргиндя, Асийанын шималында дювлят. Сащяси 17,125 милйон  
км2, ящалиси 146,5 милйон няфярдир. Русийа Федерасийасына 22 
республика, 9 дийар, 46 вилайят, федерал ящямиййятли Москва 
вя Санкт-Петербург шящярляри, 4 мухтар вилайят вя мащал да-
хилдир.  

Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы 
Дювлят Думасы вя Федерасийа Шурасыдыр. Пайтахты Москва 
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шящяридир. – 85, 111, 115, 132, 164, 198, 212, 221, 281, 294–
297, 337. 

 
37. Бюйцк  Британийа, Б ю й ц к  Б р и т а н и й а  в я  Ш и -

м а л и   И р л а н д и й а   Б и р л я ш м и ш   К р а л л ы ь ы   – Гярби 
Авропада дювлят. Б.Британийа адасы, Ирландийа адасынын ши-
мал-шярг щиссяси, Англси, Уайт, Норманд, Оркней, Щебрид, 
Шетленд адалары вя бир сыра кичик адалардан ибарятдир. Сащяси 
244,1 мин км2, ящалиси 64 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 
графлыглара вя графлыг щцгугунда олан шящярляря бюлцнцр. 
Бюйцк Лондон хцсуси инзибати ващиддир. Б.Британийа парла-
ментли монархийадыр. Пайтахты Лондон шящяридир. – 91, 143. 

 
38. 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. – 94, 250. 

 
39. 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. – 94, 217, 218, 
250, 330. 

 
40. Америка Бирляшмиш Штатлары (АБШ) – Шимали Америкада 

дювлят. Шималдан Канада, ъянубдан Мексика, шяргдян Атлан-
тик океаны вя гярбдян Сакит океанла ящатя олунур. Сащяси 9,5 
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милйон км2, ящалиси 325,6 милйон няфяря йахындыр. Инзибати 
ъящятдян 50 штат və Kolumbiya federal пайтахт dairəsinə бю-
лцнцр. Али ганунвериъилик органы икипалаталы (Нцмайяндяляр Па-
латасы вя Сенат) АБШ Конгресидир. Дювлят башчысы президент-
дир. Пайтахты Вашингтон шящяридир. – 91, 212, 245, 297, 337. 

 
41. 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 Бразилиа шящяридир. – 97. 

 
42. Дилма Роуссеф (д.1947) – бразилийалы сийасятчи. 2011–

2016-ъы иллярдя Бразилийа Федератив Республикасынын Прези-
денти олмушдур. – 97. 

 
43.  Шри-Ланка, Ш р и -Л а н к а  С о с и а л и с т   Д е м о к р а-

т и к   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби Асийада дювлят. Сащяси  
65,6 мин км2, ящалиси 22 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 25 
яйалятя бюлцнцр. Дювлят вя щюкумят башчысы президент, га-
нунвериъи органы парламентдир. Пайтахты рясми олараг Шри-Ъа-
йаварденепура-Котте, фактики ися Коломбо шящяридир. – 100. 

 
44. Мащинда Раъапакса (д.1945) – 2005–2015-ъи иллярдя 

Шри-Ланка Республикасынын Президенти, 2004–2005-ъи илляр-
дя Шри-Ланканын Баш назири олмушдур. Милли Алйанса дахил 
олан Шри-Ланка Азадлыг Партийасынын лидерляриндян биридир.  
– 100.  

 
45. 1990-ъы илин 20 йанвары – 1990-ъы илин  йанварында Азяр-

байъанда фаъия баш верди. Йанварын 19-дан 20-ня кечян эеъя 
фювгяладя вязиййят елан едилмядян совет ордусунун хцсуси тяйи-
натлы ъяза дястяляри, дяниз донанмасынын вя дахили гошунларын 
бюлмяляри Бакы шящяриня йеридилди. Совет ордусунун бу кцтляви 
зоракылыг акты нятиъясиндя 131 няфяр юлдцрцлмцш, 744 няфяр йара-
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ланмыш, йцзлярля адам ганунсуз щябс едилмиш вя иткин дцшмцш, 
дювлят ямлакына, иътимаи вя шяхси ямлака, шящяр тясяррцфатына вя 
вятяндашлара бюйцк мадди зийан дяймишди. 1990-ъы илин ганлы 
йанвары Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда апарылан мц-
баризя тарихимиздя Вятянин шящид ювладларынын ганы иля йазыл-
мыш шяряфли сящифя олду. – 101–102. 

 

46. 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 витсе-президенти Мещрибан Ялийевадыр. 

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. – 106, 109, 168, 180, 192, 193, 197, 248, 250. 

 
47. Дмитри Медведев (д.1965) – Русийанын дювлят вя сийаси 

хадими, 2008–2012-ъи иллярдя Русийа Федерасийасынын Президенти 
олмушдур, 2012-ъи илин май айындан Русийанын  Баш назиридир. – 
111,115,295,330. 

 
48. Серэей Нарышкин (д.1954) – Русийанын дювлят хадими. 

2008–2011-ъи иллярдя Русийа Федерасийасы Президенти Адми-
нистрасийасынын рящбяри, 2011-ъи илдян 2016-ъы иля гядяр Руси-
йа Федерасийасы Дювлят Думасынын сядри олмушдур. Щал-ща-
зырда Русийа Федерасийасынын Хариъи Кяшфиййат Хидмятинин 
директорудур.  – 111. 

 
49. Танер Йылдыз (д.1962) –  Тцркийя сийасятчиси, мцщяндис. 

2009–2015-ъи иллярдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин  Енержи вя Тябии 
Сярвятляр назири олмушдур. – 112–113. 
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50. Абдуллащ Эцл (д.1950) – Тцркийянин дювлят вя сийаси ха-
дими, игтисад елмляри доктору, профессор. 1991-ъи илдя ТБММ-ин 
цзвц сечилмишдир. Абдуллащ Эцл Ряъяб Таййиб Ярдоьанла Яда-
лят вя Инкишаф Партийасынын  йарадыъыларындан биридир. 2007–
2014-ъц иллярдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин Президенти олмушдур. 
Азярбайъан Республикасынын «Щейдяр Ялийев» ордени иля тялтиф 
едилмишдир. – 112, 153, 255. 

 

51. Ярдоьан Ряъяб Таййиб (д.1954) – Тцркийянин сийаси вя 
дювлят хадими. Р.Т.Ярдоьан 1980-ъи илдян сийаси фяалиййятя го-
шулмушдур. 1994-ъц илин мартында Истанбул Бюйцк Шящяр Бяля-
диййясинин сядри олмушдур,  Ядалят вя Инкишаф Партийасынын  лиде-
ридир. 

2002-ъи илдя кечирилян нювбядянкянар сечкиляр нятиъясиндя 
Ядалят вя Инкишаф Партийасы  тякбашына щакимиййятя эялмяк им-
каны ялдя етди вя Ярдоьан ТБММ-дя Тцркийянин Баш назири, 
2014-ъц илин сентйабрында Тцркийя Ъцмщуриййятинин Президенти  
сечилмишдир. – 112, 153. 

 
52. бп,  «Б р и т и ш щ  П е т р о л е у м»  – дцнйанын ян ири нефт 

ширкятляриндян бири. 1909-ъу илдян бир чох юлкялярдя нефтин кяшфий-
йаты, чыхарылмасы, емалы вя сатышы иля мяшьулдур. бп 1994-ъц илдян 
Азярбайъанда фяалиййят эюстярир. Щазырда АБЯШ-ин ясас опе-
раторудур. – 114, 133. 

 
53. Исвечря, И с в е ч р я   К о н ф е д е р а с и й а с ы – Мяркязи 

Авропада дювлят. Сащяси 41,3 мин км2,  ящалиси 7,1 милйон ня-
фярдир. Исвечря федератив, 23 кантона бюлцнмцш республикадыр. 
Дювлят башчысы президентдир, президенти парламент Федерал Шура 
цзвляриндян 1 ил мцддятиня сечир, йенидян сечилмяк щцгугу йох-
дур. Президент, щямчинин щюкумят башчысыдыр. Ганунвериъи ща-
кимиййят ики палатадан ибарят  Федерал Мяълися мяхсусдур. Пай-
тахты Берн шящяридир. – 124–145, 324–334. 

 
54. Мишелин Калми - Ре (д.1945) – Исвечрянин дювлят вя сийаси 

хадими. 2003–2007-ъи иллярдя Исвечрянин Хариъи Ишляр назири, 
2007-ъи вя  2011-ъи иллярдя  президенти олмушдур. – 130, 324–334. 
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55. Микрософт – мцхтялиф щесаблама техникасы – шяхси ком-
пйутерляр, ойун консоллары, КПК, мобил телефонлар, дцнйада 
даща чох йайылмыш платформа програмлары, Wиндоws  ямялий-
йат системляри истещсал едян ян бюйцк трансмилли кампанийа 
1975-ъи илдя йарадылмышдыр. Микрософтун техникасы 80-дян чох 
юлкяйя ихраъ, програмлары ися 45 диля тяръцмя едилмишдир. 
Мянзил-гярарэащы Редмонд (АБШ) шящяриндядир. – 131. 

 
56. Дцнйа Игтисади форуму,  Д а в о с   И г т и с а д и    ф о р у -

м у   – Исвечрянин курорт шящяри Давосда щяр ил Цмумдцнйа 
Игтисади форуму кечирилир. 1995-ъи ил йанварын 26–30-да Азярбай-
ъан президенти Щейдяр Ялийев башда олмагла, Азярбайъан нц-
майяндя щейяти илк дяфя бу форумда иштирак етмишдир. – 124–145. 

 
57. «ЛУКойл» – нефт ширкяти. 1991-ъи илдя Русийа Федераси-

йасы Щюкумятинин гярары иля йарадылмышдыр. Нящянэ сянайе-
малиййя комплексиня малик олан «ЛУКойл» ширкяти Русийа, 
МДБ вя дцнйанын бир чох юлкяляриндя нефт мящсулларынын кяш-
фиййаты, щасилаты, емалы вя сатышы иля мяшьул олур. Ширкят 1993-ъц 
илдян Азярбайъанда фяалиййят эюстярир. – 132. 

 
58. Ващид Ялякбяров, В а щ и д   Й у с и ф   о ь л у (д.1950) –

1993-ъц илдян Русийанын ян бюйцк нефт ширкятляриндян олан 
«ЛУКойл»ун президентидир. Азярбайъан Республикасынын 
«Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 132. 

 
59. Тотал – мяшщур франсыз нефт ширкяти. 1924-ъц илдя йа-

радылмышдыр. Бир чох юлкялярдя нефтин кяшфиййаты, емалы вя 
сатышы иля мяшьул олур. – 134. 

 
60. OMV – Mərkəzi Avropada ən böyük Avstriya neft 

kоmpaнiйası. Mənzil-qərargahı Vyanadadır. Kоmpaniyanın 
əsası 1956-cı ildə qoyulmuş вя ilk layihəsi Liviyada ol-
muşdur. Kоmpaniya dünyanın 17 ölkəsində neft məhsulları-
nın hasilatı və axtarışını həyata keçirir. OMV-nin gündəlik 
hasilatı neft ekvivalenti ilə 317 min barрeldir. Kоmpaniya 40 
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milyard kubmetr qaz satır,  təmiz gəliri ildə 1,5 milyard av-
rodur. – 135. 

 
61. Австрийа, А в с т р и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Мяр-

кязи Авропада, Дунай щювзясиндя дювлят. Сащяси 83,8 мин 
км2, ящалиси 8,66 милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, 
ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Вйа-
на шящяридир. – 135,139. 

 
62. Вернер Файман (д.1960) – Австрийа сийаси хадими. 

2008–2016-ъы иллярдя Австрийа Республикасынын Федерал 
Канслери олмушдур. – 136. 

 
63. Kяrim Mяsimov (d.1965) – Qazaxıstanын dövlət xadimi, 

iki dəfə Qazaxıstan Respublikasının Baş naziri (2007–2012, 
2014-cü illər); 2012–2014-cü illərdə isə Qazaxıstan Respublikası 
Prezident Administrasiyasının rəhbəri olmuşdur. – 136. 

 
64. Украйна, У к р а й н а  Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-

Шярги Авропада дювлят. Сащяси 603,5 мин км2, ящалиси 42,4 
милйон няфярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи орга-
ны  Рададыр. Пайтахты Кийев шящяридир. – 136, 141–142, 221. 

 
65. Полша, П о л ш а   Р е с п у б л и к а с ы – Мяркязи Авропа-

да дювлят. Сащяси 312,7 мин км2, ящалиси 38,7 милйон няфярдир. 
Инзибати ъящятдян 49 войеводалыьа бюлцнцр. Али вя йеэаня га-
нунвериъи органы икипалаталы Сеймдир. Пайтахты Варшава шящяри-
дир. – 140. 

 
66. Бронислав Коморовски (д.1952) – Полшанын  сийаси  хадими  

2010–2015-ъи иллярдя Полша Республикасынын Президенти олмуш-
дур. – 140. 

 
67. Ендрйу, Й о р к   Щ е р с о г у,  ш а щ з а д я (д.1960) –

Британийа шащзадяси, контр-адмирал. Британийа краличасы ЫЫ Ели-
забетин икинъи оьлу. – 143. 
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68. Португалийа, П о р т у г а л и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 
Ъянуб-Гярби Авропанын Пиреней йарымадасында дювлят. Са-
щяси 92,1 мин км2, ящалиси 11 милйон няфярдир. Инзибати яразиси 
18 мащала вя ики мухтар вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы пре-
зидент, али ганунвериъи органы бирпалаталы Республика Мяъ-
лисидир. Пайтахты Лиссабон шящяридир. –  146. 

 
69. Анибал Каваку Силва (д.1939) – Португалийанын сийаси 

хадими. 1985–95-ъи иллярдя Португалийанын Баш назири, 2006–
2016-ъы иллярдя Португалийа Республикасынын Президенти ол-
мушдур. – 146. 

 
70. Сербийа, С е р б и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуб-

Шярги Авропада, Балкан йарымадасынын мяркязи щиссясиндя 
дювлят. Сащяси 88 мин км2, ящалиси 7 милйон няфярдир. Дювлятин 
башчысы президент, ганунвериъилик органы Скупшинадыр. Пайтахты 
Белград шящяридир. – 148. 

 
71. Борис Тадич (д.1958) – Сербийа сийасятчиси, Сербийа Де-

мократлар Партийасынын сядри. 2004–2012-ъи иллярдя Сербийа 
Республикасынын Президенти олмушдур. – 148. 

 
72. Бруней, Б р у н е й  Д а р ц с с а л а м – Ъянуб-Шярги 

Асийада дювлят. Сащяси 5,8 мин км2, ящалиси 425 мин няфярдир. 
Бруней конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы султан-
дыр. Пайтахты Бяндяр-Сяри-Бягаван  шящяридир. – 149. 

 
73. Щаъы Щяссянал Болкиащ (д.1946) – Бруней султаны. ХЫВ 

ясрдян щакимиййятдя олан сцлалянин 29-ъу нцмайяндясидир. – 
149. 

 
74. Кцвейт, К ц в е й т   д ю в л я т и – Гярби Асийада дювлят. 

Сащяси 17,8 мин км2, ящалиси 3,3 милйон няфярдир. Кцвейт 
конститусийалы монархийадыр. Дювлят башчысы ямирдир. Ганун-
вериъи орган вя щюкумят ямиря вя бирпалаталы Милли Мяълися 
табедир. Пайтахты ял-Кцвейт шящяридир.  – 150. 
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75. Ъабир яс-Сабащ (д.1929) – 2006-ъы илдян Кцвейт ямири. 
Щакимиййятя эялдикдян сонра юлкядя бир сыра демократик исла-
щатлар кечирмиш, гадынлара дювлят органларында ишлямяйя иъазя 
верилмиш, онлар сечиб-сечилмяк щцгугу ялдя етмишляр. – 150. 

 
76. Литва, Л и т в а   Р е с п у б л и к а с ы – Шярги Авропада – 

Прибалтикада дювлят. Сащяси 65,3 мин км2, ящалиси 2,8 милйон 
няфярдир. Инзибати яразиси 44 района бюлцнцр вя республика та-
бечилийиня 11 шящяр  дахилдир. Дювлят башчысы президент, ганун-
вериъи органы бирпалаталы Сеймдир. Пайтахты Вилнцс шящяридир. –
151,155,335.  

 
77. Далйа Грибаускайте (д.1956) – Литва сийасятчиси.  

2009-ъу илдян Литва Республикасынын Президентидир. – 151. 
 
78. Естонийа, Е с т о н и й а   Р е с п у б л и к а с ы  – Шярги 

Авропада дювлят. Сащяси 45,2 мин км2, ящалиси 1,3 милйон ня-
фярдир. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы – Сейм-
дир. Пайтахты Таллинн шящяридир. – 152, 230. 

 
79. Тоомас Щендрик Илвес (д.1953) – Естонийа сийасятчиси, 

дипломат, журналист, АШПА-нын сабиг цзвц. 2006–2016-ъы ил-
лярдя Естонийа Республикасынын Президенти олмушдур. – 152, 
230. 

 
80. 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 67 милйон 
няфярдир. Инзибати ъящятдян 101 департаментя бюлцнцр. Га-
нунвериъи  органы ики палатадан (Милли Мяълис вя Сенат) иба-
рят парламентдир. Иъра щакимиййяти президент вя Назирляр 
Шурасына мяхсусдур. Пайтахты Парис шящяридир. –154, 210, 
212, 237, 337. 

 
81. Исмайыл Шыхлы, И с м а й ы л   Г я щ р я м а н   о ь л у 

(1919–1995) – Азярбайъанын Халг йазычысы, иътимаи хадим. 
Исмайыл Шыхлы мяшщур «Дяли Кцр» романында психоложи бахым-
дан дярин характерляр йаратмышдыр. О, Азярбайъан Йазычылар 
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Иттифагынын Биринъи катиби, Азярбайъан Республикасы Али Сове-
тинин депутаты олмушдур. Азярбайъан Республикасынын «Шющ-
рят» ордени иля тялтиф едилмишдир. – 161. 

 
82. В а г и ф, М о л л а   П я н а щ    В а г и ф (1717–1797) –

эюркямли Азярбайъан шаири, дювлят хадими. Вагиф гязял, мц-
хяммяс, мцстязад вя с. формаларда шеирляр йазмышдыр. Эюзял-
лярин вясфи Вагиф лирикасынын ясас гайясидир. Вагиф шеириндяки 
реализмя мейил Азярбайъан поезийасынын инкишафына эцълц 
тясир эюстярмишдир. Гарабаь щакими Ибращим ханын (1769-ъу 
ил) Баш вязири олмушдур. – 161. 

 
83. Видади, Молла Вяли (тягр.1709–1809) – Азярбайъан 

шаири. Ядяби ирсинин аз гисми мялумдур. Феодал зцлмцндян, 
ханлыглар дюврцнцн щяръ-мярълийиндян доьан кядяр вя цмид-
сизлик, мяняви тянщалыгдан шикайят Видади йарадыъылыьынын ясас 
мотивляридир. Видади лирикасы йцксяк бядии сяняткарлыг нцму-
нясидир. – 161. 

 
84. Осман Сарывялли, О с м а н  А б д у л л а   о ь л у   Г у р- 

б а н о в (1905–1990) – Азярбайъан Халг шаири. Ясасян лирик 
шеирляр йазмышдыр. Йарадыъылыьында Ъянуби Азярбайъана щяср 
етдийи лирик шеирляр хцсуси йер тутур. –161. 

 
85. Сямяд Вурьун, С я м я д  Й у с и ф  о ь л у  В я к и л о в 

(1906–1956) – бюйцк Азярбайъан шаири, иътимаи хадим. Азяр-
байъанын Халг шаири. Сямяд Вурьунун йарадыъылыьы ХХ яср 
Азярбайъан шеиринин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. 
Сямяд Вурьун Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын мясул кати-
би, сядри, Азярбайъанын Хариъи Юлкялярля Мядяни Ялагяляр 
Ъямиййятинин сядри, Азярбайъан МЕА-нын витсе-президенти 
олмушдур, ики дяфя ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты адына 
лайиг эюрцлмцшдцр. – 161, 165–166. 

 

86. Эянъя – Азярбайъан Республикасында шящяр. Сащяси 
110 км2, ящалиси 500 мин няфярдир. Эянъя Азярбайъанын гя-
дим шящярляриндяндир, салындыьы тарих дягиг мялум дейил. Бязи 
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мцяллифляр Эянъянин Македонийалы Исэяндярин дюврцндя 
(е.я.336–323) салындыьыны гейд етмишляр. – 175–183, 206, 343. 

 
87. Хоъалы сойгырымы – 1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на 

кечян эеъя ермяни силащлы гцввяляри вя Ханкяндидя йерляшян 
Русийанын 366-ъы алайынын ясэяр вя забитляри Хоъалыйа щяр тя-
ряфдян щцъум етмиш, шящяри тамамиля йандырмышлар, 613 азяр-
байъанлы  юлдцрцлмцш, йцзлярля шящяр сакини йараланмыш, иткин 
дцшмцшдцр. – 190–192, 195, 196, 197, 198, 200, 248–250. 

 
88. Лейла Ялийева, Л е й л а   И л щ а м   г ы з ы (д.1984) – 

«Баку» журналынын Баш редактору, Щейдяр Ялийев Фондунун  
витсе-президенти, Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам 
Ялийевин вя Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-прези-
денти Мещрибан Ялийеванын бюйцк гызы, Щейдяр Ялийевин ня-
вяси. 2006–2008-ъи иллярдя Лейла Ялийева Москва Дювлят Бей-
нялхалг Ялагяляр Институтунун маэистратурасында охумуш вя 
бу институтда охуйан азярбайъанлы тялябялярин нцмайяндяси 
кими фяалиййят эюстярмишдир. Лейла Ялийева щям дя Москвада 
Щейдяр Ялийев Фондунун рящбяридир. – 197, 250. 

 

89. Куба, К у б а   Р е с п у б л и к а с ы – Америкада, Вест-
Щинддя дювлят. Сащяси 110,9 мин км2, ящалиси 11 милйон ня-
фярдир. Дювлятин али органы бирпалаталы  Милли Ассамблейа, дюв-
лятин вя щюкумятин башчысы Дювлят Шурасынын сядридир. Пайтахты 
Щавана шящяридир. – 228. 

 

90. Болгарыстан, Б о л г а р ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы – 
Ъянуби Авропада, Балкан йарымадасында дювлят. Сащяси 
110,9 мин км2, ящалиси 7 милйон няфярдир. Инзибати  ъящятдян 
9 вилайятя бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, али ганунвериъи 
органы бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты Софийа шящяридир. – 
231. 

 
91. Эеорэи Пырванов (д.1957) – Болгарыстанын сийаси вя 

дювлят хадими. Тарих елмляри доктору. 2002–2012-ъи иллярдя  
Болгарыстан Республикасынын  Президенти олмушдур. – 231. 
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92. Имамзадя пири,    И м а м з а д я     т ц р б я с и,  Э ю й   
и м а м – орта ясрляря аид мемарлыг абидяси. Цзяриндяки ки-
табянин имам Мящяммяд Баьырын оьлу Ибращимин (? – 739) 
гябри цстцндя тикилдийи вя  эенерал-лейтенант Исрафил бяй Йади-
эарзадянин тяшяббцсц иля бярпа едилдийи (1878–79)  эюстярилир. 
Имамзадя тцрбясинин тикилдийи тарих дягиг мцяййян едилмя-
мишдир. Мемарлыг гурулушуна эюря тцрбянин  ХЫВ ясрин сону – 
ХВ ясрин яввялляриндя, ятрафындакы комплексин ися ХВЫЫ ясрдя 
тикилдийи ещтимал олунур. Тцрбянин щцндцрлцйц  12 метр, эцн-
бязин щцндцрлцйц  2,7 м, диаметри 4,4 метрдир. Эцнбязя мави 
кашыдан цзлцк чякилмишдир («Эюй имам» ады да бунунла 
ялагядардыр). – 178,183. 

 

93. 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 5 епик поемадан ибарят 
«Хямся» мцяллифи кими дахил олмушдур. Низами Эянъявинин 
илкин Шярг Ренессансынын зирвяси олан йарадыъылыьында дюв-
рцнцн ян щуманист, цмумбяшяри иътимаи-сийаси, сосиал вя 
мяняви-яхлаги идеаллары парлаг бядии яксини тапмышдыр. Низами 
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. – 179, 181. 

 
94. Исрафил бяй Йадиьарзадя (1815–1884) – щярбчи, эенерал-

лейтенант. Чар Русийасынын ордусунда хидмят етмиш йцксяк 
рцтбяли  Азярбайъан ясилли щярбчи. Исрафил бяй Йадиэарзадя Чар 
Русийасынын ян йцксяк – «Мцгяддяс Анна», «Мцгяддяс 
Станислав», «Мцгяддяс Владимир» орденляри иля тялтиф едилмиш-
дир. – 183. 

 
95. Иряван ханлыьы   – ХВЫЫЫ ясрин орталарында Ъянуби Гаф-

газда, кечмиш Чухурсяд бяйлярбяйлийи яразисиндя  йаранмыш 
мцстягил Азярбайъан феодал дювляти; Аьрыдаь дцзянлийинин 
Эюйчя эюлц щювзясини вя Араз чайындан ъянуб-гярбя доьру 
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узанан яразини ящатя едирди. Азярбайъанын ъянуб-гярбиндя 
йерляшян бу ханлыг пайтахты  Иряван шящяри олмагла, инзибати 
ъящятдян 15 мащала бюлцнцрдц. Иряван ханлыьы 1747–97-ъи 
иллярдя мцстягил дювлят олмуш, 1797–1828-ъи иллярдя Иранын 
щакимиййяти алтында олмушдур. Тцркмянчай мцгавилясиня 
(1828) эюря Русийанын тяркибиня кечмишдир. Бу заман Иря-
ван ханлыьы яразисиндя 420-дян чох кянд даьыдылмыш, 10 
минлярля азярбайъанлы ящали мящв едилмишди. – 198. 

 

96. Зянэязур мащалы, З я н э я з у р   г я з а с ы – ХIХ ясрин 
2-ъи йарысында Азярбайъанда инзибати ярази ващиди. 1861-ъи илдя 
тяшкил едилмишдир. Чар Русийасы Щюкумятинин 1867-ъи ил декабр 
тарихли Фярманына ясасян йарадылмыш Йелизаветпол (Эянъя) 
губернийасынын тяркибиня дахил едилмишди. – 198. 

 
97. Щиллари Клинтон (д.1947) – щцгугшцнас, сийаси хадим. Пре-

зидент Клинтонун щяйат йолдашы. 2001-ъи илдян Нйу-Йорк шта-
тындан Америка Сенатына цзв sечилмишдир. 2009–2013-ъц иллярдя 
АБШ-ын Дювлят катиби олмушдур. – 245. 

 
98. Вано Мерабишвили (д.1968) – 2004-ъц илдя Эцръцстанын  

Дахили Ишляр назири олмушдур. 2003-ъц илдя «гызыл эцл ингилабы»ны 
мцдафия етмиш вя М.Саакашвилинин йахын ямякдашларындан бири 
олмушдур. – 246. 

 
99. Огтай Ясядов, О г т а й   С а б и р   о ь л у (д.1955) – 

иътимаи хадим, мцщяндис. 1996–2004-ъц иллярдя Абшерон Ре-
эионал Сящмдар Су Ъямиййятинин, 2004–2005-ъи иллярдя «Азяр-
су» Сящмдар Ъямиййятинин президенти олмушдур. 2005-ъи ил-
дян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сядридир. Азяр-
байъан Республикасынын «Шяряф» вя Русийа Федерасийасынын 
«Достлуг» орденляри иля тялтиф едилмишдир. – 248. 

 
100. 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  19,5 милйон няфярдир. Дювлят башчысы 
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президент, ганунвериъи органы икипалаталы парламентдир. Пай-
тахты Бухарест шящяридир. – 256. 

 
101. Хорватийа, Х о р в а т и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 

Ъянуби Авропада  дювлят. Сащяси 56,6 мин км2, ящалиси 4,3 
милйон няфярдир. Инзибати яразиси 20 вилайятя бюлцнцр. Дювлят 
башчысы президент, ганунвериъи органы икипалаталы парламент-
дир. Пайтахты Загреб шящяридир. – 257. 

 
102. Азярбайъан Дювлят Инвестисийа Ширкяти  – Ачыг Сящм-

дар Ъямиййяти. 2006-ъы илдя йарадылмышдыр. АИШ-ин мягсяди 
мювъуд вя йени коммерсийа мцяссисяляриня йерли вя хариъи  
инвесторлар ъялб етмяк вя юз вясаити щесабына мцддятли инвес-
тисийа гоймаг васитясиля Азярбайъан яразисиндя игтисадиййа-
тын гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмясидир. – 261, 317. 

 
103. Татарыстан, Т а т а р ы с т а н   Р е с п у б л и к а с ы –  

Русийа Федерасийасы тяркибиндя федерал вилайят. Сащяси  68 мин 
км2, ящалиси 3,9 милйон няфярдир. Пайтахты Казан шящяридир. – 
281. 

 
104. Рцстям Минниханов (д.1957) – Русийанын дювлят вя 

сийаси хадими. 2010-ъу илдян Татарыстанын президенти, «Ващид 
Русийа» Партийасы Али Шурасынын цзвцдцр. – 281. 

 
105. Мещди  Щцсейнзадя, М е щ д и   Щ я н и ф я   о ь л у 

(1918–1944) – Йугославийада вя Шимали Италийада Мцгавимят 
щярякаты иштиракчысы, мяшщур партизан, Совет Иттифагы Гящряма-
ны. Мещди Щцсейнзадя партизан щярякатында фяал иштирак етмиш 
вя щитлерчиляря гаршы мцбаризядя ъясурлуьу иля яфсаняви шющрят 
газанмышды. – 282. 

 

106. 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 194 мил-
йон няфярдир. Инзибати ъящятдян 4 яйалятя вя федерал пайтахт 
яразисиня бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи 
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органы икипалаталы парламентдир. Пайтахты Исламабад шящя-
ридир. – 283. 

 

107. Асиф Яли Зярдари (д.1955) – 2008–2013-ъц иллярдя Па-
кистан Ислам Республикасынын Президенти олмушдур. – 283. 

 

108. 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 11 мил-
йон няфярдир. Инзибати яразиси 13 вилайятя бюлцнцр. Дювлят баш-
чысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы парламентдир. 
Пайтахты Афина шящяридир. – 284. 

 
109. Каролос Папулйас (д.1929) – йунан  сийасятчиси, 2005–

2015-ъи иллярдя Йунаныстан Республикасынын Президенти ол-
мушдур. – 284. 

 
110. Ирландийа, И р л а н д и й а   Р е с п у б л и к а с ы – 

Гярби Авропада дювлят. Сащяси 70,3 мин км2, ящалиси 4,6 мил-
йон няфярдир. Инзибати яразиси 26 графлыьа вя 5 шящяр граф-
лыьына бюлцнцр. Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы 
икипалаталы парламентдир. Пайтахты Дублин шящяридир. – 285. 

 

111. Мери Макалис (д.1951) – Ирландийанын сийаси хадими. 
1997–2011-ъи иллярдя Ирландийа Республикасынын Президенти 
олмушдур. Мери Макалис Ирландийанын бирляшдирилмясинин ян 
бюйцк тяряфдарыдыр. – 285. 

 

112. Бангладеш,  Б а н г л а д е ш   Х а л г   Р е с п у б л и- 
к а с ы – Ъянуби Асийада дювлят. Сащяси 147,5 мин км2, яща-
лиси 169 милйон няфярдир.  Инзибати яразиси 4 вилайятя бюлцнцр. 
Дювлят башчысы президент, ганунвериъи органы бирпалаталы парла-
ментдир. Пайтахты Дяккя шящяридир. – 286. 

 

113. Зиллур Рящман (1929–2013) – Бангладешин сийаси вя 
дювлят хадими. 2009–2013-ъц иллярдя Бангладеш Халг Республи-
касынын  Президенти олмушдур. – 286. 
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114. Йавяр Ъамалов (д.1949) – мцщяндис. «Азнефт» Истещ-
салат Бирлийинин Баш директору олмушдур. 2006-ъы илдян Мцдафия 
Сянайеси назиридир.  – 287,292. 

 

115. 8 Март Бейнялхалг гадынлар эцнц – игтисади, иътимаи 
вя сийаси бярабярлик  уьрунда мцбаризядя гадынларын бейнял-
халг щямряйлик эцнц. Бейнялхалг гадынлар эцнцнцн байрам 
едилмяси Клара Сеткинин тяклифи иля 1910-ъу илдя сосиалист га-
дынларын ЫЫ Бейнялхалг конфрансында (Копенщаэен) гярара 
алынмышды. Илк дяфя  байрам 1911-ъи илдя бир сыра Авропа юлкя-
ляриндя кечирилмишдир,  Азярбайъанда ися 1917-ъи илдян гейд 
едилмяйя башламышдыр. – 298. 

 

116. Гала Археоложи-Етнографик Музей Комплекси – 
2008-ъи илдя Щейдяр Ялийев Фондунун президенти, ЙУНЕСКО 
вя ИСЕСКО-нун Хошмярамлы сяфири, Азярбайъан Респуб-
ликасынын Биринъи витсе-президенти Мещрибан ханым Ялийе-
ванын тяшяббцсц вя рящбярлийи иля Гала Тарихи-Етнографийа 
горуьунун яразисиндя ачыг сяма алтында йарадылмыш музей 
комплекси. – 315. 

 

117. Новруз байрамы  – гядим халг байрамы. Шимал йарым-
кцрясиндя астрономик йазын башландыьы эеъя-эцндцз бяра-
бярлийи эцнцндя (мартын 21–22-дя ) кечирилир. Гядим заман-
лардан башлайараг Иран, Азярбайъан, Яфганыстан, Таъикис-
тан, Юзбякистан вя бязи Шярг юлкяляри бащарын – йени  илин эяли-
шини шянликлярля гаршылайырлар. Республикамыз мцстягиллик га-
занандан сонра Новруз байрамы рясми цмумхалг байрамы 
вя истиращят эцнц елан едилмишдир.  

2009-ъу илдян Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийеванын 
тяшяббцсц иля ЙУНЕСКО-нун Гейри-мадди мядяни ирс сийа-
щысына дахил едилмишдир. БМТ-нин Баш Мяълиси мартын 21-ни 
«Бейнялхалг Новруз эцнц» елан етмишдир. – 316. 

 

118. Албанийа, А л б а н и й а   Р е с п у б л и к а с ы – Ъянуби 
Авропада, Балкан йарымадасында дювлят. Сащяси 28,7 мин км2, 
ящалиси 3 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 26 ретийя (района) 
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бюлцнцр. Дювлятин башчысы президент, али ганунвериъи органы 
бирпалаталы Халг Мяълисидир. Пайтахты Тирана шящяридир.  – 321. 

 
119. Сали Бериша (д.1944) – Албанийанын дювлят вя сийаси 

хадими. 1992–1997-ъи иллярдя Албанийа Республикасынын Прези-
денти, 2005–2013-ъц иллярдя ися Албанийанын Баш назири олмуш-
дур. – 321. 

 

120 Йапонийа – Сакит океанын Шярги Асийа сащилляри йа-
хынлыьындакы адаларда дювлят. Сащяси 378 мин км2,  ящалиси 
127 милйон няфярдир. Инзибати ъящятдян 47 префектурайа бю-
лцнцр. Йапонийа конститусийалы монархийадыр. Пайтахты То-
кио шящяридир. – 322. 

 
121. Акищито (д.1933) – 1989-ъу илдян Йапонийа императо-

рудур. Император Щирощитонун оьлудур. – 322. 
 
122. 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 ара-
сында ямякдашлыьа йюнялдилмишдир. Игамятэащы Ъиддядядир (Сяу-
диййя Ярябистаны). Азярбайъан 1991-ъи илдян ИКТ-нын цзвцдцр. 
Щазырда Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты адланыр.  – 330. 

 
123. Мяракеш, М я р а к е ш   К р а л л ы ь ы – Шимал-Гярби 

Африкада дювлят. Сащяси 446,6 мин км2, ящалиси 34 милйон ня-
фярдир. Инзибати яразиси 16 яйалятя бюлцнцр. Мяракеш конституси-
йалы монархийадыр. Дювлят башчысы крал, ганунвериъи органы бир-
палаталы Нцмайяндяляр Палатасыдыр. Пайтахты Рабат шящяридир. – 
336. 
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